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ABSTRACT 

James D.G. Dunn and the Social Function of the Law 

Joesph C. Ho 

 

 

The “New Perspective on Paul” represents one of the sharpest challenges to 

traditional Protestant readings of Paul.  It also articulates one of the clearest Pauline 

theological responses to racial and ethnic divisions.  A key New Perspective scholar, James 

D.G. Dunn, believes that Paul, when arguing against “works of the law,” was specifically 

advocating for a salvation that transcended ethnic boundaries and against a salvation bounded 

by Jewish culture.  This “social function of the law,” he contends, was at issue in both of 

Paul’s extended expositions of justification by faith, namely, Galatians 2-3 and Romans 2-3.  

While erring on some details, Dunn makes a compelling case that Galatians 2-3 more directly 

represents an argument against ethnic assimilation than against earning salvation.  Similarly, 

he builds a generally plausible case that Romans 2-3 was composed to undermine Jewish 

superiority in particular, and not primarily to establish universal human sinfulness in general.    

Understood accurately, and with a few modifications, Dunn’s “social function” reading is a 

valid and important perspective on Paul’s theology of the law.  Such a perspective can and 

should offer necessary insights that are complementary and not contradictory to traditional 

understandings of the law and legalism. 
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CHAPTER 1. 

INTRODUCTION 

  II  rreemmeemmbbeerr  wwhheerree  iitt  wwaass,,  bbuutt  nnoott  eexxaaccttllyy  wwhheenn::  jjuunniioorr  hhiigghh,,  II  tthhiinnkk,,  bbuutt  ddeeffiinniitteellyy  oonn  

tthhee  sscchhooooll  bbuuss..    TTwwoo  bbooyyss  aaccrroossss  ffrroomm  mmee  wweerree  ddiissccuussssiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ggiirrll  iinn  oouurr  ggrraaddee––aann  

aaccqquuaaiinnttaannccee  ooff  mmiinnee..    SShhee  hhaadd,,  aappppaarreennttllyy,,  rreeffuusseedd  ssoommee  ssoorrtt  ooff  ccoommpprroommiissiinngg  bbeehhaavviioorr  

((ccoommpprroommiissiinngg,,  aatt  lleeaasstt,,  ffoorr  jjuunniioorr  hhiigghh  kkiiddss  iinn  tthhee  eeaarrllyy  ‘‘8800’’ss))  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  tthhaatt  sshhee  wwaass  aa  

““bboorrnn--aaggaaiinn  CChhrriissttiiaann..””      TThhaatt  wwaass  iitt..    TThhee  ddaayy  II  ddiissccoovveerreedd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  WWhhiittee  

CChhrriissttiiaannss..  

  FFrroomm  bbiirrtthh  II  hhaadd  bbeeeenn  aa  ppaarrtt  ooff  aa  CChhiinneessee  iimmmmiiggrraanntt  cchhuurrcchh  iinn  CCiinncciinnnnaattii..    AAllll  tthhee  

aadduullttss  wweerree  ““uunncclleess””  aanndd  ““aauunnttss,,””  vviirrttuuaallllyy  aallll  ssoocciiaall  ttiimmee  wwaass  ssppeenntt  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  cchhuurrcchh  

mmeemmbbeerrss,,  aanndd  ((aass  tthheeoollooggiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  ccoonnsseerrvvaattiivveess))  wwee  hhaadd  bbeeeenn  aaddeeqquuaatteellyy  wwaarrnneedd  

aabboouutt  tthhee  ddaannggeerrss  ooff  ““tthhee  wwoorrlldd..””    TThhee  ppaaggaann  wwoorrlldd,,  ffoorr  mmee,,  wwaass  ppuubblliicc  sscchhooooll––wwhheerree  tthhee  

WWhhiittee  ppeeooppllee  wweerree..    TThheerree  wweerree  aa  ffeeww  ddaattaa  ppooiinnttss  tthhaatt  ddiiddnn’’tt  ffiitt––tthhee  ooccccaassiioonnaall  ““AAmmeerriiccaann””  

((aass  wwee  ccaalllleedd  tthheemm))  wwhhoo  ccaammee  ttoo  hheellpp  oouutt  iinn  oouurr  cchhiillddrreenn’’ss  pprrooggrraammss,,  tthhee  hhaannddffuull  ooff  BBllaacckk  

cchhiillddrreenn  wwhhoo  mmiigghhtt  mmeennttiioonn  JJeessuuss,,  aanndd  tthhee  mmyysstteerriioouuss  nnoonn--CChhrriissttiiaann  CChhiinneessee  ppaarreennttss  ooff  aa  

ccoouuppllee  ooff  cchhuurrcchh  kkiiddss..    BBuutt,,  ffoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt,,  aallll  CChhrriissttiiaannss  wweerree  CChhiinneessee,,  aanndd  aallll  CChhiinneessee  

wweerree  CChhrriissttiiaannss..    TThhee  rreesstt  wweerree  ““nnoonn--CChhrriissttiiaannss..””    UUnnttiill  tthhaatt  ppooiinntt  II  hhaaddnn’’tt  aaccttuuaallllyy  kknnoowwnn  ooff  

aa  WWhhiittee  ppeeeerr  bbeeiinngg  aa  CChhrriissttiiaann..  

  AAfftteerr  II  wweenntt  aawwaayy  ttoo  ccoolllleeggee,,  tthhaatt  aallll  cchhaannggeedd..    TThheerree  mmyy  CChhrriissttiiaann  ccoonnttaacctt  oonn  ccaammppuuss  

aanndd  iinn  cchhuurrcchh  wwaass  aallmmoosstt  eexxcclluussiivveellyy  mmaajjoorriittyy  ccuullttuurree..    TThhaatt  wwaass  aallssoo  wwhheerree  II  bbeeggaann  ttoo  hheeaarr  
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““rraaccee””  ddiissccuussssiioonnss  iinn  CChhrriissttiiaann  tteerrmmss..    SSoommee  uuppppeerrccllaassssmmeenn  iinn  IInntteerrVVaarrssiittyy  ttaallkkeedd  aabboouutt  

ssoommeetthhiinngg  ccaalllleedd  ““rraacciiaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn..””    II  ttooookk  aa  NNeeww  TTeessttaammeenntt  BBaacckkggrroouunndd  ccoouurrssee  ffrroomm  aa  

ddooccttoorraall  ssttuuddeenntt  nnaammeedd  CCrraaiigg  KKeeeenneerr,,  wwhhoo  mmaaddee  tthhee  ssttaatteemmeenntt,,  ““RRoommaannss  iiss  aabboouutt  rraacciissmm””––ttoo  

wwhhiicchh  II  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreepplliieedd  ((iinntteerrnnaallllyy))  wwiitthh  aann  iinnccrreedduulloouuss,,  ““NNoo  iitt  iissnn’’tt!!””  

  WWhheenn  II  bbeeggaann  wwoorrkk  iinn  ccaammppuuss  mmiinniissttrryy,,  II  lleedd  aa  ssttuuddeenntt  ffeelllloowwsshhiipp  ooff  mmoossttllyy  WWhhiittee  

ssttuuddeennttss..    OOuurr  AAssiiaann  mmeemmbbeerrss,,  ggeenneerraallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  ssttaayyeedd  oonn  tthhee  ppeerriipphheerryy  ((eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  

wwhhoo  hhaadd  AAssiiaann  ffrriieennddss))..    OOvveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  yyeeaarrss  wwee  wwoorrkkeedd  ttoo  bbrriinngg  ssoommee  ooff  tthhoossee  AAssiiaann  

ssttuuddeennttss  iinnttoo  ccoorree  lleeaaddeerrsshhiipp..    AAss  ssoooonn  aass  tthhaatt  hhaappppeenneedd,,  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  AAssiiaann  ssttuuddeennttss  

sshhaarrppllyy  iinnccrreeaasseedd..    AAtt  tthhee  eexxaacctt  ssaammee  ttiimmee,,  WWhhiittee  ssttuuddeennttss  bbeeggaann  ttoo  ssttoopp  ccoommiinngg..    TThhee  ssaammee  

ssoorrttss  ooff  tthhiinnggss  wweerree  bbeeiinngg  eexxppeerriieenncceedd  aanndd  pprroocceesssseedd  tthhrroouugghhoouutt  oouurr  nnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  MMeeaannwwhhiillee,,  mmyy  wwiiffee  ((wwhhoo  iiss  EEuurrooppeeaann--AAmmeerriiccaann))  wwaass  tteeaacchhiinngg  iinn  aa  sscchhooooll  wwhheerree  

mmoosstt  ooff  hheerr  ppeeeerrss  aanndd  vviirrttuuaallllyy  aallll  hheerr  ssttuuddeennttss  wweerree  AAffrriiccaann--AAmmeerriiccaann..    WWee  bbeeccaammee  ggoooodd  

ffrriieennddss  wwiitthh  aa  ccoowwoorrkkeerr  aanndd  hheerr  hhuussbbaanndd,,  aanndd  wwoouulldd  ooccccaassiioonnaallllyy  hhaavvee  ddiinnnneerr  ttooggeetthheerr..    

EEvveenn  iinn  tthhee  vveerryy  rraacciiaallllyy  ddiivveerrssee  cciittyy  ooff  DDuurrhhaamm,,  NNCC,,  iitt  wwaass  ssttrriikkiinngg  ttoo  sseeee  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  bbee  

tthhee  oonnllyy  iinntteeggrraatteedd  ttaabbllee  iinn  tthhee  GGoollddeenn  CCoorrrraall..    TThhee  ccoonnttrraasstt  wwaass  eevveenn  mmoorree  pprroonnoouunncceedd  

wwhheenneevveerr  wwee  vveennttuurreedd  iinnttoo  oouurr  ffrriieennddss’’  cchhuurrcchh  cciirrcclleess,,  oorr  iinnvviitteedd  BBllaacckk  ffrriieennddss  iinnttoo  oouurr  

cchhuurrcchh  cciirrccllee..  

  DDuurriinngg  tthhoossee  yyeeaarrss,,  oouurr  ffaammiillyy’’ss  ccoonncceerrnn  oovveerr  rraacciiaall  aanndd  eetthhnniicc  ddiivviissiioonnss  ggrreeww..    WWee  

hhaavvee  bbootthh  oobbsseerrvveedd  aanndd  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ssoorrttss  ooff  ssoocciiaall  ddyynnaammiiccss  ddeessccrriibbeedd  bbyy  MMiicchhaaeell  

EEmmeerrssoonn  iinn  DDiivviiddeedd  bbyy  FFaaiitthh..    EEmmeerrssoonn,,  aa  ssoocciioollooggiisstt  aanndd  aa  CChhrriissttiiaann,,  mmoouunntteedd  aann  

iimmpprreessssiivvee  ssttuuddyy  ooff  WWhhiittee  aanndd  BBllaacckk  AAmmeerriiccaannss’’  vviieewwss  oonn  rraacciiaall  iinneeqquuaalliittyy..    NNoott  

ssuurrpprriissiinnggllyy,,  hhee  ffoouunndd  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss..    TThhee  cchhiilllliinngg  ddiissccoovveerryy,,  tthhoouugghh,,  

llaayy  iinn  tthhee  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  eevvaannggeelliiccaall  BBllaacckkss  aanndd  WWhhiitteess..    EEmmeerrssoonn  ffoouunndd  tthhaatt,,  ““tthhee  
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ddiivviiddee  iinn  hhooww  wwhhiitteess  aanndd  bbllaacckkss  eexxppllaaiinn  rraacciiaall  iinneeqquuaalliittyy  iiss  aaccttuuaallllyy  ggrreeaatteerr  ffoorr  rreelliiggiioouuss  

ccoonnsseerrvvaattiivveess  tthhaann  ffoorr  ootthheerr  AAmmeerriiccaannss……ccoonnsseerrvvaattiivvee  rreelliiggiioonn  iinntteennssiiffiieess  tthhee  ddiiffffeerreenntt  vvaalluueess  

aanndd  eexxppeerriieenncceess  ooff  eeaacchh  rraacciiaall  ggrroouupp,,  sshhaarrppeenniinngg  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ddiivviiddee  bbeettwweeeenn  bbllaacckk  

aanndd  wwhhiittee  AAmmeerriiccaannss..””
11
    VVeerryy  ffeeww  AAmmeerriiccaannss  wwoouulldd  bbee  sshhoocckkeedd  ttoo  lleeaarrnn  tthhaatt  BBllaacckkss  aanndd  

WWhhiitteess  sseeee  tthhiinnggss  ddiiffffeerreennttllyy..    TThhee  ssuurrpprriissee,,  ppeerrhhaappss,,  iiss  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aann  eevvaannggeelliiccaall  

cchhuurrcchh  sseerrvveess  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhaatt  ddiiffffeerreennccee..      EEmmeerrssoonn  tthheeoorriizzeess  tthhaatt  ““tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  

AAmmeerriiccaann  rreelliiggiioonn  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ddiisseessttaabblliisshhmmeenntt,,  pplluurraalliissmm,,  ccoommppeettiittiioonn,,  aanndd  

ccoonnssuummeerr  cchhooiiccee..    TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  ppaarrttllyy  sshhaappeedd  aanndd  oofftteenn  ccaappiittaalliizzeedd  oonn  bbyy  

eevvaannggeelliiccaallss……  [[tthheessee  ffaaccttoorrss]]  aallll  ppuusshh  ccoonnggrreeggaattiioonnss,,  aanndd  vvoolluunntteeeerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  ggeenneerraall,,  

ccoonnttiinnuuaallllyy  ttoowwaarrdd  iinntteerrnnaall  ssiimmiillaarriittyy..””
22
    IInn  llaayymmaann  tteerrmmss,,  wwhheenneevveerr  ppeeooppllee  hhaavvee  aa  

pprroolliiffeerraattiioonn  ooff  cchhooiiccee,,  tthheeyy  tteenndd  ttoo  aassssoocciiaattee  wwiitthh  mmoorree  aanndd  mmoorree  ssiimmiillaarr  ggrroouuppiinnggss..    SSiinnccee  

cchhuurrcchh  aatttteennddaannccee  iinn  AAmmeerriiccaa  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ffrreeee  aassssoocciiaattiioonn  aanndd  ffrreeeeddoomm  ooff  cchhooiiccee,,  

cchhuurrcchheess  tteenndd  ttoowwaarrdd  ssoocciiaall  hhoommooggeenneeiittyy..    TThhuuss,,  ccoonnsseerrvvaattiivvee  cchhuurrcchh  mmeemmbbeerrss  ((wwhhoo  aarree  

ggeenneerraallllyy  mmoorree  rreelliiggiioouussllyy  aaccttiivvee  tthhaann  mmaaiinnlliinnee  mmeemmbbeerrss))  wwiillll  hhaavvee  ffrriieennddsshhiipp  cciirrcclleess  tthhaatt  aarree  

lleessss  rraacciiaallllyy  ddiivveerrssee  tthhaann  tthhee  aavveerraaggee  ppeerrssoonn,,  aanndd  tthheeiirr  aattttiittuuddeess  wwiillll  ddeerriivvee  ttoo  aa  ggrreeaatteerr  eexxtteenntt  

ffrroomm  tthhoossee  ssiimmiillaarr  ffrriieennddsshhiipp  cciirrcclleess..    EEmmeerrssoonn’’ss  ffiinnddiinnggss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  eetthhnniiccaallllyy  ddeetteerrmmiinneedd  

ccoonnggrreeggaattiioonnss  mmaayy  nnoott  bbee  aass  bbeenniiggnn  aass  ssoommee  mmiigghhtt  ssuuppppoossee..  

  TThhrroouugghh  mmyy  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  bbootthh  cchhuurrcchh  aanndd  ppaarraa--cchhuurrcchh  ccoonntteexxttss,,  II  hhaavvee  aatttteemmpptteedd  ttoo  

eexxpprreessss  aa  ccoonncceerrnn  ffoorr  rraacciiaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn  aanndd  iinntteerr--eetthhnniicc  uunnddeerrssttaannddiinngg..    AAss  aann  eevvaannggeelliiccaall,,  

II  hhaavvee  aaddddiittiioonnaallllyy  ttrriieedd  ttoo  rroooott  mmyy  ccoonncceerrnn  iinn  SSccrriippttuurraall  ttrruutthh..    OOvveerr  tthhee  yyeeaarrss,,  II  hhaavvee  sseeeenn  

mmaannyy  tthheemmeess  iinn  SSccrriippttuurree  tthhaatt  rreeiinnffoorrcceedd  aann  ““aallll  nnaattiioonnss””  mmaannddaattee  ttoo  tthhee  CChhrriissttiiaann  cchhuurrcchh..    

((WWoorrlldd  mmiissssiioonn  aaddvvooccaatteess  hhaavvee  bbeeeenn  ddrraawwiinngg  aatttteennttiioonn  ttoo  ssoommee  ooff  tthheessee  tthheemmeess  ffoorr  yyeeaarrss..))    

                                                                                                  
11
  MMiicchhaaeell  OO..  EEmmeerrssoonn,,  DDiivviiddeedd  BByy  FFaaiitthh::  EEvvaannggeelliiccaall  RReelliiggiioonn  aanndd  tthhee  PPrroobblleemm  ooff  RRaaccee  iinn  AAmmeerriiccaa  ((NNeeww  

YYoorrkk::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  22000000)),,  9977..  
22
  IIbbiidd..,,  115511..  
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IInn  22000044  II  ttaauugghhtt  aa  sseemmeesstteerr--lloonngg  SSuunnddaayy  SScchhooooll  ccllaassss  oonn  ““RRaaccee,,  EEtthhnniicciittyy,,  aanndd  tthhee  BBiibbllee..””    

DDuurriinngg  tthhaatt  ttiimmee  II  eemmppllooyyeedd  oofftt--uusseedd  ppaassssaaggeess  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  eetthhnniicc  iinncclluussiioonn––JJoonnaahh,,  

AAccttss,,  RReevveellaattiioonn  55  aanndd  77..    BBuutt  II  bbeeccaammee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ffaasscciinnaatteedd  wwiitthh  tthhee  aappoossttllee  PPaauull..    The 

Reformed roots from which evangelical theology springs lay firmly in the soil of the Apostle.  

As a result there will never be a truly compelling evangelical voice on race and ethnicity if 

Paul is silent on the topic.    

IInn  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn,,  II  ffoouunndd  aann  iinnttrriigguuiinngg  pprrooppoossiittiioonn.  Dunn contends that the core 

issue in Romans and Galatians was this very issue of ethnic exclusion..    TThhee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  

““rraaccee,,””  iinn  tthhee  mmooddeerrnn  sseennssee,,  wwaass  ssttiillll  eeiigghhtteeeenn  cceennttuurriieess  aawwaayy..    BBuutt  tthhee  aanncciieenntt  wwoorrlldd  ssaaww  

pplleennttyy  ooff  eetthhnniicc  ddiivviissiioonnss,,  ooff  wwhhiicchh  tthhee  JJeeww--GGeennttiillee  ddiivviissiioonn  wwaass  ppaarraammoouunntt  iinn  tthhee  wwoorrlldd  iinnttoo  

wwhhiicchh  JJeessuuss  aanndd  PPaauull  wweerree  bboorrnn..    AArrgguuaabbllyy,,  CChhrriissttiiaanniittyy  bbeeccaammee  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  tthhee  ffoolllloowweerrss  

ooff  ““tthhee  WWaayy””  ddeebbaatteedd  wwhheetthheerr  aalllleeggiiaannccee  ttoo  CChhrriisstt  wwoouulldd  bbee  aann  eetthhnniiccaallllyy  iinncclluussiivvee  oorr  

eetthhnniiccaallllyy  eexxcclluussiivvee  ppaatthh..    AArrgguuiinngg  mmoosstt  ffoorrcceeffuullllyy  ffoorr  tthhee  ppaatthh  ooff  iinncclluussiioonn  wwaass  tthhee  AAppoossttllee  

PPaauull..      

According to Dunn, Paul was arguing precisely against a salvation bound by ethnic 

boundary markers (Dunn’s rendering of “the works of the law”) and for a salvation that 

would transcend ethnic boundaries.  If Dunn is right, then culture-crossing and inter-ethnic 

reconciliation are at the heart of the Pauline gospel.  If he is not, then they are specialized 

callings–present in Scripture to be sure, but essentially optional choices for some Christians 

some of the time.  The evangelical church needs more than a slogan or motivational 

campaign to join the cause of reconciliation.  We need a Biblical and theological mandate.  

Dunn provides the foundation for such a mandate.   
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AAtt  llaasstt  II  hhaadd  ffoouunndd  aa  hheerrmmeenneeuuttiiccaall  iinnssiigghhtt  tthhaatt  ppuutt  eetthhnniicc  ddiivviissiioonn  iinn  aa  tthheeoollooggiiccaall  

ccoonntteexxtt..    TThhaatt  iinnssiigghhtt  aallssoo  pprroovviiddeedd  aa  ssppiirriittuuaall  ddiiaaggnnoossiiss  ffoorr  EEmmeerrssoonn’’ss  ssoocciioollooggiiccaall  aaiillmmeenntt::  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  PPaauull,,  eetthhnniicc  ddiivviissiioonnss  iinn  tthhee  bbooddyy  ooff  CChhrriisstt  wweerree  aa  ddeeaaddllyy  tthhrreeaatt..    AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  

ffaacctt,,  tthheeyy  wweerree  tthhee  oorriiggiinnaall  tthhrreeaatt  ttoo  PPaauull’’ss  ggoossppeell..    AApppprroopprriiaattiinngg  JJaammeess  DDuunnnn’’ss  ““ssoocciiaall  

ffuunnccttiioonn””  tthheeoorryy,,  tthhoouugghh,,  iiss  nnoott  wwiitthhoouutt  ppeerriill.  He stands in the tradition of the “New 

Perspective” on Paul, along with E.P. Sanders and N.T. Wright.  As such he denies that Paul 

was arguing against legalism when he argued against the “works of the law.”  If the New 

Perspective is correct, and Paul was not confronting works-righteousness as his opponent in 

Romans and Galatians, then Luther erred in reading medieval Catholic merit theology back 

into second temple Pharisaical Judaism. Consequently, the Protestant antithesis between 

“justification by faith” and “justification by meritorious good works” would NOT be “What 

St. Paul Really Said” (a book by N.T. Wright contending for much the same position).  

According to many proponents and critics of the New Perspective, the thorny issue is 

whether or not Luther was wrong in formulating “justification by faith,” or at least wrong in 

attributing such a formulation to Paul.  Serious matters, indeed.    

So along with the powerful motivation for racial reconciliation we have a powerful 

challenge to the traditional understanding of justification by faith, an understanding that has 

fueled the very heart of Protestant thought and spirituality for the past five hundred years.  

Indeed, if justification is, as Luther claimed, the “article on which the church stands or falls,” 

then the New Perspective may well be a threat to the very foundation of the church. 

It is well beyond the scope of this thesis to assess the New Perspective as a whole.  

The issues are far too numerous and the publication of relevant literature far too copious for 
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such an undertaking.
3
  Instead, this thesis will focus specifically on Dunn’s theory about the 

social function of the law.  It will further focus on the primary passages where Paul contrasts 

justification by faith with works of the law–Galatians 2:15–3:29 and Romans 2:17–3:31.   

The intent will be to show that Dunn is correct in positing exclusivism as the primary position 

against which Paul argues in those passages.  By exclusivism I mmeeaann  tthhee  vviieeww  tthhaatt  GGoodd  hhaass  aa  

pprreeffeerrrreedd  eetthhnniicc  ccuullttuurree  aanndd  ccoonnffeerrss  cceerrttaaiinn  bbeenneeffiittss  oonnllyy  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  oorr  

bbeeccoommee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhaatt  ccuullttuurree..    In addition to arguing for an anti-exclusivism view of 

Galatians 2-3 and Romans 2-3, this thesis will attempt to demonstrate how this perspective is 

complementary with and not in opposition to the traditional understanding of those passages. 

Following a literature review, chapter three will lay the historical ground work for 

this thesis, surveying a few antecedents and successors to E.P. Sanders, leading up to James 

D.G. Dunn.  This survey will delineate traditional interpretations of “justification by faith” 

and “works of the law,” challenges to those interpretations that gave rise to the New 

Perspective, and the nature of the New Perspective controversy.  Following this survey, 

chapter four will examine Galatians 2:15–3:29 and Romans 2:17–3:31 in greater depth.  

Rather than a strict exegesis, this chapter will outline Dunn’s explication of the social 

function of the law and his understanding of “the works of the law” through a series of 

exegetical questions.  Through these questions, Dunn’s view will be compared with some 

other interpreters, and evaluated in detail.  While differing with Dunn at some points, the 

chapter will contend that his reading of those passages is essentially sound, and that Paul was 

there arguing specifically against Jewish ethnocentrism.  Chapter five will begin by 

evaluating Dunn’s position theologically, summarizing valid and invalid charges from 

                                                                                                  
33
  FFoorr  iinnssttaannccee,,  wwee  wwiillll  nnoott  ddeeaall  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  tthhee  hhiissttoorriiccaall  mmeerriittss  ooff  ““ccoovveennaannttaall  nnoommiissmm,,””  wwhheetthheerr  PPaauull  

eexxppeerriieenncceedd  ““ccoonnvveerrssiioonn””  oorr    ““ccaallll,,””  wwhheetthheerr  PPaauull  rreeaassoonneedd  ““ffrroomm  pplliigghhtt  ttoo  ssoolluuttiioonn,,””  wwhheetthheerr  ddiikkaaoossyynnee  TThheeoouu  

iiss  rreettrriibbuuttiivvee  oorr  rreessttoorraattiivvee,,  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  oorr  wwhhiicchh  ggeenniittiivvee  iiss  iinn  uussee  iinn  ppiissttiiss  CChhrriissttoouu..  
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traditional “Lutheran” critics.  Then it will proceed to show how Dunn’s view and traditional 

views on Paul and the law are essentially compatible.  Finally, chapter six will highlight the 

practical importance of a “social function” reading of Paul and the law for the church today
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CHAPTER 2.  

LITERATURE REVIEW 

  IInn  tthhiiss  cchhaapptteerr  wwee  wwiillll  bbrriieeffllyy  ssuurrvveeyy  tthhee  lliitteerraattuurree  iinnffoorrmmiinngg  wwhhaatt  ffoolllloowwss..    

OObbvviioouussllyy,,  tthhee  ffiirrsstt  ssoouurrccee  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  DDuunnnn’’ss  eexxeeggeessiiss  ooff  PPaauull  wwoouulldd  bbee  hhiiss  

ccoommmmeennttaarriieess,,  nnaammeellyy,,  hhiiss  11999933  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss,,
11
  aanndd  oonnee  ooff  hhiiss  ssiiggnnaattuurree  

aacchhiieevveemmeennttss––tthhee  ttwwoo--vvoolluummee  WWoorrdd  BBiibblliiccaall  CCoommmmeennttaarryy  RRoommaannss..
22
    FFoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  

ccoommppaarriissoonn,,  II  aallssoo  ccoonnssuulltteedd  ssoommee  rreepprreesseennttaattiivvee  ““ttrraaddiittiioonnaall””  ccoommmmeennttaattoorrss  ffrroomm  vvaarriioouuss  

eerraass..    FFoorr  GGaallaattiiaannss,,  II  uusseedd  FF..FF..  BBrruuccee’’ss  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss,,
33
  LLuutthheerr’’ss  AA  CCoommmmeennttaarryy  oonn  

SStt..  PPaauull’’ss  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss::  BBaasseedd  oonn  LLeeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  bbyy  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  aatt  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiitttteennbbeerrgg  iinn  tthhee  yyeeaarr  11553311,,
44
  aanndd  sseelleeccttiioonnss  ffrroomm  tthhee  AAnncciieenntt  CChhrriissttiiaann  

CCoommmmeennttaarryy  vvoolluummee  oonn  GGaallaattiiaannss,,  EEpphheessiiaannss,,  PPhhiilliippppiiaannss..
55
    FFoorr  RRoommaannss,,  II  cchhoossee  TThhoommaass  

SScchhrriieenneerr’’ss  RRoommaannss
66
  ((11999988––iinntteerraaccttss  wwiitthh  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee)),,  CChhaarrlleess  HHooddggee’’ss  11889966  

CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  RRoommaannss
77
  ((pprree--ddaatteess  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  ddeebbaattee)),,    LLuutthheerr’’ss  

                                                                                                  
11
  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  TThhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss..  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  HHeeddrriicckkssoonn  PPuubblliisshheerrss,,  11999933))..  

22
  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn,,  RRoommaannss  ((CCoolluummbbiiaa::  WWoorrdd  IInnccoorrppoorraatteedd,,  11998888))..  

33
  FF..  FF..  BBrruuccee,,  TThhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss::  AA  CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  GGrreeeekk  TTeexxtt    ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWiilllliiaamm  BB..  

EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  11998822))..  
44
  MMaarrttiinn  LLuutthheerr,,  AA  CCoommmmeennttaarryy  oonn  SStt..  PPaauull’’ss  LLeetttteerr  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss  bbaasseedd  oonn  LLeeccttuurreess  DDeelliivveerreedd  bbyy  MMaarrttiinn  

LLuutthheerr  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiitttteennbbeerrgg  iinn  tthhee  yyeeaarr  11553311    ((LLoonnddoonn::  JJaammeess  CCllaarrkkee  &&  CCoo..,,  11995566))..  
55
  MMaarrkk  JJ..,,  EEddwwaarrddss,,  eedd..,,    AAnncciieenntt  CChhrriissttiiaann  CCoommmmeennttaarryy  oonn  SSccrriippttuurree::  GGaallaattiiaannss,,  EEpphheessiiaannss,,  PPhhiilliippppiiaannss    

((CChhiiccaaggoo::  FFiittzzrrooyy  DDeeaarrbboorrnn  PPuubblliisshheerrss,,  11999999))..  
66
  TThhoommaass  RR..  SScchhrreeiinneerr,,  RRoommaannss    ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  BBaakkeerr  BBooookkss,,  11999988))..  

77
  CChhaarrlleess  HHooddggee,,  CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  RRoommaannss    ((NNeeww  YYoorrkk::  AA..CC..  AArrmmssttrroonngg  aanndd  SSoonn,,  11889966))..  
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CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  RRoommaannss,,
11
  aanndd  tthhee  AAnncciieenntt  CChhrriissttiiaann  CCoommmmeennttaarryy  vvoolluummee,,  

RRoommaannss..
22
  

  FFoorrttuunnaatteellyy,,  DDuunnnn’’ss  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  jjoouurrnnaall  aarrttiicclleess  oonn  PPaauull  aanndd  tthhee  llaaww  hhaavvee  bbeeeenn  

rreepprriinntteedd  iinn  ttwwoo  bbooookkss..    JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww::  SSttuuddiieess  iinn  MMaarrkk  aanndd  GGaallaattiiaannss
33
  wwaass  

ppuubblliisshheedd  iinn  11999900  aanndd  ccoonnttaaiinnss  aarrttiicclleess  wwrriitttteenn  bbeettwweeeenn  11998822  aanndd  11998888  ((pprreecceeddiinngg  hhiiss  

ccoommmmeennttaarriieess))..    TThhee  rree--pprriinnttss  ccoonnttaaiinn  aaddddiittiioonnaall  nnootteess  rreessppoonnddiinngg  ttoo  ccrriittiiccss..    OOff  ppaarrttiiccuullaarr  

iinntteerreesstt  wwoouulldd  bbee  hhiiss  mmaasstteerrffuull  ““IInncciiddeenntt  aatt  AAnnttiioocchh  ((GGaallaattiiaannss  22::1111––1188)),,””  ““WWoorrkkss  ooff  tthhee  

LLaaww  aanndd  tthhee  CCuurrssee  ooff  tthhee  LLaaww  ((GGaallaattiiaannss  33::1100––1144)),,””  ““’’AA  LLiigghhtt  ttoo  tthhee  GGeennttiilleess’’  oorr  ‘‘TThhee  EEnndd  

ooff  tthhee  LLaaww’’??  TThhee  SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  DDaammaassccuuss  RRooaadd  CChhrriissttoopphhaannyy  ffoorr  PPaauull,,””  ““PPhhaarriisseeeess,,  

SSiinnnneerrss,,  aanndd  JJeessuuss,,””  aanndd  ““JJeessuuss  aanndd  RRiittuuaall  PPuurriittyy::  AA  SSttuuddyy  ooff  tthhee  TTrraaddiittiioonn--HHiissttoorryy  ooff  MMaarrkk  

77::1155..””    TThhiiss  vvoolluummee  aallssoo  ccoonnttaaiinnss  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  bbaasseedd  oonn  DDuunnnn’’ss  11998822  

MMaannssoonn  MMeemmoorriiaall  LLeeccttuurree,,  iinn  wwhhiicchh  hhee  ccooiinneedd  tthhee  nnooww  uubbiiqquuiittoouuss  pphhrraassee,,  ““NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  

oonn  PPaauull,,””  aanndd  aallssoo  ffiirrsstt  iinnttrroodduucceedd  hhiiss  tthheessiiss  oonn  tthhee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””      

TThhee  sseeccoonndd  bbooookk,,  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull  ((rreevviisseedd  22000088  eeddiittiioonn))
44
  rreepprriinnttss  2200  ooff  

DDuunnnn’’ss  aarrttiicclleess  ((mmiinniimmaall  oovveerrllaapp  wwiitthh  JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww))  aanndd  ppuubblliisshheess  ttwwoo  nneeww  

cchhaapptteerrss,,  wwrriitttteenn  ffoorr  tthhiiss  vvoolluummee..      TThhee  bbooookk  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  uusseeffuull  bbeeccaauussee  iitt  rreefflleeccttss  DDuunnnn’’ss  

mmoosstt  uupp--ttoo--ddaattee  vviieewwss,,  aanndd  iinntteerraaccttss  wwiitthh  tthhee  iimmppoorrttaanntt  rreebbuuttttaall  wwoorrkk  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  

VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm..
55
    EEssppeecciiaallllyy  iilllluummiinnaattiinngg  iiss  DDuunnnn’’ss  ssyysstteemmaattiicc  rreessppoonnssee  ttoo  ccrriittiiccss  iinn  tthhee  

                                                                                                  
11
  MMaarrttiinn  LLuutthheerr,,  CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  RRoommaannss,,  JJ..  TThheeooddoorree  MMuueelllleerr,,  ttrraannss..    ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  

ZZoonnddeerrvvaann,,  11995544))..  
22
  GGeerraalldd  BBrraayy,,  eedd..,,  AAnncciieenntt  CChhrriissttiiaann  CCoommmmeennttaarryy  oonn  SSccrriippttuurree::  RRoommaannss    ((CChhiiccaaggoo::  FFiittzzrrooyy  DDeeaarrbboorrnn  

PPuubblliisshheerrss,,  11999988))..  
33
  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn,,  JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww::  SSttuuddiieess  iinn  MMaarrkk  aanndd  GGaallaattiiaannss    ((LLoouuiissvviillllee,,  KKYY::  WWeessttmmiinnsstteerr  

JJoohhnn  KKnnooxx  PPrreessss,,  11999900))..  
44
  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn,,    TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  rreevviisseedd  eeddiittiioonn    ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  

PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000088))..  
55
  DD..AA..  CCaarrssoonn,,  PPeetteerr  TT..  OO’’BBrriieenn,,  aanndd  MMaarrkk  AA..  SSeeiiffrriidd,,  eeddss..,,    JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm  VVoolluummee  22––

TThhee  PPaarraaddooxxeess  ooff  PPaauull    ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  BBaakkeerr  AAccaaddeemmiicc,,  22000044))..  
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ooppeenniinngg  aarrttiiccllee,,  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull::  wwhheennccee,,  wwhhaatt  aanndd  wwhhiitthheerr??””    AAllssoo  uusseeffuull  ttoo  

tthhiiss  tthheessiiss  wweerree  ““44QQMMMMTT  aanndd  GGaallaattiiaannss,,””  ““PPaauull’’ss  CCoonnvveerrssiioonn––AA  LLiigghhtt  ttoo  tthhee  TTwweennttiieetthh  

CCeennttuurryy,,””  ““PPaauull  aanndd  JJuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  FFaaiitthh,,””  aanndd  ““PPaauull  aanndd  tthhee  TToorraahh::  TThhee  rroollee  aanndd  ffuunnccttiioonn  

ooff  tthhee  LLaaww  iinn  tthhee  tthheeoollooggyy  ooff  PPaauull  tthhee  AAppoossttllee..””    TThhiiss  ccoommppiillaattiioonn  aaddddiittiioonnaallllyy  iinncclluuddeess  ““IInn  

SSeeaarrcchh  ooff  CCoommmmoonn  GGrroouunndd,,””  DDuunnnn’’ss  ssuummmmaarryy  ooff  aa  22000011  ccoonnffeerreennccee  aatttteennddeedd  bbyy  aa  hhaannddffuull  

ooff  tthhee  bbeesstt  PPaauulliinnee  sscchhoollaarrss  ooff  tthhee  ttiimmee,,  ffooccuussiinngg  oonn  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iissssuueess..  

  AA  ffeeww  mmoorree  pprriimmaarryy  wwoorrkkss  bbeeaarr  mmeennttiioonniinngg..    DDuunnnn’’ss  ““RReessppoonnssee  ttoo  PPeetteerr  

SSttuuhhllmmaacchheerr””
66
  iiss  aann  iinnssttrruuccttiivvee  ppaarrtt  ooff  aann  oonnggooiinngg  ddeebbaattee  wwiitthh  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  sscchhoollaarr  ((nnoott  

rreepprriinntteedd  iinn  eeiitthheerr  ooff  tthhee  vvoolluummeess  aabboovvee))..    AAllssoo,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ssttrroonngg  iinnfflluueennccee  oonn  DDuunnnn’’ss  

((aanndd,,  iinnddeeeedd,,  aallll  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee))  ccrriittiiqquueess  ooff  LLuutthheerr,,  II  ccoonnssuulltteedd  ttwwoo  ooff  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll’’ss  

wwoorrkkss,,  ““TThhee  AAppoossttllee  PPaauull  aanndd  tthhee  IInnttrroossppeeccttiivvee  CCoonnsscciieennccee  ooff  tthhee  WWeesstt,,””
77
  aanndd  PPaauull  AAmmoonngg  

JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess  aanndd  OOtthheerr  EEssssaayyss..
88
    FFoorr  mmaannyy  ooff  tthhee  ssaammee  hhiissttoorriiccaall  rreeaassoonnss,,  II  aallssoo  

ccoonnssuulltteedd  WWiilllliiaamm  WWrreeddee’’ss  PPaauull..
99
  

TThhee  vvoolluummee  ooff  sseeccoonnddaarryy  lliitteerraattuurree  oonn  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iiss  ooff  ddaauunnttiinngg,,  aanndd  

ggrroowwiinngg,,  iitt  sseeeemmss,,  bbyy  tthhee  ddaayy..    TThhee  ddeeffiinniittiivvee  eevvaannggeelliiccaall  rreebbuuttttaall  ttoo  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iiss  

tthhee  ttwwoo--vvoolluummee  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriiggaatteedd  NNoommiissmm,,
1100

  ((hheerreeaafftteerr  JJVVNN))    eeddiitteedd  bbyy  DD..AA..  

CCaarrssoonn,,  PPeetteerr  TT..  OO’’BBrriieenn,,  aanndd  MMaarrkk  AA..  SSeeiiffrriidd..    II  ccoonnssuulltteedd  tthhee  sseeccoonndd  vvoolluummee  ooff  JJVVNN,,  TThhee  

PPaarraaddooxxeess  ooff  PPaauull,,  bbeeccaauussee  iitt  iinntteerraacctteedd  mmoosstt  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  tthhee  iissssuueess  iinn  tthhiiss  tthheessiiss..    ((VVoolluummee  

11  ddeeaallss  mmaaiinnllyy  wwiitthh  EE..PP..  SSaannddeerrss  aanndd  hhiiss  hhiissttoorriiccaall  ccllaaiimmss  aabboouutt  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm..))    TThhee  

1144  aarrttiicclleess  iinn  JJVVNN  IIII  iinntteerraacctt  wwiitthh  tthhee  bbiibblliiccaall  aanndd  tthheeoollooggiiccaall  iissssuueess  aatt  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell..    

                                                                                                  
66
  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn,,  ““AA  RReessppoonnssee  ttoo  PPeetteerr  SSttuuhhllmmaacchheerr,,””  AAuuffeerrsstteehhuunngg––RReessuurrrreeccttiioonn::  TThhee  FFoouurrtthh  DDuurrhhaamm  

TTuubbiinnggeenn  RReesseeaarrcchh  SSyymmppoossiiuumm  ((TTuubbiinnggeenn::  JJ..CC..BB..  MMoohhrr,,  22000011))  ::  336633--336699..  
77
  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll,,  ““TThhee  AAppoossttllee  PPaauull  aanndd  tthhee  IInnttrroossppeeccttiivvee  CCoonnsscciieennccee  ooff  tthhee  WWeesstt,,””  HHaarrvvaarrdd  TThheeoollooggiiccaall  

RReevviieeww  6611,,  nnoo..  33  ((JJuullyy  11996633)),,  119999--221155..  
88
  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll,,  PPaauull  AAmmoonngg  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess  aanndd  ootthheerr  eessssaayyss    ((PPhhiilliiddeellpphhiiaa::  FFoorrttrreessss  PPrreessss,,  11998800))..  

99
  WWiilllliiaamm  WWrreeddee,,  PPaauull,,  EEddwwaarrdd  LLuummmmiiss,,  ttrraannss..  ((LLoonnddoonn::  PPhhiilliipp  GGrreeeenn,,  11990077))..  

1100
  CCaarrssoonn,,  eett..  aall..,,  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm..  
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AArrttiicclleess  ooff  nnoottee  iinncclluuddee  MMaarrkk  SSeeiiffrriidd’’ss  ““UUnnrriigghhtteeoouuss  bbyy  FFaaiitthh::  AAppoossttoolliicc  PPrrooccllaammaattiioonn  iinn  

RRoommaannss  11::1188––33::2200,,””  SSiimmoonn  GGaatthheerrccoollee’’ss  ““JJuussttiiffiieedd  bbyy  FFaaiitthh,,  JJuussttiiffiieedd  bbyy  hhiiss  BBlloooodd,,””  MMooiisseess  

SSiillvvaa’’ss  ““FFaaiitthh  VVeerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  LLaaww  iinn  GGaallaattiiaannss,,””  PPeetteerr  TT..  OO’’BBrriieenn’’ss  ““WWaass  PPaauull  aa  

CCoovveenneennttaall  NNoommiisstt,,””  TTiimmootthhyy  GGeeoorrggee’’ss  ““MMooddeerrnniizziinngg  LLuutthheerr,,  DDoommeessttiiccaattiinngg  PPaauull::  AAnnootthheerr  

PPeerrssppeeccttiivvee,,””  aanndd  HHeennrrii  BBlloocchheerr’’ss  ““JJuussttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  UUnnggooddllyy  ((SSoollaa  FFiiddee))::  TThheeoollooggiiccaall  

RReefflleeccttiioonnss..””      SStteepphheenn  WWeesstteerrhhoollmm  ooffffeerrss  aa  ttyyppiiccaallllyy  lluucciidd  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  bbooookk,,  ““TThhee  

NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  aatt  TTwweennttyy--ffiivvee..””  

TThhee  mmoosstt  ccoommpplleettee  ssiinnggllee--aauutthhoorr  wwoorrkk  eexxaammiinniinngg  tthhee  ddeebbaattee  bbeettwweeeenn  NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee  aanndd  tthhee  LLuutthheerraann//ttrraaddiittiioonnaall  ppeerrssppeeccttiivvee  iiss  WWeesstteerrhhoollmm’’ss  PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  

NNeeww  oonn  PPaauull::  TThhee  ““LLuutthheerraann””  PPaauull  aanndd  HHiiss  CCrriittiiccss..
1111

    TThhiiss  bbooookk  pprreesseennttss  aa  vveerryy  uusseeffuull  

hhiissttoorriiccaall  ssuurrvveeyy  aanndd  ssuummmmaarryy  ooff  bbiibblliiccaall  iissssuueess..    IInn  aa  sshhoorrtteerr  wwoorrkk,,  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  

NNeeww  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  PPaauull::  AA  RReevviieeww  aanndd  RReessppoonnssee,,
1122

  GGuuyy  WWaatteerrss  ggiivveess  aann  eesssseennttiiaall  ssuurrvveeyy  

ooff  pprreeccuurrssoorrss  aanndd  ssuucccceessssoorrss  ttoo  EE..PP..  SSaannddeerrss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  tthheeoollooggiiccaall  rreeppuuddiiaattiioonn  ooff  tthhee  

NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  ffrroomm  aa  ccoonnffeessssiioonnaall  PPCCAA  ssttaannccee..    TThhrreeee  ootthheerr  bbooookkss  ccoonntteessttiinngg  tthhee  NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee  wweerree  hheellppffuull..    AA..  AAnnddrreeww  DDaass,,  iinn  PPaauull  aanndd  tthhee  JJeewwss,,
1133

  rreeccoonnssttrruuccttss  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  PPaauull  aanndd  tthhee  llaaww  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  ccoonnttrraassttss  wwiitthh  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee..    SSiimmoonn  

GGaatthheerrccoollee,,  oonnee  ooff  DDuunnnn’’ss  ssttuuddeennttss,,  aaddaapptteedd  hhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  iinnttoo  WWhheerree  iiss  BBooaassttiinngg??    EEaarrllyy  

JJeewwiisshh  SSootteerriioollooggyy  aanndd  PPaauull’’ss  RReessppoonnssee  iinn  RRoommaannss  11––55,,
1144

  wwhhiicchh  aarrgguueess  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  aaggaaiinnsstt  

aa  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonn..    PPeetteerr  SSttuuhhllmmaacchheerr’’ss  bbrriieeff  vvoolluummee,,  RReevviissiittiinngg  PPaauull’’ss  

                                                                                                  
1111

  SStteepphheenn  WWeesstteerrhhoollmm,,  PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  NNeeww  oonn  PPaauull::  TThhee  ““LLuutthheerraann””  PPaauull  aanndd  HHiiss  CCrriittiiccss    ((GGrraanndd  

RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000044))..  
1122

  GGuuyy  PPrreennttiissss  WWaatteerrss,,  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  PPaauull::  AA  RReevviieeww  aanndd  RReessppoonnssee  ((NNeeww  JJeerrsseeyy::  

PP&&RR  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000044))..  
1133

  AA..  AAnnddrreeww  DDaass,,  PPaauull  aanndd  TThhee  JJeewwss..  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  HHeennddrriicckkssoonn  PPuubblliisshheerrss,,  22000033))..  
1144

  SSiimmoonn  JJ..  GGaatthheerrccoollee,,  WWhheerree  iiss  BBooaassttiinngg??    EEaarrllyy  JJeewwiisshh  SSootteerriioollooggyy  aanndd  PPaauull’’ss  RReessppoonnssee  iinn  RRoommaannss  11--55    

((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000022))..  
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DDooccttrriinnee  ooff  JJuussttiiffiiccaattiioonn,,
1155

  wwiitthh  aann  eessssaayy  bbyy  DDoonnaalldd  AA..  HHaaggnneerr,,  ttaakkeess  aa  tthheeoollooggiiccaall  aapppprrooaacchh  

ttoo  tthhee  cceennttrraall  qquueessttiioonnss  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthheessee  bbooookkss,,  II  

eemmppllooyyeedd  aa  cchhaapptteerr  oonn  tthhee  llaaww  ffrroomm  RRiicchhaarrdd  KKiinnggsslleeyy  MMoooorree’’ss  RReeiiffiiccaattiioonn  ((‘‘JJuussttiiffiiccaattiioonn’’))  

iinn  PPaauull,,  iinn  HHiissttoorriiccaall  PPeerrssppeeccttiivvee  aanndd  iinn  tthhee  EEnngglliisshh  BBiibbllee::  GGoodd’’ss  GGiifftt  ooff  RRiigghhtt  RReellaattiioonnsshhiipp  

PPaarrtt  11::  PPaauull’’ss  DDooccttrriinnee  ooff  RReeiiffiiccaattiioonn..
1166

  

MMaannyy  jjoouurrnnaall  aarrttiicclleess  hhaavvee  bbeeeenn  wwrriitttteenn  ttoo  iinnttrroodduuccee  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee..    SSoommee  ooff  tthhee  mmoorree  hheellppffuull  hhaavvee  bbeeeenn  JJaammeess  AA..  MMeeeekk’’ss  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  

oonn  PPaauull::  AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  UUnniinniittiiaatteedd,,””
1177

  RRoobbeerrtt  SSmmiitthh’’ss  ““JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  ‘‘NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull’’,,””
1188

  aanndd  PPaauull  ZZaahhll’’ss  ““MMiissttaakkeess  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull..””
1199

    TThheessee  

aallll  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  wwiitthh  aa  ggrreeaatteerr  oorr  lleesssseerr  ddeeggrreeee  ooff  vveehheemmeennccee..    AA  

nnuummbbeerr  ooff  aaddddiittiioonnaall  aarrttiicclleess  aaddddrreessss  JJaammeess  DDuunnnn’’ss  iiddeeaass  ssppeecciiffiiccaallllyy..      NNootteewwoorrtthhyy  aammoonngg  

tthhoossee  aarree  MMaattlloocckk’’ss  ““SSiinnss  ooff  tthhee  FFlleesshh  aanndd  SSuussppiicciioouuss  MMiinnddss::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  TThheeoollooggyy  ooff  

PPaauull,,””
  2200

  aanndd  SSiillvvaa’’ss  ““TThhee  LLaaww  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  SSyynntthheessiiss..””
2211

    AAllssoo  iinntteerreessttiinngg,,  

ffoorr  ccoommppaarriissoonn’’ss  ssaakkee,,  iiss  aa  ddiiffffeerreenntt  ssoorrtt  ooff  ccrriittiiqquuee  iinn  DDoouuggllaassss  CCaammppbbeellll’’ss  ““TThhee  

DDIIAATTHHEEKKEE  ffrroomm  DDuurrhhaamm::  PPrrooffeessssoorr  DDuunnnn’’ss  TThhee  TThheeoollooggyy  ooff  PPaauull  tthhee  AAppoossttllee..””
2222

  FFiinnaallllyy,,  

                                                                                                  
1155

  PPeetteerr  SSttuuhhllmmaacchheerr,,  AA  CChhaalllleennggee  ttoo  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee::  RReevviissiittiinngg  PPaauull’’ss  DDooccttrriinnee  ooff  JJuussttiiffiiccaattiioonn    

((DDoowwnneerrss  GGrroovvee,,  IILL::  IInntteerrVVaarrssiittyy  PPrreessss,,  22000011))..  
1166

  RRiicchhaarrdd  KKiinnggsslleeyy  MMoooorree,,  RReeiiffiiccaattiioonn  ((‘‘JJuussttiiffiiccaattiioonn’’))  iinn  PPaauull,,  iinn  HHiissttoorriiccaall  PPeerrssppeeccttiivvee,,  aanndd  iinn  tthhee  EEnngglliisshh  

BBiibbllee  ((LLeewwiissttoonn,,  NNYY::    EEddwwiinn  MMeelllleenn  PPrreessss,,  22000022))..  
1177

  JJaammeess  AA..  MMeeeekk,,  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull::  AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  UUnniinniittiiaatteedd,,””  CCoonnccoorrddiiaa  JJoouurrnnaall  2277,,  

nnoo..  33  ((JJuullyy  22000011))  ::  220088--223333..  
1188

  RRoobbeerrtt  SSmmiitthh,,  ““JJuussttiiffiiccaattiioonn  iinn  ‘‘tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull’’,,””  RReeffoorrmmeedd  TThheeoollooggiiccaall  RReevviieeww  5588,,  nnoo..  11  ((AApprriill  

11999999))  ::  1166--3300..  
1199

  PPaauull  FF..MM..  ZZaahhll,,  ““MMiissttaakkeess  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  TThheemmeelliiooss  2277,,  nnoo..  11  ((22000011))::  55--1111..  
2200

  RR..  BBaarrrryy  MMaattlloocckk,,    ““SSiinnss  ooff  tthhee  FFlleesshh  aanndd  SSuussppiicciioouuss  MMiinnddss::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  TThheeoollooggyy  ooff  PPaauull,,””  JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  

SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  7722  ((11999988)),,  6677--9900..  
2211

  MMooiisseess  SSiillvvaa,,  ““TThhee  LLaaww  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  SSyynntthheessiiss,,””    WWeessttmmiinnsstteerr  TThheeoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall  5533,,  nnoo..  

22  ((FFaallll  11999911))  ::  333399--335533..  
2222

  DDoouuggllaassss  AA..  CCaammppbbeellll,,  ““TThhee  ddiiaatthheekkee  ffrroomm  DDuurrhhaamm::  PPrrooffeessssoorr  DDuunnnn’’ss  TThhee  TThheeoollooggyy  ooff  PPaauull  tthhee  AAppoossttllee,,””  

JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  7722  ((11999988))  ::  9911--111111..  
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oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  iissssuuee  ooff  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  DDoouuggllaass  MMoooo’’ss  tthhoorroouugghh  aarrttiiccllee,,  

““’’LLaaww,,’’  ‘‘WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,’’  aanndd  LLeeggaalliissmm  iinn  PPaauull””
2233

  wwaass  iinnvvaalluuaabbllee..  

SSoommee  aauutthhoorrss  wweerree  uusseeffuull  iinn  tthhaatt  tthheeyy  rreepprreesseenntteedd  ssoommeewwhhaatt  mmeeddiiaattiinngg  ppoossiittiioonnss  

bbeettwweeeenn  ttyyppiiccaall  ““NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee””  aanndd  ““ttrraaddiittiioonnaall””  vviieewwss  ooff  PPaauull  aanndd  tthhee  llaaww..    FFrraannkk  

TThhiieellmmaann,,  wwhhoo  eeaarrnneedd  hhiiss  ddooccttoorraattee  uunnddeerr  aa  ffaaccuullttyy  tthhaatt  iinncclluuddeedd  EE..PP..  SSaannddeerrss,,  ddiissaaggrreeeess  

ssuubbssttaannttiiaallllyy  wwiitthh  SSaannddeerrss  bbuutt  sshhoowwss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaffffiinniittyy  ffoorr  ssoommee  ooff  DDuunnnn’’ss  tthhiinnkkiinngg..    

TThhiieellmmaann’’ss  PPaauull  aanndd  tthhee  LLaaww::  AA  CCoonntteexxttuuaall  AApppprrooaacchh
2244

  iiss  aann  iinntteeggrraattiivvee  tthheeoollooggyy  ooff  tthhee  

LLaaww,,  ddrraawwiinngg  ffrroomm  aallll  ooff  PPaauull’’ss  lleetttteerrss..    BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr’’ss  TTrriiuummpphh  ooff  AAbbrraahhaamm’’ss  GGoodd::  

TThhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  IIddeennttiittyy  iinn  GGaallaattiiaannss
2255

  pprreesseennttss  aa  tthheeoollooggyy  ooff  GGaallaattiiaannss  tthhaatt  iinntteeggrraatteess  

bbootthh  aa  ““lleeggaalliissmm””  aanndd  ““eetthhnnoocceennttrriissmm””  vviieeww  ooff  tthhee  pprroobblleemm..    LLoonnggeenneecckkeerr’’ss  aarrttiiccllee,,  

““DDiiffffeerreenntt  AAnnsswweerrss  ttoo  DDiiffffeerreenntt  IIssssuueess::  IIssrraaeell,,  TThhee  GGeennttiilleess,,  aanndd  SSaallvvaattiioonn  HHiissttoorryy  iinn  

RRoommaannss  99––1111””
2266

  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  iissssuuee  ooff  eetthhnnoocceennttrriissmm  iinn  RRoommaannss..    FFiinnaallllyy,,  MMiicchhaaeell  BBiirrdd,,  iinn  

““WWhheenn  tthhee  DDuusstt  FFiinnaallllyy  SSeettttlleess::  CCoommiinngg  ttoo  aa  PPoosstt--NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  PPeerrssppeeccttiivvee,,””
2277

  ooffffeerrss  aa  

ccoonncciissee  aanndd  iirreenniicc  ppeerrssoonnaall  aatttteemmpptt  aatt  rreeccoonncciilliinngg  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iinnssiigghhttss..  

TThheerree  wweerree  aa  ffeeww  ssoouurrcceess  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhiiss  tthheessiiss  tthhaatt  ddiidd  nnoott  ddeeaall  wwiitthh  NNeeww  

TTeessttaammeenntt  ssttuuddiieess  oorr  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull..    JJoohhnn  FFrraammee’’ss  DDooccttrriinnee  ooff  tthhee  KKnnoowwlleeddggee  

ooff  GGoodd
2288

  pprroovviiddeedd  ssoommee  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  ccoonncceeppttss  ccrruucciiaall  ttoo  mmyy  tthheeoollooggiiccaall  ssyynntthheessiiss  ooff  

                                                                                                  
2233

  DDoouuggllaass  JJ..  MMoooo,,  ““’’LLaaww,,’’  ‘‘WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,’’  aanndd  LLeeggaalliissmm  iinn  PPaauull,,””    WWeessttmmiinnsstteerr  TThheeoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall  4455,,  

nnoo..  11  ((SSpprriinngg  11998833))  ::  7733--110000..  
2244

  FFrraannkk  TThhiieellmmaann,,  PPaauull  aanndd  tthhee  LLaaww::  AA  CCoonntteexxttuuaall  AApppprrooaacchh    ((DDoowwnneerrss  GGrroovvee,,  IILL::  IInntteerrVVaarrssiittyy  PPrreessss,,  11999944))..  
2255

  BBrruuccee  WW..    LLoonnggeenneecckkeerr,,    TThhee  TTrriiuummpphh  ooff  AAbbrraahhaamm’’ss  GGoodd::  TThhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  IIddeennttiittyy  iinn  GGaallaattiiaannss    

((NNaasshhvviillllee::  AAbbiinnggddoonn  PPrreessss,,  11999988))..  
2266

BBrruuccee  WW..  LLoonnggeenneecckkeerr,,  ““DDiiffffeerreenntt  AAnnsswweerrss  ttoo  DDiiffffeerreenntt  IIssssuueess::  IIssrraaeell,,  TThhee  GGeennttiilleess,,  aanndd  SSaallvvaattiioonn  HHiissttoorryy  iinn  

RRoommaannss  99--1111,,””  JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  3366,,  nnoo..  11  ((11998899))  ::  9955--112233..  
2277

  MMiicchhaaeell  FF..  BBiirrdd,,  ““WWhheenn  tthhee  DDuusstt  FFiinnaallllyy  SSeettttlleess::  CCoommiinngg  ttoo  aa  PPoosstt--NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  PPeerrssppeeccttiivvee,,””  CCrriisswweellll  

TThheeoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall  22,,  nnoo..  22  ((SSpprriinngg  22000055))  ::  5577--6699..  
2288

  JJoohhnn  MM..  FFrraammee,,  TThhee  DDooccttrriinnee  ooff  tthhee  KKnnoowwlleeddggee  ooff  GGoodd  ((PPhhiilllliippssbbuurrgg,,  NNJJ::  PPrreessbbyytteerriiaann  aanndd  RReeffoorrmmeedd  

PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy,,  11998877))..  
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DDuunnnn  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  ppeerrssppeeccttiivveess..    KKeennnneetthh  SSccootttt  LLaattoouurreettttee’’ss  HHiissttoorryy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy
2299

  wwaass  

ccoonnssuulltteedd  ffoorr  ssoommee  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  LLuutthheerr..    FFiinnaallllyy,,  II  rreeffeerreenncceedd  MMiicchhaaeell  OO..  

EEmmeerrssoonn’’ss  DDiivviiddeedd  bbyy  FFaaiitthh::  EEvvaannggeelliiccaall  RReelliiggiioonn  aanndd  tthhee  PPrroobblleemm  ooff  RRaaccee  iinn  AAmmeerriiccaa
3300

  iinn  

mmyy  iinnttrroodduuccttiioonn..

                                                                                                  
2299

  KKeennnneetthh  SSccootttt  LLaattoouurreettttee,,  HHiissttoorryy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  VVoolluummee  IIII::  RReeffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  PPrreesseenntt    ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  

PPrriinnccee  PPrreessss,,  11997755))..  
3300

  MMiicchhaaeell  OO..  EEmmeerrssoonn,,  DDiivviiddeedd  BByy  FFaaiitthh::  EEvvaannggeelliiccaall  RReelliiggiioonn  aanndd  tthhee  PPrroobblleemm  ooff  RRaaccee  iinn  AAmmeerriiccaa  ((NNeeww  

YYoorrkk::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  22000000))..  
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CHAPTER 3.  

THE CRUX OF THE CONFLICT:  

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE NEW PERSPECTIVE CONTROVERSY 

IInn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  JJaammeess  DDuunnnn’’ss  tthhiinnkkiinngg  oonn  tthhee  llaaww,,  wwee  wwiillll  nneeeedd  aa  bbaassiicc  

ffaammiilliiaarriittyy  wwiitthh  ssoommee  kkeeyy  ffiigguurreess  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  PPaauulliinnee  ssttuuddiieess..    TThheessee  ffiigguurreess  wwiillll  

iilllluummiinnaattee  hhooww  DDuunnnn’’ss  tthhoouugghhtt  ddeevveellooppeedd,,  aanndd  aallssoo  tthhee  ccoonnttrroovveerrssiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iitt..    

SSiinnccee  tthhee  pprriimmaarryy  ddiissppuuttee  ttooddaayy  iiss  bbeettwweeeenn  ““LLuutthheerraann””
11
  vviieewwss  aanndd  ““NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee””  vviieewwss,,  

wwee  wwiillll  bbeeggiinn  wwiitthh  LLuutthheerr  aanndd  hhiiss  vviieeww  ooff  tthhee  llaaww,,  bbeeffoorree  sskkeettcchhiinngg  ssoommee  pprreeccuurrssoorrss  ttoo  EE..PP..  

SSaannddeerrss  aanndd  SSaannddeerrss  hhiimmsseellff..    AAtt  tthhaatt  jjuunnccttuurree  wwee  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  ssuummmmaarriizzee  DDuunnnn’’ss  iiddeeaa  

ooff  tthhee  ““ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww””  aanndd  tthhee  ppooiinnttss  ooff  ccoonntteennttiioonn  bbeettwweeeenn  hhiimm  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  

““LLuutthheerraann””  ppeerrssppeeccttiivveess..  

  

LLuutthheerr,,  JJuussttiiffiiccaattiioonn,,  aanndd  tthhee  LLaaww  

  PPrroonnee  ttoo  ddeepprreessssiivvee  eeppiissooddeess  aass  aa  yyoouutthh,,  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  vvoowweedd  ttoo  bbeeccoommee  aa  mmoonnkk  iinn  

JJuullyy  11550055,,  aafftteerr  bbeeiinngg  tteerrrroorriizzeedd  bbyy  aa  bboolltt  ooff  lliigghhttnniinngg..    WWiitthhiinn  aa  mmoonntthh  hhee  hhaadd  eennrroolllleedd  iinn  aann  

AAuugguussttiinniiaann  mmoonnaassttiicc  oorrddeerr..    FFoolllloowwiinngg  aann  aappppaarreennttllyy  ppeeaacceeffuull  nnoovviittiiaattee,,  LLuutthheerr’’ss  gguuiilltt  

rreettuurrnneedd  wwhheenn  hhee  wwaass  oorrddaaiinneedd  iinn  11550077..    HHee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  llaacckk  aassssuurraannccee  ooff  ssaallvvaattiioonn,,  uunnttiill  

rreelliieeff  ggrraadduuaallllyy  ccaammee  tthhrroouugghh  hhiiss  tteeaacchhiinngg  ooff  tthheeoollooggyy  aatt  WWiitttteennbbeerrgg..    TThhaatt  pprroocceessss  

                                                                                                  
11
  BByy  ““LLuutthheerraann””  II  ffoollllooww  SS..  WWeesstteerrhhoollmm’’ss  lleeaadd  iinn  ddeennoottiinngg  tthhoossee  CChhrriissttiiaann  ttrraaddiittiioonnss  tthhaatt  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ttrraaccee  

tthheemmsseellvveess  ttoo  tthhee  PPrrootteessttaanntt  RReeffoorrmmaattiioonn,,  nnoott  oonnllyy  ddeennoommiinnaattiioonnaall  oorr  tthheeoollooggiiccaall  LLuutthheerraannss..    TThheessee  iinncclluuddee  

mmoosstt  ccoonnsseerrvvaattiivvee  eevvaannggeelliiccaall  ttrraaddiittiioonnss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  ooff  tthhee  RReeffoorrmmeedd  ppeerrssuuaassiioonn..  
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ccuullmmiinnaatteedd  iinn  11551166––1177  dduurriinngg  wwhhiicchh  ttiimmee  LLuutthheerr  lleeccttuurreedd  oonn  GGaallaattiiaannss  aanndd  ffiirrsstt  aarrttiiccuullaatteedd  

hhiiss  ddooccttrriinnee  ooff  ““jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh..””    IItt  wwaass  tthhiiss  ddooccttrriinnee  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhaatt  hheellppeedd  hhiimm  ccooppee  

ssuucccceessssffuullllyy  wwiitthh  hhiiss  oonnggooiinngg  ddeepprreessssiivvee  eeppiissooddeess..    TThhuuss  wwee  sseeee  tthhee  ggeenneerraall  ppaatttteerrnn  tthhaatt  

LLuutthheerr’’ss  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  SSccrriippttuurree,,  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  PPaauull,,  hheellppeedd  ttoo  rreessoollvvee  aa  lloonngg  aanndd  

pprrooffoouunndd  ssttrruuggggllee  wwiitthh  gguuiilltt  aanndd  aassssuurraannccee..
11
  

  NNeeiitthheerr  LLuutthheerr’’ss  tteeaacchhiinngg  oonn  jjuussttiiffiiccaattiioonn  nnoorr  hhiiss  pprreeaacchhiinngg  mmoorraall  rreeffoorrmm  iinn  tthhee  

cchhuurrcchh  sseeeemmeedd  ttoo  ccaauussee  mmuucchh  ccoonnttrroovveerrssyy  uunnttiill  OOccttoobbeerr  ooff  11551177,,  wwhheenn  LLuutthheerr  cchhaalllleennggeedd  tthhee  

pprraaccttiiccee  ooff  sseelllliinngg  iinndduullggeenncceess..    TThhee  RRoommaann  cchhuurrcchh  aatt  tthhee  ttiimmee  ttaauugghhtt  tthhaatt  ssuuffffiicciieennttllyy  

rriigghhtteeoouuss  ppeeooppllee  ccoouulldd  eeaarrnn  eexxcceessss  mmeerriitt,,  aanndd  tthhaatt  ssuucchh  mmeerriitt  ccoouulldd  bbee  ddiissppeennsseedd  bbyy  tthhee  

cchhuurrcchh  aafftteerr  tthheeiirr  ddeeaatthhss..    IInn  tthhiiss  mmaannnneerr,,  ssoouullss  ssuuffffeerriinngg  iinn  ppuurrggaattoorryy  ccoouulldd  hhaavvee  tthhiiss  aalliieenn  

mmeerriitt  aapppplliieedd  ttoo  tthheemm,,  oouuttwweeiigghhiinngg  tthheeiirr  ttrraannssggrreessssiioonnss  aanndd  ddeelliivveerriinngg  tthheemm  iinnttoo  ppaarraaddiissee..    

IInndduullggeenncceess  wweerree  eesssseennttiiaallllyy  ““ggeett  oouutt  ooff  ppuurrggaattoorryy  ffrreeee””  ccaarrddss,,  wwhhiicchh  aatt  tthhee  ttiimmee  wweerree  bbeeiinngg  

ddiissttrriibbuutteedd  iinn  rreettuurrnn  ffoorr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  cchhuurrcchh..    LLuutthheerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccuussttoomm  ooff  hhiiss  

ddaayy,,  ppoosstteedd  aa  lliisstt  ooff  tthheesseess  oonn  tthhee  ccaassttllee  cchhuurrcchh  ddoooorr  iinn  WWiitttteennbbeerrgg  ttoo  pprroovvookkee  ppuubblliicc  ddeebbaattee..    

TThhee  ““9955  TThheesseess,,””  aass  tthheeyy  aarree  nnooww  kknnoowwnn,,  cchhaalllleennggeedd  nnoott  oonnllyy  tthhee  sseelllliinngg  ooff  iinndduullggeenncceess  bbuutt  

aallssoo  tthhee  eennttiirree  mmeerriitt  tthheeoollooggyy  bbeehhiinndd  iinndduullggeenncceess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee..    TToo  hhiiss  ssuurrpprriissee,,  tthheessee  

tthheesseess  wweerree  pprriinntteedd  aanndd  sspprreeaadd  rraappiiddllyy  aaccrroossss  tthhee  nnaattiioonn..  

  TThhee  eennssuuiinngg  ccoonnttrroovveerrssyy  rreeaacchheedd  aallll  tthhee  wwaayy  ttoo  tthhee  hhiigghheesstt  aauutthhoorriittiieess  iinn  RRoommee,,  wwiitthh  

wwhhoomm  LLuutthheerr  wwaass  ttoo  hhaavvee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ppoolleemmiiccaall  eexxcchhaannggee  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ffiivvee  yyeeaarrss..    TThhoossee  

eexxcchhaannggeess  ccuullmmiinnaatteedd  iinn  tthhee  nnooww  ffaammoouuss  DDiieett  ooff  WWoorrmmss  iinn  11552211  wwhheerree  hhee  ddeelliivveerreedd  hhiiss  

ffaammoouuss  ssppeeeecchh  ccoonncclluuddiinngg,,  ““HHeerree  II  aamm..    II  ccaannnnoott  ddoo  ootthheerrwwiissee..””    LLuutthheerr  wwaass  

                                                                                                  
11
  KKeennnneetthh  SSccootttt  LLaattoouurreettttee,,  HHiissttoorryy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  VVoolluummee  IIII::  RReeffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  PPrreesseenntt  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  

PPrriinnccee  PPrreessss,,  11997755)),,  770044--770077..  
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eexxccoommmmuunniiccaatteedd,,  aanndd  eevveennttss  wweerree  sseett  iinnttoo  mmoottiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbiirrtthh  tthhee  PPrrootteessttaanntt  bbrraanncchheess  

ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  

  SStteepphheenn  WWeesstteerrhhoollmm  ssuummmmaarriizzeess  LLuutthheerr’’ss  tthhoouugghhtt  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaatteemmeennttss::    

11))  IInn  oouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  GGoodd,,  ffaaiitthh  iinn  hhiiss  ggooooddnneessss  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  ggoooodd  wwoorrkkss  wwee  

ddoo  iiss  ddeecciissiivvee..  

22))  TThhee  llaaww……iiss  mmeeaanntt  ttoo  ccrruusshh  hhuummaann  sseellff--rriigghhtteeoouussnneessss  aanndd  ttoo  ddrriivvee  hhuummaann  bbeeiinnggss,,  

mmaaddee  aawwaarree  ooff  tthheeiirr  ssiinnffuullnneessss,,  ttoo  sseeeekk  mmeerrccyy  ffrroomm  tthhee  SSaavviioorr..  

33))  WWee  aarree  jjuussttiiffiieedd  bbyy  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  nnoott  bbyy  tthhee  wwoorrkkss  wwee  ddoo..  

44))  TThhoouugghh  bbeelliieevveerrss  aarree  rriigghhtteeoouuss  iinn  GGoodd’’ss  eeyyeess,,  tthheeyy  rreemmaaiinn  ssiinnnneerrss  tthhrroouugghhoouutt  tthheeiirr  

eeaarrtthhllyy  lliivveess..  

55))  TThhee  llaaww  mmuusstt  bbee  bbaanniisshheedd  ffrroomm  tthhee  tthhiinnkkiinngg  ooff  bbeelliieevveerrss  wwhheenn  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  

wwiitthh  GGoodd  iiss  tthhee  iissssuuee..    YYeett  iitt  mmuusstt  ccoonnttiinnuuee  iittss  rroollee  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  jjuuddggiinngg  tthheeiirr  

ssiinn..  

66))  GGoodd  pprreeddeessttiinneedd  bbeelliieevveerrss  ttoo  ssaallvvaattiioonn..
22
  

  

KKeeyy  ttoo  LLuutthheerr’’ss  tthheeoollooggyy  wwaass  tthhee  ““aalliieenn””  rriigghhtteeoouussnneessss  ooff  GGoodd..    SSiinnccee  hhuummaann  bbeeiinnggss  

aarree  uunnaabbllee  ttoo  eeaarrnn  tthheeiirr  ssaallvvaattiioonn  tthhrroouugghh  ggoooodd  wwoorrkkss,,  tthheeiirr  oonnllyy  hhooppee  wwoouulldd  bbee  tthhee  

rriigghhtteeoouussnneessss  ooff  aannootthheerr,,  iimmppuutteedd  ttoo  tthheemm..    TThhaatt  rriigghhtteeoouussnneessss  iiss  tthhee  ssoollee  ppoossssiibbllee  ggrroouunndd  ooff  

ssaallvvaattiioonn,,  aanndd  ffaaiitthh  iiss  tthhee  ssoollee  ccrriitteerriioonn  ffoorr  rreecceeiivviinngg  iitt::  

WWhheenn  LLuutthheerr  wwrriitteess  tthhaatt  ‘‘tthhee  rriigghhtteeoouussnneessss  ooff  GGoodd  iiss  rreevveeaalleedd  iinn  tthhee  ggoossppeell’’  

((RRoomm..  11::1177)),,  tthhee  ‘‘rriigghhtteeoouussnneessss  ooff  GGoodd’’  iiss  nnoott  ((aass  LLuutthheerr  oonnccee  bbeelliieevveedd,,  ttoo  hhiiss  

tteerrrroorr))  tthhee  jjuussttiiccee  aanndd  wwrraatthh  wwiitthh  wwhhiicchh  GGoodd  ppuunniisshheess  ssiinnnneerrss,,  bbuutt  tthhee  ggiifftt  ooff  GGoodd  

ttoo  ssiinnnneerrss  bbyy  wwhhiicchh  hhee  ddeeccllaarreess  tthheemm  rriigghhtteeoouuss  ffoorr  CChhrriisstt’’ss  ssaakkee..
33
  

  

AA  ccoorroollllaarryy  ttoo  tthhiiss  tthhoouugghhtt  wwaass  tthhee  aabbssoolluuttee  aannttiitthheessiiss  bbeettwweeeenn  ffaaiitthh  aanndd  eeffffoorrtt,,  wwhhiicchh  LLuutthheerr  

ssaaww  rreefflleecctteedd  iinn  PPaauull’’ss  aannttiitthheessiiss  bbeettwweeeenn  ggoossppeell  aanndd  llaaww..    SSoo  LLuutthheerr  eexxppllaaiinnss::  

TThhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  llaaww  iiss  ttoo  wwoorrkk,,  aass  tthhee  ooffffiiccee  ooff  ffaaiitthh  iiss  ttoo  aasssseenntt  uunnttoo  tthhee  

pprroommiisseess……aass  tthhee  llaaww  hhaatthh  hhiiss  pprrooppeerr  ooffffiiccee,,  ssoo  hhaatthh  tthhee  pprroommiissee..    TToo  tthhee  llaaww  

ppeerrttaaiinneetthh  ddooiinngg,,  aanndd  ttoo  tthhee  pprroommiissee  bbeelliieevviinngg..    WWhheerreeffoorree,,  aass  ffaarr  aass  tthhee  llaaww  aanndd  

tthhee  pprroommiissee  aarree  sseeppaarraattee  aassuunnddeerr,,  ssoo  ffaarr  aallssoo  aarree  ddooiinngg  aanndd  bbeelliieevviinngg..
44
  

  

                                                                                                  
22
  SStteepphheenn  WWeesstteerrhhoollmm..    PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  NNeeww  oonn  PPaauull::  TThhee  LLuutthheerraann  PPaauull  aanndd  HHiiss  CCrriittiiccss,,  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  

MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000044)),,  2233--3399..  
33
  IIbbiidd..,,  3322..  

44
  MMaarrttiinn  LLuutthheerr,,  AA  CCoommmmeennttaarryy  oonn  SStt..  PPaauull’’ss  LLeetttteerr  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss  bbaasseedd  oonn  LLeeccttuurreess  DDeelliivveerreedd  bbyy  MMaarrttiinn  

LLuutthheerr  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiitttteennbbeerrgg  iinn  tthhee  yyeeaarr  11553311    ((LLoonnddoonn::  JJaammeess  CCllaarrkkee  &&  CCoo..,,  11995566)),,    226655..  
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WWhheenn  hhee  uusseess  llaaww,,  LLuutthheerr  nnoorrmmaallllyy  ddeennootteess  aannyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ppllaacceedd  oonn  hhuummaanniittyy  bbyy  GGoodd  

((aanndd  bbyy  eexxtteennssiioonn  ccoouulldd  mmeeaann  aannyy  mmoorraall  ccooddee  wwee  mmiigghhtt  ffoollllooww))..    AAggaaiinn  ffrroomm  WWeesstteerrhhoollmm::  

IInn  hhiiss  ttyyppiiccaall  rreeffeerreenncceess  ttoo  ““llaaww,,””  LLuutthheerr  hhaass  iinn  mmiinndd  nneeiitthheerr  tthhee  llaaww  ooff  nnaattuurree  aass  

ssuucchh  nnoorr  tthhee  MMoossaaiicc  ccooddee,,  bbuutt  SSccrriippttuurree  wwhheerreevveerr  iitt  ppllaacceess  rreeqquuiirreemmeennttss  oonn  

ppeeooppllee,,  aallll  tthhaatt  ““wwee  aarree  ttoo  ddoo  aanndd  ggiivvee  ttoo  GGoodd..””    TThhee  wwhhoollee  ooff  SSccrriippttuurree  ccaann  bbee  

ttrreeaatteedd  uunnddeerr  ttwwoo  hheeaaddiinnggss::  ccoommmmaanndd  aanndd  pprroommiissee……TThhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  iiss  

pprriimmaarriillyy  ((tthhoouugghh  bbyy  nnoo  mmeeaannss  eexxcclluussiivveellyy))  ““aa  bbooookk  ooff  llaawwss””  tteeaacchhiinngg  wwhhaatt  wwee  

““aarree  ttoo  ddoo  aanndd  nnoott  ttoo  ddoo””……TThhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  iiss  pprriinncciippaallllyy  ((tthhoouugghh,,  aaggaaiinn,,  nnoott  

eexxcclluussiivveellyy))  tthhee  ““pprrooccllaammaattiioonn  ooff  ggrraaccee  aanndd  ppeeaaccee  tthhrroouugghh  tthhee  ffoorrggiivveenneessss  ooff  ssiinnss  

iinn  CChhrriisstt..””
55
  

  

FFoorr  tthhee  ddiissccuussssiioonn  tthhaatt  ffoolllloowwss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  hhooww  LLuutthheerr  ssaaww  tthhiiss  

ggoossppeell--llaaww  ccoonnfflliicctt  iinn  bbootthh  PPaauull’’ss  ddiissppuuttee  wwiitthh  hhiiss  JJuuddaaiizziinngg  ooppppoonneennttss  aanndd  hhiiss  oowwnn  ddeebbaatteess  

wwiitthh  tthhee  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  cchhuurrcchh..    TThhee  tthhrreeaatt  ttoo  ““jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt””  wwaass  

eeqquuiivvaalleenntt  iinn  tthhee  ttwwoo  ccaasseess::  

  WWee  ddeennyy  nnoott  tthhaatt  tthhee  ffaaiitthhffuull  oouugghhtt  ttoo  ffoollllooww  tthhee  eexxaammppllee  ooff  CChhrriisstt,,  aanndd  ttoo  wwoorrkk  

wweellll;;  bbuutt  wwee  ssaayy  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  jjuussttiiffiieedd  tthheerreebbyy  bbeeffoorree  GGoodd..    AAnndd  PPaauull  ddootthh  nnoott  

hheerree  rreeaassoonn  wwhhaatt  wwee  oouugghhtt  ttoo  ddoo,,  bbuutt  bbyy  wwhhaatt  mmeeaannss  wwee  aarree  mmaaddee  

rriigghhtteeoouuss……tthheerreeffoorree  aass  tthhee  JJeewwss  ffoollllooww  aa  wwoorrkkiinngg,,  aanndd  nnoott  aa  bbeelliieevviinngg  AAbbrraahhaamm,,  

eevveenn  ssoo  tthhee  PPaappiissttss  aanndd  aallll  tthhaatt  sseeeekk  rriigghhtteeoouussnneessss  bbyy  wwoorrkkss,,  ddoo  bbeehhoolldd  aanndd  

aapppprreehheenndd,,  nnoott  aa  jjuussttiiffyyiinngg,,  bbuutt  aa  wwoorrkkiinngg  CChhrriisstt..
66
  

  

PPeetteerr  SSttuuhhllmmaacchheerr  ssuurrmmiisseess,,  ““TThhee  ffuurrtthheerr  LLuutthheerr  ccaammee  iinnttoo  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  

ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  CCaatthhoolliicc  ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn……tthhee  mmoorree  hhee  iiddeennttiiffiieedd  hhiimmsseellff  wwiitthh  

PPaauull’’ss  ssttrruuggggllee  aaggaaiinnsstt  JJuuddaaiizziinngg  ffaallssee  tteeaacchheerrss..””
77
  

  

EE..PP..  SSaannddeerrss  aanndd  tthhee  ““NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull””  

  TThhee  ssoo--ccaalllleedd  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull  ppoossiittiioonnss  iittsseellff  aass  aa  mmaajjoorr  cchhaalllleennggee  ttoo  

LLuutthheerr’’ss  uunnddeerrssttaannddiinnggss  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  llaaww,,  aammoonngg  ootthheerr  ttooppiiccss..    AAlltthhoouugghh  tthhee  aaddvveenntt  ooff  
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  IIbbiidd..,,  2299..  
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  LLuutthheerr,,  GGaallaattiiaannss,,  223399..  
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  PPeetteerr  SSttuuhhllmmaacchheerr,,  AA  CChhaalllleennggee  ttoo  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee::  RReevviissiittiinngg  PPaauull’’ss  DDooccttrriinnee  ooff  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ((DDoowwnneerrss  
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tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iiss  wwiiddeellyy  rreeggaarrddeedd  ttoo  bbee  11997777  ((tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  SSaannddeerrss’’  PPaauull  aanndd  

PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm
88
)),,  oouurr  ddiissccuussssiioonn  wwiillll  bbee  ggrreeaattllyy  aaiiddeedd  iiff  wwee  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  aa  ffeeww  

pprreecceeddiinngg  ffiigguurreess  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  PPaauulliinnee  ssttuuddiieess..    SSppeecciiffiiccaallllyy,,  wwee  wwiillll  eexxaammiinnee  WWiillhheellmm  

WWrreeddee,,  RRuuddoollpphh  BBuullttmmaannnn,,  aanndd  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll..  

  

WWrreeddee  aanndd  PPaauull’’ss  ““PPoolleemmiiccaall  DDooccttrriinnee””  

WWiillhheellmm  WWrreeddee  ((11885599––11990066))  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  mmaajjoorr  PPaauulliinnee  sscchhoollaarrss  ttoo  ppiitt  PPaauull’’ss  

oorriiggiinnaall  ccoonntteexxtt  aaggaaiinnsstt  LLuutthheerr’’ss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  PPaauull..
99
    HHee  qquueessttiioonneedd  ooff  tthhee  cceennttrraalliittyy  ooff  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  ttoo  PPaauull’’ss  tthheeoollooggyy,,  aarrgguuiinngg  tthhaatt  iitt  oonnllyy  aappppeeaarrss  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  

ssttrruuggggllee  aaggaaiinnsstt  JJuuddaaiissmm::  

TThhee  RReeffoorrmmaattiioonn  hhaass  aaccccuussttoommeedd  uuss  ttoo  llooookk  uuppoonn  [[jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh]]  aass  tthhee  cceennttrraall  

ppooiinntt  ooff  PPaauulliinnee  ddooccttrriinnee::  bbuutt  iitt  iiss  nnoott  ssoo..    IInn  ffaacctt  tthhee  wwhhoollee  PPaauulliinnee  rreelliiggiioonn  ccaann  bbee  

eexxppoouunnddeedd  wwiitthhoouutt  aa  wwoorrdd  bbeeiinngg  ssaaiidd  aabboouutt  tthhiiss  ddooccttrriinnee……iitt  oonnllyy  aappppeeaarrss  wwhheerree  PPaauull  

iiss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ssttrriiffee  aaggaaiinnsstt  JJuuddaaiissmm……  IItt  iiss  tthhee  ppoolleemmiiccaall  ddooccttrriinnee  ooff  PPaauull,,  iiss  

oonnllyy  mmaaddee  iinntteelllliiggiibbllee  bbyy……  hhiiss  ccoonnttrroovveerrssyy  wwiitthh  JJuuddaaiissmm  aanndd  JJeewwiisshh  CChhrriissttiiaanniittyy,,  

aanndd  iiss  oonnllyy  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhiiss..
1100

  

  

IInnsstteeaadd,,  jjuussttiiffiiccaattiioonn  wwaass  PPaauull’’ss  ““ppoolleemmiiccaall””  oorr  ““ddeeffeennssiivvee””  ddooccttrriinnee..  TThhaatt  iiss,,  PPaauull  

ffoorrmmuullaatteedd  iitt  nnoott  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  aarrttiiccllee  ooff  ffaaiitthh,,  bbuutt  rraatthheerr  ttoo  ooppppoossee,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  

uunniivveerrssaalliizzaattiioonn  ooff  JJeewwiisshh  ccuullttuurree,,  aanndd  oonn  tthhee  ootthheerr,,  JJeewwiisshh  ((wwoorrkkss--ssaallvvaattiioonn))  ssootteerriioollooggyy::  

TThhee  aattttaacckk  oonn  tthhee  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonn  iiss  bbuutt  aa  mmeeaannss  ttoowwaarrdd  aann  eenndd,,  tthhaatt  ooff  ddeeffeennddiinngg  aanndd  

eessttaabblliisshhiinngg  hhiiss  oowwnn  vviieeww  ooff  ffaaiitthh……  WWee  hhaavvee  hheerree  aa  ddeeffeennssiivvee  ddooccttrriinnee  ttoo  gguuaarrdd  tthhaatt  

ooff  ggrraaccee……  TTwwoo  ppuurrppoosseess  tthheenn,,  ccoommee  rreeaallllyy  iinnttoo  ppllaayy::  ((11))  tthhee  mmiissssiioonn  mmuusstt  bbee  ffrreeee  

ffrroomm  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  JJeewwiisshh  nnaattiioonnaall  ccuussttoomm;;  ((22))  tthhee  ssuuppeerriioorriittyy  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh  iinn  

rreeddeemmppttiioonn  ooff  JJuuddaaiissmm  mmuusstt  bbee  aassssuurreedd..    TThhee  ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  iiss  nnootthhiinngg  mmoorree  

tthhaann  tthhee  wweeaappoonn  wwiitthh  wwhhiicchh  tthheessee  ppuurrppoosseess  wweerree  ttoo  bbee  wwoonn..
1111

  

  

                                                                                                  
88
  EE..PP..  SSaannddeerrss,,  PPaauull  aanndd  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm  ((MMiinnnneeaappoolliiss,,  AAuuggssbbuurrgg  FFoorrttrreessss  PPuubblliisshheerrss::  11997777))..  

99
  GGuuyy  WWaatteerrss  ttrraacceess  tthhee  rroooott  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  ffuurrtthheerr  bbaacckk,,  ttoo  FF..CC..  BBaauueerr  ((WWaatteerrss,,  JJuussttiiffiiccaattiioonn,,  44ffff..))    

TThheerree  aarree  aa  ggrreeaatt  mmaannyy  pprreeccuurrssoorrss  ttoo  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  tthhaatt  II  hhaavvee  cchhoosseenn  ttoo  oommiitt,,  ffoorr  bbrreevviittyy’’ss  ssaakkee..    II  cchhoossee  

WWrreeddee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddiirreecctt  lliinnee  tthhaatt  ccaann  bbee  ddrraawwnn  ffrroomm  hhiimmsseellff  ttoo  SStteennddaahhll  ttoo  DDuunnnn  iinn  wwaannttiinngg  ttoo  ddeeffiinnee  PPaauull’’ss  

ccoonnfflliicctt  wwiitthh  tthhee  JJeewwss,,  aanndd  wwaannttiinngg  ttoo  aasscceerrttaaiinn  tthhee  sshhaappee  ooff  hhiiss  ppoolleemmiicc  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhaatt  ccoonnfflliicctt..  
1100

  WWiilllliiaamm  WWrreeddee,,  PPaauull,,  ttrraannss..  EEddwwaarrdd  LLuummmmiiss  ((LLoonnddoonn::  PPhhiilliipp  GGrreeeenn,,  11990077)),,  112233..  
1111

  IIbbiidd..,,  112244--112277..  
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SSoo  WWrreeddee  oobbsseerrvveess  tthhaatt  PPaauull  ssppeeaakkss  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  oonnllyy  aanndd  aallwwaayyss  wwhheenn  tthheerree  iiss  aa  ddiissppuuttee  

wwiitthh  JJuuddaaiissmm..    SSiinnccee  PPaauull  ddooeess  nnoott  sseeeemm  ttoo  eexxppoouunndd  iitt  eellsseewwhheerree,,  iitt  ccoouulldd  nnoott  bbee  pprrooppeerrllyy  

cchhaarraacctteerriizzeedd  aass  ““cceennttrraall””  ttoo  hhiiss  tthheeoollooggyy..    IItt  mmuusstt  tthheerreeffoorree  hhaavvee  bbeeeenn  iimmppoorrttaanntt  pprriinncciippaallllyy  

bbeeccaauussee  iitt  wwaass  uusseeffuull  iinn  ddeebbaattiinngg  JJuuddaaiissmm  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  ((11))  eetthhnnoocceennttrriissmm,,  aanndd  ((22))  

lleeggaalliissmm..  

  WWee  sshhoouulldd  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  WWrreeddee  ddooeess  aaggrreeee  wwiitthh  LLuutthheerr..    FFiirrsstt,,  hhee  

aaffffiirrmmss  tthhaatt  PPaauull’’ss  ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ddrraawwss  aa  ccoonnttrraasstt  bbeettwweeeenn  CChhrriisstt’’ss  wwoorrkk  aanndd  

mmeerriittoorriioouuss  llaaww--kkeeeeppiinngg::    

TThhee  wwaayy  ttoo  [[rreeddeemmppttiioonn]]  llaayy  iinn  tthhee  kkeeeeppiinngg  ooff  tthhee  ccoommmmaannddmmeennttss,,  iinn  ddooiinngg……  TThhee  

rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhiiss  rreevveeaalleedd  iinn  PPaauull’’ss  mmiinndd  aa  ddiivveerrggeennccee  ooff  pprriinncciippllee..    OOnn  tthhee  oonnee  

ssiiddee––GGoodd  aalloonnee  aaccccoommpplliisshheess  aallll  iinn  sseennddiinngg  JJeessuuss  CChhrriisstt;;  oonn  tthhee  ootthheerr––iitt  iiss  tthhee  wwoorrkkss  

ooff  tthhee  LLaaww  wwhhiicchh  oobbttaaiinn  tthhee  rreewwaarrdd..
1122

  

  

IInn  WWrreeddee,,  LLuutthheerr’’ss  llaaww--ggoossppeell  aannttiitthheessiiss  rreemmaaiinnss  iinnttaacctt..    IItt  ssiimmppllyy  iiss  nnoott  cceennttrraall  ttoo  PPaauull..    

SSeeccoonnddllyy,,  WWrreeddee,,  wwhhiillee  aaddmmiittttiinngg  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ggrraaccee  iinn  JJuuddaaiissmm,,  ddooeess  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

cceennttrraall  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  JJuuddaaiissmm  ttoo  lliiee  iinn  tthhee  llaaww--ggoossppeell,,  oorr  aacchhiieevveemmeenntt--

ggrraaccee  aannttiitthheessiiss::  

[[TThhee  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonn]]  wwaass  nnoott  iiggnnoorraanntt  ooff  ggrraaccee;;  iitt  eevveenn  llaaiidd  ssttrreessss  oonn  ggrraaccee..    BBuutt  tthhee  

pprreevvaalleenntt  ffeeaattuurree  ooff  tthhaatt  rreelliiggiioonn  iiss  nneevveerrtthheelleessss  ttoouucchheedd  uuppoonn  wwhheenn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  

iittss  ppiieettyy  iiss  ffoouunndd  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ttaasskkss  oorr  iinn  eeaarrnniinngg  ooff  rreewwaarrddss..    AAnndd  iitt  wwaass  aa  

ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  ppoossssiibbllee  kkiinndd  wwhhiicchh  sseeiizzeedd  oonn  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  rreelliiggiioonn  wwiitthh  

aa  ppeeccuulliiaarr  pprriinncciippllee  ooff  iittss  oowwnn,,  tthhaatt  iiss,,  aass  ssoommeetthhiinngg  eennttiirreellyy  nneeww..
1133

  

  

  

BBuullttmmaannnn,,  JJeewwiisshh  LLeeggaalliissmm,,  aanndd    

HHuummaanniittyy’’ss  UUnniivveerrssaall  PPrroobblleemm  

RRuuddoollpphh  BBuullttmmaannnn  ((11888844––11997766))  ddrreeww  hhiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  JJuuddaaiissmm  ffrroomm  WWiillhheellmm  

BBoouusssseett  ((11886655––11992200))  aanndd  EEmmiill  SScchhüürreerr  ((11884444––11991100))..    TThheessee  ttwwoo  ddeeppeennddeedd  hheeaavviillyy  oonn  
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  IIbbiidd..,,  112244..  
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FFeerrddiinnaanndd  WWeebbeerr’’ss  ((11883366––11887799))  JJeewwiisshh  TThheeoollooggyy  oonn  tthhee  BBaassiiss  ooff  tthhee  TTaallmmuudd  aanndd  RReellaatteedd  

WWrriittiinnggss,,  aa  bbooookk  wwhhiicchh  cciitteedd  JJeewwiisshh  wwrriitteerrss,,  bbuutt  wwrriitteerrss  ffrroomm  mmuucchh  llaatteerr  tthhaann  tthhee  ffiirrsstt  

cceennttuurryy..
1144

    MMoosstt  NNTT  sscchhoollaarrss  ccoonntteemmppoorraarryy  ttoo  WWeebbeerr  ffooccuusseedd  oonn  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  ffuullffiillllmmeenntt  

ooff  JJeewwiisshh  hhooppee,,  wwhhiicchh  ffoorreesshhaaddoowweedd  CChhrriisstt,,  aanndd  tthheerreeffoorree  oonn  CChhrriissttiiaanniittyy’’ss  ccoonnttiinnuuiittyy  wwiitthh  

JJuuddaaiissmm..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  WWeebbeerr’’ss  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  sseett  uupp  aa  sshhaarrpp  aannttiitthheessiiss,,  wwiitthh  CChhrriissttiiaanniittyy  aa  

rreelliiggiioonn  ooff  ggrraaccee  aanndd  JJuuddaaiissmm  ooff  ccoolldd  lleeggaalliissmm..    TThhaatt  lleeggaalliissmm  wweeiigghheedd  ggoooodd  aanndd  bbaadd  ddeeeeddss,,  

tthhee  bbaallaannccee  ooff  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  eeiitthheerr  sseellff--rriigghhtteeoouussnneessss  oonn  oonnee  hhaanndd  oorr  aannxxiioouuss  uunncceerrttaaiinnttyy  

oonn  tthhee  ootthheerr..
1155

  

BByy  tthhee  ttiimmee  ooff  BBuullttmmaannnn,,  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  vviieeww  hhaadd  cchhaannggeedd..    TThhee  ccoonnsseennssuuss  wwaass  tthhaatt  

tthhee  ggrraacciioouuss  ccoovveennaannttaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  eeaarrllyy  OOTT  hhaadd  bbeeeenn  lloosstt  bbyy  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  NNTT,,  aanndd  

tthhaatt  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonn  hhaadd  eevvoollvveedd  iinnttoo  ccrraassss  lleeggaalliissmm..
1166

    ((TThhiiss  rreeggrreessssiioonn--ooff--rreelliiggiioonn  tthheeoorryy  

ppaarraalllleelleedd  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  OOTT  hhiissttoorryy  pprroommuullggaatteedd  bbyy  JJuulliiuuss  WWeellllhhaauusseenn  aanndd  tthhee  

““DDooccuummeennttaarryy  HHyyppootthheessiiss””  sscchhooooll..
1177

))    BBuullttmmaannnn  aacccceepptteedd  tthhiiss  vviieeww  aanndd  tthheerreeffoorree  ccoonnssiiddeerreedd  

ffiirrsstt--cceennttuurryy  JJuuddaaiissmm  bbaannkkrruupptt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ggrraaccee..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  JJeewwiisshh  wwoorrkkss--oorriieennttaattiioonn  

wwaass  ffoorr  BBuullttmmaannnn  bbuutt  aa  rreefflleeccttiioonn  ooff  mmaann’’ss  uunniivveerrssaall  iimmppuullssee  ttoowwaarrdd  sseellff--rreelliiaannccee..    HHee  

bbeelliieevveedd  tthhaatt  sseellff--rreelliiaannccee,,  aanndd  nnoott  iinnddiivviidduuaall  aaccttiioonnss,,  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  eesssseennccee  ooff  ssiinn..    SSoo  aallll  

ppeeooppllee  hhaavvee  aann  uunnaacchhiieevvaabbllee  nneeeedd  ttoo  bbee  sseellff--jjuussttiiffiieedd,,  aanndd  aarree  tthheerreeffoorree  lleefftt  wwiitthh  aa  uunniivveerrssaallllyy  

uunneeaassyy  ccoonnsscciieennccee..    TThheeiirr  oonnllyy  eessccaappee  iiss  ““ffaaiitthh””––tthhee  rreennuunncciiaattiioonn  ooff  tthhaatt  sseellff--rreelliiaannccee  iinn  

ffaavvoorr  ooff  ccoommpplleettee  eexxiisstteennttiiaall  ddeeppeennddeennccee  oonn  GGoodd..
1188

    TThhrroouugghh  tthheessee  pprrooppoossaallss  BBuullttmmaannnn  

ccaarrrriieedd  tthhee  RReeffoorrmmaattiioonn  aannttiitthheessiiss  oonnee  sstteepp  ffaarrtthheerr..    PPaauull’’ss  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  vvss..  ffaaiitthh  iinn  

                                                                                                  
1144

  FFrraannkk  TThheeiillmmaann,,  PPaauull  aanndd  tthhee  LLaaww  ((DDoowwnneerrss  GGrroovvee,,  IILL::  IInntteerrVVaarrssiittyy  PPrreessss,,  11999944)),,  2244--2277..  
1155

  AA..  AAnnddrreeww  DDaass,,  PPaauull  aanndd  JJeewwss  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  HHeennddrriicckkssoonn  PPuubblliisshheerrss,,  22000033)),,  44..  
1166

  BBrruuccee  WW..  LLoonnggeenneecckkeerr,,  TThhee  TTrriiuummpphh  ooff  AAbbrraahhaamm’’ss  GGoodd::  TThhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  IIddeennttiittyy  iinn  GGaallaattiiaannss  

((NNaasshhvviillllee::  AAbbiinnggddoonn  PPrreessss,,  11999988)),,  1133..  
1177

  TThhiieellmmaann,,  PPaauull  aanndd  tthhee  LLaaww,,  2244..  
1188

  WWeesstteerrhhoollmm,,  PPeerrssppeeccttiivvee  OOlldd  aanndd  NNeeww,,  115500--115544..  
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CChhrriisstt””  hhaadd  bbeeccoommee  LLuutthheerr’’ss  ““llaaww  ((eeffffoorrtt))  vvss..  ggoossppeell  ((bbeelliieevviinngg  GGoodd’’ss  pprroommiisseess))””  aanndd  wwiitthh  

BBuullttmmaannnn  bbeeccaammee  ““sseellff--rreelliiaannccee  vvss..  ddeeppeennddeennccee..””    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeaalliizzee  tthhaatt  tthhee  NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee  ccrriittiiqquueess  tthhaatt  ffoollllooww  aarree  aa  rreeaaccttiioonn  ttoo  tthhee  LLuutthheerr--ttoo--BBuullttmmaannnn  tthheeoollooggiiccaall  

ttrraajjeeccttoorryy,,  aanndd  tthhaatt  nnoott  aallll  ““ttrraaddiittiioonnaall””  ccoonncceeppttiioonnss  ooff  tthhee  llaaww  aarree  eeqquuaallllyy  vvuullnneerraabbllee  ttoo  tthheessee  

ccrriittiiqquueess..  

  

SStteennddaahhll  aanndd  LLuutthheerr’’ss  IInnttrroossppeeccttiivvee  CCoonnsscciieennccee  

  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll  pprrootteesstteedd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy  ttoowwaarrdd  iinnccrreeaassiinnggllyy  

uunniivveerrssaalliizzeedd  aanndd  iinnddiivviidduuaalliizzeedd  ffoorrmmuullaattiioonnss..    IInn  ddooiinngg  ssoo  hhee  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  WWrreeddee’’ss  

pprrooggrraamm  aanndd  ooppppoosseedd  BBuullttmmaannnn’’ss::  

  IItt  wwiillll  bbee  mmyy  ccoonntteennttiioonn……tthhaatt  tthhee  mmaaiinn  lliinneess  ooff  PPaauulliinnee  iinntteerrpprreettaattiioonn……hhaavvee  ffoorr  

mmaannyy  cceennttuurriieess  bbeeeenn  oouutt  ooff  ttoouucchh  wwiitthh  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  bbaassiicc  ooff  tthhee  qquueessttiioonnss  aanndd  

ccoonncceerrnnss  tthhaatt  sshhaappeedd  PPaauull’’ss  tthhiinnkkiinngg  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee::  tthhee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  JJeewwss  aanndd  

GGeennttiilleess..
1199

  

  

BBuutt  SStteennddaahhll  iiss  mmoosstt  nnoottoorriioouuss  ffoorr  tthhee  ddiirreecctt  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  hhee  ccrriittiicciizzeess  LLuutthheerr..    TThhiiss  

ccrriittiicciissmm  wwaass  ffiirrsstt  eexxpprreesssseedd  tthhrroouugghh  aa  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  

PPssyycchhoollooggiiccaall  AAssssoocciiaattiioonn  iinn  11996611,,  eennttiittlleedd,,  ““TThhee  AAppoossttllee  PPaauull  aanndd  tthhee  IInnttrroossppeeccttiivvee  

CCoonnsscciieennccee  ooff  tthhee  WWeesstt..””    IInn  iitt,,  hhee  aarrgguueess  tthhaatt  LLuutthheerr’’ss  iinntteerrnnaall  ssttrruuggggllee  wwiitthh  ssiinn  wwaass  ssiittuuaatteedd  

iinn  tthhee  mmeeddiieevvaall  ssyysstteemm  ooff  PPeennaannccee..    PPeennaannccee  oorriiggiinnaallllyy  iinnvvoollvveedd  ddeettaaiilleedd  rreefflleeccttiioonn  oonn  oonnee’’ss  

ssiinnss  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr  bbaappttiissmm..    OOvveerr  ttiimmee,,  iittss  uussee  mmiiggrraatteedd  ttoowwaarrdd  uussee  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  

MMaassss,,  wwhhiicchh,,  uunnlliikkee  bbaappttiissmm,,  wwaass  rreeppeeaatteedd,,  rreegguullaarr  aanndd  ffrreeqquueenntt..    TThhiiss  ccrreeaatteedd  aann  

eennvviirroonnmmeenntt  ccoonndduucciivvee  ttoo  oobbsseessssiioonn  oovveerr  ssiinnss,,  ccoonnssttaanntt  gguuiilltt,,  aanndd  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aassssuurraannccee..    

AAlltthhoouugghh  ssuucchh  aannggsstt  ddiidd  hhaavvee  ssoommee  pprreecceeddeenntt  bbeeffoorree  tthhee  mmeeddiieevvaall  ppeerriioodd  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  

AAuugguussttiinnee)),,  iittss  eemmpphhaassiiss  iiss  aabbsseenntt  pprree--AAuugguussttiinnee––  nnoorr  ddooeess  iitt  aappppeeaarr  iinn  tthhee  wwrriittiinnggss  ooff  

                                                                                                  
1199

  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll,,  PPaauull  AAmmoonngg  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess  aanndd  OOtthheerr  EEssssaayyss  ((PPhhiilliiddeellpphhiiaa::  FFoorrttrreessss  PPrreessss,,  11998800)),,  11..  
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EEaasstteerrnn  CChhrriissttiiaanniittyy..
2200

    IInn  sshhoorrtt,,  LLuutthheerr’’ss  qquueesstt  ffoorr  aassssuurraannccee  aanndd  ppeerrssoonnaall  jjuussttiiffiiccaattiioonn  wweerree  

ttyyppiiccaall  ooff  hhiimmsseellff  aanndd  ooff  tthhee  ““iinnttrroossppeeccttiivvee  WWeesstt,,””  bbuutt  tthheeyy  wweerree  nnoott  uunniivveerrssaall  ttoo  CChhrriissttiiaanniittyy  

((mmuucchh  lleessss  ppaarraaddiiggmmaattiicc  ffoorr  mmaannkkiinndd,,  aa  llaa  BBuullttmmaannnn))..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  SStteennddaahhll  ccoonnssiiddeerreedd  

LLuutthheerr’’ss  ccoonncceerrnn  ffoorr  ppeerrssoonnaall  aabbssoolluuttiioonn  aalliieenn  ttoo  PPaauull..    IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  LLuutthheerr,,  PPaauull’’ss  

aauuttoobbiiooggrraapphhiiccaall  ssttaatteemmeennttss  rreevveeaalleedd  aa  ““rroobbuusstt””  ccoonnsscciieennccee
2211

,,  nnoott  ppaarrttiiccuullaarrllyy  sseellff--aawwaarree  ooff  

ssiinnss,,  wwhheetthheerr  hhee  ssppeeaakkss  ooff  hhiimmsseellff  pprree--  oorr  ppoosstt--ccoonnvveerrssiioonn..
2222

    

LLiikkee  WWrreeddee,,  SStteennddaahhll  llooccaatteedd  ““jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh””  iinn  PPaauull’’ss  ddiissppuuttee  wwiitthh  JJuuddaaiizzeerrss..    

BBuutt  hhee  ttaakkeess  iitt  sseevveerraall  sstteeppss  ffuurrtthheerr..    HHee  ddiidd  nnoott  aacccceepptt  tthhee  llaaww--ggoossppeell  aannttiitthheessiiss  aass  rreelleevvaanntt  

ttoo  PPaauull’’ss  ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn..    MMoorreeoovveerr,,  hhee  ddiidd  nnoott  bbeelliieevvee  tthhaatt  PPaauull  pprreesseenntteedd  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  aass  aa  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  ssootteerriioollooggyy..    JJuussttiiffiiccaattiioonn,,  

ffoorr  SStteennddaahhll,,  wwaass  nnoott  aa  uunniivveerrssaall  ssoolluuttiioonn  ffoorr  aa  uunniivveerrssaall  pprroobblleemm..      IItt  wwaass  aa  ddooccttrriinnee  

ddeevveellooppeedd  ffoorr  aanndd  aapppplliieedd  ttoo  GGeennttiilleess  oonnllyy,,  ooppppoossiinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthheemm  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  JJeewwiisshh  

llaawwss..    TThhee  GGeennttiillee  mmiissssiioonn  wwaass  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ffoorr  PPaauull,,  nnoott  ppeerrssoonnaall  ssaallvvaattiioonn::  

JJuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  wwaass  hhaammmmeerreedd  oouutt  bbyy  PPaauull  ffoorr  tthhee  vveerryy  ssppeecciiffiicc  aanndd  lliimmiitteedd  

ppuurrppoossee  ooff  ddeeffeennddiinngg  tthhee  rriigghhttss  ooff  GGeennttiillee  ccoonnvveerrttss  ttoo  bbee  ffuullll  aanndd  ggeennuuiinnee  hheeiirrss  ttoo  tthhee  

pprroommiisseess  ooff  GGoodd  ttoo  IIssrraaeell..
2233

  

  

SSoo  ffoorr  SStteennddaahhll,,  jjuussttiiffiiccaattiioonn  mmeeaanntt  oonnllyy  tthhaatt  GGeennttiilleess  wweerree  ““jjuussttiiffiieedd””  ttoo  bbee  lleeggiittiimmaattee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt..    JJuussttiiffiiccaattiioonn  hhaadd  nnoo  ppaarrttiiccuullaarr  rreelleevvaannccee  ffoorr  JJeewwss..      SStteennddaahhll’’ss  

PPaauull  ddiidd  nnoott  eevveenn  tthhiinnkk  tthhaatt  nnoonn--bbeelliieevviinngg  JJeewwss  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  CChhrriisstt  aatt  aallll..    

IInnddeeeedd,,  SStteennddaahhll  uunnddeerrssttoooodd  RRoommaannss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  GGeennttiillee  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwiisshh  nnoonn--

CChhrriissttiiaannss,,  aaddvvooccaattiinngg  aa  ccooeexxiisstteennccee  ““iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmiissssiioonnaarryy  uurrggee  ttoo  ccoonnvveerrtt  IIssrraaeell  iiss  hheelldd  

                                                                                                  
2200

  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll,,  ““TThhee  AAppoossttllee  PPaauull  aanndd  tthhee  IInnttrroossppeeccttiivvee  CCoonnsscciieennccee  ooff  tthhee  WWeesstt””    HHaarrvvaarrdd  TThheeoollooggiiccaall  

RReevviieeww  6611,,  nnoo..  33    ((JJuullyy  11996633))  ::  220022--220055..  
2211

  IIbbiidd..,,  220033..  
2222

  IIbbiidd..,,  220000--220011,,  220099--221155..  
2233

  SStteennddaahhll,,  PPaauull  AAmmoonngg  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess,,  22..  
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iinn  cchheecckk..””
  2244

    VVeerryy  ffeeww  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  pprrooppoonneennttss  hhaavvee  aaddoopptteedd  tthhiiss  rreeaaddiinngg  ooff  

jjuussttiiffiiccaattiioonn..    BBuutt  SStteennddaahhll  iiss  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  vviirrttuuaallllyy  aallll  ooff  tthheemm  aacccceepptt  hhiiss  ccrriittiiqquuee  ooff  

LLuutthheerr,,  aanndd  aacccceepptt  iitt  iinn  bbaassiiccaallllyy  uunncchhaannggeedd  ffoorrmm..  

  

SSaannddeerrss  aanndd  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm  

PPaauull  ZZaahhll’’ss  bbooiillss  ddoowwnn  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  ttoo  ffoouurr  ccoonncceeppttss::  ““RReeffoorrmmaattiioonn  

ssppeeccttaacclleess,,””  ““ccoovveenneennttaall  nnoommiissmm,,””  ““ssoolluuttiioonn  ttoo  pplliigghhtt,,””  aanndd  ““bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss..””
2255

    WWee’’vvee  

aallrreeaaddyy  sseeeenn  ““RReeffoorrmmaattiioonn  ssppeeccttaacclleess””  ccrriittiiqquueedd  iinn  WWrreeddee  aanndd  SStteennddaahhll..    TThheeyy  ccoonntteennddeedd  

tthhaatt  LLuutthheerr  rreeaadd  PPaauull  ttoooo  mmuucchh  tthhrroouugghh  hhiiss  oowwnn  eexxppeerriieennccee  aanndd  ssoo  oobbssccuurreedd  ssoommee  ((oorr  aallll))  ooff  

wwhhaatt  PPaauull  wwaass  rreeaallllyy  ssaayyiinngg..    WWee  wwiillll  nnooww  ttuurrnn  ttoo  SSaannddeerrss  ffoorr  aann  eexxpplliiccaattiioonn  ooff  ““ccoovveennaannttaall  

nnoommiissmm””  aanndd  ““ssoolluuttiioonn  ttoo  pplliigghhtt,,””  bbeeffoorree  ffiinnaallllyy  aarrrriivviinngg  aatt  JJaammeess  DDuunnnn’’ss  ddiissccuussssiioonn  ooff  

““bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss..””  

EE..PP..  SSaannddeerrss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  iinnssttiiggaattoorr  ooff  tthhee  ““NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull””  lleessss  

bbeeccaauussee  ooff  hhiiss  iinnssiigghhttss  oonn  PPaauull  tthhaann  bbeeccaauussee  ooff  hhiiss  iinnssiigghhttss  iinnttoo  JJuuddaaiissmm..    WWee  hhaavvee  sseeeenn  hhooww  

pprreevviioouuss  ““eexxppeerrttss””  oonn  tthhee  JJeewwiisshh  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  NNTT  ppoosssseesssseedd  aa  bbaadd  hhaabbiitt  ooff  bbaassiinngg  tthheeiirr  

vviieewwss  oonn  JJeewwiisshh  wwrriittiinngg  tthhaatt  ffaarr  ppoossttddaatteedd  tthhee  aaddvveenntt  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..    IInn  PPaauull  aanndd  

PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm,,  SSaannddeerrss  ccoorrrreeccttss  tthhiiss  wwiitthh  vvoolluummiinnoouuss  qquuootteess  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  cceennttuurriieess  

aaccttuuaallllyy  ssuurrrroouunnddiinngg  JJeessuuss  aanndd  PPaauull..    IInn  ddooiinngg  ssoo  hhee  ccoonnssttrruuccttss  aann  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  JJuuddaaiissmm  

tthhaatt  ((aatt  lleeaasstt  ppaarrttiiaallllyy))  iinnfflluueenncceess  nneeaarrllyy  eevveerryy  NNeeww  TTeessttaammeenntt  sscchhoollaarr  tthhaatt  hhaass  ffoolllloowweedd  hhiimm..  

SSaannddeerrss  ddeevveellooppss  aa  ccoonncceepptt  ffoorr  aannaallyyssiiss  tthhaatt  hhee  ccaallllss  tthhee  ““ppaatttteerrnn  ooff  rreelliiggiioonn..””    AA  

““ppaatttteerrnn  ooff  rreelliiggiioonn””  iiss  ““tthhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  hhooww  aa  rreelliiggiioonn  iiss  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  iittss  aaddhheerreennttss  ttoo  
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  IIbbiidd..,,  33--44..  
2255

  PPaauull  FF..  MM..  ZZaahhll,,  ““MMiissttaakkeess  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  TThheemmeelliiooss  2277,,  nnoo..  11  ((22000011))  ::  55--77..  
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ffuunnccttiioonn……tthhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  aa  rreelliiggiioonn  iiss  uunnddeerrssttoooodd  ttoo  aaddmmiitt  aanndd  rreettaaiinn  mmeemmbbeerrss..””
2266

    SSoo  

iinnsstteeaadd  ooff  ddeeffiinniinngg  aa  rreelliiggiioonn  bbyy  aa  lliisstt  ooff  tthhiinnggss  ddoonnee  oorr  bbeelliieevveedd  bbyy  iittss  mmeemmbbeerrss,,  SSaannddeerrss  

cchhoooosseess  ttoo  ddeeffiinnee  tthheemm  bbyy  hhooww  aann  oouuttssiiddeerr  wwoouulldd  ““ggeett  iinn””  aanndd  hhooww  aann  iinnssiiddeerr  wwoouulldd  ““ssttaayy  

iinn..””    TThhee  ““ppaatttteerrnn  ooff  rreelliiggiioonn””  iinn  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm,,  wwaass,,  iinn  SSaannddeerrss  wwoorrddss,,  ““ccoovveennaannttaall  

nnoommiissmm..””    TThhaatt  iiss,,  iitt  wwaass  bbaasseedd  oonn  aa  ccoovveennaanntt  rreellaattiioonnsshhiipp  iinniittiiaatteedd  aanndd  ssuussttaaiinneedd  bbyy  GGoodd’’ss  

uunnmmeerriitteedd  eelleeccttiioonn..    ““GGeettttiinngg  iinn””  wwaass  aallwwaayyss  bbyy  tthhee  ggrraaccee  ooff  GGoodd,,  aanndd  nneevveerr  bbyy  eeaarrnniinngg  oonnee’’ss  

wwaayy  iinn..    HHoowweevveerr,,  oonnccee  aa  ppeerrssoonn  wwaass  ““iinn,,””  tthhee  llaaww  eexxiisstteedd  aass  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  hhooww  oonnee  lliivveedd  

aanndd  rreemmaaiinneedd  iinn  tthhee  ccoovveennaanntt––tthhee  mmeeaannss  ooff  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  oorr  ““ssttaayyiinngg  iinn..””    FFoorr  

SSaannddeerrss,,  tthhiiss  rreepprreesseenntteedd  aa  sshhaarrpp  ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  pprreevviioouuss  ddeeppiiccttiioonnss  ooff  JJuuddaaiissmm  aass  lleeggaalliissttiicc..    

MMoosstt  sscchhoollaarrss  ooff  hhiiss  eerraa  aassssuummeedd  tthhaatt  JJuuddaaiissmm  ffuunnccttiioonneedd  ssootteerriioollooggiiccaallllyy  aass  aa  wweeiigghhiinngg  ooff  

ggoooodd  ddeeeeddss  aaggaaiinnsstt  bbaadd..    TThhoossee  wwhhoo  hhaadd  mmoorree  ggoooodd  ddeeeeddss  wweerree  ssaavveedd;;  tthhoossee  wwhhoo  hhaadd  mmoorree  

bbaadd  ddeeeeddss  wweerree  nnoott..    SSaannddeerrss  wwrroottee  PPaauull  aanndd  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm  ttoo  ddeebbuunnkk  tthhaatt  vviieeww..
2277

    

CCoovveenneennttaall  nnoommiissmm  wwaass  tthhee  aalltteerrnnaattiivvee,,  iinn  wwhhiicchh  oonnee  ““ggeettss  iinn””  bbyy  ggrraaccee,,  bbuutt  ““ssttaayyss  iinn””  bbyy  

tthhee  iinntteenntt  ttoo  oobbeeyy  tthhee  llaaww..    ((OOnnee  wwoouulldd  bbee  ppllaacceedd  ““oouutt””  nnoott  bbyy  ooccccaassiioonnaall  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  

llaaww,,  bbuutt  oonnllyy  bbyy  bbllaattaanntt  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww..))    UUnnddeerr  ssuucchh  aa  ddeeffiinniittiioonn,,  JJuuddaaiissmm  wwoouulldd  nnoott  bbee  

lleeggaalliissttiicc,,  ffoorr  ““ccoovveenneennttaall  nnoommiissmm  ddiiffffeerrss  ffrroomm  lleeggaalliissmm  iinn  tthhaatt  tthhee  kkeeeeppiinngg  ooff  tthhee  llaaww  aallwwaayyss  

ffuunnccttiioonneedd  wwiitthhiinn  aa  ccoovveennaannttaall  ffrraammeewwoorrkk..””
2288

  

SSaannddeerrss  tthheenn  aaddvvaanncceedd  aa  ccoorroollllaarryy  ttoo  hhiiss  ddeessccrriippttiioonn  ooff  JJuuddaaiissmm::  PPaauull  ddiissaaggrreeeedd  wwiitthh  

PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm  oonn  nneeiitthheerr  tthhee  pprriimmaaccyy  ooff  ggrraaccee  nnoorr  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  wwoorrkkss..    BBootthh  

CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  JJuuddaaiissmm  bbeelliieevveedd  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  bbeeccaammee  oonnee  ooff  GGoodd’’ss  ppeeooppllee  tthhrroouugghh  GGoodd’’ss  

iinniittiiaattiinngg  ggrraaccee,,  aappaarrtt  ffrroomm  aannyy  ddeesseerrtt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ppeerrssoonn..    BBootthh  aaddddiittiioonnaallllyy  bbeelliieevveedd  

                                                                                                  
2266

  SSaannddeerrss,,  PPaauull  aanndd  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm,,  1177  aass  qquuootteedd  iinn  JJaammeess  MMeeeekk,,  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull::  AAnn  

IInnttrroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  UUnniinniittiiaatteedd,,””  CCoonnccoorrddiiaa  JJoouurrnnaall  2277,,  nnoo..  33  ((JJuullyy  22000011))  ::  220099..  
2277

  MMeeeekk,,  220088..  
2288

  RRoobbeerrtt  SSmmiitthh,,  ““JJuussttiiffiiccaattiioonn  iinn  ‘‘tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull’’,,””  RReeffoorrmmeedd  TThheeoollooggiiccaall  RReevviieeww  5588,,  nnoo..  11  ((AApprriill  

11999999))  ::  2211..  
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tthhaatt  lliivviinngg  aass  oonnee  ooff  GGoodd’’ss  ppeeooppllee  wwaass  nneecceessssaarriillyy  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ggoooodd  wwoorrkkss..    WWee  wwiillll  sseeee  

llaatteerr  tthhaatt  SSaannddeerrss’’  aaccccoouunntt  ooff  lleeggaalliissmm  wwaass  aa  bbiitt  ooff  aa  ssttrraaww  mmaann,,  aanndd  tthhaatt  tthheerree  aarree  mmoorree  

nnuuaanncceedd  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  lleeggaalliissmm  wwhhiicchh  aarree  nnoott  aass  eeaassiillyy  ddiissmmiisssseedd..  

IInn  SSaannddeerrss’’  aaccccoouunntt,,  PPaauull  ddiidd  nnoott  aarrrriivvee  aatt  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  ttoo  ssoollvvee  tthhee  pprroobblleemm  

ooff  ssiinnnneerrss  gguuiillttyy  bbeeffoorree  aa  jjuusstt  GGoodd..    RRaatthheerr,,  wwhheenn  CChhrriisstt  rreevveeaalleedd  hhiimmsseellff  aass  lloorrdd  aanndd  ssaavviioorr  

oonn  tthhee  DDaammaassccuuss  rrooaadd,,  PPaauull  aaddoopptteedd  aann  aa  pprriioorrii  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  CChhrriisstt  wwaass  tthhee  aannsswweerr..    TThhee  

qquueessttiioonn,,  hhoowweevveerr,,  rreemmaaiinneedd  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss  PPaauull  rreeaassoonneedd  ““ffrroomm  ssoolluuttiioonn  

ttoo  pplliigghhtt..””    HHee  ddiidd  nnoott  ffaaccee  tthhee  pplliigghhtt  ooff  ssiinnffuull  aanndd  gguuiillttyy  hhuummaanniittyy  aanndd  sseeaarrcchh  uunnttiill  hhee  ffoouunndd  

aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhaatt  gguuiilltt..    ((TThhaatt’’ss  wwhhaatt  LLuutthheerr  ddiidd..))      RRaatthheerr  PPaauull  ffiirrsstt  aacccceepptteedd  CChhrriisstt’’ss  

lloorrddsshhiipp  aanndd  hhiiss  ((PPaauull’’ss))  ccoommmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  GGeennttiilleess,,  rreeqquuiirriinngg  aa  rreettrroo--aaccttiivveellyy  iinnffeerrrreedd  

““pplliigghhtt””  ttoo  wwhhiicchh  CChhrriisstt  wwaass  tthhee  ssoolluuttiioonn..  

BBeeccaauussee  PPaauull  rreeaassoonneedd  iinn  tthhiiss  mmaannnneerr,,  bbeeccaauussee  hhiiss  aarrgguummeennttss  aabboouutt  tthhee  llaaww  wweerree  

ppoolleemmiiccaall  rraatthheerr  tthhaann  ssyysstteemmaattiicc  iinn  nnaattuurree,,  SSaannddeerrss  bbeelliieevveedd  tthheeyy  lleeaadd  ttoo  iinnccoonnssiisstteenncciieess..    

PPaauull  ddiidd  nnoott  iimmmmeeddiiaatteellyy  sseeee  iinn  tthhee  llaaww  aa  ddeeffiicciieennccyy  tthhaatt  oonnllyy  CChhrriisstt  ccoouulldd  ffuullffiillll..    IInnsstteeaadd,,  iiff  

CChhrriisstt  wweerree  tthhee  wwaayy  ttoo  ssaallvvaattiioonn  tthheenn,,  bbyy  ddeeffiinniittiioonn,,  aalltteerrnnaattiivveess  ccoouulldd  nnoott  bbee..    TThheerreeffoorree  hhee  

aassssuummeedd  tthhaatt  tthhee  llaaww  wwaass  ddeeffiicciieenntt––bbuutt  pprriinncciippaallllyy  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  nnoott  CChhrriisstt..    OOtthheerr  rreeaassoonnss  

ffoorr  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  llaaww  wweerree  mmeerreellyy  eemmppllooyyeedd  iinn  aann  aadd  hhoocc  mmaannnneerr,,  wwhheenneevveerr  nneecceessssaarryy..    

IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  JJuuddaaiissmm  wwaass  pprriinncciippaallllyy  wwrroonngg  jjuusstt  bbeeccaauussee  iitt  ddiidd  nnoott  aacccceepptt  CChhrriisstt,,  bbuutt,,  

wwhheenn  cchhaalllleennggeedd,,  PPaauull  nneeeeddeedd  ttoo  ffiinndd  ootthheerr  wwaayyss  ttoo  jjuussttiiffyy  tthhee  ssuuppeerriioorriittyy  ooff  CChhrriisstt..    TThhiiss  

ggiivveess  PPaauull  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aa  ddiivviiddeedd  mmiinndd,,  aatt  ttiimmeess  mmaakkiinngg  ppoossiittiivvee  aasssseessssmmeennttss  oonn  tthhee  

llaaww,,  aanndd  aatt  ttiimmeess  nneeggaattiivvee..    SSaannddeerrss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  PPaauull  wwaass  nneevveerrtthheelleessss  aabbllee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aann  

oovveerraallll  ccoohheerreenntt  tthheeoollooggyy,,  bbuutt  aa  tthheeoollooggyy  tthhaatt  ccoonnttaaiinneedd  ssoommee  iinntteerrnnaall  iinnccoonnssiisstteenncciieess..      
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  SSaannddeerrss’’  aasssseessssmmeenntt  ooff  PPaauull  ((wwhhiicchh  hhaass  wwoonn  ffaarr  ffeewweerr  aaddhheerreennttss  tthhaann  hhiiss  aasssseessssmmeenntt  

ooff  JJuuddaaiissmm))  hhaass  eelliicciitteedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreessppoonnsseess..    HHeeiikkkkii  RRaaiissaanneenn,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  aacccceeppttss  

SSaannddeerrss’’  aannaallyyssiiss  ooff  JJuuddaaiissmm..    BBuutt  hhee  aarrgguueess  iinn  aa  mmoorree  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd  mmaannnneerr  ffoorr  PPaauull’’ss  

ffuunnddaammeennttaall  iinnccoonnssiisstteennccyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aaccttuuaall  ““pplliigghhtt..””
2299

    SSaannddeerrss  iinnccoonnssiisstteennccyy--bbuutt--

ccoohheerreennccee  iinn  PPaauull’’ss  aadd  hhoocc  aarrgguummeennttss  bbeeccaammee  ffoorr  RRaaiissaanneenn  jjuusstt  ppllaaiinn  iinnccoonnssiisstteennccyy..    HHee  

ffuurrtthheerr  aasssseerrttss  tthhaatt  PPaauull  hhiimmsseellff  mmiissuunnddeerrssttoooodd  JJuuddaaiissmm..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  RRaaiissaanneenn,,  PPaauull  

ccoonnttrraaddiiccttss  hhiimmsseellff  wwhheenn  ddiissccuussssiinngg  tthhee  rreelleevvaannccee  ooff  tthhee  llaaww  ttoo  GGeennttiilleess,,  wwhheetthheerr  tthhee  llaaww  iiss  

ssttiillll  bbiinnddiinngg,,  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  kkeeeeppiinngg  tthhee  llaaww,,  aanndd  GGoodd’’ss  iinntteennddeedd  ppuurrppoossee  ffoorr  tthhee  llaaww..    IInn  

aaddddiittiioonn,,  aalltthhoouugghh  PPaauull  ddooeess  nnoott  ppoorrttrraayy  JJeewwss  aass  mmeerriitt  lleeggaalliissttss,,  hhee  ddooeess  mmiissrreepprreesseenntt  JJeewwss  aass  

uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  llaaww  aass  aa  wwaayy  ooff  ssaallvvaattiioonn..
3300

  

IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  RRaaiissaanneenn,,  ssoommee  sscchhoollaarrss  rreejjeecctt  ((aatt  lleeaasstt  ppaarrttss  ooff))  SSaannddeerrss’’  aannaallyyssiiss  ooff  

JJuuddaaiissmm  aanndd  hhiiss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  PPaauull,,  sseeeekkiinngg  ttoo  ddeeffeenndd  aa  ttrraaddiittiioonnaall  PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy..    YYeett  

aa  tthhiirrdd  ggrroouupp  ooff  sscchhoollaarrss  ddoo  aacccceepptt  SSaannddeerrss’’  ddeeppiiccttiioonn  ooff  JJuuddaaiissmm  bbuutt  ddoo  nnoott  aacccceepptt  hhiiss  ((oorr  

RRaaiissaanneenn’’ss))  vviieeww  ooff  aann  iinnccoonnssiisstteenntt  PPaauull..    FFoorr  tthheemm  tthhee  ttaasskk  iiss  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aa  ccoonnssiisstteenntt  

tthheeoollooggyy  ooff  PPaauull  ffrreeee  ffrroomm  tthhee  ddiissttoorrttiioonnss  ooff  ““RReeffoorrmmaattiioonn  ssppeeccttaacclleess..””    AAmmoonngg  tthhiiss  sseeccoonndd  

ggrroouupp  aarree  NN..TT..  WWrriigghhtt  aanndd  tthhee  sscchhoollaarr  ttoo  wwhhiicchh  wwee  nnooww  ttuurrnn,,  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn..    

  

JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn  aanndd  tthhee  SSoocciiaall  FFuunnccttiioonn  ooff  tthhee  LLaaww  

  JJaammeess  DDuunnnn  wwaass  uunnssaattiissffiieedd  wwiitthh  SSaannddeerrss’’  ddeessccrriippttiioonn  ooff  PPaauull’’ss  ““ssoolluuttiioonn  ttoo  pplliigghhtt””  

rreeaassoonniinngg,,  wwhheerree  PPaauull  ggrraassppeedd  wwiillllyy--nniillllyy  ffoorr  aa  qquueessttiioonn  ffoorr  wwhhiicchh  JJeessuuss  wwaass  tthhee  aannsswweerr..    

PPaauull  ddiidd  nnoott  ffaauulltt  JJuuddaaiissmm  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  nnoott  CChhrriissttiiaanniittyy::  

                                                                                                  
2299

  BBaarrrryy  MMaattlloocckk,,  ““SSiinnss  ooff  tthhee  FFlleesshh  aanndd  SSuussppiicciioouuss  MMiinnddss::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  TThheeoollooggyy  ooff  PPaauull,,””  JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  

SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  7722  ((11999988))  ::  115555ffff..  
3300

  WWeesstteerrhhoollmm,,  PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  NNeeww,,  117700--117755..  
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DDuunnnn  ((iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  SSaannddeerrss))  iiss  aaddaammaanntt  tthhaatt  PPaauull’’ss  ccrriittiiqquuee  ooff  JJuuddaaiissmm  iiss  mmuucchh  mmoorree  

tthhaann  aa  rreefflleexx  ooff  tthhee  ssaallvvaattiioonn--hhiissttoorriiccaall  sshhiifftt  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  tthhee  aaddvveenntt  ooff  CChhrriisstt..    

PPaauull  iiss  aattttaacckkiinngg  aaccttuuaall  ddiissoobbeeddiieennccee  aanndd  wwiitthh  iitt  aann  aattttiittuuddee  ooff  pprreessuummppttiioonn  

((cchhaarraacctteerriisseedd  [[ssiicc]]  bbyy  bbooaassttiinngg))  wwhhiicchh  ffaaiilleedd  ttoo  ttaakkee  tthhaatt  ddiissoobbeeddiieennccee  sseerriioouussllyy..
3311

  

  

WWhhaatt  tthheenn  wwaass  PPaauull’’ss  pprroobblleemm  wwiitthh  JJuuddaaiissmm  aanndd  tthhee  llaaww??    TToo  aannsswweerr  tthhaatt  wwee  wwiillll  nneeeedd  ttoo  

uunnddeerrssttaanndd  DDuunnnn’’ss  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  sseeccoonndd--tteemmppllee  JJuuddaaiissmm  aanndd  tthhee  rriissee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  

DDuunnnn  ddrraawwss  oonn  tthhee  ssoocciioollooggiiccaall  iinnssiigghhtt  tthhaatt  aannyy  ssoocciiaall  ggrroouuppiinngg  wwiillll  hhaavvee  cceerrttaaiinn  

ddiissttiinnccttiivvee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuuttee  tthheeiirr  sseellff--iiddeennttiittyy  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  nnoonn--mmeemmbbeerrss..    AA  

ggrroouupp  uunnddeerr  tthhrreeaatt  wwiillll  tteenndd  ttoowwaarrdd  ggrreeaatteerr  eemmpphhaassiiss  oonn  ddeeffeennddiinngg  bboouunnddaarriieess,,  aanndd  tthhuuss  oonn  

tthhoossee  ppeeccuulliiaarr  iiddeennttiiffyyiinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  ddiissttiinngguuiisshh  tthheemmsseellvveess  ffrroomm  oouuttssiiddeerrss..    

PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm  wwaass  iinn  jjuusstt  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  

MMaaccccaabbeeaann  ccrriissiiss  wwhheenn  ffoorrcceedd  aassssiimmiillaattiioonn  wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  rreessiisstteedd..    TThhiiss  ddyynnaammiicc  eexxppllaaiinnss  

tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  iimmppoorrttaannccee  ooff  ffoooodd  llaawwss  aanndd  cciirrccuummcciissiioonn..
3322

  

TThhee  wwoorrdd  ““JJuuddaaiissmm””  ffiirrsstt  aappppeeaarrss  iinn  22  MMaaccccaabbeeeess,,  aanndd  tthhee  tteerrmm  ffuunnccttiioonnss  tthheerree  nnoott  aass  

aa  ccoonnttrraasstt  wwiitthh  ootthheerr  rreelliiggiioonnss,,  bbuutt  wwiitthh  ““HHeelllleenniissmm..””    AAss  ssuucchh  iitt  ffooccuusseedd  nnoott  ggeenneerraallllyy  oonn  

tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  bbeelliieevveedd  bbyy  JJeewwss  bbuutt  mmoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy  oonn  tthhaatt  wwhhiicchh  mmaaiinnttaaiinneedd  ddiissttiinnccttiivvee  

JJeewwiisshh  iiddeennttiittyy  aanndd  rreessiisstteedd  ccoommpprroommiissee..
3333

    DDuunnnn  aallssoo  mmaakkeess  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  tthhee  ddooccuummeenntt  

nnaammeedd  44QQMMMMTT  ((ddiissccoovveerreedd  aatt  QQuummrraamm  ccaavvee  44,,  llaatteerr  nnaammeedd  ““MMiiqqssaatt  MMaa’’aassee  hhaa--TToorraahh””  oorr  

““SSoommee  PPrreecceeppttss  ooff  tthhee  LLaaww””))  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  aa  tteelllliinngg  ppaarraalllleell  wwiitthh  GGaallaattiiaannss  22..    IInn  bbootthh  tthheerree  

iiss  tthhee  nnoottaabbllee  ccoonncceerrnn  ffoorr  ““sseeppaarraattiinngg””  ffrroomm  ootthheerr  ppeeooppllee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ““ssoommee  ooff  tthhee  wwoorrkkss  

ooff  tthhee  llaaww..””  AAllssoo  iinn  bbootthh,,  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  rreeffeerr  ttoo  pprraaccttiicceess  wwhhoossee  iimmppoorrttaannccee  wwaass  

                                                                                                  
3311

  SSmmiitthh,,  2244..  
3322

  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  ““WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww  aanndd  tthhee  CCuurrssee  ooff  tthhee  LLaaww,,””  iinn  JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww::  SSttuuddiieess  iinn  

MMaarrkk  aanndd  GGaallaattiiaannss  ((LLoouuiissvviillllee,,  KKYY::  WWeessttmmiinnsstteerr  JJoohhnn  KKnnooxx  PPrreessss,,  11999900)),,  221166--221177..  
3333

  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  ““PPaauull’’ss  CCoonnvveerrssiioonn  ––  AA  LLiigghhtt  ttoo  TTwweennttiieetthh  CCeennttuurryy  DDiissppuutteess,,””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  

PPaauull,,  rreevviisseedd  eeddiittiioonn  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000088)),,  335588..  
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ddeebbaatteedd  aammoonngg  vvaarriioouuss  ffaaccttiioonnss  wwiitthhiinn  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm..  OOnnee’’ss  ppoossiittiioonn  oonn  tthhoossee  ddiissppuutteedd  

pprraaccttiicceess  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffaaccttiioonn  ttoo  wwhhiicchh  oonnee  bbeelloonnggeedd::
3344

  

AAtt  QQuummrraamm  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  ddeennootteedd  aa  sseeccttaarriiaann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  llaaww,,  ddeennootteedd,,  

iinnddeeeedd,,  tthhee  sseecctt’’ss  ddiissttiinnccttiivvee  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  llaaww……  ‘‘WWoorrkkss  ooff  tthhee  

llaaww’’  tthheerreeffoorree  wwaass  pprroobbaabbllyy  uusseedd  iinniittiiaallllyy  iinn  aa  ppoolleemmiiccaall  ccoonntteexxtt……ttoo  ddeennoottee  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  llaaww  wwhhiicchh  wweerree  rreecckkoonneedd  eessppeecciiaallllyy  ccrruucciiaall  iinn  tthhee  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  ccoovveennaanntt  rriigghhtteeoouussnneessss,,  iinn  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  JJeeww’’ss  

ssttaattuuss  wwiitthhiinn  tthhee  ccoovveennaanntt..  IInn  pprriinncciippllee  tthhaatt  mmeeaanntt  aallll  tthhaatt  tthhee  llaaww  rreeqquuiirreedd..    BBuutt  iinn  

pprraaccttiiccee  tthhee  ffaaiitthhffuullnneessss  ooff  tthhee  sseeccttaarriiaann  wwaass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  hhiiss  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  

llooyyaallttyy  ttoo  tthhee  sseecctt’’ss  ddiissttiinnccttiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  tthhee  llaaww  oonn  ddiissppuutteedd  ppooiinnttss..    SSoo  ttoooo  iinn  

SSeeccoonndd--tteemmppllee  JJuuddaaiissmm  aatt  llaarrggee..
3355

  

  

IItt  wwaass  iinnttoo  tthhiiss  JJuuddaaiissmm  tthhaatt  CChhrriissttiiaanniittyy  wwaass  iinnttrroodduucceedd..  

DDuurriinngg  hhiiss  eeaarrtthhllyy  mmiinniissttrryy,,  JJeessuuss  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhee  JJeewwss’’  iinnttrraammuurraall  ppuurriittyy  ddeebbaatteess  

tthhrroouugghh  hhiiss  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  ““ssiinnnneerrss..””    IInn  ddooiinngg  ssoo  hhee  ““qquueessttiioonneedd  aanndd  cchhaalllleennggeedd  tthhee  

nnoorrmmaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ((PPaalleessttiinniiaann))  JJuuddaaiissmm  oonn  bboouunnddaarryy  iissssuueess,,  tthhaatt  iiss,,  oonn  tthhee  sseennssiittiivvee  

qquueessttiioonn  ooff  wwhhoo  aanndd  wwhhaatt  wweerree  aacccceeppttaabbllee  oorr  uunnaacccceeppttaabbllee  oonn  rreelliiggiioouuss  ggrroouunnddss..””
3366

    EEaarrllyy  

CChhrriissttiiaanniittyy  rreefflleecctteedd  JJeessuuss’’  pprraaccttiiccee,,  bbuutt  iitt  ddiidd  ssoo  iinniittiiaallllyy  aass  aa  ssuubbsseett  ooff  JJuuddaaiissmm..    AAss  ssuucchh,,  

tthhee  ffiirrsstt  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittiieess  pprroobbaabbllyy  aallssoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  JJeewwiisshh  ddeebbaatteess  ooff  tthhee  ddaayy::  

WWhhaatt  wweerree  aapppprroopprriiaattee  lleevveellss  ooff  rriittuuaall  ppuurriittyy??    WWeerree  PPhhaarriisseeeess  rriigghhtt  ttoo  aappppllyy  TTeemmppllee  ppuurriittyy  

rruulleess  ttoo  ddaaiillyy  lliiffee??    AAnndd  hhooww  ((rrooootteedd  iinn  tthhee  MMaaccccaabbeeaann  ccrriissiiss))  oouugghhtt  JJeewwss  mmaaiinnttaaiinn  

ddiissttiinnccttiivveenneessss  iinn  ccoonnttrraasstt  wwiitthh  ootthheerr  nnaattiioonnss??    TThhee  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy  iinn  AAnnttiioocchh  pprroobbaabbllyy  

tthhoouugghhtt  ooff  tthheemmsseellvveess  aass  aa  JJeewwiisshh  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt  wwaass  aassssiimmiillaattiinngg  mmoorree  aanndd  mmoorree  GGoodd--

ffeeaarriinngg  GGeennttiilleess..    TThhoossee  GGeennttiilleess  ffoorrcceedd  tthhee  ddeebbaatteess  iinnttoo  ggrreeaatteerr  iinntteennssiittyy..
  3377

    AAss  aa  rreessuulltt,,  PPaauull  

rreeaalliizzeedd  ““‘‘jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh’’……wwaass  nnoott  ssiimmppllyy  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  hhooww  tthhee  bbeelliieevveerr  eenntteerreedd  iinnttoo  

                                                                                                  
3344

  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  ““44QQMMMMTT  aanndd  GGaallaattiiaannss,,””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  333399--334433..  
3355

  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  TThhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  HHeeddrriicckkssoonn  PPuubblliisshheerrss,,  11999933)),,  113366..  
3366

  DDuunnnn,,  ““JJeessuuss  aanndd  RRiittuuaall  PPuurriittyy,,””  iinn  JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww,,  5522..  
3377

  DDuunnnn,,””TThhee  IInncciiddeenntt  aatt  AAnnttiioocchh,,””  iinn  JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww,,  113300--114488..  
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GGoodd’’ss  ccoovveennaanntteedd  pprroommiisseess……iitt  mmuusstt  aallssoo  rreegguullaattee  tthhee  lliiffee  ooff  aa  bbeelliieevveerr..””
  3388

    TThhaatt  iiss,,  nnoott  oonnllyy  

wweerree  ddiissttiinnccttiivvee  JJeewwiisshh  pprraaccttiicceess  nnoott  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ““ggeettttiinngg  iinn,,””  tthheeyy  wweerree  aallssoo  nnoo  lloonnggeerr  

aapppprroopprriiaattee  mmaannddaatteess  ffoorr  ““ssttaayyiinngg  iinn..””  

WWee  nnooww  ccoommee  ttoo  DDuunnnn’’ss  aapppprrooaacchh  ttoo  PPaauull’’ss  lleetttteerrss..    TThhee  AAnnttiioocchh  iinncciiddeenntt  ((GGaallaattiiaannss  

22::1111ffff..))  wwoouulldd  sseett  tthhee  tteerrmmss  ffoorr  aa  ddeevveellooppiinngg  ddiissccoouurrssee  ssttrreettcchhiinngg  ffrroomm  GGaallaattiiaannss  ttoo  RRoommaannss  

aanndd  PPhhiilliippppiiaannss..    KKeeyy  ttoo  tthhiiss  ddiissccoouurrssee  iiss  PPaauull’’ss  ccoonnssiisstteenntt  aarrgguummeenntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aacccceeppttaabbiilliittyy  

ooff  JJeewwiisshh  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  aass  bboouunnddaarryy  oorr  iiddeennttiittyy  ddeeffiinniinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ffoorr  CChhrriissttiiaannss..    

TThhoossee  tthhaatt  aarrgguueedd  iinn  ffaavvoorr  ooff  ssuucchh  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  ddiidd  ssoo  bbyy  aappppeeaall  ttoo  tthhee  TToorraahh,,  

eemmppllooyyiinngg  wwhhaatt  DDuunnnn  nnaammeess  ““tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww..””    IItt  iiss  tthhiiss  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  

llaaww  tthhaatt  DDuunnnn  rreeccooggnniizzeess  iinn  tthhee  PPaauulliinnee  tteerrmm,,  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””      

FFoorr  DDuunnnn,,  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  aarree  ““wwhhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt  mmuusstt  ddoo  iinn  oorrddeerr  ttoo  

aatttteesstt  tthheeiirr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ttoo  lliivvee  tthheeiirr  lliiffee  aass  GGoodd’’ss  ppeeooppllee,,  ttoo  sseeccuurree  aaccqquuiittttaall  iinn  tthhee  ffiinnaall  

jjuuddggmmeenntt,,  aanndd  ((wwhheenn  tthhoouugghhtt  ooff  lliiffee  bbeeyyoonndd  ddeeaatthh  eemmeerrggeess))  ttoo  eennssuurree  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  lliiffee  

ooff  tthhee  aaggee  ttoo  ccoommee..””
3399

    IIff  hhee  iiss  rriigghhtt,,  tthheenn  PPaauull’’ss  aannttiitthheessiiss  bbeettwweeeenn  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  aanndd  ffaaiitthh  

iinn  CChhrriisstt  ttaakkeess  aa  ddeecciiddeeddllyy  ddiiffffeerreenntt  sshhaappee  tthhaann  tthhaatt  ddeessccrriibbeedd  bbyy  LLuutthheerr  aanndd  eessppeecciiaallllyy  

BBuullttmmaannnn..    SSaayyss  DDuunnnn::  

WWhheenn  PPaauull  ddeenniieedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ‘‘bbeeiinngg  jjuussttiiffiieedd  bbyy  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  [[hhee  iiss  

aattttaacckkiinngg]]  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  ggoodd’’ss  vveerrddiicctt  ooff  aaccqquuiittttaall  hhaannggss  ttoo  aannyy  eexxtteenntt  oonn  tthhee  

iinnddiivviidduuaall’’ss  hhaavviinngg  ddeeccllaarreedd  hhiiss  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt  ppeeooppllee  bbyy  eemmbbrraacciinngg  

tthheessee  ddiissttiinnccttiivveellyy  JJeewwiisshh  rriitteess……  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  ddoo  nnoott  mmeeaann  ‘‘ggoooodd  wwoorrkkss’’  iinn  

ggeenneerraall..
4400
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  IIbbiidd..,,  115599..  
3399

  DDuunnnn,,  ““PPaauull  aanndd  tthhee  TToorraahh::  TThhee  RRoollee  aanndd  FFuunnccttiioonn  ooff  tthhee  LLaaww  iinn  tthhee  TThheeoollooggyy  ooff  PPaauull  tthhee  AAppoossttllee,,””  iinn  TThhee  

NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  446622..  
4400

  DDuunnnn,,  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  iinn  JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww,,  119944..  
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SSoo  DDuunnnn’’ss  PPaauull  ttrreeaattss  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aass  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy  rraatthheerr  tthhaann  aass  mmoorraall  ssttaannddaarrdd..    

SSiimmiillaarrllyy,,  hhee  ddooeess  nnoott  uussee  tthhee  llaaww--ffaaiitthh  aannttiitthheessiiss  ttoo  aarrgguuee  aaggaaiinnsstt  rreeqquuiirriinngg  ppeerrssoonnaall  mmoorraall  

aacchhiieevveemmeenntt  bbuutt  rraatthheerr  ttoo  aarrgguuee  aaggaaiinnsstt  rreeqquuiirriinngg  ssoocciiaall  mmeemmbbeerrsshhiipp::  

PPaauull’’ss  nneeggaattiivvee  tthhrruusstt  aaggaaiinnsstt  tthhee  llaaww  iiss  aaggaaiinnsstt……tthhee  llaaww  mmiissuunnddeerrssttoooodd  bbyy  aa  

mmiissppllaacceedd  eemmpphhaassiiss  oonn  bboouunnddaarryy--mmaarrkkiinngg  rriittuuaall,,……tthhee  llaaww  ssiiddeettrraacckkeedd  iinnttoo  aa  ffooccuuss  

ffoorr  nnaattiioonnaalliissttiicc  zzeeaall..
4411

  

  

PPaauull’’ss  aarrgguummeenntt  tthheerreeffoorree  iiss  nnoott  wwiitthh  tthhee  llaaww  iittsseellff,,  bbuutt  wwiitthh  tthhee  llaaww  uunnddeerrssttoooodd  iinn  iittss  ssoocciiaall  

ffuunnccttiioonn::  

IItt  iiss  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  tthhaatt  PPaauull  ddiissppaarraaggeess,,  nnoott  tthhee  llaaww  iittsseellff  oorr  llaaww--kkeeeeppiinngg  iinn  

ggeenneerraall……  IItt  iiss  tthhee  llaaww  uunnddeerrssttoooodd……  aass  aa  JJeewwiisshh  pprreerrooggaattiivvee  aanndd  nnaattiioonnaall  mmoonnooppoollyy,,  

wwiitthh  wwhhiicchh  hhee  ttaakkeess  eexxcceeppttiioonn..
4422

  

  

IInn  ddooiinngg  ssoo,,  PPaauull  eexxpprreesssseess  aa  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnttiinnuuiittyy  wwiitthh  tthhee  OOTT  aanndd  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm  oonn  

tthhee  uussee  ooff  tthhee  llaaww::  IItt  eexxiissttss  ttoo  mmaakkee  ppeeooppllee  ccoonnsscciioouuss  ooff  ssiinn  aanndd  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  ffaaiitthhffuull  lliiffee..    

BBuutt  hhee  aallssoo  aasssseerrttss  aa  ddiissccoonnttiinnuuiittyy,,  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  iittss  uussee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ppuurriittyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  

ootthheerr  nnaattiioonnss..    TThhaatt  uussee  iiss  nnoo  lloonnggeerr  iinn  ffoorrccee  ffoorr  CChhrriissttiiaannss..    MMaakkiinngg  aa  vveerryy  SSaannddeerrss--lliikkee  

ppooiinntt,,  DDuunnnn  tthheerreeffoorree  ddeeffiinneess  tthhee  mmaaiinn  ddiissccoonnttiinnuuiittyy  bbeettwweeeenn  tthhee  OOTT  aanndd  NNTT  nnoott  aass  tthhee  llaaww  

bbuutt  CChhrriisstt..
4433

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDuunnnn,,  PPaauull’’ss  ccoonnttrraasstt  bbeettwweeeenn  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aanndd  JJeewwiisshh  iiddeennttiittyy  

mmaarrkkeerrss  bbrrooaaddeenneedd  iinn  iittss  ffooccuuss  llaatteerr  iinn  tthhee  NNTT..    TThheerree  ((ee..gg..  EEpphh  22::88––99))  iitt  iiss  aarrttiiccuullaatteedd  aass  tthhee  

mmoorree  ggeenneerraall  pprriinncciippllee  ooff  GGoodd’’ss  ggrraaccee  oovveerr  aaggaaiinnsstt  hhuummaann  eeffffoorrtt..    DDuunnnn  aarrgguueess,,  tthhoouugghh,,  tthhaatt  

ssuucchh  aa  pprriinncciippllee  wwaass  eevveenn  tthheenn  nnoott  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  ccoonnttrraasstt  bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  

JJuuddaaiissmm,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  hhaavvee  sshhaarreedd  tthhee  aaffffiirrmmaattiioonn  tthhaatt  GGoodd’’ss  ggrraaccee  ssaavveedd––nnoott  hhuummaann  
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  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  RRoommaannss  11--88..    WWoorrdd  BBiibblliiccaall  CCoommmmeennttaarryy,,  eedd..  BBrruuccee  WW..  MMeettzzggeerr,,  vvooll..  3388aa..  ((CCoolluummbbiiaa::  

WWoorrdd  IInnccoorrppoorraatteedd,,  11998888)),,    llxxxxiiii..  
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  DDuunnnn,,  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  220000..  
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  DDuunnnn,,  ““IInn  SSeeaarrcchh  ooff  CCoommmmoonn  GGrroouunndd,,””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  331111..  
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eeffffoorrtt..
4444,,

  
4455

  PPaauull’’ss  ““eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  iinn  ddiivviinnee  ggrraaccee  wwiitthhiinn  hhiiss  tteeaacchhiinngg  oonn  

jjuussttiiffiiccaattiioonn……wwaass  ssiimmppllyy  aa  rreessttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  pprriinncciipplleess  ooff  hhiiss  oowwnn  aanncceessttrraall  ffaaiitthh..””
4466

    

WWee  sseeee  hheerree  hhiiss  aacccceeppttaannccee  ooff  SSaannddeerrss’’  ccoovveennaannttaall  nnoommiissmm  aass  aapppplliieedd  ttoo  PPaauull..  

  SSoo  JJaammeess  DDuunnnn  ppiicckkss  uupp  WWrreeddee  aanndd  SStteennddaahhll’’ss  ccrriittiiqquuee  ooff  ““RReeffoorrmmaattiioonn  ssppeeccttaacclleess,,””  

sseeeekkiinngg  ttoo  llooccaattee  PPaauull’’ss  tthhoouugghhtt  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissppuutteess  ooff  hhiiss  oowwnn  ttiimmee  rraatthheerr  tthhaann  iinn  tthhee  

ddiissppuutteess  ooff  LLuutthheerr’’ss  ttiimmee..    HHee  aaggrreeeess  ttoooo  wwiitthh  SSaannddeerrss’’  ““ccoovveennaannttaall  nnoommiissmm””  aass  aa  ddeessccrriippttiioonn  

ooff  sseeccoonndd--tteemmppllee  JJuuddaaiissmm..    AAss  ssuucchh  hhee  ddoouubbttss  tthhaatt  PPaauull’’ss  ppoolleemmiicc  rreevvoollvveedd  aarroouunndd  ddiissppuutteess  

ooff  ggrraaccee  vvss..  eeffffoorrtt..    IInnsstteeaadd,,  PPaauull,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  GGaallaattiiaannss  aanndd  RRoommaannss,,  aarrgguueedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  

pprriivviilleeggiinngg  ooff  JJeewwiisshh  eetthhnniicc  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerrss  wwiitthhiinn  tthhee  cchhuurrcchh..    WWhheenn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iinn  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  rreeqquuiirreedd  cciirrccuummcciissiioonn,,  wwhheenn  JJeewwiisshh  eetthhnniicciittyy  ccoonnffeerrrreedd  aa  pprriivviilleeggeedd  ppoossiittiioonn  

bbeeffoorree  GGoodd,,  tthheenn  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ((mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  ssaavveedd  ccoommmmuunniittyy))  rreesstteedd  uuppoonn  wwoorrkkss  ooff  tthhee  

llaaww..    TThhaatt  wwaass  tthhee  tthhrreeaatt  ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aalloonnee,,  aanndd  tthhee  iinniittiiaall  iimmppeettuuss  ffoorr  PPaauull’’ss  pprreeaacchhiinngg  

ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn::  

TThheessee  aarree  tthhee  ssllooggaannss  wwhhiicchh  wwee  sshhoouulldd  uussee  ttoo  ssuummmmaarriissee  [[ssiicc]]  PPaauull’’ss  ggoossppeell––““ttoo  aallll  

wwhhoo  bbeelliieevvee,,  JJeeww  ffiirrsstt  bbuutt  aallssoo  GGrreeeekk,,””  ““nnoo  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  JJeeww  aanndd  GGrreeeekk……ttoo  

aallll  wwhhoo  ccaallll  uuppoonn  hhiimm””  ((RRoomm  11..1166,,  1100..1122))––nnoott  tthhee  ddooggmmaattiiccaallllyy  llooggiiccaall  ““ffrroomm  pplliigghhtt  

ttoo  ssoolluuttiioonn””,,  ssttiillll  lleessss  SSaannddeerrss’’  ssoommeewwhhaatt  ccoonnttrriivveedd  aannttiitthheessiiss,,  ““ffrroomm  ssoolluuttiioonn  ttoo  

pplliigghhtt””..
4477

  

  

  

SSuummmmaarryy::  LLiinneess  DDrraawwnn  iinn  tthhee  SSaanndd  

  BByy  nnooww  tthhee  ccoonnttoouurrss  ooff  tthhee  ccoonnttrroovveerrssyy  sshhoouulldd  bbee  eevviiddeenntt..    TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  hhaass  

ccllaaiimmeedd  tthhaatt  PPaauull  aanndd  JJuuddaaiissmm  sshhaarreedd  ccoommmmoonn  ggrroouunndd  aabboouutt  tthhee  rroollee  ooff  ggrraaccee  aanndd  wwoorrkkss,,  ssoo  

tthhaatt  ccoonnttrraasstt  ccoouulldd  nnoott,,  aass  LLuutthheerr  ccoonntteennddeedd,,  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee  iissssuuee  iinn  qquueessttiioonn  iinn  hhiiss  lleetttteerrss..    IInn  

WWeesstteerrhhoollmm’’ss  wwoorrddss::  

                                                                                                  
4444

  DDuunnnn,,  ““TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull::  WWhhaatt,,  WWhheennccee,,  aanndd  WWhhiitthheerr,,””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  5555--5588..    
4455

  DDuunnnn,,  ““WWhhaatteevveerr  HHaappppeenneedd  ttoo  ‘‘WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww’’??””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  338899--339922..  
4466

  DDuunnnn,,  ““PPaauull  aanndd  JJuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  FFaaiitthh,,””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  337700..  
4477

  DDuunnnn,,  ““WWhhaatt,,  WWhheennccee,,  aanndd  WWhhiitthheerr??””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  3366..  
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WWee  aarree  lleefftt,,  iitt  sseeeemmss,,  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aalltteerrnnaattiivveess::  EEiitthheerr  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  

((‘‘LLuutthheerraann’’))  vviieeww  iiss  ccoorrrreecctt,,  PPaauulliinnee  CChhrriissttiiaanniittyy  iiss  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  rraabbbbiinniicc  

tthhoouugghhtt  bbyy  iittss  ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh,,  nnoott  wwoorrkkss,,  aanndd  sscchhoollaarrss  ssuucchh  

aass……SSaannddeerrss  hhaavvee  mmiissiinntteerrpprreetteedd  JJuuddaaiissmm;;  oorr……PPaauull  hhiimmsseellff  iiss  tthhee  oonnee  wwhhoo  ((ffoorr  

wwhhaatteevveerr  rreeaassoonn))  mmiissrreepprreesseenntteedd  tthhee  ffaaiitthh  ooff  hhiiss  ffaatthheerrss;;  oorr  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  vviieeww  iiss  

wwrroonngg……aanndd  PPaauull’’ss  ooppppoossiittiioonn  ttoo  JJuuddaaiissmm  ddiidd  nnoott  lliiee  iinn  aa  rreejjeeccttiioonn  ooff  wwoorrkkss..
4488

  

  

SSoo  eeiitthheerr  LLuutthheerr  wwaass  wwrroonngg  aabboouutt  JJuuddaaiissmm,,  PPaauull  wwaass  wwrroonngg  aabboouutt  JJuuddaaiissmm,,  oorr  NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee  sscchhoollaarrss  aarree  wwrroonngg  aabboouutt  JJuuddaaiissmm..    TThhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  aalltteerrnnaattiivveess  ssiitt  vveerryy  

uunneeaassiillyy  ffoorr  eevvaannggeelliiccaallss..      

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  tthheessiiss,,  hhoowweevveerr,,  iiss  nnoott  ttoo  ddiirreeccttllyy  eevvaalluuaattee  SSaannddeerrss’’  iinntteerrpprreettaattiioonn  

ooff  JJuuddaaiissmm..    RRaatthheerr  wwee  wwiillll  eexxaammiinnee  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ddeebbaattee  bbeettwweeeenn  ttrraaddiittiioonnaall  aanndd  NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee  iinntteerrpprreetteerrss,,  eexxpprreesssseedd  tthhuuss::      

TThhee  iissssuuee  tthhaatt  ddiivviiddeess  tthhee  ‘‘LLuutthheerraann’’  PPaauull  ffrroomm  hhiiss  ccoonntteemmppoorraarryy  ccrriittiiccss  iiss  wwhheetthheerr  

‘‘jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh,,  nnoott  bbyy  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  mmeeaannss  ‘‘ssiinnnneerrss  ffiinndd  GGoodd’’ss  aapppprroovvaall  

bbyy  ggrraaccee,,  tthhrroouugghh  ffaaiitthh,,  nnoott  bbyy  aannyytthhiinngg  tthheeyy  ddoo,,’’  oorr  wwhheetthheerr  iittss  tthhrruusstt  iiss  tthhaatt  

‘‘GGeennttiilleess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ppeeooppllee  ooff  GGoodd  bbyy  ffaaiitthh  wwiitthhoouutt  tthhee  bbootthheerr  ooff  bbeeccoommiinngg  

JJeewwss..
4499

  

  

WWee  wwiillll  ttrryy  ttoo  iissoollaattee  aanndd  iinnvveessttiiggaattee  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  iissssuuee,,  aasskkiinngg,,  ““IIss  DDuunnnn’’ss  ‘‘ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  

ooff  tthhee  llaaww’’  tthhee  iissssuuee  iinn  qquueessttiioonn  wwhheenn  PPaauull  tteeaacchheess  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt??””      NNoottee  

tthhaatt  wwee  wwiillll  nnoott  aarrgguuee,,  aass  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll  ddiidd,,  tthhaatt  jjuussttiiffiiccaattiioonn  iiss  nnoott  aa  ssttaatteemmeenntt  aabboouutt  hhooww  

ssiinnnneerrss  ffiinndd  aacccceeppttaannccee  bbeeffoorree  GGoodd..    IInnddeeeedd,,  vviirrttuuaallllyy  aallll  ttrraaddiittiioonnaall  sscchhoollaarrsshhiipp,,  aanndd  tthhee  mmoosstt  

nnuuaanncceedd  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  sscchhoollaarrss,,  rreeccooggnniizzee  bbootthh  aannttii--wwoorrkkss--rriigghhtteeoouussnneessss  aanndd  aannttii--eetthhnniicc--

eexxcclluussiioonn  tteeaacchhiinngg  iinn  PPaauull..    BBuutt  DDuunnnn  pprroovviiddeess  tthhee  mmoosstt  ccoommpprreehheennssiivvee  ccaassee  ffoorr  tthhee  

pprroommiinneennccee  ooff  tthhee  aannttii--eexxcclluussiioonn  tthheemmee  iinn  RRoommaannss  aanndd  GGaallaattiiaannss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  ppaassssaaggeess  

aabboouutt  tthhee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    TThheerreeffoorree  oouurr  ffooccuuss  wwiillll  nnooww  ttuurrnn  ttoo  DDuunnnn’’ss  ttrreeaattmmeenntt  ooff  tthhee  

llaaww  iinn  tthhee  pprriimmaarryy  ppaassssaaggeess  wwhheerree  PPaauull  ccoonnttrraassttss  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aanndd  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww––

GGaallaattiiaannss  22::1155––33::2288  aanndd  RRoommaannss  22::1177––33::2211..

                                                                                                  
4488

  WWeesstteerrhhoollmm,,  PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  NNeeww,,  113333..  
4499

  WWeesstteerrhhoollmm,,  PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  NNeeww,,  225577..    
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CHAPTER 4. 

DUNN’S “SOCIAL FUNCTION OF THE LAW” IN GALATIANS 2:15–3:29  

AND ROMANS 2:17–3:31 

Part 1.  Galatians 2:15–3:29  

Argument against Law as Boundary or as Standard? 

  AAccccoorrddiinngg  ttoo  vviirrttuuaallllyy  aallll  sscchhoollaarrss,,  PPaauull  wwrroottee  GGaallaattiiaannss  ttoo  ccoommbbaatt  aaggiittaattoorrss  wwhhoo  

wweerree  ttrryyiinngg  ttoo  ccoommppeell  GGeennttiillee  CChhrriissttiiaannss  ttoo  uunnddeerrggoo  cciirrccuummcciissiioonn  ((GGaall  55::22––1122,,  66::1122––1133))..    

SSuucchh  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  aammoouunntteedd,,  ffoorr  PPaauull,,  ttoo  ““aannootthheerr  ggoossppeell””  ((GGaall  11::66––99))..      AAfftteerr  aa  ddeeffeennssee  ooff  

PPaauull’’ss  aappoossttoolliicc  aauutthhoorriittyy  ((wwhhiicchh  aappppaarreennttllyy  hhaadd  bbeeeenn  ddiissppuutteedd  bbyy  tthhee  aaggiittaattoorrss)),,  PPaauull  

rreeccoouunnttss  aann  iinncciiddeenntt  aatt  AAnnttiioocchh  wwhheerree  hhee  ccoonnffrroonnttss  PPeetteerr  ffoorr  wwiitthhddrraawwiinngg  ffrroomm  GGeennttiillee  ttaabbllee  

ffeelllloowwsshhiipp  ((22::1111––1144))..    TThhaatt  nnaarrrraattiivvee  ttrraannssiittiioonnss  ffrroomm  PPaauull’’ss  ddeeffeennssee  ooff  hhiiss  oowwnn  aauutthhoorriittyy  ttoo  

tthhee  ccaassee  aaggaaiinnsstt  lliivviinngg  uunnddeerr  LLaaww,,  wwhhiicchh  eexxtteennddss  ttoo  55::1122..    GGaallaattiiaannss  22::1155––33::2299,,  oouurr  ffooccuuss  iinn  

tthhiiss  cchhaapptteerr,,  ffoorrmm  tthhee  ooppeenniinngg  aarrgguummeennttss  iinn  PPaauull’’ss  ccaassee..    IInn  tthheessee  ppaassssaaggeess  PPaauull  rreeppeeaatteeddllyy  

ccoonnttrraassttss  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  wwiitthh  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..      TThhiiss  ppaassssaaggee  iiss  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ttaauugghhtt  aass  

aann  aaddmmoonniittiioonn  aaggaaiinnsstt  ““lleeggaalliissmm””––uussiinngg  tthhee  llaaww  aass  aa  mmoorraall  ssttaannddaarrdd  bbyy  wwhhiicchh  oonnee  ccoouulldd  eeaarrnn  

ssaallvvaattiioonn..    WWhhiillee  nnoo  ddoouubbtt  PPaauull  wwoouulldd  hhaavvee  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhaatt,,  JJaammeess  DDuunnnn  uunnddeerrssttaannddss  tthhiiss  

ppaassssaaggee  ttoo  bbee  mmoorree  ddiirreeccttllyy  aann  aaddmmoonniittiioonn  aaggaaiinnsstt  uussiinngg  tthhee  llaaww  aass  aa  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy,,  oorr  aass  

aann  iiddeennttiiffyyiinngg  cchhaarraacctteerriissttiicc  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  aarree  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  tthhee  ssaavveedd..    IInn  cchhaapptteerr  55  wwee  

wwiillll  aarrgguuee  tthhaatt  tthheessee  ttwwoo  aarree  nnoott  aass  ccoonncceeppttuuaallllyy  ddiiffffeerreenntt  aass  ssoommee  ttaakkee  tthheemm  ttoo  bbee..    EEiitthheerr,,  

wwhheenn  ttaakkeenn  aass  aann  aaddddiittiioonnaall  rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  ffaaiitthh,,  vviioollaattee  tthhee  ggeenneerraall  tthheeoollooggiiccaall  pprriinncciippllee  ooff  
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ssaallvvaattiioonn  bbyy  ggrraaccee  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aalloonnee..    HHoowweevveerr,,  DDuunnnn  ddooeess  bbeelliieevvee  tthhaatt  

uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  llaaww  aass  aa  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy  bbeesstt  iilllluummiinnaatteess  PPaauull’’ss  oovveerraallll  aarrgguummeenntt  iinn  

GGaallaattiiaannss..      WWee  wwiillll  nnoott  eexxeeggeettee  tthhiiss  eennttiirree  ppaassssaaggee,,  bbuutt  rraatthheerr  wwiillll  eexxaammiinnee  aanndd  eevvaalluuaattee  

DDuunnnn’’ss  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonntteennttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  llaaww  aass  aa  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy..    AAlltthhoouugghh  wwee  wwiillll  

ddiissaaggrreeee  aatt  ssoommee  ppooiinnttss,,  wwee  wwiillll  sshhooww  tthhaatt  mmaannyy  ooff  hhiiss  ggeenneerraall  ccoonncclluussiioonnss  aarree  wwaarrrraanntteedd..  

  

22::1155––1166::  WWhhaatt  aarree  ““WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww””??  

JJaammeess  DDuunnnn  uunnddeerrssttaannddss  GGaallaattiiaannss  22::1155––1166  ttoo  bbee  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ttoo  PPaauull’’ss  rreebbuukkee  ooff  

PPeetteerr  iinn  AAnnttiioocchh  ((22::1144))..    AAss  ssuucchh  hhee  iiss  aarrgguuiinngg  tthhaatt  JJeewwss  sshhoouulldd  nnoott  hhaavvee  ddiissccoonnttiinnuueedd  ttaabbllee  

ffeelllloowwsshhiipp  GGeennttiilleess  uunnddeerr  pprreessssuurree  ffrroomm  ““cceerrttaaiinn  mmeenn  ffrroomm  JJaammeess..””  WWhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheessee  

vveerrsseess  bbeelloonngg  pprrooppeerrllyy  wwiitthh  tthhee  pprreecceeddiinngg  oorr  ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonn,,  tthheeyy  cceerrttaaiinnllyy  ffuunnccttiioonn  aass  aa  

tthheessiiss  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  bbrriiddggeess  tthhee  AAnnttiioocchh  iinncciiddeenntt  aanndd  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  GGaallaattiiaa––ttwwoo  ccrriisseess  tthhaatt  

PPaauull  pprreesseennttss  aass  aannaallooggoouuss..    IInn  aaddddrreessssiinngg  tthhee  ccrriisseess,,  PPaauull  ttwwiiccee  aarrttiiccuullaatteess  tthhee  aannttiitthheessiiss  tthhaatt  

wwiillll  eennccoommppaassss  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  hhiiss  aarrgguummeenntt––““nnoott  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  bbuutt  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt..””
11
    

SSoo,,  bbootthh  aabbssttaaiinniinngg  ffrroomm  ttaabbllee  ffeelllloowwsshhiipp  ((AAnnttiioocchh))  aanndd  cciirrccuummcciissiioonn  ((GGaallaattiiaa))  aarree  eexxaammpplleess  

ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    DDuunnnn’’ss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  iinnddeeeedd,,  aallll  ooff  GGaallaattiiaannss,,  rreessttss  oonn  

aassssoocciiaattiinngg  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  wwiitthh  lliinneess  ooff  ddeemmaarrccaattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccaallllyy  

sseeccttaarriiaann  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhoossee  lliinneess,,  ssoo  ccoommmmoonnllyy  ddeebbaatteedd  iinn  sseeccoonndd--tteemmppllee  JJuuddaaiissmm..    HHee  

bbeelliieevveess  tthhaatt  tthhiiss  rreeaaddiinngg  bbeesstt  bbrriiddggeess  tthhee  ddiissppuutteess  oovveerr  ttaabbllee  ffeelllloowwsshhiipp  iinn  AAnnttiioocchh  ((lliikkeellyy  

bbaasseedd  oonn  ppuurriittyy  llaawwss,,  ccff..  AAccttss  1155))  aanndd  oovveerr  cciirrccuummcciissiioonn  iinn  GGaallaattiiaa::  

’’WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,  tthheenn,,  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  rreefflleecctt……  tthhee  ccoommmmoonn  ccoonncceerrnn  wwiitthhiinn  

sseeccoonndd--TTeemmppllee  JJuuddaaiissmm  ttoo  ddrraaww  tthhee  lliinneess  ooff  ddeemmaarrccaattiioonn  aarroouunndd  ccoovveennaanntt  

rriigghhtteeoouussnneessss  aass  cclleeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee……    ‘‘WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  wwoouulldd  mmeeaann  iinn  pprriinncciippllee  aallll  

tthhaatt  tthhee  ffaaiitthhffuull  IIssrraaeelliittee  hhaadd  ttoo  ddoo  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  cchhoosseenn  ppeeooppllee,,  tthhaatt  iiss,,  aass  

                                                                                                  
11
  II  aamm  aawwaarree  tthhaatt  mmaannyy  NNPP  pprrooppoonneennttss,,  nnoottaabbllyy  NN..TT..  WWrriigghhtt  aanndd  RR..BB..  HHaayyss,,  ttrraannssllaattee  ppiissiittss  CChhrriissttoouu,,  ““tthhee  

ffaaiitthhffuullnneessss  ooff  CChhrriisstt..””    JJaammeess  DDuunnnn,,  hhoowweevveerr,,  ffiinnddss  tthhaatt  uunnccoonnvviinncciinngg..    
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ddiissttiinncctt  ffrroomm  ‘‘GGeennttiillee  ssiinnnneerrss’’..    BBuutt  iinn  pprraaccttiiccee  tthheerree  wweerree  ..  ..  ..  bboouunnddaarryy  iissssuueess  wwhheerree  

tthhee  ddiissttiinnccttiivveenneessss  ooff  JJeeww  ffrroomm  GGeennttiillee  wwaass  mmoosstt  aatt  ssttaakkee……TThhee  iissssuuee  eexxpprreesssseedd  iinn  

‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’,,  iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wwaass  nnoott  wwhheetthheerr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  GGoodd  

eennttaaiilleedd  vvaarriioouuss  oobblliiggaattiioonnss  ((PPaauull  hhaadd  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  iitt  ddiidd)),,  bbuutt  wwhheetthheerr  iitt  eennttaaiilleedd  aann  

iinn  eeffffeecctt  sseeccttaarriiaann  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthheessee  oobblliiggaattiioonnss,,  wwhheetthheerr  iitt  eennttaaiilleedd  oobblliiggaattiioonnss  

ddeessiiggnneedd  ttoo  eexxcclluuddeedd  ootthheerrss,,  wwhheetthheerr  iitt  eennttaaiilleedd  tthhaatt  JJeeww  rreemmaaiinn  ddiissttiinncctt  ffrroomm  

GGeennttiillee..
22
  

  

NNoottee  tthhaatt  DDuunnnn  hheerree  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  sseeccttaarriiaann  ccoonnnnoottaattiioonnss  tthhee  tteerrmm,,  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  

llaaww,,””  wwhhiillee  ddiissaassssoocciiaattiinngg  iitt  ffrroomm  tthhee  ccoonnnnoottaattiioonn  ooff  mmoorraall  oobblliiggaattiioonn..    TThhiiss  iinnssttiinncctt,,  tthhoouugghh  

eexxeeggeettiiccaallllyy  ffllaawweedd,,  iiss  nnoott  wwiitthhoouutt  pprreecceeddeenntt  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  iinntteerrpprreettaattiioonn..    IItt  aaccttuuaallllyy  

rreefflleeccttss  aa  ccoommmmoonn  iissssuuee,,  aarrttiiccuullaatteedd  bbyy  AAuugguussttiinnee::  ““CCoouulldd  tthhee  aappoossttllee  ppoossssiibbllyy  nnoott  ccaarree  

wwhheetthheerr  aa  CChhrriissttiiaann  wweerree  aa  mmuurrddeerreerr  aanndd  aadduulltteerreerr  oorr  cchhaassttee  aanndd  iinnnnoocceenntt,,  iinn  tthhee  wwaayy  tthhaatt  hhee  

ddooeess  nnoott  ccaarree  wwhheetthheerr  hhee  iiss  cciirrccuummcciisseedd  oorr  uunncciirrccuummcciisseedd  iinn  tthhee  fflleesshh??    HHee  tthheerreeffoorree  iiss  

ssppeecciiaallllyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkss  tthhaatt  ccoonnssiisstt  iinn  cceerreemmoonniiaall  oorrddiinnaanncceess..””
33
    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  

lleett  uuss  ssuuppppoossee  tthhaatt  ssoommee  wwiitthhiinn  aa  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy  iinnssiisstteedd  tthhaatt  ootthheerrss  aabbssttaaiinn  ffrroomm  

sseexxuuaall  iimmmmoorraalliittyy..    AAuugguussttiinnee  ffiinnddss  iitt  iimmppllaauussiibbllee  tthhaatt  PPaauull  wwoouulldd  pprrootteesstt  ssuucchh  aann  iinnssiisstteennccee  

oonn  tthhee  ggrroouunnddss  tthhaatt  ““wwee  aarree  jjuussttiiffiieedd  bbyy  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  nnoott  bbyy  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    TThheeooddoorreett  

mmaakkeess  aa  ssiimmiillaarr  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  mmoorraall  aanndd  cceerreemmoonniiaall  llaaww,,  ddeennoottiinngg  tthhee  llaatttteerr  

ssppeecciiffiiccaallllyy  wwiitthh  eetthhnniiccaallllyy  ssppeecciiffiicc  iinnjjuunnccttiioonnss  aanndd  tthhee  pphhrraassee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””::  

TThhee  nneecceessssaarryy  ccoommmmaannddmmeennttss  ooff  tthhee  llaaww  wweerree  ttaauugghhtt  eevveenn  bbyy  nnaattuurree..    TThhaatt  iiss,,  ‘‘YYoouu  

sshhaallll  nnoott  ccoommmmiitt  aadduulltteerryy,,  yyoouu  sshhaallll  nnoott  mmuurrddeerr……aanndd  tthhee  rreesstt  ooff  tthhiiss  kkiinndd..’’    BBuutt  tthhee  

ccoommmmaannddmmeennttss  aabboouutt  tthhee  SSaabbbbaatthh  aanndd  cciirrccuummcciissiioonn  aanndd  lleeppeerrss  aanndd  mmeennssttrruuaattiioonn  aanndd  

ssaaccrriiffiiccee  wweerree  ppeeccuulliiaarr  ttoo  tthhee  [[JJeewwiisshh]]  llaaww,,  ssiinnccee  nnaattuurree  ttaauugghhtt  nnootthhiinngg  aabboouutt  tthheessee  

mmaatttteerrss..    TThheessee  aarree  wwhhaatt  hhee  nnooww  ccaallllss  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..
44
  

  

IInn  ccoonnttrraasstt,,  LLuutthheerr  ddooeess  nnoott  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  mmoorraall  aanndd  cceerreemmoonniiaall  llaaww..    FFoorr  hhiimm  

tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  rreeffeerr  ttoo  aallll  ooff  tthhee  llaaww,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  mmoorraall  iimmppeerraattiivveess  ooff  tthhee  DDeeccaalloogguuee  

                                                                                                  
22
  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  TThhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss..  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  HHeeddrriicckkssoonn  PPuubblliisshheerrss,,  11999933)),,  113366--113377..  

33
  MMaarrkk  JJ..  EEddwwaarrddss,,  eedd..,,  AAnncciieenntt  CChhrriissttiiaann  CCoommmmeennttaarryy  oonn  SSccrriippttuurree::  GGaallaattiiaannss,,  EEpphheessiiaannss,,  PPhhiilliippppiiaannss  

((CChhiiccaaggoo::  FFiittzzrrooyy  DDeeaarrbboorrnn  PPuubblliisshheerrss,,  11999999)),,  3366..  
44
  EEddwwaarrddss,,  3311..  
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aanndd  GGrreeaatt  CCoommmmaannddmmeenntt..    IItt  iiss  tthheessee  tthhaatt  aarree  pprreesseenntteedd  aass  tthhee  aannttiitthheessiiss  ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt..    

WWee  wwiillll  eexxaammiinnee  tthhiiss  iissssuuee  mmoorree  ddeeeeppllyy  iinn  oouurr  ddiissccuussssiioonn  ooff  RRoommaannss..    AAtt  tthhiiss  ppooiinntt,,  wwee  wwiillll  

ssiimmppllyy  ssuummmmaarriizzee  tthhaatt  tthheerree  iiss  pprreecceeddeenntt  ffoorr  ddeebbaattiinngg  wwhheetthheerr  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  rreeffeerr  ttoo  

ssoommee  ppaarrtt  ooff  tthhee  llaaww  aanndd  nnoott  ootthheerrss  ((AAuugguussttiinnee,,  TThheeooddoorreett))  oorr  wwhheetthheerr,,  ffoorr  PPaauull  aatt  lleeaasstt,,  iitt  

cceenntteerreedd  oonn  tthhee  llaaww  aass  wwhhoollee  ((LLuutthheerr))..    AA  ssuuppeerrffiicciiaall  rreeaaddiinngg  wwoouulldd  aassssuummee  DDuunnnn  ttoo  aaggrreeee  

wwiitthh  AAuugguussttiinnee
55
,,  bbuutt  uuppoonn  cclloosseerr  eexxaammiinnaattiioonn  hhee  iiss  cclloosseerr  ttoo  LLuutthheerr..    DDuunnnn  aaffffiirrmmss  tthhaatt  tthhee  

wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  rreeffeerr  iinn  pprriinncciippllee  ttoo  aallll  tthhee  oobblliiggaattiioonnss  ooff  aa  ffaaiitthhffuull  IIssrraaeelliittee..    BBuutt  iinn  pprraaccttiiccee  

tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  wwoorrkkss  iinn  qquueessttiioonn  wweerree  ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess,,  tthheerreebbyy  iimmppllyyiinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  tthhee  wwhhoollee  llaaww––tthhaatt  ooff  tthhee  llaaww  aass  bboouunnddaarryy..  

  BBeessiiddeess  tthhee  tteecchhnniiccaall  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  DDuunnnn  aallssoo  mmaakkeess  aann  iimmppoorrttaanntt  

ppooiinntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  PPaauull  ssttaatteess  hhiiss  aarrgguummeenntt..    PPaauull  bbeeggiinnss  bbyy  aappppeeaalliinngg  ttoo  

ssoommeetthhiinngg  oovveerr  wwhhiicchh  tthheerree  wwaass  aappppaarreennttllyy  nnoo  ddiissppuuttee––tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  iiss  nnoott  jjuussttiiffiieedd  bbyy  wwoorrkkss  

ooff  tthhee  llaaww  bbuutt  oonnllyy  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt::  

  TThhee  lliinnkkiinngg  ccoonnjjuunnccttiioonn  [[iinn  GGaall  22::1166]]  iiss  eexxcceeppttiivvee  aanndd  nnoott  aaddvveerrssiivvee;;  tthhaatt  iiss  iitt  iiss  nnoott  

ssiimmppllyy  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ‘‘bbuutt’’,,  bbuutt  ttoo  ‘‘bbuutt  oonnllyy’’……TThhiiss  aammbbiigguuiittyy  wwaass  nniicceellyy  ccaallccuullaatteedd  

pprreecciisseellyy  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ggaaiinniinngg  PPeetteerr’’ss  aasssseenntt..    FFoorr  iittss  aammbbiigguuiittyy  rreefflleecctteedd  pprreecciisseellyy  

tthhee  aammbbiigguuiittyy  ooff  PPeetteerr’’ss  ppoossiittiioonn––PPeetteerr  wwhhoo  aatt  JJeerruussaalleemm  hhaadd  aaggrreeeedd  tthhaatt  ffaaiitthh  iinn  

JJeessuuss  CChhrriisstt  mmaaddee  cciirrccuummcciissiioonn  uunnnneecceessssaarryy,,  bbuutt  wwhhoo  nnooww  hhaadd  aacctteedd  aass  tthhoouugghh  

GGeennttiilleess  sshhoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  oobbsseerrvvee  tthhee  JJeewwiisshh  ffoooodd  llaawwss……  PPaauull’’ss  ppuurrppoossee  iinn  iiii..1166  

wwaass  pprreecciisseellyy  ttoo  aarrgguuee  tthhaatt  tthheessee  ttwwoo  bbeelliieeffss  ccoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  hheelldd  ttooggeetthheerr..
66
  

  

AAnnddrreeww  DDaass  ((aa  ccrriittiicc  ooff  tthhee  NNPP))  iinntteerrpprreettss  tthhiiss  ppaassssaaggee  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy––tthhaatt  ““wwee  

kknnooww””  ppooiinnttss  ttoo  ccoommmmoonn  ggrroouunndd  bbeettwweeeenn  PPaauull  aanndd  hhiiss  JJeewwiisshh  CChhrriissttiiaann  ooppppoonneennttss..
  77

    ((IItt  

mmaakkeess  lliittttllee  ddiiffffeerreennccee  iiff  PPaauull  iiss  hheerree  ooppppoossiinngg  PPeetteerr  oorr  tthhee  GGaallaattiiaann  JJuuddaaiizzeerrss..
88
))    PPaauull’’ss  

                                                                                                  
55
  PPaauull  FF..MM..  ZZaahhll,,  ““MMiissttaakkeess  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  TThheemmeelliiooss  2277,,  nnoo..  11  ((22000011))  ::  99--1100..  

66
  DDuunnnn,,  GGaallaattiiaannss,,  113377--113388..  

77
  AA..  AAnnddrreeww  DDaass,,  PPaauull  aanndd  tthhee  JJeewwss..  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  HHeennddrriicckkssoonn  PPuubblliisshheerrss,,  22000033)),,  3311..  

88
  AAnn  aarrgguummeenntt  ccoouulldd  bbee  mmaaddee  tthhaatt  PPaauull  wwaass  hheerree  aappppeeaalliinngg  ttoo  ccoommmmoonn  ggrroouunndd  bbeettwweeeenn  hhiimmsseellff  aanndd  PPeetteerr,,  bbuutt  

nnoott  nneecceessssaarriillyy  bbeettwweeeenn  hhiimmsseellff  aanndd  tthhee  JJuuddaaiizziinngg  CChhrriissttiiaannss..    HHoowweevveerr,,  ggiivveenn  tthhaatt  PPaauull  cchhoooosseess  tthhee  AAnnttiioocchh  

iinncciiddeenntt  aass  aa  ppaarraalllleell  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  tthhee  ccoonnttiinnuuiittiieess  iinn  tthhee  aarrgguummeenntt  ffrroomm  22::1155  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
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ooppppoonneennttss  wwoouulldd  aacccceepptt  tthhee  pprreemmiissee  ooff  ““nnoott  jjuussttiiffiieedd  bbyy  wwoorrkkss  ooff  llaaww  bbuutt  oonnllyy  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  

iinn  CChhrriisstt,,””  bbuutt  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkeellyy  hhaavvee  ttaakkeenn  tthhaatt  ttoo  mmeeaann  ““nnoott  wwoorrkkss  ooff  llaaww  eexxcceepptt  wwhheenn  

tthhoossee  wwoorrkkss  aaccccoommppaannyy  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt””      PPaauull  tthheenn  pprroocceeeeddss  ttoo  aarrgguuee  ffoorr  tthhee  ootthheerr  ppoossssiibbllee  

mmeeaanniinngg,,  ““nnoott  jjuussttiiffiieedd  bbyy  wwoorrkkss  bbuutt  eexxcclluussiivveellyy  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt..””  

SSoo  ffoorr  DDuunnnn,,  22::1155––1166  ““bbooiillss  ddoowwnn  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn,,  wwhheetthheerr  ppiissttiiss  CChhrriissttoouu  iiss  

ssuuffffiicciieenntt  iinn  aanndd  ooff  iittsseellff  ttoo  sseeccuurree  tthhee  ffuullll  CChhrriissttiiaann  ssttaannddiinngg  ooff  tthhee  oonnee  wwhhoo  bbeelliieevveess  aanndd  

ccoommpplleettee  aacccceeppttaabbiilliittyy  ((ttaabbllee--ffeelllloowwsshhiipp))  bbeettwweeeenn  bbeelliieevveerrss..””
99
    VViirrttuuaallllyy  aallll  ccoommmmeennttaattoorrss  

wwoouulldd  aaggrreeee..    DDuunnnn’’ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ttoo  ddrraaww  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ssppeecciiffiicc  rriivvaall  ttoo  

ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  wwaass  aa  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy,,  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  ssoocciiaall  

bboouunnddaarriieess  ssuuffffuusseess  PPaauull’’ss  aarrgguummeenntt  aaggaaiinnsstt  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    DDuunnnn’’ss  aannaallyyssiiss  ooff  PPaauull’’ss  

tteerrmmiinnoollooggyy  aanndd  rrhheettoorriicc  ffiitt  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  GGaallaattiiaannss  wweellll,,  eexxcceepptt  wwhheenn  hhee  oovveerrllyy  bbiiffuurrccaatteess  

tthhee  llaaww’’ss  bboouunnddaarryy--ddeeffiinniinngg  ffuunnccttiioonn  aanndd  mmoorraalliittyy--ddeeffiinniinngg  ffuunnccttiioonn..      SSoo  wwee  mmuusstt  aadddd  aa  

ccaavveeaatt::    TThhee  rriivvaall  wwaass  tthhee  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy,,  bbuutt  tthhaatt  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy  hhaadd  mmoorraall  ccoonntteenntt  aass  

wweellll  ((mmoorree  oonn  tthhiiss  llaatteerr))..    

  

22::1177––2200::  AArree  JJeeww//GGeennttiillee  DDiissttiinnccttiioonnss  iinn  VViieeww??  

TThhiiss  ppaassssaaggee,,  ttaakkeenn  bbyy  iittsseellff,,  ddooeess  nnoott  rreeffeerr  eexxpplliicciittllyy  ttoo  JJeeww//GGeennttiillee  ddiissttiinnccttiioonnss..    

HHoowweevveerr,,  DDuunnnn  sseeeess  iinn  tthhee  tteexxtt  aa  ffeeww  pphhrraasseess  tthhaatt  eecchhoo  tthhoossee  ddiissttiinnccttiioonnss..    FFiirrsstt,,  iinn  22::1177  

““ffiinnddiinngg  oouurrsseellvveess  ‘‘ssiinnnneerrss’’””  iiss  aa  rreeffeerreennccee  bbaacckk  ttoo  22::1155,,  wwhheerree  ““JJeewwss  bbyy  nnaattuurree””  iiss  

ccoonnttrraasstteedd  wwiitthh  ““ssiinnnneerrss  ffrroomm  aammoonngg  tthhee  GGeennttiilleess..””    PPaauull’’ss  uussee  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraasstt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  

iirroonniicc,,  rreefflleeccttiinngg  aann  aattttiittuuddee  rreefflleecctteedd,,  iiff  nnoott  eexxpplliicciittllyy  ccllaaiimmeedd,,  bbyy  hhiiss  ooppppoonneennttss..    IIff  22::1177  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

cchhaapptteerrss,,  tthheenn  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprrooooff  lliieess  ssqquuaarreellyy  wwiitthh  tthhee  aasssseerrttiioonn  tthhaatt  hhee  uusseedd  ddiiffffeerreenntt  aarrgguummeennttss  ffoorr  tthhee  

AAnnttiioocchh  aanndd  GGaallaattiiaann  ssiittuuaattiioonn..  
99
  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn,,  ““IInn  SSeeaarrcchh  ooff  CCoommmmoonn  GGrroouunndd,,””ffrroomm  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  rreevviisseedd  eeddiittiioonn  

((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000088)),,  229922..  



  40 

hheeaarrkkeennss  ttoo  tthhiiss  ssaammee  aattttiittuuddee,,  tthheenn  iitt  wwoouulldd  ssppeeaakk  ooff  JJeewwss  bbeeiinngg  iimmpplliiccaatteedd  aass  ssiinnffuull  bbyy  tthheeiirr  

aassssoocciiaattiioonn  aanndd  sshhaarreedd  pprraaccttiicceess  wwiitthh  ssiinnffuull  GGeennttiilleess::  

EEvveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  aallll,,  JJeeww  aanndd  GGeennttiillee  aalliikkee,,  hhaadd  ‘‘bbeelliieevveedd  iinn  CChhrriisstt  JJeessuuss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

bbee  jjuussttiiffiieedd  bbyy  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt’’,,  tthhee  JJaammeess  ffaaccttiioonn  ssttiillll  iinnssiisstteedd  oonn  rreeggaarrddiinngg  GGeennttiilleess  aass  

‘‘ssiinnnneerrss’’……  TThhee  eecchhoo  ooff  iiii..1155  ssuurreellyy  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  PPaauull’’ss  tthhoouugghhtt  wweenntt  bbaacckk  aatt  tthhiiss  

ppooiinntt  ttoo  tthhee  AAnnttiioocchh  iinncciiddeenntt,,  wwiitthh  ‘‘ssiinnnneerr’’  iinnddiiccaattiinngg  ccoonndduucctt  rreeppuuggnnaanntt  ttoo  

ttrraaddiittiioonnaalliisstt  JJeewwiisshh  CChhrriissttiiaannss……
1100

  

  

IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  PPaauull  iiss  nnoott  ssppeeaakkiinngg  ooff  JJeewwss’’  ggeenneerriicc  nneeeedd  ttoo  ccoonnffeessss  tthheeiirr  ssiinnffuullnneessss  iinn  oorrddeerr  

ttoo  ttrruusstt  iinn  CChhrriisstt..    RRaatthheerr  tthhee  ““ssiinnffuullnneessss””  iiss  ““ssiinnffuull  jjuusstt  lliikkee  GGeennttiilleess..””    DDuunnnn’’ss  wweeaakknneessss  iinn  

tthhiiss  ppaassssaaggee  iiss  tthhaatt  hhee  iiss  aammbbiigguuoouuss  rreeggaarrddiinngg  wwhheetthheerr  tthhee  JJeewwiisshh  ssiinnffuullnneessss  iinn  22::1177  iiss  aaccttuuaall  

ssiinnffuullnneessss  ((ii..ee..  mmoorraall  gguuiilltt  nnoo  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  tthhaatt  ooff  GGeennttiilleess))  oorr  wwhheetthheerr  iitt  iiss  qquuoottee--uunnqquuoottee  

““ssiinnffuullnneessss””––iinn  tthhee  wwaayy  tthhaatt  ““ssiinnffuull  GGeennttiilleess””  iiss  lliikkeellyy  uusseedd  iinn  22::1155,,  iinnddiiccttiinngg  GGeennttiilleess  aass  

ssiinnffuull  bbyy  ddeeffiinniittiioonn..    JJeewwss  wwoouulldd  tthheenn  bbee  ssiinnffuull  bbyy  aassssoocciiaattiioonn..    FF..FF..  BBrruuccee  ddooeess  aa  bbeetttteerr  jjoobb  

ooff  cclleeaarrllyy  sshhoowwiinngg  hhooww  PPaauull’’ss  rreeaassoonniinngg  mmiigghhtt  bbrreeaakk  ddoowwnn  tthhee  JJeeww--GGeennttiillee  ddiissttiinnccttiioonn,,  bbuutt  

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rreeaall  mmoorraall  ssiinnffuullnneessss::  

[[PPaauull]]  mmaayy  ssiimmppllyy  mmeeaann  wwhheenn  llaaww--aabbiiddiinngg  JJeewwss  lliikkee  PPeetteerr  aanndd  hhiimmsseellff  cceeaassee  ttoo  llooookk  

ttoo  tthhee  llaaww  aass  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbeeffoorree  GGoodd……tthheeyy  ppuutt  tthheemmsseellvveess  

eeffffeeccttiivveellyy  oonn  aa  lleevveell  wwiitthh  ‘‘ssiinnnneerrss  ooff  tthhee  GGeennttiilleess’’::  tthheeyy  hhaavvee,,  iinn  tthhaatt  sseennssee,,  ‘‘bbeeeenn  

ffoouunndd  ssiinnnneerrss’’––tthheeyy  tthheemmsseellvveess  ((kkaaii  aauuttooii))  aass  mmuucchh  aass  lleesssseerr  bbrreeeeddss  wwiitthhoouutt  tthhee  

llaaww..
1111

  

  

WWee  nnooww  ttuurrnn  ttoo  22::1188,,  wwhheerree  PPaauull  ddooeess  nnoott  wwaanntt  ttoo  ““rreebbuuiilldd””  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  hhee  

““ddeemmoolliisshheedd,,””  lleesstt  hhee  bbee  gguuiillttyy  ooff  ttrraannssggrreessssiioonn..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy  hhee  nneevveerr  bbootthheerrss  ttoo  iiddeennttiiffyy  

tthhaatt  ssoommeetthhiinngg..    BBrruuccee  ppoossiittss  ssoommee  ppootteennttiiaall  rreeffeerreennttss::  ((11))  rreebbuuiillddiinngg  tthhee  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy  

bbeettwweeeenn  JJeeww  aanndd  GGeennttiillee  aafftteerr  hhee  ddeemmoolliisshheedd  iitt,,  ((22))  rreebbuuiillddiinngg  tthhee  cchhuurrcchh  wwhhiicchh  hhee  oonnccee  

ttrriieedd  ttoo  eerraaddiiccaattee,,  oorr  ((33))  rree--aasssseerrttiinngg  cciirrccuummcciissiioonn  oonnccee  hhee  hhaadd  rreeppuuddiiaatteedd  iitt  ((55::1111))..    WWhheerreeaass  
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  DDuunnnn,,  GGaallaattiiaannss,,  114411..  
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  FF..  FF..  BBrruuccee,,  TThhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss::  AA  CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  GGrreeeekk  TTeexxtt  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWiilllliiaamm  BB..  

EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  11998822)),,  114411--114422..  
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BBrruuccee  ddoouubbttss  tthhaatt  PPaauull  aaccttuuaallllyy  rreeffeerrss  ttoo  aannyy  oonnee  ssiittuuaattiioonn  iinn  ppaarrttiiccuullaarr
1122

,,  DDuunnnn  cchhoooosseess  tthhee  

ffiirrsstt  ooppttiioonn,,  aanndd  aa  vvaarriiaattiioonn  oonn  tthhee  sseeccoonndd::  

……tthhee  iimmaaggeerryy  iiss  pprroobbaabbllyy  tthhaatt  ooff  IIssrraaeell  pprrootteecctteedd  aass  GGoodd’’ss  oowwnn  ppoosssseessssiioonn  aanndd  

mmaarrkkeedd  ooffff  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  nnaattiioonnss  bbyy  aa  wwaallll  ((IIssaa  vv..22;;  AArriisstteeaass  113399;;  EEpphh..  iiii..1144))..    PPaauull,,  

eevviiddeennttllyy,,  wwaass  ssttiillll  hhaarrkkiinngg  bbaacckk  ttoo  tthhee  AAnnttiioocchh  iinncciiddeenntt……  FFoorr  PPaauull  nnooww  ttoo  rreebbuuiilldd  

wwhhaatt  hhee  hhaadd  ttoorrnn  ddoowwnn  wwoouulldd  bbee  ttoo  rreevveerrtt  ttoo  tthhaatt  oolldd  aattttiittuuddee,,  wwhheerree  ssuucchh  ttaabbllee--

ffeelllloowwsshhiipp  aass  hhee  eennjjooyyeedd  aatt  AAnnttiioocchh  wwoouulldd  mmaakkee  hhiimm  nnoott  ssiimmppllyy  aann  iinnvvoolluunnttaarryy  

‘‘ssiinnnneerr’’  lliikkee  tthhee  GGeennttiilleess,,  bbuutt  aa  ccoonnsscciioouuss  llaawwbbrreeaakkeerr……  FFoorr  PPaauull  nnooww  ttoo  bbee  aasskkeedd  ttoo  

aacccceepptt  tthhaatt  hhiiss  wwhhoollee  lliiffee  aass  aa  CChhrriissttiiaann,,  iinn  iittss  oouuttrreeaacchh  ttoo  GGeennttiilleess,,  wwaass  oonnee  lloonngg  aacctt  

ooff  ttrraannssggrreessssiioonn……wwaass  aann  iimmppoossssiibbllee  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ooff  wwhhaatt  tthhee  ggoossppeell  mmeeaanntt..
1133

  

  

TThhaatt  iiss,,  PPaauull  rreeffuusseess  ttoo  rreebbuuiilldd  hhiiss  ffoorrmmeerr  wwaayy  ooff  lliiffee  iinn  JJuuddaaiissmm  ((11::1133)),,  ddeeffiinneedd  pprriinncciippaallllyy  

iinn  tteerrmmss  ooff  ppuurriittyy  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  llaaww..  

TThheerree  aarree  ttwwoo  mmoorree  tteerrmmss  wwhhiicchh  DDuunnnn  rreeaaddss  tthhrroouugghh  tthhee  lleennss  ooff  JJeeww//GGeennttiillee  

ddiissttiinnccttiioonnss..    OOnnee  iiss  ““fflleesshh””  iinn  22::2200..    HHee  eexxppllaaiinnss  tthhaatt  fflleesshh  ““mmeeaannss  bbaassiiccaallllyy,,  iinn  tthhee  nnoorrmmaall  

hhuummaann  bbooddiillyy  eexxiisstteennccee  iinn  aallll  iittss  wweeaakknneessss  aanndd  ccoorrrruuppttiibbiilliittyy……PPaauull’’ss  rreeffeerreenncceess  ttoo  tthhee  ‘‘fflleesshh’’  

oofftteenn  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccaallllyy  iinncclluuddee  aann  aalllluussiioonn  ttoo  eetthhnniicc  oorriiggiinn  ((aass  iinn  RRoomm..  ii..33;;  iivv..11;;  iixx..33,,  55,,  

88;;  xxii..1144))  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  JJeewwiisshh  ttrruusstt  ‘‘iinn  tthhee  fflleesshh’’  ((eessppeecciiaallllyy  PPhhiill..iiiiii..33––44))””
1144

    IInn  ootthheerr  

wwoorrddss,,  tthhee  lliiffee  tthhaatt  PPaauull  lliivveess  iinn  tthhee  fflleesshh  ((ii..ee..  aass  aa  JJeeww))  hhee  nnooww  lliivveess  wwiitthh  aa  ddiiffffeerreenntt  

oorriieennttaattiioonn––tthhaatt  ooff  ffaaiitthh  iinn  tthhee  SSoonn  ooff  GGoodd..    TThheerree  aarree  cceerrttaaiinnllyy  mmaannyy  ppllaacceess  wwhheerree  PPaauull  uusseess  

““fflleesshh””  wwiitthh  aann  eetthhnniicc  ccoonnnnoottaattiioonn,,  aanndd  mmaannyy  ootthheerrss  wwhheenn  hhee  ddooeess  nnoott  ((II  CCoorr  11::2266;;  IIII  CCoorr  

11::1177,,  1100::  22––33))..    IInn  tthhiiss  ccaassee  tthheerree  iiss  nnoo  eevviiddeennccee  ttoo  eeiitthheerr  ccoonnffiirrmm  oorr  ddeennyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  

ssuucchh  aa  ccoonnnnoottaattiioonn..  

TThhee  llaasstt  tteerrmm  DDuunnnn  rreeaaddss  wwiitthh  aann  eetthhnniicc  lleennss  iiss  ““rriigghhtteeoouussnneessss  tthhrroouugghh  tthhee  llaaww””  iinn  

22::2211::  

((SSuucchh  rriigghhtteeoouussnneessss))  mmeeaanntt  mmaaiinnttaaiinniinngg  oonnee’’ss  ssttaattuuss  wwiitthhiinn  tthhee  ccoovveennaanntt  bbyy  ddooiinngg  

wwhhaatt  tthhee  llaaww  llaaiidd  ddoowwnn  ((‘‘ccoovveennaannttaall  nnoommiissmm’’))……..  PPaauull  nnooww  rreejjeecctteedd  tthhaatt  
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  IIbbiidd..,,  114433..  
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uunnddeerrssttaannddiinngg  aass  iitt  wwaass  ttrraaddiittiioonnaallllyy  iimmpplleemmeenntteedd::  bbyy  oovveerr  ssttrreessssiinngg  hhuummaann  

oobblliiggaattiioonn  tthhee  pprriioorr  ggrraaccee  ooff  GGoodd  wwaass  bbeeiinngg  sseett  aassiiddee––GGoodd’’ss  rriigghhtteeoouussnneessss  wwaass  bbeeiinngg  

mmaaddee  ttoooo  mmuucchh  tthhee  ccoorroollllaarryy  ttoo  hhuummaann  rriigghhtteeoouussnneessss,,  rraatthheerr  tthhaann  vviiccee  vveerrssaa..    AAnndd  iinn  

ppaarrttiiccuullaarr,,  wwhheenn  IIssrraaeell’’ss  rriigghhtteeoouussnneessss  wwaass  uunnddeerrssttoooodd  ttoo  rreeqquuiirree  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  

bbeettwweeeenn  JJeeww  aanndd  GGeennttiillee,,  aanndd  GGoodd’’ss  rriigghhtteeoouussnneessss  wwaass  bbeeiinngg  mmaaddee  ttoo  ddeeppeenndd  oonn  

‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  lliikkee  cciirrccuummcciissiioonn  aanndd  ffoooodd  llaawwss……tthheenn  tthhee  ggrraaccee  ooff  GGoodd  oonn  wwhhiicchh  

tthhee  ccoovveennaanntt  iittsseellff  hhaadd  bbeeeenn  bbaasseedd  wwaass  iittsseellff  rreennddeerreedd  nnuullll  aanndd  vvooiidd……  PPaauull’’ss  oobbjjeecctt  

hheerree  iiss  nnoott  tthhee  llaaww  ppeerr  ssee,,  bbuutt  tthhee  llaaww  uunnddeerrssttoooodd  aass  pprreevveennttiinngg  GGeennttiilleess’’  ffuullll  aanndd  ffrreeee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ggrraaccee  ooff  GGoodd  aass  GGeennttiilleess……  FFoorr  PPaauull  tthhee  ddeeaatthh  ooff  CChhrriisstt  hhaadd  

eevviiddeennttllyy  bbrrookkeenn  tthhrroouugghh  tthhaatt  bboouunnddaarryy  aanndd  aabboolliisshheedd  tthhee  llaaww  iinn  iittss  bboouunnddaarryy--

ddeeffiinniinngg  rroollee……CChhrriisstt’’ss  ddeeaatthh  hhaadd  bbeeeenn  eeffffeeccttiivvee  pprreecciisseellyy  bbeeccaauussee  iitt  uunnddeerrmmiinneedd  tthhee  

aassssuummppttiioonn  tthhaatt  GGoodd  wwaass  oonnllyy  ffoorr  ‘‘tthhee  rriigghhtteeoouuss’’……AAlltteerrnnaattiivvee  eexxppllaannaattiioonnss  ooff  PPaauull’’ss  

lliinnee  ooff  tthhoouugghhtt  hheerree  ddoo  nnoott  ggiivvee  eennoouugghh  wweeiigghhtt  ttoo  tthhee  ccoonnssiisstteenntt  ‘‘JJeessuuss  ffoorr  GGeennttiilleess’’  

mmoottiiff..
1155

  

  

TThhuuss  tthhee  ggeenneerraall  ccoonnttrraasstt  wwaass  bbeettwweeeenn  ddiivviinnee  aanndd  hhuummaann  rriigghhtteeoouussnneessss  ((ssttrreessssiinngg  hhuummaann  

oobblliiggaattiioonn  oovveerr  tthhee  ggrraaccee  ooff  GGoodd)),,  bbuutt  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  mmiissaapppplliiccaattiioonn  wwaass  tthhee  eetthhnniicc  ssppeecciiffiicc  

oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  ccoovveennaanntt..    GGiivveenn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  GGaallaattiiaannss,,  tthhaatt  wwaass  nnoo  ddoouubbtt  tthhee  

ccaassee..    HHoowweevveerr,,  llaatteerr  iinn  tthhee  qquuoottee  DDuunnnn  ppoossiittss  eexxcclluussiioonn  nnoott  oonnllyy  aass  tthhee  eexxaammppllee  ooff  

mmiissaappppllyyiinngg  tthhee  llaaww,,  bbuutt  aass  tthhee  ((ssoollee??))  rreeaassoonn  tthhaatt  ssuucchh  rriigghhtteeoouussnneessss  nnuulllliiffiieedd  GGoodd’’ss  ggrraaccee..    

TThhiiss  iiss  nnoott  oonnllyy  wwrroonngg,,  iitt  iiss  uunnffoorrttuunnaattee,,  bbeeccaauussee  tthhaatt  dduubbiioouuss  ssttaatteemmeenntt  ((tthhaatt  PPaauull  oobbjjeecctteedd  

nnoott  ttoo  tthhee  llaaww  bbuutt  aann  eexxcclluussiioonnaarryy  uussee  ooff  tthhee  llaaww))  uunnddeerrmmiinneess  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  aa  ppootteennttiiaallllyy  

mmoorree  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  eeqquuaallllyy  ppoowweerrffuull  ccllaaiimm,,  nnaammeellyy,,    tthhaatt  tthhee  GGeennttiillee  qquueessttiioonn  wwaass  nnoott  jjuusstt  

tthhee  pprreecciippiittaattiinngg  ooccccaassiioonn  ffoorr  PPaauull’’ss  ddiissccoouurrssee  oonn  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  bbuutt  aaccttuuaallllyy  ssuuffffuusseess  hhiiss  

aarrgguummeenntt  tthhrroouugghhoouutt..      EEvveenn  iiff  DDuunnnn  wweerree  ttoo  aallllooww  mmaannyy  wwaayyss,,  bbeessiiddeess  eexxcclluussiivviissmm,,  tthhaatt  tthhee  

llaaww  sseettss  iittsseellff  iinn  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  ddeeaatthh  ooff  CChhrriisstt,,  tthheerree  wwoouulldd  ssttiillll  bbee  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  hheerree  PPaauull  

pprriinncciippaallllyy  ooppppoosseedd  eetthhnniicc  aassssiimmiillaattiioonn  oorr  eexxcclluussiioonn  nnoott  aacchhiieevveemmeenntt..    

  SSoo  wwee  sseeee  iinn  22::1177––2200  sseevveerraall  ddeettaaiillss  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  DDuunnnn’’ss  ccoonntteennttiioonn  tthhaatt  tthhee  

GGaallaattiiaann  ddiissppuuttee  wwaass  oovveerr  ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess  rraatthheerr  tthhaann  mmoorraall  ssttaannddaarrddss..    IInn  mmyy  jjuuddggmmeenntt,,  

DDuunnnn’’ss  rreeaaddiinngg  ooff  ““ssiinnnneerr””  aanndd  ““rriigghhtteeoouussnneessss””  aarree  lliikkeellyy  ccoorrrreecctt,,  tthhoouugghh  hhee  oovveerrppllaayyss  hhiiss  
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hhaanndd  aatt  ttiimmeess..    HHiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ““rreebbuuiillddiinngg””  iiss  ppllaauussiibbllee  bbuutt  nnoott  pprroovvaabbllee,,  aanndd  hhee  mmaayy  

bbee  rreeaaddiinngg  ttoooo  mmuucchh  iinnttoo  tthhee  tteerrmm  ““fflleesshh..””  

  

33::1100––1144::  WWhhyy  tthhee  CCuurrssee??  

BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr  iinnttrroodduucceess  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  ““IIff  aa  ssuurrvveeyy  wweerree  ttaakkeenn  aammoonngg  

pprrooffeessssiioonnaall  ssttuuddeennttss  ooff  PPaauull  aasskkiinngg  tthheemm  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  rraannkk  tthhee  mmoosstt  ddiiffffiiccuulltt  ppaassssaaggeess  iinn  

tthhee  PPaauulliinnee  ccoorrppuuss,,  oonnee  mmiigghhtt  wweellll  eexxppeecctt  GGaall  33::1100––1144  ttoo  aappppeeaarr  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  

aanndd  hhiigghhllyy  rraannkkeedd  ppaassssaaggeess..””
1166

    AAtt  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  iiss  vveerrssee  1100,,  wwhhiicchh  aappppeeaarrss  ttoo  

ssaayy,,  ““AAllll  wwhhoo  ddoo  tthhee  llaaww  aarree  ccuurrsseedd,,  bbeeccaauussee  aallll  wwhhoo  ddoonn’’tt  ddoo  tthhee  llaaww  aarree  ccuurrsseedd..””    MMoosstt  

iinntteerrpprreetteerrss  ppoossiitt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  ““mmiiddddllee  tteerrmm””  oorr  sseeccoonndd  pprreemmiissee..    TTrraaddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  mmiiddddllee  

tteerrmm  iiss  tthhee  iimmppoossssiibbiilliittyy  ooff  oobbeeyyiinngg  tthhee  llaaww..    SSuucchh  rreeaassoonniinngg  wwoouulldd  pprroocceeeedd  tthhuuss::    

DDooiinngg  tthhee  llaaww  ==  IImmppoossssiibbllee  ==  BBrreeaakkiinngg  tthhee  llaaww  ==  CCuurrssee  

TThhiiss  vviieeww  ddaatteess  aass  ffaarr  bbaacckk  aass  CChhrryyssoossttoomm  aanndd  AAmmbbrroossiiaasstteerr,,  wwhhoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhiiss  vveerrssee  ttoo  

iimmppllyy  tthhee  iimmppoossssiibbiilliittyy  ooff  oobbeeddiieennccee  ttoo  tthhee  llaaww  aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  uunniivveerrssaall  ccuurrssee  oonn  uunniivveerrssaall  

ssiinnffuullnneessss..
1177

    LLuutthheerr  ccoonnccuurrrreedd  wwiitthh  tthhaatt  rreeaassoonniinngg::  ““IInnddeeeedd  iitt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  aa  mmaann  ddooiinngg  tthheessee  

tthhiinnggss  sshhaallll  lliivvee  iinn  tthheemm……bbuutt  ssuucchh  aa  oonnee  ccaannnnoott  bbee  ffoouunndd..””
1188

    TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  

hhaass  hheelldd  sswwaayy  ffoorr  ssoo  lloonngg  tthhaatt  rreeaaddeerrss  eeaassiillyy  ssuuppppllyy  tthhee  iimmpplliieedd  mmiiddddllee  tteerrmm  wwhheenneevveerr  33::1100  

iiss  rreeaadd..    HHoowweevveerr,,  DDuunnnn  qquueessttiioonnss  tthhee  ppllaauussiibbiilliittyy  ooff  ssuucchh  aa  mmiiddddllee  tteerrmm  iinn  tthhee  ddiissccoouurrssee  ooff  

sseeccoonndd--TTeemmppllee  JJuuddaaiissmm..
1199

    HHee  tthheenn  eemmbbaarrkkss  oonn  aann  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  ““ccuurrssee””  iinn  1100––1144  tthhaatt  

hhee  bbeelliieevveess  bbeetttteerr  ffiittss  tthhee  ccoonntteexxtt..      
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  BBrruuccee  WW..    LLoonnggeenneecckkeerr,,  TThhee  TTrriiuummpphh  ooff  AAbbrraahhaamm’’ss  GGoodd::  TThhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  IIddeennttiittyy  iinn  GGaallaattiiaannss    

((NNaasshhvviillllee::  AAbbiinnggddoonn  PPrreessss,,  11999988)),,  113344..  
1177

  EEddwwaarrddss,,  4411--4422..  
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  HHeerree  DDuunnnn  rreefflleeccttss  oonnee  ooff  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittiieess  ooff  hhiiss  eexxeeggeessiiss  iinn  ggeenneerraall..    NNaammeellyy,,  hhee  rreelliieess  ssoo  mmuucchh  oonn  

SSaannddeerrss’’  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm,,  aanndd  ssoo  hhee  pprreessuummeess  tthhaatt  aallll  ooff  PPaauull’’ss  aarrgguummeennttss  nneeeedd  ttoo  bbee  

cclleeaarrllyy  iinntteelllliiggiibbllee  wwiitthhiinn  tthhaatt  ffrraammeewwoorrkk..    SSiinnccee  PPaauull  wwaass  wwrriittiinngg  ttoo  CChhrriissttiiaannss,,  aanndd  GGeennttiillee  CChhrriissttiiaannss  aatt  tthhaatt,,  
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DDuunnnn’’ss  pprriinncciippllee  oobbjjeeccttiioonn  iiss  tthhaatt  ““tthheerree  iiss  nnoo  hhiinntt  iinn  DDeeuutt..  xxxxvviiii..2266  oorr  iinn  PPaauull’’ss  uussee  

ooff  iitt  tthhaatt  tthhee  oobbeeddiieennccee  ccaalllleedd  ffoorr  iiss  iimmppoossssiibbllee..    DDeeuutteerroonnoommyy  cceerrttaaiinnllyy  ddiidd  nnoott  tthhiinnkk  ssoo  

((DDeeuutt..  xxxxxx..1111––1144))..””  FFuurrtthheerrmmoorree,,  ““iinn  JJeewwiisshh  tthhoouugghhtt  ttoo  ‘‘aabbiiddee  wwiitthhiinn  aallll  tthhaatt  wwaass  wwrriitttteenn  iinn  

tthhee  llaaww  aanndd  ddoo  iitt’’  mmeeaanntt  lliivviinngg  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  llaaww,,  iinncclluuddiinngg  aallll  iittss  pprroovviissiioonnss  

ffoorr  ssiinn……  TThhaatt  tthhee  JJuuddaaiissmm,,  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  PPaauull  hheerree  rreeaaccttss,,  ccaalllleedd  ffoorr  aann  iimmppoossssiibbllee  

ppeerrffeeccttiioonn  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  aarrgguummeenntt  aatt  tthhiiss  ppooiinntt..””
2200

    SSoo  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee,,  ssaayyss  

DDuunnnn,,  tthhee  ssiinnlleessss  ppeerrffeeccttiioonn  tthhaatt  iiss  aassssuummeedd  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ““mmiiddddllee  tteerrmm””  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  

bbeeeenn  aassssuummeedd  iinn  aannyy  JJeewwiisshh  qquuoottaattiioonn  ooff  DDeeuutteerroonnoommyy  2277::2266..    IInn  tthhee  sseeccoonndd  ppllaaccee,,  ““aabbiiddiinngg””  

iinn  tthhee  llaaww  ((““ssttaayyiinngg  iinn,,””  iinn  tthhee  llaanngguuaaggee  ooff  SSaannddeerrss))  aaccttuuaallllyy  iinncclluuddeedd  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  aanndd  

pprroovviissiioonn  ffoorr  ssiinn..  

SSoo  DDuunnnn  tthheenn  ttuurrnnss  ttoo  hhiiss  eexxpplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  ““mmiiddddllee  tteerrmm””::  

  BByy  tthhee  pphhrraassee,,  ‘‘tthhoossee  wwhhoo  rreellyy  oonn  tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’,,  tthheerreeffoorree,,  PPaauull  mmeeaannss  tthhoossee  

wwhhoo,,  iinn  hhiiss  jjuuddggmmeenntt,,  wweerree  ppuuttttiinngg  ttoooo  mmuucchh  wweeiigghhtt  oonn  tthhee  ddiissttiinnccttiivveenneessss  ooff  JJeewwss  

ffrroomm  GGeennttiilleess,,  aanndd  oonn  tthhee  ssppeecciiaall  llaawwss  wwhhiicchh  ffoorrmmeedd  tthhee  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  bbeettwweeeenn  

tthheemm,,  tthhoossee  wwhhoo  rreesstteedd  tthheeiirr  ccoonnffiiddeennccee  iinn  IIssrraaeell’’ss  ‘‘ffaavvoouurreedd  nnaattiioonn’’  ssttaattuuss,,  tthhoossee  wwhhoo  

iinnvveesstteedd  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  ttoooo  ffaarr  iinn  tthhee  pprreessuummppttiioonn  tthhaatt  IIssrraaeell  wwaass  sseett  aappaarrtt  ffrroomm  ‘‘tthhee  

nnaattiioonnss’’……TToo  ffooccuuss  oonn  tthhee  llaaww’’ss  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhiiss  wwaayy……iiss  iittsseellff  aann  aabbuussee  ooff  wwhhaatt  

GGoodd  ddeemmaannddss  ooff  tthhoossee  iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  hhiimm,,  ssiinnccee  tthhaatt  rreellaattiioonnsshhiipp  iiss  aallwwaayyss  

ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  aanndd  ddeeppeennddeenntt  oonn  ffaaiitthh……  SSiinnccee  tthhee  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  aattttiittuuddee  tthhuuss  

pprreevveenntteedd  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  aa  cceennttrraall  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt  pprroommiissee  iitt  wwaass  iinn  ffaacctt  

bbeeiinngg  ffaallssee  ttoo  tthhee  ccoovveennaanntt,,  iitt  ppuutt  iittsseellff  oouuttssiiddee  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt,,  aanndd  

ccoonnsseeqquueennttllyy  uunnddeerr  aa  ccuurrssee..    IIff  wwee  aadddd  iinn  tthhee  mmoorree  tthhoorroouugghhggooiinngg  aarrgguummeenntt  ooff  RRoomm  

iiii..11--iiiiii..2200,,  tthhee  ppooiinntt  sseeeemmss  ttoo  bbee  tthhaatt  tthhee  oovveerr--ccoonnffiiddeennccee  iinn  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  llaaww,,  aass  

mmaarrkkiinngg  oouutt  IIssrraaeell’’ss  ddiissttiinnccttiivveenneessss  ffrroomm  aanndd  aaddvvaannttaaggee  oovveerr  tthhoossee  oouuttssiiddee  tthhee  llaaww,,  

bblliinnddss  ‘‘tthhee  JJeeww’’  ttoo  tthhee  sseerriioouussnneessss  ooff  hhiiss  ssiinn..    HHiiss  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  hhee  iiss  ssaaffee  ‘‘uunnddeerr  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

tthheenn  wwhhyy  wwoouulldd  aann  iinntteerrpprreetteerr  aassssuummee  PPaalleessttiinniiaann  JJeewwiisshh  aassssuummppttiioonnss  iinn  hhiiss  rreeaassoonniinngg??    TThhee  ttrruutthh  lliieess  

ssoommeewwhheerree  iinn  bbeettwweeeenn..    IItt  wwoouulldd  bbee  aann  aannaacchhrroonniissmm  ttoo  ccoonnssiiddeerr  CChhrriissttiiaanniittyy  aa  ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

GGaallaattiiaannss..    IItt  wwoouulldd  mmoorree  aaccccuurraatteellyy  bbee  oonnee  ooff  mmaannyy  wwaayyss  ooff  bbeeiinngg  JJeewwiisshh––iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  bbyy  ffoolllloowwiinngg  JJeessuuss  aass  

MMeessssiiaahh..    GGeennttiillee  ccoonnvveerrttss  wwoouulldd  tthheerreeffoorree  bbee  pprroosseellyytteess  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  vvaarriieettiieess  ooff  tthhee  HHeebbrreeww  wwoorrllddvviieeww..    AAdddd  

ttoo  tthhaatt  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  GGeennttiilleess  iinn  GGaallaattiiaannss  wweerree  lliikkeellyy  bbeeiinngg  ccoonnvviinncceedd  bbyy  JJeewwiisshh  aarrgguummeennttss,,  aanndd  PPaauull’’ss  oowwnn  

rraabbbbiinniicc  ttrraaiinniinngg,,  tthheenn  DDuunnnn’’ss  pprreessuummppttiioonn  iiss  aa  rreeaassoonnaabbllee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt..    HHoowweevveerr,,  aass  wwee  wwiillll  ccoonntteenndd  bbeellooww,,  

tthheerree  wweerree  ddiissttiinnccttllyy  CChhrriissttiiaann  eemmpphhaasseess  oonn  vvaarriioouuss  JJeewwiisshh  tthheemmeess  tthhaatt  ccoouulldd  rreennddeerr  cceerrttaaiinn  pprrooppoossiittiioonnss  ((ssuucchh  

aass  mmoorraall  iinnaabbiilliittyy))  mmoorree  ppllaauussiibbllee  tthhaann  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  ttoo  mmaaiinnssttrreeaamm  JJeewwiisshh  tthhoouugghhtt..  
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tthhee  llaaww’’  ppuuttss  hhiimm  aallll  tthhee  mmoorree  ffiirrmmllyy  ‘‘uunnddeerr  ssiinn’’,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ssiinnnneerrss  ooff  tthhee  nnaattiioonnss  

aatt  llaarrggee..
2211

  

  

  TThheerree  sseeeemm  ttoo  bbee  ttwwoo  aassppeeccttss  ttoo  tthhee  aarrgguummeenntt..    TThhee  ffiirrsstt  ggooeess  lliikkee  tthhiiss::  

WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  ==  EExxcclluussiioonn  ooff  GGeennttiilleess  ==  NNoott  kkeeeeppiinngg  aallll  tthhee  llaaww  ==  CCuurrssee  

IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  ccuurrssee  ccoommeess  ffrroomm  nnoott  jjuusstt  aannyy  llaaww  bbrreeaakkiinngg  bbuutt  ffrroomm  ddeenniiaall  ooff  tthhee  

eesscchhaattoollooggiiccaall  iinncclluussiioonn  ooff  aallll  nnaattiioonnss,,  pprroommiisseedd  iinn  tthhee  llaaww..    TThhee  sseeccoonndd  aassppeecctt  ooff  tthhee  

aarrgguummeenntt,,  iinn  wwhhiicchh  DDuunnnn  aappppeeaallss  ttoo  RRoommaannss,,  iiss  aass  ffoolllloowwss::  

WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  ==  PPrreessuummppttiioonn  ooff  ssuuppeerriioorriittyy  oovveerr  GGeennttiilleess  ==  BBlliinnddnneessss  ttoo  ssiinn  ==  

CCuurrssee  

TThhiiss  sseeccoonndd  aarrttiiccuullaattiioonn  ooff  hhiiss  mmiiddddllee  tteerrmm  aaccttuuaallllyy  ffiittss  rraatthheerr  nneeaattllyy  wwiitthhiinn  ttrraaddiittiioonnaall  

iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  RRoommaannss  22,,  bbuutt  hhiiss  ffiirrsstt  aarrttiiccuullaattiioonn  rreepprreesseennttss  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  nnaarrrroowweedd  

iinnddiiccttmmeenntt  ooff  ssiinn..  

  AAtt  tthhiiss  ppooiinntt  DDuunnnn’’ss  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  PPaauull’’ss  rreeaassoonniinngg  bbeeccoommeess  mmoorree  ccoommpplleexx..    IInn  

33::1122,,  tthhee  aannttiitthheessiiss  bbeettwweeeenn  llaaww  aanndd  ffaaiitthh  iiss  aattttrriibbuutteedd  nnoott  ttoo  tthhee  iimmppoossssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  llaaww,,  bbuutt  

ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  llaaww  wwaass  eevveerr  tthhee  ““nnoommiissttiicc””  ssiiddee  ooff  ““ccoovveennaannttaall  nnoommiissmm””––tthhaatt  iitt  wwaass  ((mmeerreellyy))  

tthhee  wwaayy  tthhoossee  wwiitthhiinn  tthhee  ccoovveennaanntt  wweerree  ttoo  lliivvee,,  nnoott  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt  iittsseellff––wwhhiicchh  

aallwwaayyss  wwaass  ffaaiitthh..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  llaaww  wwaass  aa  rreessppoonnssee  ttoo  ggrraaccee,,  nnoott  tthhee  ggrroouunndd  ooff  

jjuussttiiffiiccaattiioonn..    IInn  tthhiiss  hhee  iiss  ttaakkiinngg  33::1122  iinn  tthhee  eexxaacctt  ooppppoossiittee  wwaayy  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  rreeaaddiinnggss,,  iinn  

wwhhiicchh  PPaauull  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  llaaww  wwaass  tthhee  ggaattee--kkeeeeppeerr  ttoo  ((eetteerrnnaall))  lliiffee..    TThhee  ddiiffffeerreennccee  ooff  ccoouurrssee  

iiss  rrooootteedd  iinn  tthhee  ccllaassssiicc  NNPP  aasssseerrttiioonn  tthhaatt  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaadd  bbaassiiccaallllyy  ssiimmiillaarr  iiddeeaass  

aabboouutt  tthhee  rroollee  ooff  ggrraaccee  iinn  ssootteerriioollooggyy..  

  WWhhaatt  tthheenn  wwaass  tthhee  rroollee  ooff  CChhrriisstt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ccuurrssee??    TThhee  kkeeyy  ttoo  DDuunnnn’’ss  

rreeaaddiinngg  ooff  33::1133––1144  iiss  hhiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccuurrssee::  
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……aallll  tthhiiss  ttaallkk  ooff  ‘‘ccuurrssee’’  hhaadd  ttoo  ddoo  wwiitthh  wwhhaatt  pprreevveenntteedd  tthhee  bblleessssiinngg  ooff  AAbbrraahhaamm  

ccoommiinngg  ttoo  tthhee  GGeennttiilleess  ((iiiiii..1100––1144  aass  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  ‘‘mmeecchhaanniissmm’’  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  

bblleessssiinngg  ooff  iiiiii..88––99  ccaammee  ttoo  eeffffeecctt))..    SSoo  lloonngg  aass  tthhee  ‘‘oouuttssiiddeerr’’  wwaass  uunnddeerr  aa  ccuurrssee,,  tthhee  

GGeennttiilleess  ccoouulldd  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  bblleessssiinngg  rreesseerrvveedd  ffoorr  tthhee  ‘‘iinnssiiddeerr’’..    BBuutt  tthhee  eeffffeecctt  

ooff  tthhee  ‘‘ffrroomm  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  aattttiittuuddee  wwaass  ttoo  ppuutt  tthhoossee  wwhhoo  hheelldd  ttoo  iitt  eeqquuaallllyy  uunnddeerr  

tthhee  ccuurrssee……bbeeccaauussee  iitt  wwaass  aa  ffaattaall  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ccoovveennaanntt  ssttaattuuss  iiss  

‘‘ffrroomm  ffaaiitthh’’  ..  ..  ..  ..    TThhee  ddeeaatthh  ooff  CChhrriisstt  rreessttoorreedd  tthhee  ppoossiittiioonn,,  bbeeccaauussee  wwhheenn  GGoodd  

ddeeccllaarreedd  hhiimmsseellff  ‘‘ffoorr’’  tthhiiss  ccrruucciiffiieedd  aanndd  ccuurrsseedd  JJeessuuss  ((bbyy  rreessuurrrreeccttiioonn)),,  hhee  aallssoo  

ddeeccllaarreedd  hhiimmsseellff  ffoorr  tthhoossee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ccuurrssee  ((iiiiii..1133)),,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  GGeennttiillee  

‘‘ssiinnnneerr’’..    TThhee  bbaarrrriieerr  bbeettwweeeenn  bblleessssiinngg  hhaadd  bbeeeenn  bbrrookkeenn  ddoowwnn;;  nnooww  ‘‘iinn  CChhrriisstt’’  ……tthhee  

bblleessssiinngg  ccoouulldd  ccoommee  ttoo  GGeennttiilleess  ttoooo……TThhiiss  iiss  tthhee  ccoonncclluussiioonn  PPaauull  ddrraawwss  ffrroomm  hhiiss  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  CChhrriisstt’’ss  ddeeaatthh  aass  bbeeaarriinngg  tthhee  ccuurrssee  ooff  tthhee  llaaww,,  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  

ccuurrssee  hhaavvee  bbeeeenn  aabboolliisshheedd  ffoorr  GGeennttiilleess,,  tthhaatt  tthhee  rreessttrriiccttiivveenneessss  ooff  aa  llaaww  wwhhiicchh  mmaarrkkeedd  

ooffff  JJeeww  ffrroomm  GGeennttiillee  aass  ssuucchh  hhaadd  bbeeeenn  oovveerrccoommee,,  nnoott  tthhaatt  tthhee  llaaww  hhaadd  bbeeeenn  aabboolliisshheedd,,  

rreennddeerreedd  nnuullll  aanndd  vvooiidd,,  oorr  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  rreelleevvaannccee  ttoo  CChhrriissttiiaannss..
2222

    

  

HHeerree  tthhee  ccuurrssee  ddooeess  nnoott  ddeennoottee  aa  jjuuddiicciiaall  vveerrddiicctt  oonn  vviioollaattoorrss,,  bbuutt  aa  jjuuddggmmeenntt  ooff  oouuttssiiddeerr  

ssttaattuuss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ccoovveennaanntt..    JJeessuuss’’  ddeeaatthh  ssiiggnniiffiieedd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  ccoovveennaanntt  

oouuttssiiddeerrss,,  aanndd  hhiiss  rreessuurrrreeccttiioonn  tthhee  aaffffiirrmmaattiioonn  ooff  tthhoossee  oouuttssiiddeerrss..    IInn  tthhiiss  mmaannnneerr  ““tthhee  bblleessssiinngg  

ooff  AAbbrraahhaamm  mmiigghhtt  ccoommee  ttoo  tthhee  GGeennttiilleess,,””  ii..ee..  ttoo  ““ccuurrsseedd””  ccoovveennaanntt  oouuttssiiddeerrss..    AAnndd  ssiimmiillaarrllyy  

tthhee  bblleessssiinngg  ccaann  ccoommee  ttoo  JJeewwiisshh  iinnssiiddeerrss  wwhhoo  bbyy  tthheeiirr  llaawwbbrreeaakkiinngg  aarree  iinnddiicctteedd  aass  ccuurrsseedd  

oouuttssiiddeerrss..  

TThhee  wweeaakknneesssseess  ooff  tthhiiss  aarrgguummeenntt  aarree  aappppaarreenntt..    IItt  rreeqquuiirreess  ssuucchh  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  

ccoommpplleexxiittyy  ooff  rreeaassoonniinngg  tthhaatt  oonnee  ggeettss  tthhee  ddiissttiinncctt  iimmpprreessssiioonn  ooff  ggrreeaatt  ccoonnttoorrttiioonnss  bbeeiinngg  mmaaddee  

ttoo  aavvooiidd  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rreeaaddiinngg,,  iinn  wwhhiicchh  CChhrriisstt  bbeeaarrss  tthhee  ccuurrssee  nnoott  wwiitthh  bbuutt  iinnsstteeaadd  ooff  

ssiinnnneerrss,,  tthhee  ccuurrssee  bbeeiinngg  aaccttuuaall  ppeennaallttyy  ffoorr  ssiinn..  

  DDuunnnn  ddooeess,,  hhoowweevveerr,,  rraaiissee  vvaalliidd  qquueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rreeaaddiinngg  ooff  

GGaallaattiiaannss  33::1100––1144..    NNaammeellyy,,  ssiinnccee  JJuuddaaiissmm  ddiidd  nnoott  bbeelliieevvee  tthhaatt  llaaww--kkeeeeppiinngg  wwaass  iimmppoossssiibbllee,,  

hhooww  ccoouulldd  PPaauull  hhaavvee  aassssuummeedd  ssuucchh  aann  iimmppoossssiibbiilliittyy––aanndd  aassssuummeedd  iitt  ttoo  ssuucchh  aann  eexxtteenntt  tthhaatt  hhee  

ccoouulldd  eemmppllooyy  iitt  aass  aann  uunnssttaatteedd  pprreemmiissee  iinn  aann  aarrgguummeenntt??    IIff  tthhee  iimmppoossssiibbiilliittyy  ooff  llaaww--kkeeeeppiinngg  
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wwaass  tthhee  kkeeyy  ttoo  hhiiss  aarrgguummeenntt,,  aanndd  iitt  wwaass  nnoott  llooggiiccaallllyy  aappppaarreenntt  ttoo  sseeccoonndd--TTeemmppllee  JJuuddaaiissmm,,  

tthheenn  hhooww  ccoouulldd  hhee  hhaavvee  ffaaiilleedd  ttoo  jjuussttiiffyy  iitt,,  lleett  aalloonnee  lleefftt  iitt  uunnssppookkeenn  eennttiirreellyy??  

BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr  ggiivveess  tthhee  mmoosstt  ssaattiissffaaccttoorryy  ssttaabb  aatt  tthhiiss  pprroobblleemm..    HHee  nnootteess  tthhaatt  

PPaauull  wwaass  nnoott  aarrgguuiinngg  aaggaaiinnsstt  aa  JJeewwiisshh  ppoossiittiioonn  bbuutt  rraatthheerr  aa  ((JJuuddaaiizziinngg))  CChhrriissttiiaann  ppoossiittiioonn..    

SSoo,,  ggiivveenn  tthhaatt  tthhee  ““iimmppoossssiibbiilliittyy””  aaxxiioomm  iiss  pprreesseenntt  eellsseewwhheerree  iinn  PPaauull,,  tthheenn  iitt  iiss  aatt  lleeaasstt  

ccoonncceeiivvaabbllee  tthhaatt  ssuucchh  aann  uunn--JJeewwiisshh  aaxxiioomm  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommmmoonn  ggrroouunndd  aammoonngg  

CChhrriissttiiaannss..
2233

    LLoonnggeenneecckkeerr  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhee  bbeesstt  lliinnee  ooff  rreeaassoonniinngg  aass  ttoo  wwhhyy  aa  JJuuddaaiissmm  tthhaatt  

ddiidd  nnoott  rreeqquuiirree  ppeerrffeeccttiioonn  ffoorr  ssaallvvaattiioonn  ccoouulldd  bbiirrtthh  aa  CChhrriissttiiaanniittyy  tthhaatt  ddiidd::  

WWhheenn  ssaavviinngg  ggrraaccee  iiss  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhoossee  ‘‘iinn  CChhrriisstt’’,,  tthhoossee  bbeeyyoonndd  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  

tthhee  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy  aarree  lleefftt  wwiitthh  nnootthhiinngg  bbuutt  wwoorrkkss  ttoo  eeffffeecctt  tthheeiirr  

ssaallvvaattiioonn……AAnndd  iiff  wwoorrkkss  aarree  tthhee  oonnllyy  ootthheerr  aavveennuuee  ppoossssiibbllee,,  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhoossee  

wwoorrkkss  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  bbee  ppeerrffeecctt  aanndd  wwiitthhoouutt  eerrrroorr..
2244

  

  

LLoonnggeenneecckkeerr’’ss  rreeaaddiinngg  sshhoowwss  hhooww  ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee  ccoouulldd  bbee  aa  ppllaauussiibbllee  aassssuummppttiioonn  

bbeehhiinndd  PPaauull’’ss  aarrgguummeenntt  iinn  33::1133  ((aanndd  55::33))..    AAtt  aannyy  rraattee,,  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rreeaaddiinngg  

aarree  ffaarr  eexxcceeeeddeedd  bbyy  qquueessttiioonnss  rraaiisseedd  bbyy  DDuunnnn’’ss  rreeaaddiinngg  ooff  33::1100––1144,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  wweeaakkeesstt  ppaarrtt  

ooff  hhiiss  aarrgguummeenntt  iinn  22::1155––33::2299..    PPaarrttiiccuullaarrllyy  uunnccoonnvviinncciinngg  iiss  hhiiss  aatttteemmpptt  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ccuurrssee  

wwiitthh  ssoommeetthhiinngg  ootthheerr  tthhaann  aa  ccuurrssee  oonn  ssiinn  iinn  ggeenneerraall..    TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  uunnffoorrttuunnaattee  iinn  tthhaatt  iitt  

iiss  nnoott  ccrruucciiaall  ttoo  DDuunnnn’’ss  oovveerraallll  tthheessiiss::  tthhaatt  PPaauull  wwaass  aarrgguuiinngg  pprriinncciippaallllyy  aaggaaiinnsstt  tthhee  llaaww  aass  

ccoovveennaanntt  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerr..    IInnddeeeedd,,  iinn  RRoommaannss  wwee  wwiillll  sseeee  tthhaatt  DDuunnnn  ddooeess  aa  bbeetttteerr  jjoobb  ooff  

eexxppoossiittiinngg  PPaauull’’ss  cchhaarrggee  ooff  uunniivveerrssaall  ssiinnffuullnneessss  aass  jjuusstt  tthhaatt––bbuutt  aallssoo  tthhaatt  tthhee  cchhaarrggee  wwaass  

mmeeaanntt  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  wweerree  iilllleeggiittiimmaattee..  
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  LLoonnggeenneecckkeerr,,  TTrriiuummpphh,,  114400--114422..  
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  IIbbiidd..,,  114400--114411..  
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33::1199––2299::  WWhhyy  tthhee  LLaaww??  

PPaauull’’ss  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  llaaww  ccaann  aallssoo  bbee  rreeaadd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  oovveerraallll  

GGeennttiillee  qquueessttiioonn  iinn  GGaallaattiiaa..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDuunnnn,,  PPaauull’’ss  ccrryyppttiicc  aasssseerrttiioonn  aabboouutt  

ttrraannssggrreessssiioonnss,,  aannggeelliicc  iinntteerrmmeeddiiaarriieess,,  aanndd  tthhee  oonneenneessss  ooff  GGoodd  mmaayy  bbee  eexxppllaaiinneedd  tthhuuss::  

PPaauull  iiss  ppllaayyiinngg  oonn  [[aa]]  wweellll  eessttaabblliisshheedd  mmoottiiff  iinn  JJeewwiisshh  tthheeoollooggyy……tthhaatt  wwhheerreeaass  GGoodd  

hhaass  aappppooiinntteedd  aannggeellss  ttoo  ddiirreecctt  ootthheerr  nnaattiioonnss,,  hhee  hhaass  cchhoosseenn  IIssrraaeell  ffoorr  hhiimmsseellff……  PPaauull’’ss  

ppooiinntt  iiss  pprroobbaabbllyy  tthhaatt  tthhee  JJeewwiisshh  mmoottiiff  ooff  tthhee  llaaww  ggiivveenn  tthhrroouugghh  aannggeellss  wwaass  

ttaannttaammoouunntt  ttoo  aabbaannddoonnmmeenntt  ooff  tthhee  ccllaaiimm  tthhaatt  IIssrraaeell  wwaass  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  

nnaattiioonnss……mmaakkiinngg  tthhee  llaaww  iittsseellff  aa  kkiinndd  ooff  gguuaarrddiiaann  aannggeell,,  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee  ‘‘eelleemmeennttaall  

ffoorrcceess’’  ((iivv..33))  wwhhiicchh  rruulleedd  oovveerr  tthhee  ((ootthheerr))  nnaattiioonnss..    HHeennccee  tthhee  llaammeenntt  ooff  iivv..99––1100::  ttoo  

ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  llaaww’’ss  ddeemmaannddss  wwaass  aa  ffoorrmm  ooff  ssllaavveerryy  ttoo  tthhee  eelleemmeennttaall  ffoorrcceess..
2255

  

  

TThhee  ppooiinntt  bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  33::1199  wwaass  nnoott  ssiimmppllyy  tthhaatt  tthhee  llaaww  wwaass  ggiivveenn  tthhrroouugghh  aann  iinntteerrmmeeddiiaarryy  

((iinn  ccoonnttrraasstt  wwiitthh  tthhee  pprroommiissee  iinn  vv..1188))..    IIff  tthhaatt  wweerree  tthhee  ppooiinntt,,  wwhhyy  mmeennttiioonn  tthhaatt  tthhee  llaaww  wwaass  

ggiivveenn  ““tthhrroouugghh  aannggeellss  bbyy  tthhee  hhaanndd  ooff  aa  mmeeddiiaattoorr””  ((pprreessuummaabbllyy  MMoosseess))??    TThhee  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn  

ooff  aannggeelliicc  ddeelliivveerraannccee  ooff  tthhee  llaaww  iiss  iinnvvookkeedd  ttoo  ccoouunntteerr  aannootthheerr  ttrraaddiittiioonn––tthhaatt  aallll  tthhee  nnaattiioonnss  

hhaadd  tthheeiirr  aannggeellss,,  bbuutt  IIssrraaeell  hhaadd  GGoodd  aalloonnee  aass  tthheeiirr  lloorrdd..    IInn  eeffffeecctt  PPaauull  wwaass  ddeennyyiinngg  tthhaatt  IIssrraaeell  

wwaass  aannyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  ootthheerr  nnaattiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  bbeeiinngg  uunnddeerr  ““eelleemmeennttaall  ffoorrcceess..””  ((ccff..  

44::33))    TThhee  llaaww  wwaass  tthheenn  aannaallooggoouuss  ttoo  tthhee  ppaarroocchhiiaall  ssppiirriittss  tthhaatt  ssuuppeerriinntteennddeedd  ootthheerr  nnaattiioonnss  ((ccff..  

DDaanniieell  1100::1133))..    SSiinnccee  tthhee  rruulliinngg  ssppiirriittss  ooff  ssppeecciiffiicc  nnaattiioonnss  wweerree  oobbvviioouussllyy  iinnffeerriioorr  ttoo  tthhee  oonnee  

((uunniivveerrssaall))  GGoodd  wwhhoo  rruulleedd  aallll  nnaattiioonnss,,  ssoo,,  bbyy  aannaallooggyy,,  wwaass  tthhee  llaaww,,  wwhhiicchh  lliikkeewwiissee  wwaass  

aappppooiinntteedd  ttoo  rruullee  bbuutt  oonnee  nnaattiioonn..    BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr  mmaakkeess  aa  DDuunnnn--lliikkee  ppooiinntt  ppeerrhhaappss  bbeetttteerr  

tthhaann  DDuunnnn  hhiimmsseellff::    GGoodd’’ss  oonneenneessss  ((ii..ee..  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  hhee  iiss  tthhee  oonnllyy  aanndd  tthheerreeffoorree  uunniivveerrssaall  

GGoodd))  iiss  eevviiddeenncceedd  bbyy  HHiiss  ppeeooppllee  bbeeiinngg  ccoommpprriisseedd  ooff  aallll  nnaattiioonnss..    BBuutt  ““iinn  33::2200aa  tthhee  llaaww  iiss  

ggiivveenn  ttoo  aa  ssiinnggllee  nnaattiioonnaall  eennttiittyy  ((IIssrraaeell))……TThhee  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  

ddeemmaarrccaattiioonn  aappppeeaarrss  iinn  33::2200bb,,  wwhheerree  tthhee  oonnee  GGoodd  iiss  sshhoowwnn  ttoo  oovveerrsseeee  aa  ccoolllleeccttiivvee  ppeeooppllee  
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  DDuunnnn,,  GGaallaattiiaannss,,  119922..  
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ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  eennttiirreettyy  ooff  nnaattiioonnss..””
2266

    TThhee  llaaww,,  tthheerreeffoorree,,  wwaass  aann  iinnaapptt  rreegguullaattoorr  ooff  tthhee  

ccoovveennaanntt,,  nnooww  tthhaatt  tthhee  aaggee  ooff  ““aallll  nnaattiioonnss””  hhaadd  bbeeeenn  iinnaauugguurraatteedd..  

WWhhaatt  tthheenn  wwaass  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  llaaww??    TThhee  iiddeeaa  ooff  tthhee  llaaww  aass  aannaallooggoouuss  ttoo  tthhee  rruulliinngg  

ssppiirriittss  ooff  tthhee  nnaattiioonnss  wwiillll  hheellpp  uuss  aannsswweerr  tthhiiss  qquueessttiioonn..    PPaauull  ssaayyss  iitt  wwaass  ggiivveenn  ““bbeeccaauussee  ooff  

ttrraannssggrreessssiioonnss..””    TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  mmaannyy  aatttteemmppttss  aatt  ccoonnnneeccttiinngg  llaaww  ttoo  ttrraannssggrreessssiioonn::  tthhee  llaaww  

wwaass  ggiivveenn  ttoo  pprroovvookkee  aanndd  iinnccrreeaassee  ttrraannssggrreessssiioonn;;  tthhee  llaaww  wwaass  ggiivveenn  ttoo  mmaakkee  ttrraannssggrreessssiioonn  

eexxpplliicciitt;;  aanndd  tthhee  llaaww  wwaass  ggiivveenn  ttoo  rreessttrraaiinn  ttrraannssggrreessssiioonnss..    AAtt  tthhiiss  ppooiinntt  iinn  hhiiss  lleeccttuurreess  oonn  

GGaallaattiiaannss,,  LLuutthheerr  eexxppoouunnddss  hhiiss  ddoouubbllee  uussee  ooff  tthhee  llaaww,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  rreessttrraaiinntt  ooff  ssiinn  bbuutt  

ffooccuusseedd  pprriinncciippaallllyy  oonn  tthhee  llaaww  ddrriivviinngg  uuss  ttoowwaarrdd  oouurr  nneeeedd..
  2277

    TThhee  pprroobblleemm  wwiitthh  tthhaatt  

iinntteerrpprreettaattiioonn  iiss  tthhaatt  LLuutthheerr  bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthheessee  uusseess  ooff  tthhee  llaaww,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  llaatttteerr  uuss,,  wweerree  

aabbiiddiinngg  uusseess,,
2288

  wwhheerreeaass  PPaauull’’ss  uussee  ooff  tthhee  llaaww  iinn  GGaallaattiiaannss  33::1199  iiss  cclleeaarrllyy  aa  tteemmppoorraarryy  oonnee..    

DDuunnnn  aaddooppttss  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  llaaww’’ss  tteemmppoorraarryy  ppuurrppoossee  wwaass  ttoo  hheellpp  IIssrraaeell  ddeeaall  wwiitthh  

tthhee  rreeaalliittyy  ooff  aa  ssiinnffuull  wwoorrlldd,,  uunnttiill  tthhee  ttiimmee  ooff  CChhrriisstt::  

TThhee  mmoosstt  nnaattuurraall  sseennssee  iiss  tthhaatt  tthhee  llaaww  wwaass  pprroovviiddeedd  aass  aann  iinntteerriimm  mmeeaassuurree  pprreecciisseellyy  

ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ttrraannssggrreessssiioonn,,  uunnttiill  iitt  ccoouulldd  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  ddeeffiinniittiivveellyy  aanndd  

ffiinnaallllyy  iinn  tthhee  ccrroossss  ooff  CChhrriisstt..
2299

  

  

WWhhaatt  hhaass  ccoommee  ttoo  aann  eenndd,,  cclleeaarrllyy,,  iiss  tthhee  llaaww’’ss  rroollee  pprreecciisseellyy  aass  ‘‘ccuussttooddiiaann’’  ooff  IIssrraaeell––

tthhaatt  iiss,,  ooff  pprrootteeccttiinngg  IIssrraaeell  ffrroomm  tthhee  eevviill  ooff  tthhee  wwoorrlldd  bbyy  sseeppaarraattiinngg  IIssrraaeell  ffrroomm  tthhee  

wwoorrlldd..
3300

  

  

TThhee  llaaww  wwaass  ggiivveenn  ttoo  IIssrraaeell  iinnddeeeedd,,  bbuutt  aass  mmaarrkkiinngg  aa  lleessss  ddiirreecctt  rreellaattiioonn  wwiitthh  GGoodd,,  

aanndd  iinntteerriimm  mmeeaassuurree  ttoo  pprroovviiddee  tteemmppoorraarryy  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  IIssrraaeell  uunnttiill  tthhee  mmoorree  ddiirreecctt  

rreellaattiioonn  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  pprroommiissee  ttoo  AAbbrraahhaamm  ccoouulldd  bbee  rreeaalliizzeedd  iinn  iittss  ffiinnaall  ffoorrmm  aass  

aanndd  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  iinn  MMeessssiiaahh  JJeessuuss..
3311
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  LLoonnggeenneecckkeerr,,  TTrriiuummpphh,,  5577..  
2277

  LLuutthheerr,,  GGaallaattiiaannss,,  229977--330022,,  aanndd  330055..  
2288

  LLuutthheerr’’ss  WWoorrkkss  2266::335500  aass  qquuootteedd  iinn  WWeesstteerrhhoollmm,,  PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  NNeeww  oonn  PPaauull::  TThhee  ““LLuutthheerraann””  PPaauull  

aanndd  HHiiss  CCrriittiiccss  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000044)),,  3388..  
2299

  DDuunnnn,,  GGaallaattiiaannss,,  119900..  
3300

  IIbbiidd..,,  220000..  
3311

  IIbbiidd..,,  220011..  
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BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr  ccoonnccuurrss  wwiitthh  DDuunnnn  aabboouutt  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  LLaaww  aass  eexxppoouunnddeedd  hheerree,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbeeccaauussee  iitt  ccoommppoorrttss  bbeesstt  wwiitthh  tthhee  ppeeddaaggoogguuee  aannaallooggyy  aanndd  aallssoo  wwiitthh  tthhee  ppaarraalllleell  

wwiitthh  gguuaarrddiiaann  aannggeellss  iinn  33::1199  aanndd  44::22––33..    ““IItt  iiss  nnoott  cclleeaarr……wwhhaatt  PPaauull  iinntteennddeedd  bbyy  tthhee  llaaww  

hhaavviinngg  bbeeeenn  aaddddeedd  ‘‘bbeeccaauussee  ooff  ttrraannssggrreessssiioonnss’’  ((33::1199))..    TThhiiss  mmaayy  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  llaaww  bbrroouugghhtt  

IIssrraaeell’’ss  ssiinnffuullnneessss  ttoo  lliiffee  aanndd  pprroodduucceedd  ssiinnss,,  oorr  tthhaatt  tthhee  llaaww  mmaaddee  IIssrraaeell’’ss  ssttaattee  ooff  ssiinnffuullnneessss  

rreeccooggnniizzaabbllee,,  oorr  tthhaatt  iitt  ppllaayyeedd  aa  ccoorrrreeccttiivvee  rroollee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  IIssrraaeell..    IInn  mmyy  jjuuddggmmeenntt,,  tthhee  tthhiirrdd  

iiss  mmoosstt  lliikkeellyy,,  aalltthhoouugghh  cceerrttaaiinnttyy  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  eelluussiivvee..””
3322

    AAlltthhoouugghh  II  tteenndd  

ttoowwaarrdd  tthhee  DDuunnnn//LLoonnggeenneecckkeerr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ““bbeeccaauussee  ooff  ttrraannssggrreessssiioonnss,,””  aa  rreeaassoonnaabbllee  

ccaassee  ccaann  aallssoo  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  llaaww  aass  ggiivveenn  ttoo  iinnccrreeaassee  ttrraannssggrreessssiioonnss,,  aass  iinn  RRoommaannss  55::2200..  

  

SSuummmmaarryy  

  SSoommee  ooff  DDuunnnn’’ss  ppaarrttiiccuullaarr  aasssseerrttiioonnss  aarree  ssttrroonnggeerr  tthhaann  ootthheerrss..    HHoowweevveerr,,  oonn  tthhee  

wwhhoollee  hhee  ddooeess  aann  aaddmmiirraabbllee  jjoobb  ooff  sshhoowwiinngg  jjuusstt  hhooww  mmaannyy  ooff  PPaauull’’ss  aarrgguummeennttss  ddiirreeccttllyy  oorr  

iinnddiirreeccttllyy  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn  iinn  GGaallaattiiaa..    RReeffoorrmmeedd  sscchhoollaarr  MMooiisseess  SSiillvvaa  

ccoonncceeddeess,,  ““IItt  wwoouulldd  bbee  mmiisslleeaaddiinngg  ttoo  ssaayy  tthhaatt  ‘‘tthhoossee  ooff  llaaww--wwoorrkkss’’  rreeffeerrss  ttoo  ppeeooppllee  iinn  

ggeenneerraall  ((bbootthh  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess))  wwhhoo  aarree  ‘‘lleeggaalliissttiicc’’……  TThhee  rreeffeerreennccee  mmuusstt  rraatthheerr  bbee  

nnaarrrroowweedd……ttoo  tthhoossee  wwhhoo,,  bbyy  ccoouunnttiinngg  oonn  llaaww  oobbsseerrvvaannccee  aass  tthhee  ssoouurrccee  ooff  lliiffee  aanndd  

rriigghhtteeoouussnneessss,,  eexxcclluuddee  bbeelliieevviinngg  GGeennttiilleess  ffrroomm  tthhee  ppeeooppllee  ooff  GGoodd..””
3333

    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  PPaauull’’ss  

ooppppoonneennttss  wweerree  mmaakkiinngg  aa  JJuuddaaiizziinngg  ccllaaiimm  ((yyoouu  mmuusstt  aassssiimmiillaattee  ttoo  oobbsseerrvvee  JJeewwiisshh  bboouunnddaarryy  

mmaarrkkeerrss)),,  wwhhiicchh  iiss  aa  ddiiffffeerreenntt  ssoorrtt  ooff  ccllaaiimm  tthhaann  aa  ggeenneerraallllyy  lleeggaalliissttiicc  oonnee  ((CChhrriisstt  iiss  

                                                                                                  
3322

  LLoonnggeenneecckkeerr,,  TTrriiuummpphh,,  112288..  
3333

  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww  iinn  GGaallaattiiaannss,,””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm,,  vvooll..  22..,,  TThhee  

PPaarraaddooxxeess  ooff  PPaauull  eeddss..  DD..AA..  CCaarrssoonn,,  PPeetteerr  TT..  OO’’BBrriieenn,,  aanndd  MMaarrkk  AA..  SSeeiiffrriidd  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  BBaakkeerr  

AAccaaddeemmiicc,,  22000044)),,  222266..  
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iinnssuuffffiicciieenntt  wwiitthhoouutt  aaddddiinngg  yyoouurr  oowwnn  wwoorrkkss))..
3344

    TThhaatt  PPaauull  aarrgguueess  bbyy  eeqquuaattiinngg  tthhoossee  ttwwoo  

ccllaaiimmss  iiss  cclleeaarr  ttoo  mmee  ((aalltthhoouugghh  nnoott  ttoo  DDuunnnn))..      DDuunnnn’’ss  aarrgguummeenntt  iiss  wweeaakkeesstt  wwhheerree  hhee  sseeeess  

eetthhnnoocceennttrriissmm  iinn  aa  ffeeww  mmoorree  ppllaacceess  tthhaann  iitt  aaccttuuaallllyy  eexxiissttss,,  aanndd  ffuurrtthheerrmmoorree  wwhheenn  hhee  

ddoowwnnppllaayyss  tthhee  eelleemmeenntt  ooff  hhuummaann  aacchhiieevveemmeenntt  iimmpplliieedd  bbyy  tthhee  JJuuddaaiizzeerrss’’  eetthhnnoocceennttrriicc  ccllaaiimmss..    

AAss  wwee  wwiillll  eexxpplloorree  iinn  ggrreeaatteerr  ddeepptthh  llaatteerr  oonn,,  DDuunnnn  ((eessppeecciiaallllyy  tthhee  eeaarrllyy  DDuunnnn))  aallssoo  ccoonnffuusseess  

wwhhaatt  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  ddeennootteess  wwiitthh  wwhhaatt  iitt  ccoonnnnootteess..    QQuuaalliiffiieedd  tthhuuss,,  DDuunnnn’’ss  oovveerraallll  

rreeaaddiinngg  ooff  GGaallaattiiaannss––tthhaatt  iitt  iiss  aa  ppoolleemmiicc  aaggaaiinnsstt  ““ccoommppeelllliinngg  GGeennttiilleess  ttoo  lliivvee  lliikkee  JJeewwss””––

vvaarriieess  lliittttllee  ffrroomm  tthhee  vviieeww  ooff  mmaannyy  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmeennttaattoorrss..    SSiillvvaa  ppooiinnttss  tthhiiss  oouutt,,  tthhoouugghh  hhee  

ccoonncceeddeess  tthhaatt  tthheessee  ccoommmmeennttaattoorrss  ““aarree  nnoott  aallwwaayyss  eexxpplliicciitt  aabboouutt  iitt..””
3355

    HHee  ffuurrtthheerr  ccoonncceeddeess,,  

““WWee  mmaayy  tthhuuss  bbee  ggrraatteeffuull  iinnddeeeedd  ttoo  tthhee  ‘‘nneeww  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull’’……  ffoorr  hheellppiinngg  uuss  sseeee  mmoorree  

cclleeaarrllyy  tthhaatt  PPaauull’’ss  oovveerraarrcchhiinngg  iinntteerreesstt  iinn  GGaallaattiiaannss  22––33  wwaass  nnoott  pprreecciisseellyy  ttoo  eexxppoouunndd  tthhee  

ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbuutt  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  JJeewwiisshh--GGeennttiillee  qquueessttiioonn  iinn  tthhee  cchhuurrcchh  aanndd  tthheerreebbyy  

ttoo  ccllaarriiffyy  wwhhoo  aarree  tthhee  ttrruuee  ddeesscceennddaannttss  ooff  AAbbrraahhaamm..””
  3366

    DDuunnnn’’ss  mmaajjoorr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ttoo  

mmaakkee  eexxpplliicciitt  aann  eemmpphhaassiiss  tthhaatt  iiss  pprroommiinneenntt  iinn  tthhee  tteerrmm  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  bbuutt  hhaass  nnoott  

uussuuaallllyy  mmaaddee  pprroommiinneenntt  iinn  tthhee  eexxppoossiittiioonn  ooff  tthhee  tteexxtt..
3377

    WWhheetthheerr  oorr  nnoott  JJuuddaaiizzeerrss  vviieewweedd  

                                                                                                  
3344

  LLeeggaalliissmm  nneeeedd  nnoott  bbee  ddeeffiinneedd  iinn  tteerrmmss  ooff  PPeellaaggiiaann  sseellff--aacchhiieevveemmeenntt  oorr  mmeeddiieevvaall  mmeerriitt  tthheeoollooggyy..    IInnddeeeedd,,  iiff  

lleeggaalliissmm  mmeeaannss  aaddddiinngg  aannyytthhiinngg  ooff  yyoouurrsseellff  ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  ((ccllaassssiiccaall  RReeffoorrmmeedd  tthheeoollooggyy))  oorr  uussiinngg  tthhee  llaaww  iinn  

aannyy  wwaayy  ((ssttrraaiigghhtt  sseemmaannttiicc  ddeeffiinniittiioonn)),,  tthheenn  iinnddeeeedd  eetthhnniicc  aassssiimmiillaattiioonn  bbyy  cciirrccuummcciissiioonn  iiss  ““lleeggaalliissmm..””    OOff  ccoouurrssee  

tthhaatt  iiss  PPaauull’’ss  vviieeww..    HHoowweevveerr,,  tthhee  wwaayy  lleeggaalliissmm  iiss  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ttaauugghhtt,,  tthhee  cclleeaarr  oovveerrttoonnee  ooff  eetthhnniicc  aassssiimmiillaattiioonn,,  

ssoo  oobbvviioouuss  iinn  GGaallaattiiaannss,,  iiss  ppaasssseedd  oovveerr  ssoo  qquuiicckkllyy  iinn  ffaavvoorr  ooff  iinnjjuunnccttiioonnss  aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaall  eeffffoorrtt,,  tthhaatt  tthhee  

oorriiggiinnaall  ssiittuuaattiioonn  iiss  pprreevveenntteedd  ffrroomm  ssppeeaakkiinngg  ttoo  cclleeaarrllyy  aannaallooggoouuss  ssiittuuaattiioonnss  ttooddaayy..  
3355

  IIbbiidd..,,  222266..  
3366

  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,””  223388..  
3377

  MMoorree  ccoonnttrroovveerrssiiaall  iiss  DDuunnnn’’ss  wwrriittiinngg  oonn  ““jjuussttiiffiiccaattiioonn””  aanndd  ““rriigghhtteeoouussnneessss..””    IInn  ““TThhee  JJuussttiiccee  ooff  GGoodd::  AA  

RReenneewweedd  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  FFaaiitthh””  ((JJ..  TThheeoollooggiiccaall  SSttuuddiieess  4433::11))  DDuunnnn  ssaayyss  tthhaatt  ““FFoorr  PPaauull  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  mmeeaannss  tthhaatt  GGoodd  aacccceeppttss  ppeerrssoonnss  wwiitthhoouutt  rreeffeerreennccee  ttoo  wwhheetthheerr  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  bboorrnn  iinnttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

rraaccee  oorr  nnoott..””  ((1155))    HHee  aallssoo  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  rriigghhtteeoouussnneessss  ““iiss  aa  rreellaattiioonnaall  ccoonncceepptt””  aanndd  tthhee  rriigghhtteeoouussnneessss  ooff  GGoodd  iiss  

““GGoodd’’ss  aaccttiioonn  ttoo  rreessttoorree  hhiiss  oowwnn  aanndd  ttoo  ssuussttaaiinn  tthheemm  wwiitthhiinn  tthhee  ccoovveennaanntt  ddeessppiittee  tthheeiirr  rreeppeeaatteedd  ffaaiilluurreess..””  ((1166--

1177))    TThheessee  ddeeffiinniittiioonnss  ddiiffffeerr  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ffrroomm  tthhee  RReeffoorrmmeedd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  aass  ““ppaarrddoonniinngg  [[tthhee  

eeffffeeccttuuaallllyy  ccaalllleedd’’ss]]  ssiinnss,,  aanndd……aaccccoouunnttiinngg  aanndd  aacccceeppttiinngg  tthheeiirr  ppeerrssoonnss  aass  rriigghhtteeoouuss……bbyy  iimmppuuttiinngg  tthhee  oobbeeddiieennccee  

aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  CChhrriisstt  uunnttoo  tthheemm””  aanndd  ooff  GGoodd’’ss  ssaavviinngg  rriigghhtteeoouussnneessss  aass  CChhrriisstt’’ss  ““oobbeeddiieennccee  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn””  

wwhhiicchh  aarree  iimmppuutteedd  ttoo  tthhee  ccaalllleedd  aanndd  oonn  wwhhiicchh  tthheeyy  rreesstt  bbyy  ffaaiitthh  ((WW..CC..  XXII..11))    AAss  II  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn,,  

””jjuussttiiffiiccaattiioonn””  aanndd  ““rriigghhtteeoouussnneessss””  aarree  oouuttssiiddee  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  tthheessiiss,,  bbuutt  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  vveerryy  cclloosseellyy  rreellaatteedd  

ttoo  DDuunnnn’’ss  ccoonntteennttiioonn  aabboouutt  tthhee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  tthheeyy  bbeeaarr  mmeennttiioonniinngg..    AAllssoo,,  aass  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  
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tthheessee  eetthhnniicc  bboouunnddaarriieess  wweerree  vviieewweedd  aass  ssootteerriioollooggiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ((aass  iinn  AAccttss  1155::11))  oorr  aass  

eecccclleessiioollooggiiccaallllyy  nneecceessssaarryy  ((pprreessuummaabbllyy  PPeetteerr’’ss  vviieeww  iinn  22::1122))––II  wwoouulldd  tteenndd  ttoowwaarrdd  tthhee  

llaatttteerr––tthheerree  iiss  nnoo  qquueessttiioonn  tthhaatt  ffoorr  PPaauull  tthhaatt  aa  ssootteerriioollooggiiccaall  pprriinncciippllee  hhaadd  bbeeeenn  vviioollaatteedd  bbyy  

tthhee  JJuuddaaiizzeerrss’’  eetthhnnoocceennttrriissmm  ((33::22,,  55::44))..  

  

Part 2. Romans 2:17–3:31 

Argument Against Status or Achievement? 

  RRoommaannss  22::1177––33::3311  iiss  tthhee  ootthheerr  ppeerriiccooppee  ((bbeessiiddeess  GGaallaattiiaannss  22::1155––33::2299))  wwhheerree  PPaauull  

ddeevveellooppss  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aatt  lleennggtthh..    AAss  wwiitthh  GGaallaattiiaannss,,  wwee  wwiillll  nnoott  aatttteemmpptt  aann  eexxeeggeessiiss  ooff  

tthhiiss  ppaassssaaggee,,  bbuutt  wwiillll  iinnsstteeaadd  ssuummmmaarriizzee  aanndd  aasssseessss  JJaammeess  DDuunnnn’’ss  ppaarrttiiccuullaarr  aasssseerrttiioonnss  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  llaaww  ccoonnttaaiinneedd  wwiitthhiinn  iitt..    IInn  aa  ssiimmiillaarr  mmaannnneerr,,  II  wwiillll  ssuubbssttaannttiiaallllyy  aaggrreeee  wwiitthh  

DDuunnnn,,  wwhhiillee  ddrraawwiinngg  aatttteennttiioonn  ttoo  ssoommee  ppllaacceess  wwhheerree  hhee  eerrrrss..    MMyy  aasssseessssmmeennttss  rreesstt  oonn  aa  

nnuummbbeerr  ooff  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  tthhee  bbooookk  ooff  RRoommaannss,,  aann  eexxtteennddeedd  ddeeffeennssee  ooff  wwhhiicchh  aarree  bbeeyyoonndd  

tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  tthheessiiss..    TThheessee  aassssuummppttiioonnss  ppeerrttaaiinn,,  ffiirrsstt,,  ttoo  tthhee  aauuddiieennccee  ooff  RRoommaannss;;  sseeccoonndd,,  

ttoo  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  RRoommaannss;;  tthhiirrdd,,  ttoo  tthhee  rrhheettoorriiccaall  ffllooww  ooff  RRoommaannss  11––44;;  aanndd  ffoouurrtthh,,  ttoo  tthhee  

iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  iinntteerrllooccuuttoorr  ((““yyoouu””))  iinn  RRoommaannss  22..  

  FFiirrsstt,,  tthhee  aauuddiieennccee  ooff  tthhee  lleetttteerr  wwaass  tthhee  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy  iinn  RRoommee..    TThhaatt  

ccoommmmuunniittyy  iinncclluuddeedd  bbootthh  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess..    IItt  iiss  lliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinnaall  bbeelliieevveerrss  wweerree  

JJeewwiisshh  ccoonnvveerrttss  ((AAccttss  22::1100))  bbuutt  aatt  ssoommee  ppooiinntt  GGeennttiilleess  bbeeccaammee  pprroommiinneenntt,,  aanndd  pprroobbaabbllyy  

ddoommiinnaanntt  ((RRoommaannss  11::1133))..    TThhiiss  mmaayy  hhaavvee  hhaappppeenneedd  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  wwhheenn  JJeewwss  wweerree  

eexxppeelllleedd  ffrroomm  RRoommee  ((AAccttss  1188::22  aanndd  SSeeuuttoonniiuuss,,  CCllaauuddiiuuss  2255..44))..    IIff  ssoo,,  tthheenn  bbyy  tthhee  ttiimmee  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

iinnttrroodduuccttiioonn,,  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee’’ss  ppeerrcceeiivveedd  tthhrreeaatt  ttoo  RReeffoorrmmeedd  oorrtthhooddooxxyy  iiss  aaccttuuaallllyy  mmoorree  aaccuuttee  iinn  tthhee  

ddeeffiinniittiioonn  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  tthhaann  iinn  aannyytthhiinngg  eellssee..    WWhheetthheerr  DDuunnnn  iiss  rriigghhtt,,  wwrroonngg,,  oorr  ppaarrttllyy  wwrroonngg  oonn  tthheessee  rreellaatteedd  

iissssuueess,,  II  nneevveerrtthheelleessss  bbeelliieevvee  tthhaatt  hhiiss  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  ““ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww””  iiss  wwoorrtthh  iinnvveessttiiggaattiinngg  oonn  iittss  

oowwnn  mmeerriittss  aanndd  ffuurrtthheerrmmoorree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iinntteeggrraattee  iinnttoo  aa  PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy  ooff  tthhee  llaaww..    
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RRoommaannss  wwaass  wwrriitttteenn,,  eennoouugghh  JJeewwss  hhaadd  rreettuurrnneedd  ffoorr  tthheerree  ttoo  bbee  aa  JJeewwiisshh  iinnfflluueennccee  iinn  tthhee  

cchhuurrcchh..    FFoorr  tthhaatt  rreeaassoonn,,  ssoommee  ppoorrttiioonnss  ooff  RRoommaannss  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  pprriimmaarriillyy  ttoo  tthhee  

JJeewwiisshh  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  cchhuurrcchh  aanndd  ssoommee  ttoo  tthhee  GGeennttiillee  ppoorrttiioonn..    MMaannyy,,  bbuutt  nnoott  aallll,,  

ccoommmmeennttaattoorrss  wwoouulldd  sshhaarree  tthhiiss  aassssuummppttiioonn..  

SSeeccoonndd,,  RRoommaannss  wwaass  wwrriitttteenn  ffoorr  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppuurrppoosseess::  ttoo  sseett  ffoorrtthh  aa  rreeaassoonneedd  

eexxppoossiittiioonn  ooff  PPaauull’’ss  ggoossppeell,,  ttoo  eelliicciitt  ssuuppppoorrtt  ffoorr  hhiiss  oonnggooiinngg  mmiissssiioonnaarryy  eenntteerrpprriissee,,  aanndd  ttoo  

aaddddrreessss  ppaassttoorraall  ccoonncceerrnnss  wwiitthhiinn  tthhee  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittyy  iinn  RRoommee..    TThhoossee  ppaassttoorraall  ccoonncceerrnnss  

cceerrttaaiinnllyy  iinncclluuddeedd  uunniittyy  aaccrroossss  ddiiffffeerreenncceess  ((RRoommaannss  1122::33--88,,  1144::11––1155;;1133))..    AAggaaiinn,,  vveerryy  ffeeww  

wwoouulldd  ddiissppuuttee  tthhiiss..    HHoowweevveerr,,  II  ffuurrtthheerr  bbeelliieevvee  tthhaatt  JJeeww--GGeennttiillee  ddiiffffeerreenncceess  wweerree  aammoonngg  tthhee  

mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  ((ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt))  aaddddrreesssseedd  bbyy  PPaauull..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  II  

aassssuummee  tthhaatt  PPaauull’’ss  ppaassttoorraall  ddeessiirree  ffoorr  JJeeww--GGeennttiillee  uunniittyy  mmaayy  bbee  ddiisscceerrnneedd  nnoott  oonnllyy  iinn  

RRoommaannss  1122––1155,,  bbuutt  aallssoo  iinn  tthhee  wwaayy  tthhaatt  hhee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  aarrgguueess  tthhee  mmoorree  ““tthheeoollooggiiccaall””  

ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  lleetttteerr..    MMoosstt  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmeennttaattoorrss  uunnddeerrssttaanndd  RRoommaannss  11––1111  aass  

““iinnddiiccaattiivvee,,””  ii..ee..  pprreesseennttiinngg  aa  rreeaassoonneedd  ddeeffeennssee  ooff  tthhee  ggoossppeell,,  aanndd  1122––1166  aass  ““iimmppeerraattiivvee””  oorr  

““aapppplliiccaattiioonn..””    SSiinnccee  PPaauull  ttyyppiiccaallllyy  ggrroouunnddss  hhiiss  iimmppeerraattiivveess  iinn  tthheeoollooggiiccaall  iinnddiiccaattiivveess,,  tthhee  

tteemmppttaattiioonn  iiss  ttoo  aassssuummee  tthhaatt  PPaauull’’ss  iinnddiiccaattiivvee  iinnfflluueenncceess  hhiiss  iimmppeerraattiivveess  bbuutt  nnoott  tthhee  ootthheerr  

wwaayy  aarroouunndd..    HHoowweevveerr,,  jjuusstt  aass  PPaauull’’ss  ggrreeeettiinnggss  aanndd  bbeenneeddiiccttiioonnss  aarree  ccoommmmoonnllyy  tthhoouugghhtt  ttoo  

eecchhoo  tthheemmeess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  rreecciippiieenntt’’ss  ssiittuuaattiioonn,,  II  bbeelliieevvee  tthhaatt  PPaauull  ddooeess  ccoommppoossee  tthhee  

tthheeoollooggiiccaall  ppoorrttiioonn  ooff  RRoommaannss  wwiitthh  aann  eeyyee  ttoowwaarrdd  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  RRoommee..    ((FFoorr  iinnssttaannccee,,  

mmiigghhtt  nnoott  tthhee  ““jjuuddggiinngg””  iinn  22::11––33  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  ppaarrtt  ttoo  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  ““jjuuddggiinngg””  iinn  1144;;  11––

1133??))    WWhhiillee  II  aamm  nnoott  ccllaaiimmiinngg  tthhaatt  cchhuurrcchh  uunniittyy  wwaass  tthhee  ssoollee  ppuurrppoossee  ffoorr  RRoommaannss,,  II  bbeelliieevvee  

tthhaatt  RRoommaannss  1122––1155  jjuussttiiffyy  aann  iinnqquuiirryy  iinnttoo  wwaayyss  tthhaatt  PPaauull  mmiigghhtt  bbee  ““sseettttiinngg  uupp””  hhiiss  aappppeeaall  ffoorr  

uunniittyy  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerrss..    
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TThhiiss  bbrriinnggss  uuss  ttoo  mmyy  tthhiirrdd  aanndd  lliikkeellyy  mmoosstt  ccoonntteessttaabbllee  aassssuummppttiioonn,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

rrhheettoorriiccaall  ffllooww  ooff  RRoommaannss  11::1188––44::2255..    MMaannyy  ccoommmmeennttaattoorrss  uunnddeerrssttaanndd  RRoommaannss  11  ttoo  bbee  aa  

ggeenneerraall  tthheessiiss  iinnddiiccttiinngg  aallll  hhuummaanniittyy,,  wwiitthh  RRoommaannss  22  sseerrvviinngg  aass  aa  rreebbuuttttaall  ttoo  aann  aannttiicciippaatteedd  

oobbjjeeccttiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  JJeewwss..    OOtthheerrss  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ggeenneerraall  iinnddiiccttmmeenntt  ooff  RRoommaannss  11::1188––3322  

ttoo  iimmppllyy  aa  ffooccuuss  oonn  GGeennttiilleess,,  wwiitthh  RRoommaannss  22  bbrriinnggiinngg  aa  ssppeecciiffiicc  iinnddiiccttmmeenntt  oonn  JJeewwss..    II  wwoouulldd  

aalliiggnn  mmyysseellff  wwiitthh  tthhiiss  sseeccoonndd  vviieeww,,  llaarrggeellyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  PPaauull’’ss  ccoonnssiisstteenntt  rreeffeerreennccee  ttoo  

GGeennttiilleess  aass  ““tthheeyy””  ((22::1144––1155,,  33::99))  aanndd  ttoo  JJeewwss  aass  ““yyoouu””  ((22::1177))..    TThheerreeffoorree  II  ffiinndd  iitt  lliikkeellyy  tthhaatt  

““tthheeyy””  iinn  11::88––3322  ttoo  rreeffeerr  ttoo  GGeennttiilleess,,  wwiitthh  ““yyoouu””  tthheenn  ttuurrnniinngg  ttoo  JJeewwss  iinn  22::11..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  II  

wwoouulldd  ccoonntteenndd  tthhaatt  RRoommaannss  11::1188––3322  wwaass  wwrriitttteenn  aatt  lleeaasstt  iinn  ppaarrtt  ttoo  eelliicciitt  tthhee  aasssseenntt  ooff  JJeewwiisshh  

hheeaarreerrss  ((““yyoouu””)),,  wwhhoo  wwoouulldd  rreeccooggnniizzee  iinn  tthhaatt  iinnddiiccttmmeenntt  aa  ttyyppiiccaallllyy  JJeewwiisshh  aasssseessssmmeenntt  ooff  

GGeennttiillee  ggooddlleessssnneessss  ((““tthheemm””))..    RRoommaannss  22––44  aarree  tthheenn  tthhee  ““ggoottcchhaa””  tthhaatt  ttuurrnn  tthhee  ccoonnddeemmnnaattiioonn  

bbaacckk  oonnttoo  tthhee  JJeewwiisshh  hheeaarreerr..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  iinnddiiccttmmeenntt  ooff  ((GGeennttiillee))  hhuummaanniittyy  ffuunnccttiioonnss  

aass  ppaarrtt  ooff  aa  llaarrggeerr  aarrgguummeenntt  tthhaatt  uunnddeerrmmiinneess  JJeewwiisshh  pprreessuummppttiioonn  aanndd  pprriiddee..    TThhiiss  

uunnddeerrccuuttttiinngg  ooff  JJeewwiisshh  pprriiddee  nnoott  oonnllyy  uupphhoollddss  tthhee  ssuupprreemmaaccyy  ooff  tthhee  ggoossppeell,,  bbuutt  vveerryy  ddiirreeccttllyy  

ppeerrttaaiinnss  ttoo  PPaauull’’ss  ppaassttoorraall  aaiimm  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  RRoommaann  bbeelliieevveerrss..    ((II  aallssoo  bbeelliieevvee,,  wwiitthh  BBrruuccee  

LLoonnggeenneecckkeerr,,
3388

  tthhaatt  RRoommaannss  99––1111  uunnddeerrccuuttss  GGeennttiillee  pprriiddee  iinn  aa  rrhheettoorriiccaallllyy  ssiimmiillaarr  wwaayy,,  tthhiiss  

ttiimmee  wwiitthh  ““tthheeyy””  aanndd  ““yyoouu””  rreevveerrsseedd..    TThhuuss  bbootthh  ggrroouuppss  aarree  ggiivveenn  aa  tthheeoollooggiiccaall  bbaassiiss  ffoorr  

hhuummiilliittyy,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  uunniittyy..))    II  aamm  nnoott  ccoonntteennddiinngg  tthhaatt  tthhiiss  iiss  PPaauull’’ss  oonnllyy  ppuurrppoossee  iinn  

RRoommaannss  11––44..    II  ddoo  bbeelliieevvee  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  aa  pprroommiinneenntt  ppuurrppoossee,,  aanndd  tthheerreeffoorree  aa  vviieeww  iiss  

iinnccoommpplleettee  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  rreeccooggnniizzee  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

FFoouurrtthh,,  II  aassssuummee  tthhaatt  tthhee  iinntteerrllooccuuttoorr  ((““yyoouu””))  iinn  RRoommaannss  22  iiss  nnoott  aa  ssppeecciiffiicc  ppeerrssoonn  oorr  

aa  ggrroouupp  ooff  ppeerrssoonnss  iinn  RRoommee..    RRaatthheerr  iitt  iiss  aa  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  ppaarraaddiiggmmaattiicc  JJeeww,,  wwiitthh  wwhhoomm  PPaauull  
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ddeebbaatteess  ttoo  pprroovvee  aa  ppooiinntt..    ((IInn  aa  ssiimmiillaarr  wwaayy,,  tthhee  ““rriigghhtteeoouuss  GGeennttiillee””  ooff  22::1144––1155  iiss  aa  

tthheeoorreettiiccaall  aanndd  ppaarraaddiiggmmaattiicc  GGeennttiillee,,  aanndd  nnoott  aa  rreeaall  ppeerrssoonn  wwhhoo  mmiigghhtt  bbee  jjuussttiiffiieedd  bbyy  

ffoolllloowwiinngg  hhiiss  ccoonnsscciieennccee..))    TThheerreeffoorree,,  wwee  nneeeedd  nnoott  iiddeennttiiffyy  aa  hhiissttoorriiccaall  ppeerrssoonn  oorr  ggrroouupp  ooff  

ppeerrssoonnss  wwiitthh  aallll  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ““yyoouu..””    HHoowweevveerr,,  PPaauull’’ss  tthheeoorreettiiccaall  ooppppoonneenntt  iiss  

iinntteennddeedd  ttoo  eexxeemmpplliiffyy  cchhaarraacctteerriissttiiccaallllyy  JJeewwiisshh  aattttiittuuddeess––aattttiittuuddeess  wwhhiicchh  lliikkeellyy  wweerree  aa  

tteemmppttaattiioonn  ffoorr  JJeewwiisshh  CChhrriissttiiaannss  iinn  tthhee  cchhuurrcchh..    IItt  iiss  ttoo  tthheessee  aattttiittuuddeess  tthhaatt  oouurr  aannaallyyssiiss  wwiillll  

nnooww  ttuurrnn..  

  

22::1177––2244::  WWhhaatt  iiss  tthhee  SSoouurrccee  ooff  tthhee  BBooaasstt??  

  HHeerree  DDuunnnn  eexxaammiinneess  tthhee  bbooaassttiinngg  ooff  tthhee  JJeeww  aanndd  aasskkss  wwhheetthheerr  iitt  wwaass  pprriimmaarriillyy  aa  

ssttaattuuss--bbaasseedd  bbooaasstt  oorr  aann  aacchhiieevveemmeenntt--bbaasseedd  bbooaasstt..    HHee  uusseess  tthhee  tteerrmmss  ““nnaattiioonnaalliissmm””  aanndd  

““mmeerriitt..””    TThheerree  aarree  ssuubbttlleettiieess  iinn  ddeeffiinniinngg  ““nnaattiioonnaalliissmm””  aanndd  ““mmeerriitt””  wwhhiicchh  pprroommpptt  vvaalliidd  

tthheeoollooggiiccaall  ddiissccuussssiioonnss,,  bbuutt  tthheessee  ccoouulldd  ssiiddeettrraacckk  uuss  ffrroomm  tthhee  eexxeeggeettiiccaall  iissssuueess..
3399

    FFoorr  tthhee  

ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  wwee  wwiillll  ffooccuuss  oonn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  iissssuuee  ((uussiinngg  mmyy  pprreeffeerrrreedd  tteerrmmss,,  

““ssttaattuuss””  aanndd  ““aacchhiieevveemmeenntt””))..    NNaammeellyy,,  ddiidd  PPaauull’’ss  hhyyppootthheettiiccaall  ddeebbaattee  ppaarrttnneerr  bbeelliieevvee  hhiimmsseellff  

ssuuppeerriioorr  bbeeccaauussee  ooff  ssoommeetthhiinngg  hhee  eeaarrnneedd  tthhrroouugghh  hhiiss  bbeehhaavviioorr,,  oorr  ddiidd  hhee  bbeelliieevvee  hhiimmsseellff  

ssuuppeerriioorr  bbeeccaauussee  ooff  wwhhoo  hhee  wwaass  aass  JJeeww??      EEsssseennttiiaallllyy  DDuunnnn  ppooiinnttss  oouutt::  

JJeewwiisshh  ‘‘ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  llaaww’’  wwaass  hhaarrddllyy……rreeggaarrddeedd  aass  ‘‘mmeerriitt..’’    PPaauull  ddooeess  nnoott  iimmppllyy  

tthhaatt  tthhee  ttyyppiiccaall  JJeeww  iiss  ccoonntteenntt  ssiimmppllyy  ttoo  hhaavvee  tthhee  llaaww;;  wwhhaatt  tthhee  llaaww  ssuuppppoorrttss  iiss  aa  

wwhhoollee  wwaayy  ooff  lliiffee……BBuutt  iitt  wwaass  aa  wwaayy  ooff  lliiffee  wwhheerree  ddiissttiinnccttiivveenneessss  ooff  tthhee  JJeeww  ffrroomm  tthhee  

nnoonn--JJeeww  wwaass  aallwwaayyss  ttoo  tthhee  ffoorree……tthhee  iimmpplliiccaattiioonn  iiss  tthhaatt  ssuucchh  JJeewwiisshh  bbooaassttiinngg  tteennddss  ttoo  

bbee  nnaattiioonnaalliissttiiccaallllyy  eexxcclluussiivvee..
4400
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  FFoorr  iinnssttaannccee,,  nnaattiioonnaalliissmm  ccaarrrriieess  aa  ssoocciiooppoolliittiiccaall  ccoonnsscciioouussnneessss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  ccoolloonniiaalliissmm  aanndd  ppoosstt--

ccoolloonniiaalliissmm..    II  pprreeffeerr  eetthhnnoocceennttrriissmm,,  bbuutt  ttooddaayy  tthhaatt  pphhrraassee  ccaann  bbee  uunnddeerrssttoooodd  aass  rraacciissmm  oorr  rraacciiaall  pprreejjuuddiiccee  ––  

rreellaatteedd  bbuutt  nnoonn--ssyynnoonnyymmoouuss  tteerrmmss..    WWee  wwiillll  rreettuurrnn  ttoo  ““mmeerriitt””  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  sseeccttiioonn  oonn  TThheeoollooggiiccaall  

AAnnaallyyssiiss..  
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NNoottee  tthhaatt  hheerree  DDuunnnn  ddooeess  nnoott,,  aass  hhee  iiss  aaccccuusseedd  ooff  ddooiinngg,,  lliimmiitt  JJeewwiisshh  pprriiddee  ttoo  nnaattiioonnaall  

mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ddiivvoorrcceedd  ooff  aannyy  mmoorraall  ccoonntteenntt..    TThhee  llaaww  ffoorr  DDuunnnn  ddooeess  iinnddeeeedd  ddeessccrriibbee  aa  wwaayy  

ooff  lliiffee  wwiitthh  mmoorraall  eexxppeeccttaattiioonnss..    IInnddeeeedd,,  DDuunnnn  aaffffiirrmmss  tthhaatt  tthhee  iinnddiiccttmmeenntt  aaggaaiinnsstt  ““yyoouu””  iinn  

RRoommaannss  22  ““eemmbbrraacceedd  bbootthh  tthhee  sseennssee  ooff  ssuuppeerriioorriittyy  ttoo  tthhoossee  oouuttssiiddee  tthhee  llaaww  ((22..44,,  99––1111,,  1133––  

1166,,  1177––2200,,  2255))  aanndd  tthhee  aaccttuuaall  llaaww--bbrreeaakkiinngg……((22..11––33,,  99,,  1122––1133,,  2211––2277))..””
4411

    HHoowweevveerr,,  tthhee  

ccoonnttrraasstt  iinn  vv..1199––2200  iiss  cclleeaarrllyy  bbeettwweeeenn  tthhoossee  wwhhoo  kknnooww  tthhee  llaaww  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  aarree  oouuttssiiddee  tthhee  

llaaww,,  nnoott  bbeettwweeeenn  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  kkeepptt  tthhee  llaaww  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  nnoott..    IImmpplliieedd  tthheerreeffoorree  iiss  

pprriivviilleeggee  bbeeffoorree  GGoodd  dduuee  ttoo  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  llaaww..    BBootthh  CChhrryyssoossttoomm  aanndd  TThheeooddoorreett  

rreeccooggnniizzee  tthhee  eetthhnnoocceennttrriicciittyy  iinnhheerreenntt  iinn  tthhiiss  ppaassssaaggee  ((aaddmmiitttteeddllyy  wwiitthh  ssoommee  

oovveerrssiimmpplliiffiiccaattiioonn  aanndd  oovveerrggeenneerraalliizzaattiioonn))::  

TThhee  JJeeww  mmaayy  bbooaasstt  tthhaatt  hhee  iiss  lloovveedd  bbyy  GGoodd  aanndd  hhoonnoorreedd  aabboovvee  aallll  ootthheerr  mmeenn……[[TThhee  

JJeewwss]]  mmiissuusseedd  tthhiiss  ggiifftt……ttoo  sseett  tthheemmsseellvveess  uupp  aaggaaiinnsstt  tthhee  rreesstt  ooff  mmaannkkiinndd  aanndd  ttoo  

ddeessppiissee  tthheemm..
4422

  

  

BByy  bbooaassttiinngg  PPaauull  mmeeaannss  tthhee  pprroouudd  ssppiirriittss  ooff  tthhee  JJeewwss  aanndd  tthheeiirr  eexxcceessssiivvee  aarrrrooggaannccee..    

FFoorr  tthheeyy  tthhoouugghhtt  tthheeyy  wweerree  tthhee  oonnllyy  oonneess  wwhhoo  eennjjooyyeedd  GGoodd’’ss  pprroovviiddeennccee..
4433

  

  

WWiitthhoouutt  eennddoorrssiinngg  eevveerryytthhiinngg  iinn  tthhee  aabboovvee  qquuootteess,,  wwee  ssiimmppllyy  oobbsseerrvvee  tthhaatt  eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy  

wwaass  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhiiss  ppaassssaaggee  ffaarr  bbeeffoorree  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee..    BByy  ccoommppaarriissoonn,,  AAuugguussttiinnee  

cchhaarraacctteerriizzeess  tthhee  JJeewwiisshh  eerrrroorr  nnoott  aass  eetthhnniicc  pprriiddee  bbuutt  aass  iimmpprrooppeerr  mmoottiivvaattiioonn,,  aann  

iinntteerrpprreettaattiioonn  wwhhiicchh  hhaass  iinnssppiirreedd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffoolllloowwiinngg  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  ggeenneerraattiioonnss::      

[[JJeewwss]]  tthhoouugghhtt  tthhaatt  tthheeyy  hhaadd  ffuullffiilllleedd  tthhiiss  llaaww  ooff  GGoodd  bbyy  tthheeiirr  oowwnn  rriigghhtteeoouussnneessss,,  

eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  wweerree  ttrraannssggrreessssoorrss  ooff  iitt……  TThhoossee  wwhhoo  ddiidd  wwhhaatt  tthhee  llaaww  ccoommmmaannddeedd  

wwiitthhoouutt  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  ssppiirriitt  ooff  GGrraaccee  ddiidd  iitt  tthhrroouugghh  ffeeaarr  ooff  ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  nnoott  oouutt  ooff  

lloovvee  ffoorr  rriigghhtteeoouussnneessss..
4444
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HHoowweevveerr,,  RRoommaannss  22  mmaakkeess  nnoo  mmeennttiioonn  ooff  iiggnnoorriinngg  GGoodd’’ss  eennaabblliinngg  ggrraaccee  oorr  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  

ooff  aavvooiiddiinngg  ppuunniisshhmmeenntt..    PPaauull’’ss  iinnddiiccttmmeenntt  iiss  ssiimmppllyy  tthhaatt  tthhee  pprriivviilleeggeedd  ppoosssseessssoorr  ooff  tthhee  llaaww  

iiss  hhiimmsseellff  aa  llaaww--bbrreeaakkeerr..  

  DDuunnnn  ggooeess  oonn  ttoo  mmaakkee  aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  aasssseerrttiioonn,,  tthhaatt  tthhee  ““ssttaattuuss””  oorr  ““nnaattiioonnaalliissmm””  ooff  

hhiiss  iinntteerrllooccuuttoorr  wwaass  tthhee  aaccttuuaall  ccaauussee  ooff  tthhee  ssiinn  bbeeiinngg  ccoonnddeemmnneedd::  

TThhee  llaaww  hhaadd  bbeeccoommee  ssoo  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  tthhee  ppeeooppllee  ooff  GGoodd  aass  aa  nnaattiioonnaall  eennttiittyy  wwiitthh  

ddiissttiinnccttiivveellyy  nnaattiioonnaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  iitt  wwaass  nnooww  pprreevveennttiinngg  tthhee  ccoovveennaanntt  aanndd  

ccoovveennaanntt  pprroommiisseess  ffrroomm  ooppeenniinngg  oouutt  iinn  ffuullll  eexxtteenntt  ttoo  tthhee  GGeennttiilleess..
4455

  

  

DDeelliigghhtt  iinn  tthhee  llaaww  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  pprrooooff  aaggaaiinnsstt  bbrreeaacchh  ooff  tthhee  llaaww……PPaauull  

rreeggaarrddss  tthhee  ddooiinngg  ooff  tthhee  llaaww  aass  ssoommeetthhiinngg  ddeessiirraabbllee  aanndd  nneecceessssaarryy  ((22::1133))..    HHiiss  

ccrriittiicciissmm  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  iinntteerrllooccuuttoorr  iiss  tthhaatt  hhiiss  nnaattiioonnaall  pprriiddee  iinn  tthhee  llaaww  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  

hhiiss  ffaaiilliinngg  ttoo  ddoo  wwhhaatt  tthhee  llaaww  rreeqquuiirreess,,  tthhee  rreeaall  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  llaaww  ((22::1144––1155))..
4466

  

  

AAss  iinn  GGaallaattiiaannss,,  tthhiiss  aasssseerrttiioonn  ccaarrrriieess  hhiiss  ootthheerrwwiissee  ssttrroonngg  aarrgguummeenntt  oonnee  sstteepp  ttoooo  ffaarr,,  aa  ffaacctt  

ppooiinntteedd  oouutt  bbyy  SScchhrreeiinneerr..
4477

    DDuunnnn’’ss  lliinnee  ooff  rreeaassoonniinngg  iiss  llooggiiccaall  eennoouugghh––bbooaassttiinngg  iinn  tthhee  llaaww  

eexxcclluuddeess  GGeennttiilleess;;  iinncclluuddiinngg  GGeennttiilleess  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  llaaww;;  tthheerreeffoorree,,  tthhee  oonnee  wwhhoo  bbooaassttss  iinn  tthhee  

llaaww  iiss  aa  ssiinnnneerr..    BBuutt  iiff  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  PPaauull  iinntteennddeedd  oonnee  mmiigghhtt  eexxppeecctt  hhiimm  ttoo  hhaavvee  ssppeelllleedd  iitt  oouutt  

aatt  lleeaasstt  oonnccee  iinn  GGaallaattiiaannss  oorr  RRoommaannss..    MMoosstt  lliikkeellyy  PPaauull  iiss  aarrgguuiinngg  tthhaatt  aannyy  JJeewwiisshh  

pprreessuummppttiioonn  ooff  pprriivviilleeggee  iiss  ccoonnttrraaddiicctteedd  bbyy  ssiinn  iinn  ggeenneerraall,,  nnoott  tthhaatt  tthhee  sseennssee  ooff  pprriivviilleeggee  iiss  

iittsseellff  tthhee  pprrooooff  ooff  ssiinnffuullnneessss..    SSuurreellyy,,  iinn  PPaauull’’ss  mmiinndd,,  nnaattiioonnaall  pprriiddee  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aammoonngg  

tthhoossee  ssiinnss,,  bbuutt  DDuunnnn’’ss  eexxppoossiittiioonn  iiss  ttoooo  lliimmiittiinngg..      

SSoo,,  iinn  ssuummmmaarryy,,  PPaauull  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  uunnddeerrccuutt  JJeewwiisshh  pprreessuummppttiioonn,,  aanndd  tthhaatt  pprreessuummppttiioonn  

((ffoorr  tthhee  iinntteerrllooccuuttoorr))  iiss  ddeeffiinneedd  mmoorree  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoovveennaanntt  ssttaattuuss  ((bbeeiinngg  aa  ppoosssseessssoorr  ooff  tthhee  

llaaww))  tthhaann  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoovveennaanntt  oobbeeddiieennccee..    AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  iitt  iiss  bbyy  ppooiinnttiinngg  oouutt  tthhee  

iinntteerrllooccuuttoorr’’ss  ccoovveennaanntt  ddiissoobbeeddiieennccee  tthhaatt  hhee  uunnddeerrmmiinneess  tthhee  pprreessuummppttiioonn  ooff  ssttaattuuss..    
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FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhaatt  ccoovveennaanntt  ssttaattuuss  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  GGeennttiilleess  ((tthhoossee  wwhhoo  aarree  

oouuttssiiddee  tthhee  LLaaww))..    SSoo  wwhhaatt  wwaass  tthhee  eeffffeecctt  PPaauull  wwaanntteedd  ttoo  hhaavvee  oonn  hhiiss  aauuddiieennccee  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

tthhiiss  hhyyppootthheettiiccaall  ddeebbaattee??    II  bbeelliieevvee  iitt  rreeaassoonnaabbllee  tthhaatt  hhee  wwaass  sshhoowwiinngg  tthhaatt  aannyy  JJeewwiisshh  

ssuuppeerriioorriittyy  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  llaaww  iiss  rreennddeerreedd  iilllleeggiittiimmaattee  bbyy  tthheeiirr  llaacckk  ooff  oobbeeddiieennccee  ttoo  tthhee  llaaww..  

  

22::2255––33::11::  WWhhyy  BBrriinngg  UUpp  CCiirrccuummcciissiioonn??  

  DDuunnnn  nnooww  bbuuiillddss  hhiiss  ccaassee  bbyy  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  rroollee  ooff  cciirrccuummcciissiioonn  iinn  PPaauull’’ss  ffllooww  ooff  

tthhoouugghhtt..    OOnn  GGaallaattiiaannss  22::2255,,  hhee  wwrriitteess::  

TThhee  aarrgguummeenntt  hhaass  nnaarrrroowweedd  ffrroomm  aa  vvaagguueellyy  ddeeffiinneedd  ‘‘ddooiinngg  ggoooodd,,’’  tthhrroouugghh  tthhee  mmoorree  

ssppeecciiffiicc  ‘‘ddooiinngg  tthhee  llaaww,,’’  aanndd  nnooww  ttoo  tthhee  ssiinnggllee  iissssuuee  ooff  cciirrccuummcciissiioonn……PPaauull’’ss  JJeewwiisshh  

iinntteerrllooccuuttoorr  ccoouulldd  bbee  iinn  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  cciirrccuummcciissiioonn  wwaass  oobblliiggaattoorryy  aanndd  ffuunnddaammeennttaall,,  

tthhee  ssiinnggllee  cclleeaarreesstt  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  ccoovveennaanntt  ppeeooppllee,,  tthhee  mmoosstt  oobbvviioouuss  

bboouunnddaarryy  lliinnee  wwhhiicchh  ddiivviiddeedd  JJeeww  ffrroomm  GGeennttiillee..
4488

  

  

SSoo  PPaauull  eemmppllooyyss  cciirrccuummcciissiioonn  aass  aa  ppaarraaddiiggmmaattiicc  eexxaammppllee  ooff  nnaattiioonnaall  pprriivviilleeggee..    HHee  tthheenn  rree--

ddeeffiinneess  cciirrccuummcciissiioonn  aawwaayy  ffrroomm  oouuttwwaarrdd  cciirrccuummcciissiioonn,,  aanndd  ffuurrtthheerr  bbrrooaaddeennss  hhiiss  aarrgguummeenntt  bbyy  

rree--ddeeffiinniinngg  JJeewwiisshhnneessss  aawwaayy  ffrroomm  oouuttwwaarrdd  JJeewwiisshhnneessss  ((22::2277––2299))::  

TThhee  cciirrccuummcciissiioonn  GGoodd  llooookkss  ffoorr  iiss  nnoott  aann  oouuttwwaarrdd  vviissiibbllee  ccuuttttiinngg……  TThhee  cciirrccuummcciissiioonn  

GGoodd  llooookkss  ffoorr  iiss  tthhee  cciirrccuummcciissiioonn  ooff  tthhee  hheeaarrtt,,  wwhhaatt  tthhee  pprroopphheettss  ccaalllleedd  ffoorr  ((DDeeuutt  

1100::1166;;  JJeerr  44::44))  aanndd  pprroommiisseedd  ((DDeeuutt  3300::66,,  EEzzeekk  3366::2266––2277))……  eevveenn  tthhee  ttiittllee  ‘‘JJeeww’’  

ccoommeess  iinnttoo  rraaddiiccaall  qquueessttiioonn……PPaauull  iiss  aattttaacckkiinngg  aa  ccoonncceepptt  ooff  llaaww--kkeeeeppiinngg  wwhhiicchh  wwaass  

ttiigghhttllyy  ttiieedd  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  nnaattiioonn  ((wwhhaatt  wwee  ccaann  pprrooppeerrllyy  ccaallll  ‘‘nnaattiioonnaall  

rriigghhtteeoouussnneessss’’))..
4499

  

  

SSoo  cciirrccuummcciissiioonn  ffuunnccttiioonnss  hheerree  aass  aann  aapptt  eexxaammppllee  ooff  nnaattiioonnaall  ssttaattuuss,,  aanndd  PPaauull  uunnddeerrccuuttss  tthhaatt  

ssttaattuuss  tthhrroouugghh  hhiiss  ddeeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  pprriivviilleeggee--bbaasseedd--oonn--cciirrccuummcciissiioonn..    TThhee  ppaarraalllleelliissmm  

bbeettwweeeenn  iinnwwaarrdd  aanndd  oouuttwwaarrdd  ““cciirrccuummcciissiioonn””  wwiitthh  tthhee  iinnwwaarrdd  aanndd  oouuttwwaarrdd  ““JJeeww””  ccoonnffiirrmmss  

eexxpplliicciittllyy  tthhaatt  cciirrccuummcciissiioonn  ssttaannddss  ffoorr  tthhee  ssttaattuuss  ooff  bbeeiinngg  aa  JJeeww,,  nnoott  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  aa  

mmoorraall  ssttaannddaarrdd..        

                                                                                                  
4488

  DDuunnnn,,  RRoommaannss  11--88,,  111199--112200..  
4499

  IIbbiidd..,,  112277--88..  
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TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ootthheerr  wwaayyss  ooff  eexxppllaaiinniinngg  PPaauull’’ss  cchhooiiccee  ooff  cciirrccuummcciissiioonn..    LLuutthheerr,,  ffoorr  

iinnssttaannccee,,  bbeelliieevveedd  tthhaatt  PPaauull  uusseedd  cciirrccuummcciissiioonn  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  aann  eexxaammppllee  ooff  eexxtteerrnnaalliissmm,,  

wwhhiicchh  hhee  ccoonnttrraasstteedd  wwiitthh  ttrruuee  hheeaarrtt  rreelliiggiioonn..
5500

    TToo  bbee  ssuurree,,  PPaauull  ddooeess  aaccccuussee  hhiiss  hhyyppootthheettiiccaall  

ooppppoonneenntt  ooff  eexxtteerrnnaalliissmm,,  bbuutt  tthhee  iinntteerrllooccuuttoorr  ttrruusstteedd  iinn  cciirrccuummcciissiioonn,,  nnoott  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  

eexxtteerrnnaall,,  bbuutt  bbeeccaauussee  iitt  ccoonnnnootteedd  hhiiss  ssttaattuuss  ooff  bbeeiinngg  aa  JJeeww  ((33::11))..    SSoo  PPaauull  cchhoossee  cciirrccuummcciissiioonn  

bbeeccaauussee  iitt  wwaass  aann  eexxaammppllee  ((tthhee  bbeesstt  eexxaammppllee,,  ffoorr  tthhaatt  mmaatttteerr))  ooff  eetthhnniicc  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerrss––

mmaarrkkeerrss  wwhhiicchh  ssuuppppoosseeddllyy  ccoonnffeerrrreedd  pprriivviilleeggee  oonn  hhiiss  ooppppoonneenntt..    EExxtteerrnnaalliissmm  iiss  nnoott  wwhhaatt  PPaauull  

iiss  ooppppoossiinngg  bbuutt  iiss  iinnsstteeaadd  tthhee  rreeaassoonn  PPaauull  ggiivveess  ttoo  iinnvvaalliiddaattee  tthhee  pprriivviilleeggee..      

  CChhaarrlleess  HHooddggee  ttrriieess  ttoo  rreeaadd  tthhee  cciirrccuummcciissiioonn  ppaassssaaggee  aass  ccoommbbaattiinngg  tthhee  ccllaassssiicc  

ssaallvvaattiioonn--bbyy--mmeerriitt  ppoossiittiioonn..    HHee  aasssseerrttss  tthhaatt  ““tthhee  JJeewwss  rreeggaarrddeedd  cciirrccuummcciissiioonn  aass  iinn  ssoommee  wwaayy  

sseeccuurriinngg  tthheeiirr  ssaallvvaattiioonn,,””  qquuoottiinngg  aa  nnuummbbeerr  ooff  rraabbbbiinniicc  ssoouurrcceess  tthhaatt  aarrttiiccuullaattee  cciirrccuummcciissiioonn  iinn  

tteerrmmss  ooff  kkeeeeppiinngg  JJeewwss  oouutt  ooff  hheellll..
5511

    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  cciirrccuummcciissiioonn  wwaass  aann  eexxaammppllee  ooff  aa  

““wwoorrkk””  tthhaatt  aavveerrtteedd  jjuuddggmmeenntt  aanndd  sseeccuurreedd  ppaarraaddiissee  bbyy  iittss  ppeerrffoorrmmaannccee..    HHoowweevveerr,,  HHooddggee’’ss  

vveerryy  wwoorrddiinngg  ((aanndd  hhiiss  nneeeedd  ttoo  mmaarrsshhaall  tthhee  rraabbbbiinniicc  qquuootteess))  bbeettrraayyss  hhiiss  rreeccooggnniittiioonn  tthhaatt  ssuucchh  aa  

ccoonncclluussiioonn  wwaass  nnoott  oobbvviioouuss  ffrroomm  tthhee  tteexxtt..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  nnoonnee  ooff  hhiiss  qquuoottaattiioonnss  ddaattee  

aannyywwhheerree  nneeaarr  tthhee  ffiirrsstt  cceennttuurryy,,  aanndd  ssoommee  ooff  tthheemm  wweerree  eevveenn  hhiiss  ccoonntteemmppoorraarriieess..    AAtt  aannyy  

rraattee,,  cciirrccuummcciissiioonn  iiss  ssiimmppllyy  aa  ppoooorr  eexxaammppllee  ooff  mmeerriittoorriioouuss  ggoooodd  wwoorrkkss,,  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  

ccoommppaarreedd  wwiitthh  iittss  ssttrreennggtthh  aass  aann  eexxaammppllee  ooff  eetthhnniicc  pprriivviilleeggee..
5522

    AAnnyy  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  

eexxaammpplleess  wwoouulldd  hhaavvee  bbeetttteerr  eexxeemmpplliiffiieedd  aa  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  aabbssttaaiinniinngg  ffrroomm  

sseexxuuaall  iimmmmoorraalliittyy  oorr  iiddoollaattrryy,,  ttrreeaattiinngg  tthhee  ppoooorr  wwiitthh  jjuussttiiccee,,  oorr  ttiitthhiinngg..    CCiirrccuummcciissiioonn  iiss  

                                                                                                  
5500

  MMaarrttiinn  LLuutthheerr,,  CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  RRoommaannss,,  ttrraannss  JJ..  TThheeooddoorree  MMuueelllleerr  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  

ZZoonnddeerrvvaann,,  11995544)),,  4477--4488..  
5511

  CChhaarrlleess  HHooddggee,,  CCoommmmeennttaarryy  oonn  tthhee  EEppiissttllee  ttoo  tthhee  RRoommaannss  ((NNeeww  YYoorrkk::  AA..CC..  AArrmmssttrroonngg  aanndd  SSoonn,,  11889966)),,  9977..  
5522

  OOnnee  ccoouulldd  ccoonncceeiivvaabbllyy  ddeeffiinnee  ““eeaarrnniinngg  ssaallvvaattiioonn””  ttoo  iinncclluuddee  aa  ccoorrppoorraattee  aassssuummppttiioonn  ooff  ssaallvvaattiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  

ooff  aa  ppeeooppllee  wwhhoo  aattttaaiinneedd  aa  rriigghhtt  ssttaannddiinngg  bbeeffoorree  GGoodd  tthhrroouugghh  tthheeiirr  pprraaccttiiccee  ooff  cciirrccuummcciissiioonn..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  

ssttrreettcchheess  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  lleeggaalliissmm  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  nneeaarr  iiddeennttiittyy  wwiitthh  ““nnaattiioonnaall  rriigghhtteeoouussnneessss””  

aass  aarrttiiccuullaatteedd  bbyy  DDuunnnn..    
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ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  iiss  ddoonnee  ttoo  aa  ppeerrssoonn,,  nnoott  ssoommeetthhiinngg  tthheeyy  ddoo..    IItt  iiss  aann  iinnhheerriitteedd  mmaarrkkeerr  ooff  aann  

iinnhheerriitteedd  ssttaattuuss,,  nnoott  aann  eexxaammppllee  ooff  ““ddooiinngg  ggoooodd,,””  eexxcceepptt  iinn  aann  eexxttrreemmeellyy  bbrrooaadd  sseennssee..  

  TThhee  cclleeaarreesstt  eevviiddeennccee  tthhaatt,,  iinn  aaddddrreessssiinngg  cciirrccuummcciissiioonn,,  PPaauull  iiss  aattttaacckkiinngg  JJeewwiisshh  

aaddvvaannttaaggee,,  lliieess  iinn  33::11––““TThheenn  wwhhaatt  aaddvvaannttaaggee  hhaass  tthhee  JJeeww??    OOrr  wwhhaatt  iiss  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  

cciirrccuummcciissiioonn??””    PPaauull  aannttiicciippaatteess  aa  rreebbuuttttaall  cchhaalllleennggiinngg  hhiimm  ttoo  eellaabboorraattee  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  

JJeewwiisshh  aaddvvaannttaaggee,,  iimmppllyyiinngg  tthhaatt  ssuucchh  aaddvvaannttaaggee  hhaass  jjuusstt  bbeeeenn  aattttaacckkeedd::  

TThhee  vveerryy  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  qquueessttiioonn  ccaann  bbee  ppuutt  aanndd  ppuutt  iinn  ssuucchh  tteerrmmss  iiss  cclleeaarr  ccoonnffiirrmmaattiioonn  

ooff  PPaauull’’ss  ttaarrggeett  iinn  cchhaapp..22::  tthhee  ‘‘JJeeww’’  iinn  hhiiss  sseellff  aassssuurraannccee  aass  aa  JJeeww,,  ii..ee..  JJeewwiisshh  

oovveerrccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  pprriivviilleeggee  ooff  bbeeiinngg  GGoodd’’ss  cchhoosseenn  ppeeooppllee..    IItt  iiss  tthhee  aassssuummppttiioonn  

tthhaatt  bbeeiinngg  aa  JJeeww  iiss  aann  aaddvvaannttaaggee……tthhaatt  PPaauull  hhaass  aattttaacckkeedd––aanndd  aattttaacckkeedd  ssoo  eeffffeeccttiivveellyy  

tthhaatt  tthhee  sslliigghhttllyy  aaggoonniizzeedd  ccrryy  ooff  JJeewwiisshh  sseellff--iiddeennttiittyy  rreessppoonnddss  iinn  bbeewwiillddeerreedd  pprrootteesstt..
5533

  

  

HHooddggee  eexxppllaaiinnss  33::11ffff..  iinn  aa  ddiiffffeerreenntt  wwaayy..    HHee  ttaakkeess  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  JJeewwiisshh  pprriivviilleeggee  

nnoott  aass  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  PPaauull  aattttaacckkeedd  ddiirreeccttllyy,,  bbuutt  rraatthheerr  aass  aann  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  PPaauull’’ss  ggeenneerraall  

aasssseerrttiioonn  iinn  cchhaapptteerr  22  tthhaatt  aallll  wwiillll  bbee  jjuuddggeedd  aanndd  ccoonnddeemmnneedd  bbyy  tthheeiirr  wwoorrkkss::  

[[JJeewwss]]  ggrreeaatt  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  PPaauull’’ss  aappppllyyiinngg  hhiiss  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess  ooff  jjuussttiiccee  ttoo  tthheeiirr  ccaassee  

wwaass  tthhaatt  tthheeiirr  ssiittuuaattiioonn  wwaass  ppeeccuulliiaarr::  ““GGoodd  hhaass  cchhoosseenn  uuss  aass  hhiiss  ppeeooppllee  iinn  AAbbrraahhaamm..    

IIff  wwee  rreettaaiinn  oouurr  rreellaattiioonn  ttoo  hhiimm  bbyy  cciirrccuummcciissiioonn  aanndd  tthhee  oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  llaaww,,  wwee  

sshhaallll  nneevveerr  bbee  ttrreeaatteedd  oorr  ccoonnddeemmnneedd  aass  tthhee  GGeennttiilleess..””
5544

  

  

SSoo  bbootthh  HHooddggee  aanndd  DDuunnnn  aattttrriibbuuttee  tthhee  sseennssee  ooff  nnaattiioonnaall  pprriivviilleeggee  ttoo  PPaauull’’ss  ddeebbaattee  ppaarrttnneerr,,  bbuutt  

DDuunnnn  iiddeennttiiffiieess  tthhaatt  sseennssee  wwiitthh  tthhee  ppaarrttnneerr’’ss  oorriiggiinnaall  ppoossiittiioonn,,  ttoo  wwhhiicchh  PPaauull  oobbjjeeccttss,,  wwhheerreeaass  

HHooddggee  sseeeess  iitt  aass  aa  rreebbuuttttaall  ttoo  PPaauull’’ss  ppoossiittiioonn..    II  sseeee  nnoo  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhee  ““oobbjjeeccttiioonn””  ddeessccrriibbeedd  

bbyy  HHooddggee  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee  aattttiittuuddee  ooff  ssuuppeerriioorriittyy  PPaauull  wwaass  ccoommbbaattiinngg  iinn  tthhee  ffiirrsstt  

ppllaaccee..
5555

      

                                                                                                  
5533

  DDuunnnn,,  RRoommaannss  11--88,,  113377--113388..  
5544

  HHooddggee,,  RRoommaannss,,  110055--110066..  
5555

  PPaarrtt  ooff  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  HHooddggee  aanndd  DDuunnnn  iiss  uuss  aattttrriibbuuttaabbllee  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  iinntteerrpprreett  RRoommaannss  

aass  aann  ooccccaassiioonnaall  lleetttteerr––aaddddrreesssseedd  ttoo  ppaarrttiiccuullaarr  ppoossiittiioonnss  aanndd  ccoonncceerrnnss––aanndd  aass  aann  eexxppoossiittiioonn  ooff  ssyysstteemmaattiicc  

tthheeoollooggyy––pprreesseennttiinngg  ggeenneerraall  tthheesseess  aanndd  tthheenn  aannsswweerriinngg  aannttiicciippaatteedd  oobbjjeeccttiioonnss..    IIff  iitt  iiss  tthhee  ffoorrmmeerr,,  tthheenn  wwee  llooookk  

ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  aauuddiieennccee  ffoorr  ““wwhhaatt  PPaauull  wwaass  ttrryyiinngg  ttoo  pprroovvee””  aanndd  JJeewwiisshh  ssttaattuuss  bbeeccoommeess  tthhee  pprriimmee  ccaannddiiddaattee..      
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  IInn  tthhee  eenndd,,  22::2255––33::11  mmoosstt  eeaassiillyy  ccoonnffoorrmmss  ttoo  aann  iinntteerrpprreettaattiioonn  tthhaatt  ppllaacceess  tthhee  aacccceenntt  

oonn  eetthhnniicc  pprreessuummppttiioonn  ooff  JJeewwss  oovveerr  GGeennttiilleess,,  tthhee  ssaammee  aattttiittuuddee  wwhhiicchh  PPaauull  iiss  uunnddeerrmmiinniinngg    iinn  

22::1177––2244..    IItt  iiss  tthhee  JJeeww’’ss  bbaassiiss  ffoorr  ssuuppeerriioorriittyy  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  aattttaacckkeedd..    TThhee  aaccccuussaattiioonnss  ooff  

eexxtteerrnnaalliissmm,,  lliikkee  tthhee  iinnddiiccttmmeenntt  ooff  ssiinn  iinn  22::1177––2244,,  aarree  uusseedd  aass  rreeaassoonnss  ttoo  iinnvvaalliiddaattee  tthhaatt  

ssuuppeerriioorriittyy..  

  

33::99––1199::  JJeewwiisshh  AAuuddiieennccee  oorr  GGeenneerraall  AAuuddiieennccee??  

TThhee  OOTT  qquuoottaattiioonnss  iinn  33::1100––1188  aarree  ttrraaddiittiioonnaallllyy  qquuootteedd  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  ssiinnffuullnneessss  ooff  

aallll  iinnddiivviidduuaallss..    CCeerrttaaiinnllyy  tthheeyy  ddoo  tthhaatt..    HHoowweevveerr,,  DDuunnnn  mmaakkeess  tthhee  ccaassee  tthhaatt  tthheeyy  ffuunnccttiioonn  

rrhheettoorriiccaallllyy  iinn  RRoommaannss  iinn  aa  mmoorree  ssppeecciiffiicc  wwaayy::  

TThhee……ffiivvee  qquuoottaattiioonnss  ((vvvv..  1111––1144,,  1188)),,  aallll  ffrroomm  tthhee  PPssaallmmss……wwoouulldd  nnoorrmmaallllyy  bbee  rreeaadd  

wwiitthhiinn  tthhee  ssyynnaaggoogguuee  aass  bboollsstteerriinngg  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  tthhee  ((JJeewwiisshh))  rriigghhtteeoouuss  ccoouulldd  

pplleeaadd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ((ggeennttiillee))  wwiicckkeedd……  AAss  ssoooonn  aass  tthheessee  ssccrriippttuurreess  aarree  rreeaadd  wwiitthhoouutt  tthhee  

bblliinnkkeerrss  ooff  JJeewwiisshh  pprreessuummppttiioonn  ooff  pprriivviilleeggee,,  tthheeyy  bbeeccoommee  aa  ddeevvaassttaattiinngg  iinnddiiccttmmeenntt  ooff  

aallll  ppeeoopplleess,,  JJeewwss  aass  wweellll  aass  GGeennttiilleess..
5566

  

  

DDuunnnn’’ss  ccllaaiimm  aabboouutt  ssyynnaaggoogguuee  uussaaggee  wwoouulldd  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ssuubbssttaannttiiaattee,,  aanndd  GGaatthheerrccoollee  

ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  tthhee  qquuoottaattiioonnss  aarree  nnoott  aallll  iinn  rreeffeerreenncceess  ttoo  GGeennttiilleess;;  ssoommee  cclleeaarrllyy  iinnddiicctt  ssiinnffuull  

JJeewwss..
5577

      IItt  iiss  ooff  ccoouurrssee  aappppaarreenntt  tthhaatt  PPaauull  wwaannttss  ““ttoo  mmaakkee  iitt  cclleeaarr  tthhaatt  aallll  tthhee  wwoorrlldd  wwiitthhoouutt  

eexxcceeppttiioonn  iiss  aannsswweerraabbllee  ttoo  GGoodd  aanndd  lliiaabbllee  ttoo  jjuuddggmmeenntt..””    BBuutt,,  tthhee  eexxaacctt  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  qquuootteess  

nnoottwwiitthhssttaannddiinngg,,  tthheeyy  bbootthh  bbeeggiinn  aanndd  eenndd  wwiitthh  aa  cclleeaarr  ssttaatteemmeenntt  ooff  ppuurrppoossee..    IInn  vveerrssee  99  PPaauull  

ssaayyss  tthhaatt  ““bbootthh  JJeewwss  aanndd  GGrreeeekkss  aarree  aallll  uunnddeerr  ssiinn””  aass  pprrooooff  tthhaatt  ““wwee””  ((JJeewwss))  aarree  nnoott  bbeetttteerr  

tthhaann  ““tthheeyy””  ((GGeennttiilleess))..    AAnndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  qquuoottaattiioonnss  aabboouutt  uunniivveerrssaall  ssiinnffuullnneessss,,  ““wwhheenn  

bbootthh  hhaallvveess  ooff  [[vveerrssee  1199]]  aarree  rreeaadd  ttooggeetthheerr  tthhee  iimmpplliiccaattiioonn  iiss  oobbvviioouuss  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  JJeewwss,,  tthhoossee  

                                                                                                  
5566

  DDuunnnn,,  RRoommaannss  11--88,,  115577..  
5577

  SSiimmoonn  JJ..  GGaatthheerrccoollee,,  WWhheerree  iiss  BBooaassttiinngg??    EEaarrllyy  JJeewwiisshh  SSootteerriioollooggyy  aanndd  PPaauull’’ss  RReessppoonnssee  iinn  RRoommaannss  11--55  
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wwiitthhiinn  tthhee  llaaww,,  wwhhoo  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnvviinncceedd  oonn  tthhiiss  ppooiinntt..””
5588

    IInn  sshhoorrtt,,  GGeennttiillee  ssiinnffuullnneessss  iiss  

ccoommmmoonn  ggrroouunndd  bbeettwweeeenn  PPaauull  aanndd  hhiiss  iinntteerrllooccuuttoorr..    UUnniivveerrssaall  ssiinnffuullnneessss  iiss  aasssseerrtteedd  iinn  oorrddeerr  

ttoo  cclloossee  tthhee  mmoouutthhss  ooff  ““tthhoossee  uunnddeerr  tthhee  llaaww””  ((33::1199)),,  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  JJeewwiisshh  ssiinnffuullnneessss..      

SScchhrreeiinneerr  ((aa  ssttrroonngg  ccrriittiicc  ooff  DDuunnnn))  eexxppllaaiinnss  tthhee  rreeaassoonniinngg  ooff  33::99––1199  iinn  mmuucchh  tthhee  ssaammee  

wwaayy..    ““TThhoossee  tteexxttss  tthhaatt  ddiissttiinngguuiisshheedd  bbeettwweeeenn  tthhee  rriigghhtteeoouuss  aanndd  wwiicckkeedd  aarree  nnooww  ttuurrnneedd  

aaggaaiinnsstt  JJeewwss  wwhhoo  bbeelliieevveedd  tthheeyy  wweerree  rriigghhtteeoouuss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroosseeccuuttee  tthhee  tthheemmee  tthhaatt  aallll  aarree  

gguuiillttyy  bbeeffoorree  GGoodd..””
5599

    TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhiiss  rreeaaddiinngg  iiss  nnoott  ttoo  ddeennyy  tthhaatt  PPaauull  tteeaacchheess  

uunniivveerrssaall  ssiinnffuullnneessss  iinn  RRoommaannss  33..    HHee  ddooeess..    RRaatthheerr  iitt  iiss  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhaatt  iinn  tthhiiss  ppaassssaaggee  hhee  

tteeaacchheess  iitt  iinn  oorrddeerr  ttoo  aarrgguuee  aaggaaiinnsstt  aa  JJeewwiisshh  ccllaaiimm––aanndd  nnoott  aa  ccllaaiimm  tthhaatt  JJeewwss  wweerree  ssiinnlleessss,,  bbuutt  

aa  ccllaaiimm  tthhaatt  JJeewwss  hhaadd  aannyy  mmoorraall  aaddvvaannttaaggee  oovveerr  GGeennttiilleess  bbyy  vviirrttuuee  ooff  bbeeiinngg  JJeewwss..  

  

33::2200––2211::  WWhhaatt  aarree  ““WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww””??  

  HHaavviinngg  bbuuiilltt  aa  ccaassee  tthhaatt,,  uupp  ttoo  tthhiiss  ppooiinntt,,  PPaauull  aattttaacckkss  JJeewwiisshh  pprreessuummppttiioonn  ooff  pprriivviilleeggee  

oovveerr  aaggaaiinnsstt  GGeennttiilleess,,  DDuunnnn  iinnttrroodduucceess  hhiiss  cchhaarraacctteerriissttiicc  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””::  

’’WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  aarree  nnoott  tthhee  ssaammee  aass  ddooiinngg  tthhee  llaaww  ((22::1133––1144)),,  oorr  ffuullffiilllliinngg  tthhee  llaaww  

((22::2277));;  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  aarree  nnoott    tthhee  ssaammee  aass  ‘‘tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  llaaww  wwrriitttteenn  oonn  tthhee  

hheeaarrtt’’  ((22::1155)),,  ‘‘tthhee  cciirrccuummcciissiioonn  ooff  hheeaarrtt  bbyy  tthhee  SSppiirriitt’’  ((22::2299))..    ‘‘WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  aarree  

rraatthheerr  ssoommeetthhiinngg  mmoorree  ssuuppeerrffiicciiaall,,  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  ‘‘tthhee  lleetttteerr’’  ((22::2277,,  2299)),,  aann  oouuttwwaarrdd  

mmaarrkk  iinnddiiccaattiivvee  ooff  eetthhnniicc  ssoolliiddaarriittyy  ((22::2288))
6600

  

  

TThhee  ccoonnnneeccttiioonn  ooff  tthhoouugghhtt  iinn  33::2200  ddooeess  nnoott  rruunn  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  ttoo  

‘‘sshhaallll  bbee  jjuussttiiffiieedd’’  aanndd  iiss  nnoott  aaiimmeedd  ddiirreeccttllyy  aatt  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  

aacchhiieevviinngg  rriigghhtteeoouussnneessss  aanndd  aaccqquuiittttaall..    TThhee  ccoonnnneeccttiioonn  ooff  tthhoouugghhtt  iiss  mmoorree  iinnddiirreecctt,,  ooff  

wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  aass  aa  wwaayy  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  iinnddiivviidduuaall  wwiitthh  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoomm  GGoodd  hhaass  

cchhoosseenn  aanndd  wwiillll  vviinnddiiccaattee  aanndd  ooff  mmaaiinnttaaiinniinngg  hhiiss  ssttaattuuss  wwiitthhiinn  tthhaatt  ppeeooppllee..    IInn  aa  wwoorrdd,,  

tthhee  hhiiddddeenn  mmiiddddllee  tteerrmm  iiss  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  aass  aann  iiddeennttiittyy  ffaaccttoorr,,  tthhee  ssoocciiaall  

ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  aass  mmaarrkkiinngg  oouutt  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  llaaww  iinn  tthheeiirr  ddiissttiinnccttiivveenneessss..
6611
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  IItt  mmaayy  bbee  iinnssttrruuccttiivvee  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  ttoo  ssuurrvveeyy  ootthheerr  aatttteemmppttss  aatt  eexxppllaaiinniinngg  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  

llaaww..””    SSeevveerraall  eeaarrllyy  cchhuurrcchh  wwrriitteerrss  aappppeeaarreedd  ttoo  hhaavvee  aa  pprreeffeerreennccee  ffoorr  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  tthhee  

cceerreemmoonniiaall  llaaww  ffrroomm  tthhee  mmoorraall  llaaww,,  aanndd  aassssoocciiaattiinngg  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmeerr..    SSoo  

PPeellaaggiiuuss  ddeeffiinneess  tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  iinn  RRoommaannss
6622

    iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  AAuugguussttiinnee  ddiidd  iinn  

GGaallaattiiaannss..
6633

    SSiimmiillaarrllyy  AAmmbbrroossiiaasstteerr  ssuummmmaarriizzeess  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  iinn  RRoommaannss  33  aass  

aasssseerrttiinngg  ““tthhaatt  aa  GGeennttiillee  ccaann  bbee  ssuurree  tthhaatt  hhee  iiss  jjuussttiiffiieedd  bbyy  ffaaiitthh  wwiitthhoouutt  ddooiinngg  tthhee  wwoorrkkss  ooff  

tthhee  llaaww,,  ee..gg..,,  cciirrccuummcciissiioonn  oorr  nneeww  mmoooonnss  oorr  tthhee  vveenneerraattiioonn  ooff  tthhee  SSaabbbbaatthh..””
6644

  

  SSiinnccee  tthhee  RReeffoorrmmaattiioonn  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  pprroommiinneenntt  aatttteemmppttss  ttoo  iiddeennttiiffyy  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  

llaaww””  nnoott  wwiitthh  ssoommee  ssuubbsseett  ooff  tthhee  llaaww,,  bbuutt  wwiitthh  tthhee  llaaww  aass  uunnddeerrssttoooodd  iinn  aa  cceerrttaaiinn  wwaayy––tthhee  

llaaww  ffrroomm  aa  ddiissttiinncctt  ppeerrssppeeccttiivvee,,  oorr  tthhee  llaaww  wwiitthh  aa  ddiissttiinncctt  ccoonnnnoottaattiioonn..    LLuutthheerr  iiddeennttiiffiieess  tthhaatt  

ddiissttiinnccttiivvee  ccoonnnnoottaattiioonn  aass  tthhaatt  ooff  rreewwaarrdd  aanndd  ssaannccttiioonn::  

  HHee  ccaallllss  tthhoossee  ddeeeeddss  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww’’  tthhaatt  aarree  ddoonnee  wwiitthhoouutt  ffaaiitthh  aanndd  ddiivviinnee  ggrraaccee,,  

mmeerreellyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  llaaww,,  mmoovveedd  eeiitthheerr  bbyy  ffeeaarr  ooff  ppuunniisshhmmeenntt  oorr  tthhee  aalllluurriinngg  hhooppee  ooff  

rreewwaarrdd..
6655

  

  

HHooddggee  uunnddeerrssttaannddss  tthhee  ddiissttiinnccttiivvee  ccoonnnnoottaattiioonn  aass  tthhaatt  ooff  iimmppeerraattiivvee..    IInn  aa  nnoodd  ttoo  LLuutthheerr,,  hhee  

iinncclluuddeess  mmoottiivvee  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  iimmppeerraattiivvee::  

TThhee  wwoorrdd  nnoommooss  mmeeaannss  tthhaatt  wwhhiicchh  bbiinnddss,,  tthhaatt  ttoo  wwhhiicchh  wwee  aarree  bboouunndd  ttoo  bbee  

ccoonnffoorrmmeedd..    IItt  iiss  tthhaatt  wwhhiicchh  bbiinnddss  tthhee  rreeaassoonn,,  tthhee  ccoonnsscciieennccee,,  tthhee  hheeaarrtt,,  aanndd  tthhee  lliiffee,,  

wwhheetthheerr  iitt  bbee  rreevveeaalleedd  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  oouurr  nnaattuurree,,  oorr  iinn  tthhee  DDeeccaalloogguuee,,  oorr  iinn  tthhee  

llaaww  ooff  MMoosseess,,  oorr  iinn  tthhee  SSccrriippttuurreess..
6666

  

  

TThhee  llaaww  ooff  wwhhiicchh  tthhee  aappoossttllee  ssppeeaakkss,,  iiss  tthhee  llaaww  wwhhiicchh  bbiinnddss  aallll  mmaannkkiinndd……    TThhee  

wwhhoollee  ooff  tthhee  pprreecceeddiinngg  aarrgguummeenntt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  sshhooww  tthhaatt  bbootthh  JJeewwss  aanndd  

GGeennttiilleess……aarree  uunnddeerr  ssiinn……TThhiiss  llaaww……[[eexxtteennddss]]  nnoott  mmeerreellyy  ttoo  tthhee  eexxtteerrnnaall  aacctt,,  bbuutt  ttoo  

tthhee  sseeccrreett  mmoottiivveess..    IItt  ssaayyss,,  ‘‘tthhoouu  sshhaallll  nnoott  ccoovveett;;””……TThhee  ccoonnttrraasstt  oorr  ooppppoossiittiioonn  iiss  
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nneevveerr  bbeettwweeeenn  oonnee  kkiinndd  ooff  wwoorrkkss  aanndd  aannootthheerr……bbuutt  tthhee  ooppppoossiittiioonn  iiss  aallwwaayyss  bbeettwweeeenn  

wwoorrkkss  iinn  ggeenneerraall,,  aallll  wwoorrkkss,,  aanndd  ffaaiitthh..
6677

  

  

SSoo  DDuunnnn  ssttaannddss  iinn  tthhiiss  ttrraaddiittiioonn,,  eexxcceepptt  tthhaatt  hhiiss  ddiissttiinnccttiivvee  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  tthhee  llaaww  iiss  tthhaatt  ooff  

nnaattiioonnaall  pprriivviilleeggee..    HHee  mmiirrrroorrss  LLuutthheerr  iinn  ssaayyiinngg,,  ““IIff  [[PPaauull’’ss  ffeellllooww  JJeewwss]]  hhaadd  pprrooppeerrllyy  

uunnddeerrssttoooodd  tthhee  llaaww  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  rreeaalliizzeedd  iitt  wwaass  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  ggrroouunndd  ooff  

ccoonnffiiddeennccee  oorr  bbooaassttiinngg  ((22::1177,,  2233)),,  bbuutt  rraatthheerr  ttoo  eelliimmiinnaattee  ssuucchh  ccoonnffiiddeennccee  oorr  bbooaassttiinngg..””
6688

    BBuutt  

tthhaatt  ffaallssee  ggrroouunndd  ooff  bbooaassttiinngg,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  DDuunnnn,,  iiss  pprriimmaarriillyy  tthheeiirr  eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy  nnoott  tthheeiirr  

mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt  bbeeffoorree  GGoodd..    ((OOff  ccoouurrssee,,  tthhaatt  eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy  wwoouulldd  iinncclluuddee  ssoommee  

eelleemmeenntt  ooff  mmoorraall  ssuuppeerriioorriittyy,,  aass  eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy  uussuuaallllyy  ddooeess..))  

EEssttaabblliisshhiinngg  aa  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  mmuusstt  wwaaiitt  uunnttiill  tthhee  TThheeoollooggiiccaall  

AAnnaallyyssiiss  cchhaapptteerr..    WWee  ssiimmppllyy  nnoottee  tthhaatt  vveerryy  ffeeww  iinntteerrpprreetteerrss  hhaavvee  ddeeffiinneedd  iitt  wwiitthh  aa  

ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd  lliinngguuiissttiicc  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthhee  pphhrraassee  eerrggaa  nnoommoouu..    WWee  mmuusstt  aaddddiittiioonnaallllyy  aaddmmiitt  

tthhaatt  tthhee  pphhrraassee  ccaarrrriieess  wwiitthh  iitt  mmuullttiippllee  ppoossssiibbllee  ccoonnnnoottaattiioonnss..    AAtt  tthhiiss  ppooiinntt  tthhee  qquueessttiioonn  ffoorr  uuss  

iiss,,  wwoouulldd  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnnnoottaattiioonn  bbeesstt  ffiitt  PPaauull’’ss  ssppeecciiffiicc  uussaaggee  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  iinn  

33::2200??    IItt  sseeeemmss  ttoo  mmee  tthhaatt  DDuunnnn’’ss  ccaassee  ((wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  aarree  vviieewweedd  aass  tthhaatt  wwhhiicchh  mmaakkee  JJeewwss  

ccoonnssiiddeerr  tthheemmsseellvveess  ssuuppeerriioorr  ttoo  GGeennttiilleess))  ccaann  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprreevviioouuss  vveerrsseess..    LLeett  

uuss  rreevviieeww  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ssttaatteedd  tthhuuss  ffaarr::  RRoommaannss  22--33––bbyy  aallll  aaccccoouunnttss  aaddddrreesssseedd  ttoo  aa  JJeewwiisshh  

aauuddiieennccee––ccoommppaarree  JJeewwss  wwiitthh  GGeennttiilleess  eexxpplliicciittllyy  oorr  iimmpplliicciittllyy  iinn  nnoo  lleessss  tthhaann  ssiixxtteeeenn  vveerrsseess  

((22::99,,  1100,,  1111,,  1122,,  1133,,  1144,,  1155,,  1199,,  2200,,  2211,,  2244,,  2266,,  2277,,  33;;11,,  33,,  99))..    TThhee  qquueessttiioonn  iiss,,  wwhhyy  ddooeess  PPaauull  

ddoo  tthhiiss??      22::11  aanndd  22::33  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  aattttiittuuddee  bbeeiinngg  aattttaacckkeedd  iiss  nnoott  oonnllyy  pprreessuummppttiioonn  bbeeffoorree  

GGoodd,,  bbuutt  aallssoo  iinncclluuddeess  pprreessuummppttiioonn  ooff  ssuuppeerriioorriittyy..    TThhee  ddyyaaddss  iinn  22::1199--2200  cclleeaarrllyy  ccoonnnnoottee  

ssuuppeerriioorr--iinnffeerriioorr  ((gguuiiddee--bblliinndd,,  lliigghhtt--tthhoossee  iinn  ddaarrkknneessss,,  ccoorrrreeccttoorr--ffoooolliisshh,,  tteeaacchheerr--iimmmmaattuurree))..    

PPaauull  ddooeess  nnoott  ddeennyy  tthhee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  JJeeww,,  bbuutt  hhee  ddooeess  ggoo  oonn  ttoo  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  aaddvvaannttaaggee  
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oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ccoovveennaanntt  ddiissoobbeeddiieennccee..    TThhee  ppooiinntt  tthheenn  wwoouulldd  nnoott  mmeerreellyy  bbee  tthhaatt  JJeewwss  aarree  

uunnddeerr  ccoonnddeemmnnaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  ssiinnss,,  bbuutt  aaddddiittiioonnaallllyy  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ccoonnddeemmnneedd  jjuusstt  lliikkee  

GGeennttiilleess,,  aanndd  tthhaatt  ““wwee””  aarree  nnoo  bbeetttteerr  tthhaann  ““tthheeyy,,””  ((33::99))  aaggaaiinn  iimmppllyyiinngg  tthhaatt  tthheerree  wwaass  aa  bbeelliieeff  

iinn  ssuuppeerriioorriittyy..    IInn  ffaacctt,,  DDuunnnn’’ss  ccaassee  wwoouulldd  bbee  mmoorree  ccoommppeelllliinngg  iiff  hhee  ddiidd  nnoott  oovveerrppllaayy  hhiiss  

hhaanndd  ooccccaassiioonnaallllyy..    HHee  ddooeess  ssoo  wwhheenneevveerr  hhee  aappppeeaarrss  ttoo  rreeggaarrdd  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aass  

ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww,,  rraatthheerr  tthhaann  ssiimmppllyy  ccoonnnnoottiinngg  iitt..    ((TThhiiss  iiss  

wwhhyy  hhee  iiss  oofftteenn  mmiissrreepprreesseenntteedd  aass  hhoollddiinngg  tthhee  ““cceerreemmoonniiaall  llaaww””  ppoossiittiioonn..))    HHee  ddooeess  ssoo  

eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  hhee  iimmpplliieess  tthhaatt  PPaauull’’ss  oonnllyy  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  ““wwoorrkkss””  oorr  ““llaaww””  ccoommeess  wwhheenn  tthheeyy  

ffuunnccttiioonn  wwiitthh  aa  ccoonnnnoottaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  pprriivviilleeggee,,  aanndd  ootthheerrwwiissee  hhee  iiss  ffiinnee  wwiitthh  tthheemm..    

AAlltthhoouugghh  hhee  nneevveerr  ssaayyss  tthhiiss,,  oonnee  ccaann  ggeett  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  DDuunnnn’’ss  PPaauull  wwoouulldd  ppeerrmmiitt  

bbooaassttiinngg  iinn  tthhee  llaaww  iinn  ssoommee  ootthheerr  sseennssee,,  aass  lloonngg  aass  iitt  wwaass  nnoott  aa  nnaattiioonnaalliissttiicc  bbooaasstt..    TThhiiss  iiss  

uunnffoorrttuunnaattee,,  ssiinnccee  iitt  ccoouulldd  eelliicciitt  uunnnneecceessssaarryy  sskkeeppttiicciissmm  ttoo  hhiiss  ootthheerrwwiissee  ccoommppeelllliinngg  ccaassee  tthhaatt  

eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy  iiss  wwhhaatt  PPaauull  ccoommbbaattss  iinn  RRoommaannss  22––33..  

IInn  rreeaalliittyy,,  DDuunnnn’’ss  uunnddeerrssttaannddiinnggss  ooff  33::99––1188  ((tthhee  pprreecceeddiinngg  sseeccttiioonn)),,  aanndd  ooff  33::2288––3300  

((tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonn))  aarree  ssuuffffiicciieenntt  wwaarrrraanntt  ttoo  pprreessuummee  tthhaatt  PPaauull,,  wwhheenn  hhee  ddeenniieess  tthhaatt  tthhee  

wwoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww  ccaann  jjuussttiiffyy  ((vveerrssee  2200)),,  iiss  ddeennyyiinngg  tthhee  eeffffiiccaacciioouussnneessss  ooff  JJeewwiisshh  wwoorrkkss..    TThhiiss  

iiss  nnoott  ttoo  iimmppllyy  tthhaatt  ootthheerr  kkiinnddss  ooff  wwoorrkkss  ccaann  jjuussttiiffyy,,  bbuutt  iinnsstteeaadd  tthhaatt  tthhee  ddeenniiaall  iinn  tthhiiss  

ppaarrttiiccuullaarr  ppaassssaaggee  ffuunnccttiioonnss  aass  aa  ssuubb--aarrgguummeenntt  iinn  aann  oovveerraallll  ccaassee  aaggaaiinnsstt  JJeewwiisshh  pprriivviilleeggee..  

  

33::2277––2299::  NNaattiioonnaalliissttiicc  BBooaasstt  oorr  LLeeggaalliissttiicc  BBooaasstt??  

  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  RRoommaannss  33,,  PPaauull  eecchhooeess  mmaannyy  ooff  tthhee  tthheemmeess  wwee  hhaavvee  sseeeenn  pprreevviioouussllyy::  

bbooaassttiinngg  ((22::1177,,  2233)),,  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  ((33::2200  aanndd  33::2288)),,  

eevveenn  GGoodd’’ss  oonneenneessss  ((GGaall  33::2200))..    HHee  aallssoo  mmaakkeess  aa  vveerryy  eexxpplliicciitt  rreeffeerreennccee  ttoo  JJeewwss  aanndd  
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GGeennttiilleess::  ““IIss  GGoodd  tthhee  GGoodd  ooff  JJeewwss  oonnllyy??    IIss  HHee  nnoott  tthhee  GGoodd  ooff  GGeennttiilleess  aallssoo??    YYeess  ooff  GGeennttiilleess  

aallssoo..””  ((33::2299))    DDuunnnn  rreeccooggnniizzeess  iinn  tthhiiss  ppaassssaaggee  oonnee  ooff  tthhee  ssttrroonnggeesstt  ppiieecceess  ooff  eevviiddeennccee  ffoorr  hhiiss  

ccaassee,,  tthhaatt  PPaauull  wwaass  mmoorree  ddiirreeccttllyy  aarrgguuiinngg  aaggaaiinnsstt  ssttaattuuss  ffrroomm  tthhee  llaaww  tthhaann  aacchhiieevveemmeenntt  

tthhrroouugghh  tthhee  llaaww::  

WWhhaatt  iiss  iinn  vviieeww  hheerree  iiss  nnoott  tthhee  sseellff--ccoonnffiiddeennccee  ooff  tthhee  rreelliiggiioouuss  ppeerrssoonn……..  RRaatthheerr  PPaauull  

aattttaacckkss  tthhee  sseellff--ccoonnffiiddeennccee  ooff  tthhee  JJeeww  aass  JJeeww,,  tthhee  bbooaassttiinngg  iinn  GGoodd  aass  IIssrraaeell’’ss  GGoodd,,  tthhee  

pprriiddee  iinn  tthhee  llaaww  aass  iinnddiiccaattiinngg  GGoodd’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  hhiiss  ppeeooppllee  aanndd  aass  mmaarrkkiinngg  tthheemm  

ooffff  ffrroomm  ootthheerr  nnaattiioonnss……tthhee  ttyyppiiccaall  JJeeww  ooff  PPaauull’’ss  ttiimmee  ccoouulldd  nnoott  tthhiinnkk  ooff  tthhee  llaaww  

ootthheerr  tthhaann  iinn  iittss  ddiissttiinnccttiivveenneessss  aass  tthhee  JJeewwiisshh  llaaww..
6699

  

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDuunnnn,,  PPaauull  tthheenn  aaddvvooccaatteess  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  tthhee  llaaww  ffrroomm  tthhee  eerrrraanntt  

nnaattiioonnaalliissttiicc  ppeerrssppeeccttiivvee  hhee  hhaass  bbeeeenn  ccrriittiicciizziinngg::  

  ““TThhee  llaaww  ooff  ffaaiitthh””  tthheenn  mmuusstt  mmeeaann  tthhee  llaaww  uunnddeerrssttoooodd  iinn  tteerrmmss  ooff  ffaaiitthh……  IItt  iiss  ttwwoo  

wwaayyss  ooff  llooookkiinngg  aatt  tthhee  llaaww  aass  aa  wwhhoollee  wwhhiicchh  hhee  hheerree  sseettss  iinn  ooppppoossiittiioonn;;  wwhheenn  tthhee  llaaww  

iiss  uunnddeerrssttoooodd  iinn  tteerrmmss  ooff  wwoorrkkss  iitt  iiss  sseeeenn  aass  ddiissttiinnccttiivveellyy  JJeewwiisshh  aanndd  ppaarrttiiccuullaarr  

ffeeaattuurreess  ccoommee  iinnttoo  pprroommiinneennccee  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  cciirrccuummcciissiioonn));;  bbuutt  wwhheenn  tthhee  llaaww  iiss  

uunnddeerrssttoooodd  iinn  tteerrmmss  ooff  ffaaiitthh  iittss  ddiissttiinnccttiivvee  JJeewwiisshh  cchhaarraacctteerr  cceeaasseess  ttoo  hhoolldd  cceenntteerr  

ssttaaggee,,  aanndd  tthhee  ddiissttiinnccttiivveellyy  JJeewwiisshh  wwoorrkkss  bbeeccoommee  ssuubbssiiddiiaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  mmaatttteerrss..
7700

  

  

OOnnllyy  wwhheenn  tthhee  uunniivveerrssaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  iiss  rreeccooggnniizzeedd  ccaann  iitt  ffuullffiillll  iittss  pprrooppeerr  rroollee,,  

aass  tthhee  wwoorrdd  ooff  tthhee  CCrreeaattoorr  ttoo  hhiiss  ccrreeaattuurreess  bbyy  wwhhiicchh  hhee  ccaallllss  tthheemm  ttoo  tthheeiirr  pprrooppeerr  

ccrreeaattuurreellyy  rreessppoonnssee  aanndd  bbyy  wwhhiicchh  hhee  wwiillll  iinn  tthhee  eenndd  jjuuddggee  tthheemm  aallll––JJeeww  aanndd  GGeennttiillee..    

TThhee  llaaww  uunnddeerrssttoooodd  tthhuuss……iiss  tthhee  ‘‘llaaww  ooff  ffaaiitthh’’..
7711

  

  

AAss  wwee  hhaavvee  nnooww  ccoommee  ttoo  eexxppeecctt,,  tthhiiss  vviieeww  ccoonnttrraassttss  wwiitthh  tthhaatt  ooff  LLuutthheerr,,  wwhhoo  ddooeess  

eeqquuaattee  tthhee  JJeewwiisshh  bbooaasstt  wwiitthh  tthhee  ““sseellff  ccoonnffiiddeennccee  ooff  tthhee  rreelliiggiioouuss  ppeerrssoonn,,””  aanndd  ffaaiitthh  tthheerreeffoorree  

wwiitthh  tthhee  hhuummbbllee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann::  

[[JJeewwss]]  wwhhoo  aarree  ooff  tthhee  LLaaww  ssaayy  ttoo  GGoodd……””WWee  hhaavvee  ddoonnee  wwhhaatt  tthhoouu  hhaass  ccoommmmaannddeedd  

uuss..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ooff  ffaaiitthh  ssaayy::  ‘‘WWEE  ccaannnnoott  ddoo  iitt,,  nnoorr  hhaavvee  wwee  

ddoonnee  iitt;;  bbuutt  ggrraanntt  uuss  ggrraaccee  tthhaatt  wwee  mmaayy  ddoo  wwhhaatt  TThhoouu  hhaass  ccoommmmaannddeedd  uuss..’’    WWhhiillee  

tthheerreeffoorree  tthheeyy  wwhhoo  aarree  ooff  tthhee  LLaaww  aarree  aarrrrooggaanntt  aanndd  bbooaassttffuull,,  tthheeyy  wwhhoo  aarree  ooff  ffaaiitthh  aarree  

hhuummbbllee  aanndd  ddeessppiissee  tthheeiirr  oowwnn  rriigghhtteeoouussnneessss..
7722
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HHeerree  wwee  mmuusstt  hhiigghhlliigghhtt  tthhaatt,,  aalltthhoouugghh  mmaannyy  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  pprrooppoonneennttss  ddeennyy  JJeewwiisshh  sseellff--

rriigghhtteeoouussnneessss,,  ffoorr  oouurr  ppuurrppoosseess  tthhaatt  iiss  bbeessiiddee  tthhee  ppooiinntt..    OOuurr  qquueessttiioonn  iiss  nnoott  wwhheetthheerr  sseellff--

rriigghhtteeoouuss  bbooaassttiinngg  wwaass  hhiissttoorriiccaallllyy  pprreesseenntt  oorr  ppoossssiibbllee  aammoonngg  sseeccoonndd--tteemmppllee  JJuuddaaiissmm..    IItt  iiss  

wwhheetthheerr  tthhaatt  ssoorrtt  ooff  bbooaassttiinngg  bbeesstt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  wwhhaatt  PPaauull  ssppeecciiffiiccaallllyy  aarrgguueess  aaggaaiinnsstt  iinn  

RRoommaannss  33::2277,,  oorr  wwhheetthheerr  aa  ““nnaattiioonnaalliissttiicc””  oorr  ““ssttaattuuss””  bbooaasstt  wwoouulldd  ffiitt  bbeetttteerr..  

  DDuunnnn  tthheenn  pprroocceeeeddss  ttoo  eexxppllaaiinn  33::2288..    HHee  ttrreeaattss  tthhee  ““wwee  mmaaiinnttaaiinn””  iinn  aa  mmaannnneerr  ssiimmiillaarr  

ttoo  tthhee  ““wwee  kknnooww””  ssttaatteemmeenntt  iinn  GGaallaattiiaannss  22::1166::    IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoouunntteerr  nnaattiioonnaalliissttiicc  bbooaassttiinngg,,  PPaauull  

mmaakkeess  aann  ““aappppeeaall  ttoo  wwhhaatt  wwaass  aa  bbaassiicc  aanndd  aaggrreeeedd  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  ggoossppeell  ccoommmmoonn  ttoo  aallll  tthhee  

eeaarrlliieesstt  CChhrriissttiiaannss,,  llooyyaall  JJeewwss  aass  wweellll  aass  GGeennttiilleess,,””
7733

  nnaammeellyy  tthhaatt  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ccoommeess  bbyy  ffaaiitthh  

aappaarrtt  ffrroomm  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..    II  ffaaiill  ttoo  sseeee  hhooww  DDuunnnn  ccaann  ttaakkee  tthhiiss  aaxxiioomm  ttoo  bbee  ccoommmmoonn  

ggrroouunndd  bbeettwweeeenn  PPaauull  aanndd  hhiiss  aauuddiieennccee  iiff  hhee  ddeeffiinneess  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aass  ddeennoottiinngg  tthhee  

eetthhnnoocceennttrriicc  aattttiittuuddee  bbeeiinngg  ooppppoosseedd..    TThhee  aarrgguummeenntt  aaccttuuaallllyy  wwoorrkkss  mmuucchh  bbeetttteerr  iiff  ““wwoorrkkss  ooff  

tthhee  llaaww””  ssiimmppllyy  mmeeaannss  ddooiinngg  tthhee  JJeewwiisshh  llaaww..    TThheenn  tthhee  aaxxiioomm  wwoouulldd  sseerrvvee  aass  aa  ggeenneerraall  

pprriinncciippllee  iinnvvookkeedd  ttoo  eexxcclluuddee  bbooaassttiinngg  iinn  llaaww--ddeerriivveedd  ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess..    AAtt  aannyy  rraattee,,  ““wwee  

mmaaiinnttaaiinn””  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  iinnddiiccaattee  ccoommmmoonn  ggrroouunndd  wwiitthh  PPaauull’’ss  aauuddiieennccee..    IItt  ccoouulldd  jjuusstt  aass  

eeaassiillyy  rreefflleecctt  tthhaatt  ffaacctt  tthhaatt  PPaauull  hhaass  aallrreeaaddyy  pprreesseenntteedd  tthhiiss  eexxaacctt  ttrruutthh  eeiigghhtt  vveerrssee  eeaarrlliieerr  iinn  

33::2200..  

  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  33::2299,,  DDuunnnn  ssttaakkeess  hhiiss  ssttrroonnggeesstt  ccllaaiimm  iinn  tthhiiss  ppaassssaaggee..    TThhee  qquueessttiioonn,,  

““iiss  GGoodd  tthhee  GGoodd  ooff  tthhee  JJeewwss  oonnllyy??””  pprroovveess  tthhaatt  PPaauull  wwaass  ooppppoossiinngg  aann  aattttiittuuddee  tthhaatt  eeffffeeccttiivveellyy  

iimmpplliieedd  tthhaatt  GGoodd  wwaass  GGoodd  ooff  tthhee  JJeewwss,,  aann  aattttiittuuddee  tthhaatt  hhee  ccoouunntteerrss  bbyy  aappppeeaalliinngg  ttoo  GGoodd’’ss  

oonneenneessss,,  aanndd  tthheerreeffoorree  HHiiss  uunniivveerrssaalliittyy..
7744

    ((TTeelllliinnggllyy,,  LLuutthheerr  mmaakkeess  nnoo  mmeennttiioonn  wwhhaattssooeevveerr  
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ooff  vveerrssee  2299  iinn  hhiiss  ccoommmmeennttaarryy..
7755

))    PPaauull,,  iinn  ccoonnsseeccuuttiivvee  vveerrsseess,,  ddeenniieess  ((11))  bbooaassttiinngg,,  ((22))  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,  aanndd  ((33))  tthhaatt  GGoodd  iiss  tthhee  GGoodd  ooff  JJeewwss,,  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  tthhoossee  

tthhrreeee  ccoonncceeppttss  wweerree  cclloosseellyy  rreellaatteedd  iinn  hhiiss  mmiinndd..  

  TThhoommaass  SScchhrreeiinneerr  aanndd  SSiimmoonn  GGaatthheerrccoollee  hhaavvee  bbootthh  aaddvvaanncceedd  aalltteerrnnaattiivvee  eexxppllaannaattiioonnss  

ooff  33::2277––2299..    TThheeyy  ccoonnssttrruucctt  PPaauull’’ss  aarrgguummeenntt  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  ttoo  bbrreeaakk  tthhee  llooggiiccaall  ccoonnnneeccttiioonn  

bbeettwweeeenn  vveerrsseess  2288  aanndd  2299..    OOff  ppaarrttiiccuullaarr  ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  tthheemm  iiss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  PPaauull  cchhoooosseess  tthhee  

ccoonnnneeccttoorr  ““oorr””  nnoott  ““ffoorr..””    SScchhrreeiinneerr  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ttaakkeess  tthhee  ““oorr””  aass  iinnttrroodduucciinngg  aa  ““ffrreesshh  

aarrgguummeenntt””  ffoorr  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh,,  nnoott  ddiirreecctt  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  bbooaassttiinngg  ooff  vveerrsseess  2277––2288..    

TThhiiss  aarrgguummeenntt  iiss  tthhaatt  GGoodd,,  aass  tthhee  uunniivveerrssaall  lloorrdd,,  wwoouulldd  ssuurreellyy  jjuussttiiffyy  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess  oonn  

tthhee  ssaammee  bbaassiiss,,  tthhaatt  ooff  ffaaiitthh..
  7766

    SSoo  ffoorr  SScchhrreeiinneerr::  

  PPRREEMMIISSEE::  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  IISS  BBYY  FFAAIITTHH  

  AARRGGUUMMEENNTT  11::  vv..  2277––2288  BBooaassttiinngg  eexxcclluuddeedd  bbeeccaauussee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  iiss  nnoott  bbyy  wwoorrkkss  ooff  

tthhee  llaaww  

  AARRGGUUMMEENNTT  22::  vv..  2299  GGoodd  jjuussttiiffiieess  eevveerryyoonnee  oonn  tthhee  ssaammee  bbaassiiss    

FFoorr  mmyy  ppaarrtt,,  II  sseeee  nnoo  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhee  ““oorr””  ccoouulldd  nnoott  bbee  iinnttrroodduucciinngg  aa  ““ffrreesshh  aarrgguummeenntt””  

aaggaaiinnsstt  bbooaassttiinngg..    TThhuuss,,  

PPRREEMMIISSEE::  vv..  2277  BBooaassttiinngg  ((oovveerr  aaggaaiinnsstt  GGeennttiilleess))  iiss  eexxcclluuddeedd  

AARRGGUUMMEENNTT  11::  vv..  2288  JJuussttiiffiiccaattiioonn  iiss  bbyy  ffaaiitthh  nnoott  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  

AARRGGUUMMEENNTT  22::  ((ffrreesshh  aarrgguummeenntt))  vv..  2299  GGoodd  iiss  tthhee  GGoodd  ooff  GGeennttiilleess  aass  wweellll  aass  JJeewwss  

GGaatthheerrccoollee,,  ffoorr  hhiiss  ppaarrtt,,  uunnddeerrssttaannddss  tthhee  rrhheettoorriiccaall  qquueessttiioonnss  iinn  vveerrssee  2299  aass  aa  rreedduuccttiioo  aadd  

aabbssuurrddaamm..    TThheeyy  ddoo  nnoott  rreepprreesseenntt  tthhee  ppoossiittiioonn  PPaauull  wwaass  ooppppoossiinngg,,  bbuutt  rraatthheerr  tthhee  rriiddiiccuulloouuss  

ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  ppoossiittiioonn  hhee  wwaass  ooppppoossiinngg..    TThhaatt  iiss,,  iiff  TToorraahh  wwaass  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssaallvvaattiioonn,,  
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tthheenn  tthhaatt  wwoouulldd  iimmppllyy  tthhaatt  GGoodd  hhaadd  nnoo  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  GGeennttiilleess,,  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  wwaass  sseellff--

eevviiddeennttllyy  uunnttrruuee..
7777

    AAccttuuaallllyy,,  DDuunnnn  uunnddeerrssttaannddss  tthhee  rrhheettoorriiccaall  qquueessttiioonnss  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy––aass  aa  

rreedduuccttiioo  aadd  aassbbuurrddaamm..    ““GGoodd  bbeeiinngg  GGoodd  ooff  oonnllyy  tthhee  JJeewwss  oonnllyy””  ffoorr  DDuunnnn,,  ddiidd  nnoott  rreepprreesseenntt  

tthhee  ppoossiittiioonn  PPaauull  wwaass  ooppppoossiinngg,,  bbuutt  wwaass  rraatthheerr  tthhee  rriiddiiccuulloouuss  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  bbooaassttiinngg  iinn  tthhee  

llaaww..      

IItt  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  tthhaatt,,  aafftteerr  mmoouunnttiinngg  aann  aattttaacckk  aaggaaiinnsstt  DDuunnnn’’ss  rreeaaddiinngg  ooff  vveerrsseess  2277––2299,,  

bbootthh  SScchhrreeiinneerr  aanndd  GGaatthheerrccoollee  bbaacckkppeeddaall  aanndd  aaddmmiitt  aatt  lleeaasstt  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eexxcclluussiivviissmm  iinn  

PPaauull’’ss  ddiissccuussssiioonn::  

EEvveenn  iiff  vveerrsseess  2277––2299  wweerree  ddiirreecctteedd  aaggaaiinnsstt  JJeewwiisshh  eexxcclluussiivviissmm,,  bbooaassttiinngg  iinn  

aacchhiieevveemmeenntt  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  ssttiillll  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthheeiirr  eexxcclluussiivviissmm..    MMaannyy  JJeewwss  

bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthheeiirr  oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  llaaww  wwaass  aa  ssiiggnn  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  mmoorraallllyy  ssuuppeerriioorr  ttoo  

GGeennttiilleess..
7788

  

  

II  wwoouulldd  cceerrttaaiinnllyy  aaffffiirrmm  tthhaatt  GGeennttiillee  iinncclluussiioonn  iiss  pprroommiinneenntt  iinn  33::2299––3300,,  bbuutt  tthhaatt  

ccaannnnoott  sseerrvvee  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  aanntthhrrooppoollooggiiccaall  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn..
7799

  

  

SSoo  iitt  ttuurrnnss  oouutt  tthheeyy  aarree  nnoott  ssoo  mmuucchh  aarrgguuiinngg  aaggaaiinnsstt  DDuunnnn’’ss  hhiigghhlliigghhttiinngg  ooff  eexxcclluussiivviissmm,,  bbuutt  

aarrgguuiinngg  tthhaatt  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  eemmpphhaassiizzeedd  aass  wweellll..      

  SSoo  wwhhaatt,,  tthheenn,,  wwaass  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ““bbooaasstt””  iinn  33::2277??    WWee  hhaavvee  ttrriieedd  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  

pprroommiinneennccee  ooff  JJeeww--GGeennttiillee  ccoommppaarriissoonnss  iinn  22::1177––33::3311..    FFoorr  tthhaatt  rreeaassoonn,,  pplluuss  tthhee  cclloossee  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  22::2299  ((II  ffiinndd  tthhee  ffoorr//oorr  aarrgguummeenntt  uunnccoonnvviinncciinngg))  iitt  iiss  ppllaauussiibbllee  tthhaatt  DDuunnnn  iiss  

rriigghhtt,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  bbooaasstt  bbeeiinngg  eexxcclluuddeedd  iiss  oonnee  ooff  eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy..    BBuutt  iitt  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  

bbooaasstt  iiss  oonnllyy  tthhaatt..    IInn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  tteexxtt  PPaauull  eexxpplliiccaatteess  aa  bbooaasstt  tthhaatt  iiss  bbeeffoorree  GGoodd  aanndd  bbaasseedd  

oonn  wwoorrkkss,,  nnoott  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..    ((RRoommaannss  44  ddooeess  hhoowweevveerr  ccoonnttiinnuuee  tthhee  tthhrreeaadd  ooff  ccoommppaarriinngg  

cciirrccuummcciisseedd  ((JJeewwss))  aanndd  uunncciirrccuummcciisseedd  ((GGeennttiilleess))  aanndd  uunnddeerrmmiinniinngg  eexxcclluussiivviissmm  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  
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tthhee  cciirrccuummcciisseedd..))    RRoommaannss  44::11––88  ddeessccrriibbeess  aa  bbooaasstt  tthhaatt  ddooeess  ffiitt  rraatthheerr  nneeaattllyy  iinnttoo  ““eeaarrnniinngg  

ssaallvvaattiioonn  tthhrroouugghh  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt..””    BBuutt  bbeeccaauussee  tthhee  bbooaasstt  wwaass  oonnee  ooff  pprreessuummppttiioonn  bbeeffoorree  

GGoodd,,  iitt  ddooeess  nnoott  ffoollllooww  tthhaatt  tthhee  bbooaasstt  wwaass  nnoott  aallssoo  aa  bbooaasstt  ooff  eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy,,  eessppeecciiaallllyy  

bbaasseedd  oonn  tthhee  eevviiddeennccee  pprreesseenntteedd  tthhuuss  ffaarr..    TThhee  aannsswweerr  iiss  nnoott  eeiitthheerr--oorr,,  bbuutt  bbootthh--aanndd,,  wwiitthh  oonnee  

oorr  tthhee  ootthheerr  ssiiddee  rreecceeiivviinngg  mmoorree  pprroommiinneennccee  aatt  ppaarrttiiccuullaarr  ppooiinnttss..    TThhaatt  iiss,,  PPaauull  uunnddeerrmmiinneess  

wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  iinn  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  wwaayyss::  iinn  tteerrmmss  ooff  llaaww––wwiitthh  iittss  mmoorree  eetthhnniicc  ccoonnnnoottaattiioonnss––  aanndd  

iinn  tteerrmmss  ooff  wwoorrkkss––wwiitthh  iittss  mmoorree  aacchhiieevveemmeenntt  oorriieenntteedd  ccoonnnnoottaattiioonnss..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  wwee  nneeeedd  

ttoo  aadddd  tthhaatt  DDuunnnn  iinnssuuffffiicciieennttllyy  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhiiss  sseeccoonndd  aassppeecctt,,  ii..ee..  tthhee  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt  

iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  JJeewwiisshh  nnaattiioonnaall  bbooaasstt,,  aanndd  aallssoo  tthhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  ffuuttuurree  ssaallvvaattiioonn  iimmpplliieedd  iinn  iitt  

aass  wweellll..    IInn  tthhee  wwoorrddss  ooff  GGaatthheerrccoollee,,  33::2277  iiss  aa  nnaattiioonnaall  bbooaasstt,,  bbuutt  iiss  aa  bbooaasstt  bbootthh  iinn  eelleeccttiioonn  

aanndd  aallssoo  iinn  ccoonnffiiddeennccee  iinn  ffuuttuurree  vviinnddiiccaattiioonn  bbeeffoorree  GGoodd  ((bbaasseedd  oonn  oobbeeddiieennccee))..    SSoo  33::2277  

eevviiddeenncceess  ““ccoonnffiiddeennccee  tthhaatt  GGoodd  wwoouulldd  vviinnddiiccaattee  IIssrraaeell  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  bbootthh  eelleeccttiioonn  aanndd  

oobbeeddiieennccee,,  tthhaatt  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  vviinnddiiccaattee  tthheemm  bbootthh  bbeeffoorree  aanndd  oovveerr  aaggaaiinnsstt  tthhee  GGeennttiilleess..””
8800

  

  

SSuummmmaarryy  

  AAlltthhoouugghh  II  ddoo  nnoott  eennddoorrssee  eevveerryytthhiinngg  DDuunnnn  ssaayyss  aabboouutt  tthhee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  II  ddoo  

aaggrreeee  wwiitthh  hhiimm  tthhaatt  RRoommaannss  22::1177––33::3311  aarrgguuee  qquuiittee  ddiirreeccttllyy  aaggaaiinnsstt  JJeewwiisshh  pprreessuummppttiioonn  ooff  

ssuuppeerriioorriittyy..    ((II  ddoo  nnoott  tthhiinnkk  iitt  aarrgguueess  tthhiiss  eexxcclluussiivveellyy..))    AAss  iinn  GGaallaattiiaannss,,  wwee  hhaavvee  ttrriieedd  ttoo  

sshhooww  hhooww  JJeeww--GGeennttiillee  rreellaattiioonnss  ggeenneerraallllyy,,  aanndd  JJeewwiisshh  eetthhnniicc  ssuuppeerriioorriittyy  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  ffoorrmm  aa  

bbaacckkddrroopp  ttoo  PPaauull’’ss  tthheeoollooggiiccaall  ddiissppuuttaattiioonn  wwiitthh  hhiiss  aauuddiieennccee..    SSoo  iinn  bbootthh  ooff  PPaauull’’ss  eexxtteennddeedd  

ccoonnttrraassttss  bbeettwweeeenn  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  aanndd  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,  eetthhnnoocceennttrriissmm  iiss  wwoovveenn  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  aarrgguummeenntt..    DDooeess  tthhiiss  mmeeaann  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrraasstt  iiss  nnoott  aabboouutt  hhuummaann  eeffffoorrtt  vveerrssuuss  

ttrruusstt  iinn  CChhrriisstt  aalloonnee??    NNoott  aatt  aallll..    AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  iiff  wwee  ddeeffiinnee  ““wwoorrkkss””  aass  aannyytthhiinngg  aaddddeedd  
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ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt,,  tthheenn  eetthhnniicc  bbaacckkggrroouunndd  wwoouulldd  tteecchhnniiccaallllyy  bbee  aa  ““wwoorrkk””  aanndd  eetthhnnoocceennttrriissmm  

wwoouulldd  iinn  aa  sseennssee  bbee  ““lleeggaalliissmm..””    WWee  aarree  bbeetttteerr  ooffff  ttaakkiinngg  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  FFrraannkk  TThhiieellmmaann::  

TThheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ttoo  cchhoooossee  bbeettwweeeenn  DDuunnnn’’ss  eemmpphhaassiiss  oonn  nnaattiioonnaalliissmm  aanndd  tthhee  

RReeffoorrmmaattiioonn’’ss  eemmpphhaassiiss  oonn  hhuummaann  eeffffoorrtt  aass  tthhee  pprrooppeerr  bbaacckkggrroouunndd  ffoorr  PPaauull’’ss  

ppoolleemmiicc..    PPaauull  aarrgguueedd  aaggaaiinnsstt  bbootthh,,  wwiitthh  tthhee  iissssuuee  ooff  nnaattiioonnaalliissmm  uuppppeerrmmoosstt  iinn  hhiiss  

tthhiinnkkiinngg  iinn  ssoommee  tteexxttss  ((RRoomm  11::11––2299,,  33::2277––3300,,  aanndd  GGaall  22::1155––2211)),,  tthhee  iissssuuee  ooff  hhuummaann  

eeffffoorrtt  iinn  ootthheerrss  ((RRoomm  33::99--2200;;  44::44––55,,  99::3300––1100::1133,,  1111::66)),,  aanndd  bbootthh  iissssuueess  rreecceeiivviinngg  

rroouugghhllyy  eeqquuaall  wweeiigghhtt  iinn  ssttiillll  ootthheerrss  ((RRoomm  99::1100––1133,,  GGaall  33::1100––1144))..
8811

  

  

FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwee  wwoouulldd  bbee  wwiissee  ttoo  ffoollllooww  tthhee  lleeaadd  ooff  SSiimmoonn  GGaatthheerrccoollee  iinn  sseeeeiinngg  tthhaatt,,  eevveenn  

wwhheenn  oonnee  ooff  tthhee  ttwwoo  eemmpphhaasseess  iiss  pprroommiinneenntt,,  tthhee  ootthheerr  iiss  pprreesseenntt  aass  wweellll..
8822

  

  TThheerreeffoorree,,  wwhheenn  wwee  aasskk  wwhheetthheerr  PPaauull  ooppppoosseess  ssttaattuuss  oorr  aacchhiieevveemmeenntt  iinn  RRoommaannss  22––33,,  

tthhee  aannsswweerr  iinn  ggeenneerraall  iiss  bbootthh--aanndd..    AAss  iinn  GGaallaattiiaannss,,  hhee  aarrgguueess  ffoorr  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aalloonnee..    IInn  

ddooiinngg  ssoo,,  hhee  cclleeaarrllyy  mmaakkeess  ssttaatteemmeennttss  tthhaatt  wwoouulldd  eexxcclluuddee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbaasseedd  oonn  ssttaattuuss  aanndd  

oonneess  tthhaatt  wwoouulldd  eexxcclluuddee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbaasseedd  oonn  aacchhiieevveemmeenntt..    ((WWee  wwiillll  sshhooww  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

cchhaapptteerr  tthhaatt  tthhee  ttwwoo  aarree  mmuucchh  mmoorree  ccoonnnneecctteedd  tthhaann  eeiitthheerr  ssiiddee  ttyyppiiccaallllyy  aaddmmiittss..))    DDuunnnn’’ss  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ttoo  iinnssiisstt  tthhaatt  iinn  PPaauull’’ss  RRoommaannss  22––33  ddiissccuussssiioonn  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  ssttaattuuss  iiss  

pprroommiinneenntt,,  aanndd  tthhaatt  PPaauull’’ss  ooppppoossiittiioonn  ttoo  aacchhiieevveemmeenntt  hheerree  rrhheettoorriiccaallllyy  sseerrvveess  hhiiss  ooppppoossiittiioonn  

ttoo  ssttaattuuss..    AAss  wwee  wwiillll  eexxpplloorree  mmoorree  ffuullllyy  iinn  tthhee  nneexxtt  cchhaapptteerr,,  tthhiiss  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  hhiiss  

ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ooff  aacchhiieevveemmeenntt  iiss  aannyy  lleessss  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  hhiiss  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ooff  ssttaattuuss..    BBuutt  iitt  

ddooeess  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ffaaiitthhffuull  eexxeeggeessiiss  ooff  RRoommaannss  22––33  ((aanndd  GGaallaattiiaannss  22––33)),,  aanndd  aa  ffaaiitthhffuull  PPaauulliinnee  

tthheeoollooggyy  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  mmuusstt  aatt  lleeaasstt  iinncclluuddee  tthhee  iiddeeaa  ooff  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  aalloonngg  wwiitthh  

iinnddiivviidduuaall  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt..    
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CHAPTER 5. 

THEOLOGICAL ANALYSIS OF DUNN’S “SOCIAL FUNCTION OF THE LAW” 

  TThhuuss  ffaarr  wwee  hhaavvee  ttrraacceedd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee--LLuutthheerraann  

PPeerrssppeeccttiivvee  ccoonnfflliicctt,,  aass  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ffoorr  DDuunnnn’’ss  tthhiinnkkiinngg,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  hhiiss  iiddeeaa  ooff  tthhee  

““ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww..””    WWee  hhaavvee  aaddddiittiioonnaallllyy  eexxaammiinneedd  ttwwoo  rreepprreesseennttaattiivvee  eexxaammpplleess  ooff  

DDuunnnn  eexxppoouunnddiinngg  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  iinn  PPaauull––GGaallaattiiaannss  22::1155––33::2288  aanndd  RRoommaannss  

22::1177––33::2211..    NNooww  wwee  ttuurrnn  ttoo  aa  tthheeoollooggiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  DDuunnnn’’ss  ““ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn””  ccoonncceepptt  aanndd  aann  

aatttteemmpptteedd  ssyynntthheessiiss  bbeettwweeeenn  ““NNeeww””  aanndd  ““LLuutthheerraann””  ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  iissssuuee..    

TThhee  cchhaapptteerr  wwiillll  bbeeggiinn  bbyy  eennuummeerraattiinngg  tthhrreeee  kkeeyy  vvaalliidd  ccrriittiiqquueess  ooff  DDuunnnn,,  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhrreeee  

iinnvvaalliidd  ccrriittiiqquueess..    AAfftteerrwwaarrddss  wwee  wwiillll  eexxpplloorree  ttwwoo  kkeeyy  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ““ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn””  

ccoonncceepptt  iittsseellff,,  iinn  hhooppeess  ooff  iilllluummiinnaattiinngg  ssoommee  ccoommmmoonn  ggrroouunndd..    

  

PPaarrtt  11..  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  DDuunnnn’’ss  ““SSoocciiaall  FFuunnccttiioonn””  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  llaaww  

  

VVaalliidd  CCrriittiiqquueess  ooff  DDuunnnn  

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  qquuoottee  ffrroomm  TThhoommaass  SScchhrreeiinneerr,,  ttaarrggeettiinngg  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iinn  

ggeenneerraall,,  iinncclluuddeess  tthhee  eesssseennttiiaall  ccrriittiiqquueess  ooff  DDuunnnn::  

AAnn  iinnccrreeaassiinnggllyy  iinnfflluueennttiiaall  vviieeww,,  wwhhiicchh  oowweess  iittss  iimmppeettuuss  ttoo  EE..  SSaannddeerrss’’  

ggrroouunnddbbrreeaakkiinngg  PPaauull  aanndd  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm  ((11997777)),,  iiss  tthhaatt  eerrggaa  nnoommoouu  ffooccuusseess  oonn  

tthhoossee  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  llaaww  tthhaatt  eerreecctt  bbaarrrriieerrss  bbeettwweeeenn  JJeewwss  aanndd  GGeennttiilleess..    TThhee  ddeeffeecctt  

wwiitthh  wwoorrkkss  ooff  llaaww  aass  aa  wwaayy  ooff  ssaallvvaattiioonn  iiss  nnoott  iimmppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee,,  nnoorr  iiss  tthheerree  aannyy  

ccrriittiiqquuee  ooff  JJeewwiisshh  lleeggaalliissmm..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthheessee  sscchhoollaarrss,,  SSaannddeerrss  hhaass  ddeemmoolliisshheedd  tthhee  
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iiddeeaa  tthhaatt  tthheerree  wwaass  lleeggaalliissmm  iinn  JJuuddaaiissmm..
11
  

  

NNaammeellyy,,  wwee  sshhaallll  ffaauulltt  DDuunnnn  ffoorr  ((11))  iinnccoorrrreeccttllyy  ddeeffiinniinngg  tthhee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  ((22))  

mmiinniimmiizziinngg  tthhee  mmoorraall  oorr  ““lleeggaalliissttiicc””  eelleemmeenntt  iinn  PPaauull’’ss  ccrriittiiqquuee,,  aanndd  ((33))  uunnddeerr--rreepprreesseennttiinngg  

tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..  

  

DDeeffiinniinngg  ““WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww””  

AA  cceennttrraall  eexxeeggeettiiccaall  ddiissppuuttee  eexxiissttss  oovveerr  DDuunnnn’’ss  ttrreeaattmmeenntt  ooff  tthhee  pphhrraassee,,  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  

llaaww,,””  oorr  eerrggaa  nnoommoouu..  DDuunnnn  ccoonntteennddss  eemmpphhaattiiccaallllyy  tthhaatt  tthhee  pphhrraassee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  hhaass  aa  

ssppeecciiaall  rreeffeerreennccee  ttoo  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerrss,,  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iiss  ddiissttiinncctt  ffrroomm  eeiitthheerr  ““wwoorrkkss””  oorr  ““llaaww””  

oonn  iittss  oowwnn..    HHee  bbaasseess  tthhiiss  oonn  hhiiss  rreeaaddiinngg  ooff  PPaauull  bbuutt  aallssoo  oonn  aa  nnoottaabbllee  ppaarraalllleell  iinn  44QQMMMMTT  

wwhheerree  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aarree  cclleeaarrllyy  eexxppoouunnddeedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerr  ddeebbaatteess..    

AA..  AAnnddrreeww  DDaass  ccoonntteessttss  tthhiiss  rreeaaddiinngg  ooff  44QQMMMMTT..    HHee  nnootteess  tthhaatt  tthhee  kkeeyy  pphhrraassee  iinn  qquueessttiioonn  

((wwhheerree  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  aarree  ddiissccuusssseedd))  aaccttuuaallllyy  rreeaaddss  ““ssoommee  ooff  tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””  IInn  

ootthheerr  wwoorrddss,,  44QQMMMMTT  eessttaabblliisshheess  oonnllyy  tthhaatt  ““ssoommee  ooff  tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  rreeffeerr  ttoo  bboouunnddaarryy  

mmaarrkkeerrss..    IItt  iiss  uunncclleeaarr  wwhheetthheerr  bboouunnddaarryy  mmaakkeerrss  mmiigghhtt  jjuusstt  bbee  ssoommee  ooff  tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,  

aanndd  nnoott  ootthheerrss..
22
    SSiinnccee  wwee  ccaann  iinnffeerr  eeiitthheerr  ffrroomm  tthhee  sseenntteennccee,,  44QQMMMMTT  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  

ccoorrrroobboorraattee  DDuunnnn’’ss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””  

DDoouuggllaass  MMoooo’’ss  hhaass  pprroovviiddeedd  aann  oouuttssttaannddiinngg  ssttuuddyy  ooff  eerrggaa  aanndd  ttaa  eerrggaa  ttoouu  nnoommoouu,,  

aanndd  iinn  mmyy  vviieeww  tthhee  bbeesstt  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  tthhoossee  tteerrmmss..  ““PPaauull  uusseess  nnoommooss  mmoosstt  oofftteenn  aanndd  mmoosstt  

bbaassiiccaallllyy  ooff  tthhee  MMoossaaiicc  llaaww  [[eemmpphhaassiiss  mmiinnee]],,””
33
  aanndd  ffuurrtthheerrmmoorree  tthhaatt  ““PPaauull  ccoonnssiisstteennttllyy  

ccoonnffiinneess  tthhee  ssccooppee  ooff  nnoommooss  ttoo  IIssrraaeell……[[HHee]]  iiss  ccaarreeffuull  ttoo  ssppeeaakk  ooff  ‘‘wwoorrkkss’’  rraatthheerr  tthhaann  ‘‘wwoorrkkss  

                                                                                                  
11
  TThhoommaass  RR..  SScchhrreeiinneerr,,  RRoommaannss    ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  BBaakkeerr  BBooookkss,,  11999988)),,  117711..  

22
  AA..  AAnnddrreeww  DDaass,,  PPaauull  aanndd  TThhee  JJeewwss..  ((PPeeaabbooddyy,,  MMAA::  HHeennddrriicckkssoonn  PPuubblliisshheerrss,,  22000033)),,  4400--4411..  

33
  DDoouuggllaass  JJ..  MMoooo,,  ““’’LLaaww,,’’  ‘‘WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,’’  aanndd  LLeeggaalliissmm  iinn  PPaauull,,””  WWeessttmmiinnsstteerr  TThheeoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall  4455,,  nnoo..  

11  ((SSpprriinngg  11998833))  ::  8800..  
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ooff  tthhee  llaaww’’  wwhheenn  ppeeooppllee  bbeeffoorree  tthhee  ttiimmee  ooff  MMoosseess  ((RRoomm  44;;  99::1100––1122))  aanndd  GGeennttiilleess  ((EEpphh  22::99;;  22  

TTiimm  11::99;;  TTiittuuss  33::55))  aarree  tthhee  ssuubbjjeeccttss..””
44
    MMoooo  aarrgguueess  iinn  hhiiss  wwoorrdd  ssttuuddyy  tthhaatt  ttaa  eerrggaa  ttoouu  nnoommoouu  

iiss  uusseedd  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  eerrggaa,,  iinn  rreeffeerreennccee  ttoo  ddooiinngg  ggoooodd  aaccttiioonnss,,  wwiitthh  tthhee  oonnllyy  ddiiffffeerreennccee  

bbeeiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  ssoouurrccee  ooff  tthhee  eerrggaa..
55
    ““WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  tthheenn,,  mmoosstt  ssiimmppllyy  mmeeaannss  ““ddooiinngg  

llaaww..””  ((DDuunnnn  ddeenniieess  tthhiiss..
66
))    TToo  JJeewwiisshh  eeaarrss,,  ““ddooiinngg  llaaww  ((TToorraahh))””  oobbvviioouussllyy  mmeeaanntt  ““ddooiinngg  tthhee  

JJeewwiisshh  llaaww..””    AAss  ssuucchh,,  iitt  ccoouulldd  ((aanndd  lliikkeellyy  wwoouulldd))  ccoonnnnoottee  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww,,  bbuutt  

iitt  wwoouulldd  nnoott  aass  aa  tteerrmm  nneecceessssaarriillyy  ddoo  ssoo..    WWhheetthheerr  iitt  pprriimmaarriillyy  ccoonnnnootteess  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  iinn  

GGaallaattiiaannss  aanndd  RRoommaannss  iiss  aannootthheerr  mmaatttteerr..    II  bbeelliieevvee  iitt  ddooeess,,  bbuutt  tthhee  tteerrmm  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  

ddooeess  nnoott  eessttaabblliisshh  tthhee  ffaacctt..  

WWee  sshhoouulldd  nnoottee,,  oonnccee  mmoorree  ffrroomm  MMoooo,,  tthhaatt  ttrraaddiittiioonnaall  ““LLuutthheerraann””  uussee  ooff  ““llaaww””  

ddeeppaarrttss  ffrroomm  hhiiss  ddeeffiinniittiioonn::  

TThhee  RReeffoorrmmeerrss,,  aass  mmoosstt  tthheeoollooggiiaannss  ttooddaayy,,  uussee  ’’llaaww’’  ttoo  mmeeaann  aannyytthhiinngg  tthhaatt  ddeemmaannddss  

ssoommeetthhiinngg  ooff  uuss……WWhhaatt  iiss  ccrruucciiaall  ttoo  rreeccooggnniizzee  iiss  tthhaatt  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  

PPaauull  uussuuaallllyy  uusseess  tthhee  tteerrmm  nnoommooss……TThhiiss  iiss  nnoott  ttoo  ccoonntteesstt  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  uussiinngg  ‘‘llaaww’’  ooff  

tthhee  tthheeoollooggiiccaall  ccaatteeggoorryy  hheerree  ddeessccrriibbeedd..  BBuutt  iitt  iiss  vviittaallllyy  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  PPaauulliinnee  uussee  

aanndd  tthhee  tthheeoollooggiiccaall  uussee  nnoott  bbee  ccoonnffuusseedd..
77
  

  

SSoo  MMoooo  ccoonnssiiddeerrss  nneeiitthheerr  tthhee  LLuutthheerraann  nnoorr  DDuunnnn’’ss  ttrreeaattmmeenntt  ooff  nnoommooss  aaddeeqquuaattee..  

  

MMoorraall  CCoonntteenntt  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  BBooaasstt  

MMoooo  aarrttiiccuullaatteess  oouurr  sseeccoonndd  ccrriittiiqquuee  ooff  DDuunnnn::  DDuunnnn’’ss  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy  vviieeww  ooff  tthhee  llaaww  

uunnddeerreessttiimmaatteess  tthhee  ““rreelliiggiioouuss  aanndd  eetthhiiccaall  vvaalluueess  aattttaacchheedd  bbyy  JJeewwss  ttoo  tthheessee  ‘‘mmaarrkkeerrss’’..””
88
    HHeennrrii  

BBlloocchheerr  ssiimmiillaarrllyy  aasssseerrttss  tthhaatt  ““aa  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  ccoommmmuuttaattiivvee  jjuussttiiccee  aanndd  ccoovveennaannttaall  

                                                                                                  
44
  IIbbiidd..,,  8800--8811..  

55
  IIbbiidd..,,  9944--9977..  

66
  JJaammeess  DD..GG..  DDuunnnn,,  RRoommaannss11--88  ((CCoolluummbbiiaa::  WWoorrdd  IInnccoorrppoorraatteedd,,  11998888)),,  115588..  

77
  MMoooo,,  8888..  

88
  SStteepphheenn  WWeesstteerrhhoollmm,,  ““’’NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee’’  aatt  TTwweennttyy--FFiivvee,,””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm,,  vvooll..  22,,  

2288..  
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mmaarrkkeerrss  wwoouulldd  bbee  eennttiirreellyy  ffoorreeiiggnn  ttoo  PPaauull..””
99
    ((HHoowweevveerr,,  iiff  wwee  aacccceepptt  BBlloocchheerr’’ss  ccrriittiiqquuee,,  tthheenn  

wwee  mmuusstt  aallssoo  aasskk  wwhheetthheerr  wwee  aarree  ggiivviinngg  aaddeeqquuaattee  wweeiigghhtt  ttoo  ““ccoovveennaannttaall  mmaarrkkeerrss””  iinn  oouurr  

ddiissccuussssiioonnss  ooff  ccoommmmuuttaattiivvee  jjuussttiiccee..))    SSoo  MMoooo  aanndd  BBlloocchheerr  aarree  nnoottiinngg  tthhaatt,,  eevveenn  iiff  tthhee  JJeewwiisshh  

bbooaasstt  wwaass  oovveerr  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss,,  tthhoossee  mmaarrkkeerrss  wweerree  cclleeaarrllyy  mmoorraall  iinn  nnaattuurree..    SSiiggnnss  ooff  

JJeewwiisshh  ssuuppeerriioorriittyy  oovveerr  aaggaaiinnsstt  GGeennttiilleess  wweerree  ssiiggnnss  ooff  mmoorraall  ssuuppeerriioorriittyy..    SSiimmoonn  GGaatthheerrccoollee  

ssuummmmaarriizzeess  sseeccoonndd--tteemmppllee  JJeewwiisshh  lliitteerraattuurree::  

TThheerree  ccaann  bbee  nnoo  ccoonnffiiddeennccee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  nnaattiioonnss  tthhaatt  iiss  nnoott  aallssoo  ccoonnffiiddeennccee  iinn  

GGoodd……TThhiiss  ccoonnffiiddeennccee  iiss  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  bbootthh  GGoodd  aanndd  tthhee  GGeennttiilleess;;  iitt  iiss  aa  

ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhaatt  ffaacctt  tthhaatt  GGoodd  vviinnddiiccaatteess  IIssrraaeell  iinn  ffaaccee  ooff  tthhee  GGeennttiilleess,,  eeiitthheerr  bbyy  

ddeessttrrooyyiinngg  tthhee  GGeennttiilleess  oorr  bbyy  nnoott  aalllloowwiinngg  tthhee  GGeennttiilleess  ttoo  hhaarrmm  IIssrraaeell..
1100

      

  

GGaatthheerrccoollee’’ss  sseeeess  44QQMMMMTT  aass  aa  pprriimmee  eexxaammppllee  ooff  hhiiss  rreeaaddiinngg::  

OOff  ccoouurrssee  tthhiiss  QQuummrraamm  ccoommmmuunniittyy  ppeerrcceeiivveess  iittsseellff  aass  ooppppoosseedd  ttoo  ootthheerr  bbrraanncchheess  ooff  

JJuuddaaiissmm……YYeett  tthhee  iissssuuee  ooff  sseeppaarraattiioonn  iiss  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoo  tthhee……tthheeoollooggiiccaall  ffaaccttoorr  ooff  tthhee  

nneeeedd  ttoo  oobbeeyy  TToorraahh  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  vviinnddiiccaatteedd..
1111

      

  

TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee’’ss  eemmpphhaassiiss  oonn  ‘‘wwoorrkkss  ooff  TToorraahh’’  aass  bboouunnddaarryy  ddeeffiinniinngg  ttoo  tthhee  

ddeettrriimmeenntt  ooff  tthheeiirr  rroollee  iinn  ffiinnaall  ssaallvvaattiioonn  iiss  hhaarrdd  ttoo  ssuussttaaiinn  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhiiss  

eesscchhaattoollooggiiccaall  ffooccuuss..
1122

      

  

WWhhaatt  tthhee  sscchhoollaarrss  aabboovvee  hhaavvee  sshhoowwnn  iiss  tthhaatt  tthhee  JJeewwiisshh  nnaattiioonnaall  bbooaasstt,,  wwiitthh  iittss  

eemmpphhaassiiss  oonn  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerrss,,  hhaadd  aann  eesssseennttiiaallllyy  mmoorraall  ccoonntteenntt..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  mmoorraall  

ssuuppeerriioorriittyy  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  ffiiddeelliittyy  ttoo  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerrss  wwaass  tthhoouugghhtt  ttoo  rreessuulltt  iinn  GGoodd’’ss  ffaavvoorraabbllee  

jjuuddggmmeenntt  ooff  IIssrraaeell..    TThhuuss,,  MMooiisseess  SSiillvvaa  cchhaarrggeess  DDuunnnn  wwiitthh  rreepprreesseennttiinngg  tthhaatt  ““PPaauull’’ss  ccoonncceerrnn  

wwaass  nnoott  wwiitthh  sseellff--rriigghhtteeoouussnneessss  bbuutt  rraatthheerr  wwiitthh  nnaattiioonnaall  mmaarrkkeerrss––aass  tthhoouugghh  tthheessee  wweerree  

mmuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee  ccoonncceeppttss..””
1133

    IInnddeeeedd  wwee  hhaavvee  sseeeenn  iinn  pprreevviioouuss  cchhaapptteerrss  tthhaatt  DDuunnnn  hhaass  aa  

tteennddeennccyy  ttoo  ddoo  jjuusstt  tthhaatt..    IInnsstteeaadd,,  DDuunnnn  ccoouulldd  hhaavvee  mmaaiinnttaaiinneedd  jjuusstt  aass  ffiirrmmllyy  hhiiss  ccoonnssttrruuccttiioonn  

                                                                                                  
99
  SSiimmoonn  JJ..  GGaatthheerrccoollee,,    WWhheerree  iiss  BBooaassttiinngg??    EEaarrllyy  JJeewwiisshh  SSootteerriioollooggyy  aanndd  PPaauull’’ss  RReessppoonnssee  iinn  RRoommaannss  11--55    

((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000022)),,  224499..  
1100

  IIbbiidd..,,  119944..  
1111

  IIbbiidd..,,  111100..  
1122

  IIbbiidd..,,  9944--9955..  
1133

  MMooiisseess  SSiillvvaa,,  ““TThhee  LLaaww  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  SSyynntthheessiiss,,””  WWeessttmmiinnsstteerr  TThheeoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall  5533,,  nnoo..  

22  ((FFaallll  11999911))  ::  335511..  
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ooff  PPaauull’’ss  eetthhnnoocceennttrriicc  ooppppoonneennttss,,  aanndd  ooff  PPaauull’’ss  ppuurrppoosseess  ffoorr  wwrriittiinngg  GGaallaattiiaannss  aanndd  RRoommaannss,,  

wwhhiillee  nnoott  ddrraawwiinngg  aann  aannttiitthheessiiss  bbeettwweeeenn  eetthhnnoocceennttrriissmm  aanndd  lleeggaalliissmm..    BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr  

sshhoowwss  hhooww  tthhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee::  

WWhhiillee  tthhee  kkiinndd  ooff  JJuuddaaiissmm  PPaauull  sseeeekkss  ttoo  uunnddeerrmmiinnee  iinn  RRoommaannss  iiss  eetthhnnoocceennttrriicc……hhee  

nnoonneetthheelleessss  ffiinnddss  tthhaatt,,  ffrroomm  aa  CChhrriissttiiaann  ppeerrssppeeccttiivvee,,  JJuuddaaiissmm’’ss  eetthhnnoocceennttrriicc  

ccoovveenneennttaalliissmm  rreedduucceess  ttoo  nnootthhiinngg  eellssee  tthhaann  lleeggaalliissmm..
1144

  

  

  

CCoonnttiinnuuiittyy  bbeettwweeeenn  JJuuddaaiissmm  aanndd  PPaauulliinnee  CChhrriissttiiaanniittyy  

AA  mmaajjoorr  tthheessiiss  ooff  SSaannddeerrss  iiss  tthhaatt  JJuuddaaiissmm  bbeelliieevveedd  iinn  tthhee  pprriimmaaccyy  ooff  ggrraaccee  aanndd  tthhee  

rroollee  ooff  wwoorrkkss  aass  aa  rreessppoonnssee  ttoo  ggrraaccee..    AAss  ssuucchh  SSaannddeerrss  aarrddeennttllyy  ssttaatteess  tthhaatt  PPaauull  aanndd  JJuuddaaiissmm  

hhaadd  aa  ccoommmmoonn  sshhaappee  ttoo  tthheeiirr  ssootteerriioollooggyy..    OOuurr  tthhiirrdd  ddiissppuuttee  wwiitthh  DDuunnnn  iiss  oovveerr  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  

wwhhiicchh  hhee  aacccceeppttss  SSaannddeerrss’’  vviieeww..    GGuuyy  WWaatteerrss  nnootteess  tthhaatt  ““eeaacchh  [[NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee]]  pprrooppoonneenntt  

iiss  aaggrreeeedd  oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  ccaannnnoott  rreeffeerr  ttoo  JJeewwss’’  eeffffoorrttss  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ssttaattee  ooff  

rriigghhtteeoouussnneessss  bbyy  tthhee  aaccttiivviittyy  ooff  oobbeeddiieennccee  ttoo  tthhee  llaaww..””
1155

  AAss  aa  rreessuulltt,,  DDuunnnn  ttrriieess  ttoooo  hhaarrdd  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  PPaauull’’ss  JJeewwiisshh  ooppppoonneennttss  wweerree  ggoooodd  LLuutthheerraannss  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  ggrraaccee  aanndd  wwoorrkkss..    

BBaarrrryy  MMaattlloocckk  ffaauullttss  DDuunnnn  ffoorr  ddeennyyiinngg  ““tthhaatt  JJuuddaaiissmm  eevveerr  ooffffeennddss  aaggaaiinnsstt  PPrrootteessttaanntt  ssccrruupplleess  

oonn  ‘‘ggrraaccee’’  aanndd  ‘‘wwoorrkkss,,’’  oorr  tthhaatt  PPaauull  eevveerr  iimmaaggiinneess  aannyytthhiinngg  ddiiffffeerreenntt……iiff  aann  aannttii--lleeggaalliissmm  

rreeaaddiinngg  ooff  PPaauull  iiss  aa  ddiissttoorrttiioonn,,  tthheenn  ssoo  iiss  aann  aannttii--aannttii--lleeggaalliissmm  rreeaaddiinngg..””
1166

    SSaannddeerrss  aanndd  DDuunnnn  

rreeaacctt  ccoorrrreeccttllyy  aaggaaiinnsstt  tthhee  BBuullttmmaannnn--WWeebbeerr  aassssuummppttiioonn  ooff  aabbssoolluuttee  aannttiitthheessiiss  bbeettwweeeenn  

JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..    TThheerree  iiss  aa  ddeeffiinniittee  aanndd  ssttrroonngg  ccoonnttiinnuuiittyy  bbeettwweeeenn  tthhee  tteessttaammeennttss  oonn  

                                                                                                  
1144

  BBrruuccee  WW..    LLoonnggeenneecckkeerr,,  TThhee  TTrriiuummpphh  ooff  AAbbrraahhaamm’’ss  GGoodd::  TThhee  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  IIddeennttiittyy  iinn  GGaallaattiiaannss    

((NNaasshhvviillllee::  AAbbiinnggddoonn  PPrreessss,,  11999988)),,  114400..  
1155

  GGuuyy  PPrreennttiissss  WWaatteerrss,,  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  PPaauull::  AA  RReevviieeww  aanndd  RReessppoonnssee  ((NNeeww  JJeerrsseeyy::  PP  

&&  RR  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000044)),,  115588..  
1166

  RR..  BBaarrrryy  MMaattlloocckk,,  ““SSiinnss  ooff  tthhee  FFlleesshh  aanndd  SSuussppiicciioouuss  MMiinnddss::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  TThheeoollooggyy  ooff  PPaauull,,””  JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  

SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  7722  ((11999988))  ::  8844..  
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tthhee  pprriioorriittyy  ooff  ggrraaccee..    HHoowweevveerr,,  tthhaatt  ddooeess  nnoott  eexxcclluuddee  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  vveerryy  ssuubbssttaannttiiaall  

ddiiffffeerreenncceess  aass  wweellll..  

NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  sscchhoollaarrss  lliikkee  DDuunnnn  ccoonnssiiddeerr  LLuutthheerr  ttoo  hhaavvee  ccoonnffuusseedd  tthhee  ““mmeerriitt  

lleeggaalliissmm””  iinn  mmeeddiieevvaall  CChhrriissttiiaanniittyy  wwiitthh  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  rreelliiggiioonn  ffoouunndd  iinn  PPaalleessttiinniiaann  JJuuddaaiissmm..    

TThheeyy  aasssseerrtt  tthhaatt  JJuuddaaiissmm  wwaass  nnoott  aa  rreelliiggiioonn  tthhaatt  aaccccuummuullaatteedd  mmeerriitt  bbaasseedd  oonn  ggoooodd  wwoorrkkss,,  

ssuubbttrraacctteedd  iitt  bbaasseedd  oonn  ssiinn,,  aanndd  tthheenn  bboouugghhtt  ssaallvvaattiioonn  ffrroomm  GGoodd  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreennccee..    

HHoowweevveerr,,  jjuusstt  bbeeccaauussee  JJuuddaaiissmm  ddiidd  nnoott  bbeelliieevvee  iinn  tthhaatt  ssoorrtt  ooff  lleeggaalliissmm,,  iitt  ddooeess  nnoott  ffoollllooww  tthhaatt  

iitt  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aannyy  ssoorrtt  ooff  lleeggaalliissmm..    OOnn  cclloosseerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  

mmeeddiieevvaall  tthheeoollooggyy  ddooeess  nnoott  rreevveeaall  aann  aabbsseennccee  ooff  ggrraaccee  eeiitthheerr..  CCaatthhoolliicc  ddooccttrriinnee  iinncclluuddeedd  

GGoodd’’ss  mmeerrccyy  aanndd  eennaabblliinngg  ggrraaccee  iinn  wwaayyss  vveerryy  ssiimmiillaarr  ttoo  SSaannddeerrss’’  ““ccoovveennaannttaall  nnoommiissmm..””    

PPeerrhhaappss  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  JJuuddaaiissmm  aanndd  mmeeddiieevvaall  CCaatthhoolliicciissmm  wwaass  nnoott  tthhaatt  wwiiddee  aafftteerr  

aallll,,  aanndd  wwee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aaddmmiitt  ssoommee  oovveerr--ssiimmpplliiffiiccaattiioonnss  iinn  ppooppuullaarr  aaccccoouunnttss  ooff  LLuutthheerr’’ss  

ccoonnttrroovveerrssyy..    RReeffoorrmmeedd  sscchhoollaarrss  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt,,  eevveenn  iiff  hhee  iiss  ccoorrrreecctt,,  tthhaatt  SSaannddeerrss  hhaass  oonnllyy  

pprroovveenn  tthhaatt  JJuuddaaiissmm  ddiidd  nnoott  hhaavvee  aa  PPeellaaggiiaann  ssootteerriioollooggyy,,  iinn  wwhhiicchh  hhuummaannss  ccoouulldd  aacchhiieevvee  

ssaallvvaattiioonn  tthhrroouugghh  mmoorraall  eeffffoorrtt..    IItt  ccoouulldd  ssttiillll  hhaavvee  hheelldd  aa  sseemmii--PPeellaaggiiaann  oorr  ssyynneerrggiissttiicc  

tthheeoollooggyy  tthhaatt  aaffffiirrmmeedd  tthhee  nneeeedd  ooff  hhuummaann  wwoorrkk  ttoo  ccooooppeerraattee  wwiitthh  GGoodd’’ss  ggrraaccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

aattttaaiinn  ssaallvvaattiioonn..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  aatt  bbeesstt,,  SSaannddeerrss’’  JJuuddaaiissmm  ccoouulldd  bbee  sseeeenn  aass  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  

ssoommee  ffoorrmmss  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy,,  bbuutt  nnoott  tthhoossee  iinn  tthhee  LLuutthheerraann--CCaallvviinniisstt  ssttrreeaamm..  

DDuunnnn,,  wwiitthh  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee,,  ccoonntteennddss  tthhaatt  JJuuddaaiissmm  ddiidd  nnoott  bbeelliieevvee  iinn  ssaallvvaattiioonn  

bbyy  wwoorrkkss  bbeeccaauussee  JJeewwiisshh  ssaallvvaattiioonn  wwaass  oonnllyy  mmaaddee  ppoossssiibbllee  tthhrroouugghh  ffoorrggiivveenneessss,,  jjuusstt  aass  iinn  

CChhrriissttiiaanniittyy..  ““KKeeeeppiinngg  tthhee  llaaww,,””  aafftteerr  aallll,,  iinncclluuddeedd  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  ssaaccrriiffiicciiaall  ssyysstteemm  

ttoo  rreecceeiivvee  ffoorrggiivveenneessss  ffoorr  ssiinnss,,  wwhhiicchh  wweerree  aassssuummeedd..    TThhiiss  ccoonntteennttiioonn  ccrreeaatteess  aa  pprroobblleemm  ffoorr  aa  

ttrraaddiittiioonnaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  PPaauull::  tthhaatt  ssaallvvaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  llaaww  rreeqquuiirreess  ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee..    IIff  
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tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  ““ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee””  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  iinn  sseeccoonndd--tteemmppllee  JJeewwiisshh  lliitteerraattuurree,,  

hhooww  ccoouulldd  iitt  hhaavvee  bbeeeenn  ppaarrtt  ooff  PPaauull’’ss  aappppeeaall??    ((WWee  hhaavvee  sseeeenn  tthhiiss  iinn  DDuunnnn’’ss  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  

ccuurrssee  iinn  GGaallaattiiaannss  33::1100––1144,,  wwhheerree  DDuunnnn  ssttrreettcchheess  ttoo  ffiinndd  aann  aalltteerrnnaattiivvee  eexxppllaannaattiioonn..))    TThhiiss  

ccoonnuunnddrruumm  hhaass  bbeeeenn  aaddddrreesssseedd  iinn  ttwwoo  wwaayyss..    MMoosstt  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmeennttaattoorrss  ffoollllooww  SSiimmoonn  

GGaatthheerrccoollee  iinn  cciittiinngg  OOTT  aaddmmoonniittiioonnss  ttoo  oobbeeyy  tthhee  ““wwhhoollee  llaaww””  oorr  ““aallll  tthhaatt  iiss  iinn  tthhee  llaaww..””  

((DDeeuutt..  2288::5588,,  2299::2288,,  3322::4466,,  aanndd  JJoosshh  11::77––88,,  2222::55,,  2233::66))
1177

    TThheeyy  ccoonntteenndd  tthhaatt  JJuuddaaiissmm  ddiidd  

rreeqquuiirree  ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee..    AAnnddrreeww  DDaass  ggiivveess  aannootthheerr  aaccccoouunntt  ooff  hhooww  ““ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee””  

ccoouulldd  hhaavvee  aarriisseenn..    FFoorr  DDaass’’  PPaauull,,  ““tthhee  ggrraacciioouuss  eelleemmeennttss  ooff  JJuuddaaiissmm  hhaavvee  bbeeeenn  rreeddeeffiinneedd  iinn  

tteerrmmss  ooff  ggrraaccee  cceenntteerreedd  oonn  tthhee  ppeerrssoonn  aanndd  wwoorrkk  ooff  CChhrriisstt..””    TThheerreeffoorree  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  

llaaww  ppoosstt--CChhrriisstt  wwoouulldd  aammoouunntt  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  pprree--CChhrriisstt,,  bbuutt  mmiinnuuss  tthhee  ggrraacciioouuss  

pprroovviissiioonnss  ffoorr  llaawwbbrreeaakkiinngg..
1188

    TThhuuss,,  tthhee  oonnllyy  ooppttiioonn  wwaass  ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee..    EEiitthheerr  ooff  tthheessee  

ttwwoo  ssoolluuttiioonnss  wwoouulldd  ooffffeerr  aa  mmoorree  ppllaauussiibbllee  rreessoolluuttiioonn  tthhaann  DDuunnnn’’ss..    ((DDaass’’  iiss  mmoorree  nnuuaanncceedd  

aanndd  iiss  tthheerreeffoorree  pprreeffeerraabbllee..))    BBuutt  hhee  ccaannnnoott  ccoonnssiiddeerr  eeiitthheerr  ooff  tthheemm  wwhhiillee  rreettaaiinniinngg  

ssootteerriioollooggiiccaall  ccoonnttiinnuuiittyy  bbeettwweeeenn  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy..  

  

IInnvvaalliidd  CCrriittiiqquueess  ooff  DDuunnnn  

  NNoott  aallll  tthhee  ccrriittiiqquueess  mmoouunntteedd  aaggaaiinnsstt  DDuunnnn  aarree  vvaalliidd,,  tthhoouugghh..    MMaannyy  ooff  tthheemm  eeiitthheerr  

mmiissrreepprreesseenntt  oorr  mmiissuunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  hhee  ttrriieess  ttoo  ssaayy..  

  

  

  

  

                                                                                                  
1177

  GGaatthheerrccoollee,,  BBooaassttiinngg,,  9922..  
1188

  DDaass,,  PPaauull  aanndd  tthhee  JJeewwss,,  4422--4466..    SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ggrraaccee  iinn  JJeewwiisshh  eelleeccttiioonn  wwaass  aabbrrooggaatteedd,,  ssiinnccee  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  

bbeeccaammee  tthhee  nneeww  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerr  ffoorr  GGoodd’’ss  ppeeooppllee..      
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““WWoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aarree  oonnllyy  cceerreemmoonniiaall  mmaarrkkeerrss  

BBeeccaauussee  DDuunnnn  aassssoocciiaatteess  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  wwiitthh  JJeewwiisshh  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerrss,,  ssoommee  hhaavvee  

ccrriittiicciizzeedd  hhiimm  ffoorr  uunnjjuussttiiffiiaabbllyy  lliimmiittiinngg  tthhee  pphhrraassee  ttoo  aa  ssuubbsseett  ooff  tthhee  llaaww––tthhee  eetthhnniicc--ssppeecciiffiicc  

oorr  cceerreemmoonniiaall  ppoorrttiioonnss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  MMooiisseess  SSiillvvaa  ssaayyss::  

TThhee  pphhrraassee  eerrggaa  nnoommoouu  ““iinncclluuddeess  tthhoossee  cceerreemmoonniiaall  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  MMoossaaiicc  llaaww  tthhaatt  

sseerrvveedd  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  JJeeww  aanndd  GGeennttiillee..    BBuutt  wwee  hhaavvee  nnoo  ggoooodd  

rreeaassoonn  ttoo  iinnffeerr  tthhaatt  tthhiiss  pphhrraassee  oovveerrsshhaaddoowwss––mmuucchh  lleessss  eexxcclluuddeess––tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

tthhee  SSiinnaaiittiicc  ccoovveennaanntt  mmoorree  ggeenneerraallllyy..
1199

  

  

BBeeccaauussee  tthheeyy  bbeelliieevvee  DDuunnnn  eeqquuaatteess  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  wwiitthh  tthhee  cceerreemmoonniiaall  llaaww,,  ssoommee  

sscchhoollaarrss  uussee  PPaauull’’ss  qquuoottaattiioonnss  ooff  tthhee  OOTT  aaggaaiinnsstt  DDuunnnn..    PPaauull  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeaalliinngg  

wwiitthh  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww,,  tthheeyy  ssaayy,,  bbeeccaauussee  hhee  qquuootteess  ffrroomm  ppaassssaaggeess  tthhaatt  aarree  nnoott  

aabboouutt  tthhee  cceerreemmoonniiaall  llaaww..    FFoorr  iinnssttaannccee,,  DDaass  nnootteess  tthhaatt  PPaauull  iinn  GGaallaattiiaannss  33::1100  qquuootteess  

DDeeuutteerroonnoommyy  2277::2266,,  aa  ppaassssaaggee  tthhaatt  ddiidd  NNOOTT  ffooccuuss  oonn  bboouunnddaarryy--mmaarrkkiinngg  llaawwss,,  aanndd  tthhuuss  PPaauull  

ccoouulldd  nnoott  bbee  aarrgguuiinngg  aaggaaiinnsstt  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss..
2200

    LLiikkeewwiissee,,  BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr  mmaakkeess  aa  

ssiimmiillaarr  ppooiinntt  aabboouutt  GGaallaattiiaannss  33::1122’’ss  qquuoottiinngg  ooff  LLeevviittiiccuuss  1188::55,,  wwhhiicchh  iiss  ffoolllloowweedd  bbyy  sseexxuuaall  

pprroohhiibbiittiioonnss  nnoott  aa  pprreessccrriippttiioonn  ooff  cceerreemmoonniiaall  mmaarrkkeerrss..
2211

      

  AAss  wwee  hhaavvee  sshhoowwnn  eeaarrlliieerr,,  DDuunnnn  ddooeess  mmiiss--ddeeffiinnee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    AAtt  nnoo  ppooiinntt,,  

hhoowweevveerr,,  ddooeess  hhee  ddeeffiinnee  iitt  aass  aa  ssuubbsseett  ooff  tthhee  llaaww  oorr  aass  cceerreemmoonniiaall  mmaarrkkeerrss  ((aass  AAuugguussttiinnee  aanndd  

PPeellaaggiiuuss  ddiidd))..    HHee  hhaass  aallwwaayyss  ddeeffiinneedd  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aass  tthhee  wwhhoollee  llaaww  uunnddeerrssttoooodd  ffrroomm  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ppeerrssppeeccttiivvee,,  wwiitthh  aa  ppaarrttiiccuullaarr  mmoottiivvaattiioonn––tthhaatt  ooff  eetthhnnoocceennttrriissmm  oorr  nnaattiioonnaalliissmm..
2222

    

TThhiiss  mmoovvee  iiss  nnoo  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  LLuutthheerr  ddeeffiinniinngg  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aass  oobbeeyyiinngg  tthhee  llaaww  wwiitthh  aa  

                                                                                                  
1199

  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm  VVoolluummee  22––TThhee  PPaarraaddooxxeess  ooff  

PPaauull,,  DD..AA..  CCaarrssoonn,,    PPeetteerr  TT..  OO’’BBrriieenn,,  aanndd  MMaarrkk  AA..  SSeeiiffrriidd,,  eeddss..,,  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  BBaakkeerr  AAccaaddeemmiicc,,  22000044)),,  

222222..  
2200

  DDaass,,  PPaauull  aanndd  tthhee  JJeewwss,,  4400..  
2211

  RRiicchhaarrdd  KKiinnggsslleeyy  MMoooorree,,  RReeiiffiiccaattiioonn  ((‘‘JJuussttiiffiiccaattiioonn’’))  iinn  PPaauull,,  iinn  HHiissttoorriiccaall  PPeerrssppeeccttiivvee,,  aanndd  iinn  tthhee  EEnngglliisshh  

BBiibbllee    ((LLeewwiissttoonn,,  NNYY::    EEddwwiinn  MMeelllleenn  PPrreessss,,  22000022)),,  222244..  
2222

  OOff  ccoouurrssee,,  iiff  hhee  iiss  rriigghhtt,,  tthheenn  aa  cceerrttaaiinn  ssuubbsseett  ooff  tthhee  llaaww  wwoouulldd  bbeeccoommee  mmoorree  pprroommiinneenntt..    BBuutt  tthhaatt  ddooeessnn’’tt  

cchhaannggee  tthhee  bbaassiicc  ccoonntteennttiioonn  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  llaaww  wwaass  mmeeaanntt  ttoo  sseerrvvee  ((ppaarrttiiaallllyy))  aass  aa  ssoocciiaall  bboouunnddaarryy..  
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ppaarrttiiccuullaarr  mmoottiivvaattiioonn  ooff  ppuunniisshhmmeenntt  oorr  rreewwaarrdd,,  oorr  BBuullttmmaannnn,,  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  mmoottiivvaattiioonn  

ooff  sseellff--ssuuffffiicciieennccyy..    ((TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccaatteeggoorriieess  ooff  ““cceerreemmoonniiaall,,””  ““cciivviill,,””  aanndd  ““mmoorraall””  llaawwss  

ccoouulldd  eeaacchh  bbee  uusseedd  wwiitthh  aannyy  ooff  tthhoossee  mmoottiivvaattiioonnss..  tthhoouugghh  wwiitthh  BBuullttmmaannnn  iitt  wwoouulldd  bbee  aa  

ssttrreettcchh..))    SSiinnccee  DDuunnnn  bbeelliieevveess  tthhaatt  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  eennccoommppaasssseess  tthhee  wwhhoollee  llaaww,,  PPaauull  

ccoouulldd  iinn  pprriinncciippllee  qquuoottee  aannyy  OOTT  vveerrssee  aabboouutt  tthhee  llaaww  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  aa  ppooiinntt  aabboouutt  hhooww  tthhee  

llaaww  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrssttoooodd,,  nnoott  oonnllyy  vveerrsseess  tthhaatt  ppeerrttaaiinn  ttoo  cceerreemmoonniiaall  llaaww..  

  IInn  aaddddiittiioonn,,  DDuunnnn  hhaass  nnuuaanncceedd  hhiiss  ppoossiittiioonn  ccoonnssiiddeerraabbllyy  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss..    TThhee  llaatteerr  

DDuunnnn  hhaass  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  hhiiss  eeaarrlliieerr  wwrriittiinnggss  hhaavvee  lleefftt  hhiimm  vvuullnneerraabbllee  ttoo  tthhee  ccrriittiiqquueess  

lleevveelleedd  aaggaaiinnsstt  hhiimm::  

IItt  hhaass  bbeeeenn  aa  mmaatttteerr  ooff  rreeggrreett  ttoo  mmee  tthhaatt  mmyy  iinniittiiaall  ffoorrmmuullaattiioonn  ooff  tthhee  ccaassee  II  wwaass  

mmaakkiinngg  ((rreeggaarrddiinngg  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’))  aalllloowweedd  iitt  ttoo  bbee  ssoo  rreeaaddiillyy  ddiissmmiisssseedd..    II  hhaavvee  

nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  ‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  rreeffeerr  ttoo  wwhhaatt  tthhee  llaaww  rreeqquuiirreess,,  tthhee  ccoonndduucctt  pprreessccrriibbeedd  

iinn  tthhee  TToorraahh;;  wwhhaatteevveerr  tthhee  llaaww  rreeqquuiirreess  ttoo  bbee  ddoonnee  ccaann  bbee  ddeessccrriibbeedd  aass  ‘‘ddooiinngg’’  tthhee  

llaaww,,  aass  aa  wwoorrkk  ooff  tthhee  llaaww……II  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  nnaarrrrooww  ‘‘tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww’’  ttoo  

bboouunnddaarryy  iissssuueess……tthhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  wwhhiicchh  ccaauusseedd  tthhee  ffiirrsstt  rreeccoorrddeedd  

ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  aalloonnee  wweerree  tthhee  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww  bbyy  

wwhhiicchh  JJuuddaaiissmm  ddiissttiinngguuiisshheedd  iittsseellff  aanndd  kkeepptt  iittsseellff  sseeppaarraattee  ffrroomm  tthhee  ((ootthheerr))  nnaattiioonnss..
2233

    

  

II  ddoo  nnoott  ssaayy  tthhaatt  [[bboouunnddaarryy  ddeeffiinniinngg]]  iiss  aallll  tthhaatt  iiss  wwrraappppeedd  uupp  oorr  iimmpplliieedd  iinn  tthhee  pphhrraassee  

‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..’’  BBuutt  II  wwoouulldd  lliikkee  ssoommee  rreeccooggnniittiioonn  ffrroomm  tthhoossee  wwhhoo  ddeebbaattee  wwiitthh  mmee  

oonn  iitt  tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  iiddeennttiittyy--mmaarrkkiinngg,,  bboouunnddaarryy--ddeeffiinniinngg  ddiimmeennssiioonn  iinn  iittss  uussee  wwhhiicchh  

hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  iinnssuuffffiicciieenntt  rreeccooggnniittiioonn  iinn  mmoorree  ttrraaddiittiioonnaall  ttrreeaattmmeennttss  ooff  tthhee  tthheemmee..
2244

  

  

SSoo  DDuunnnn,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  eeaarrllyy  DDuunnnn,,  mmaakkeess  ttoooo  mmuucchh  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  wwiitthh  

tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  aass  aa  tteerrmm..    HHee  nnaarrrroowwss  eexxcceessssiivveellyy  tthhee  ccoonnnnoottaattiioonn  ooff  tthhee  tteerrmm  

ttoo  oonnee  ppaarrttiiccuullaarr  uussee  ooff  tthhee  llaaww..    ((SSuucchh  aa  ssppeecciiffyyiinngg  ooff  ccoonnnnoottaattiioonn  mmaayy  bbee  eexxeeggeettiiccaallllyy  

jjuussttiiffiieedd  iinn  cceerrttaaiinn  ppaassssaaggeess,,  bbuutt  nnoott  iinn  ddeeffiinniinngg  tthhee  tteerrmm..))    CCaarreeffuull  rreeaaddiinngg,,  hhoowweevveerr,,  sshhoowwss  

                                                                                                  
2233

  DDuunnnn,,  ““WWhheennccee,,  WWhhaatt,,  aanndd  WWhhiitthheerr??””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  rreevviisseedd  eeddiittiioonn  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  

WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000088)),,  2288..  
2244

  JJaammeess  DD..  GG..  DDuunnnn,,  ““AA  RReessppoonnssee  ttoo  PPeetteerr  SSttuuhhllmmaacchheerr,,””  AAuuffeerrsstteehhuunngg  ––  RReessuurrrreeccttiioonn::  TThhee  FFoouurrtthh  DDuurrhhaamm  

TTuubbiinnggeenn  RReesseeaarrcchh  SSyymmppoossiiuumm  ((TTuubbiinnggeenn::  JJ..CC..BB..  MMoohhrr,,  22000011))  ::  338866..  
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tthhaatt  hhee  nneevveerr  nnaarrrroowweedd  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  tteerrmm  ttoo  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeennoottee  bboouunnddaarryy--mmaarrkkiinngg  oorr  

cceerreemmoonniiaall  ppaarrttss  ooff  tthhee  llaaww..  

  

PPaauull  OObbjjeeccttss  NNaarrrroowwllyy  ttoo  SSoocciiaall  EExxcclluussiivviittyy  

  MMaarrkk  SSeeiiffrriidd  wwrriitteess::  

[[PPaauull’’ss]]  aarrgguummeenntt  iinn  RRoommaannss  22::1177––2299  ((aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  iinn  RRoommaannss  33::2277--3311;;  44::99––

1122))……ssuuggggeessttss  tthhaatt  ffuullll  aassssiimmiillaattiioonn  [[ooff  GGeennttiilleess]]  tthhrroouugghh  cciirrccuummcciissiioonn,,  wwiitthh  iittss  rraatthheerr  

oobbvviioouuss  eetthhnniicc  iimmpplliiccaattiioonnss,,  rreemmaaiinneedd  tthhee  [[JJeewwiisshh]]  iiddeeaall..    PPaauull  hhaass  aa  ddeebbaattee  wwiitthh  tthhiiss  

eetthhnnoocceennttrriissmm,,  bbuutt  nnoott  oovveerr  iittss  ssuuppppoosseedd  rreeffuussaall  ttoo  sshhaarree  IIssrraaeell’’ss  bbeenneeffiittss  wwiitthh  tthhee  

GGeennttiillee  wwoorrlldd,,  aass  tthhee  nneeww  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull  ggeenneerraallllyy  hhaass  ssuuppppoosseedd..
2255

  

  

SSoo  SSeeiiffrriidd  mmiissrreeaaddss  ““ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn””  ttoo  ssiimmppllyy  ddeennoottee  ““wwaannttiinngg  ttoo  kkeeeepp  ootthheerrss  oouutt  ooff  tthhee  

cclluubb..””      TThhaatt  iiss  nnoott  tthhee  vviieeww  ooff  DDuunnnn  ((oorr  ooff  NN..TT..  WWrriigghhtt,,  wwhhoo,,  aalloonngg  wwiitthh  DDuunnnn  aanndd  SSaannddeerrss,,  

aarree  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  tthhrreeee  mmaaiinn  ssppookkeessppeerrssoonnss  ffoorr  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee))..    IItt  wwoouulldd  iinnsstteeaadd  bbee  

aaccccuurraattee  ttoo  ssaayy,,  PPaauull  oobbjjeecctteedd  ttoo  JJeewwiisshh  ““rreeffuussaall  ttoo  sshhaarree  IIssrraaeell’’ss  bbeenneeffiittss  wwiitthh  tthhee  GGeennttiillee  

wwoorrlldd””  uunnlleessss  iitt  wweerree  oonn  tthheeiirr  ccuullttuurraall  tteerrmmss,,  ii..ee..  uunnlleessss  GGeennttiilleess  oobbsseerrvveedd  JJeewwiisshh  bboouunnddaarryy  

mmaarrkkeerrss  ((wwhhiicchh  ddiidd  hhaavvee  mmoorraall  ccoonntteenntt,,  aass  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  aaddmmiitttteedd))..    TThhiiss  iiss  nnoo  ddiiffffeerreenntt  

tthhaann  SSeeffrriidd’’ss  bbeelliieeff  tthhaatt  ““ffuullll  aassssiimmiillaattiioonn  tthhrroouugghh  cciirrccuummcciissiioonn……rreemmaaiinneedd  tthhee  iiddeeaall..””  

  SSiimmiillaarrllyy,,  TTiimmootthhyy  GGeeoorrggee  wwrriitteess::  

WWhhaatt  wwaass  aatt  ssttaakkee  iinn  [[tthhee  AAnnttiioocchh]]  iinncciiddeenntt  wwaass  nnoott  mmeerree  ssoocciiaall  eeggaalliittaarriiaanniissmm  bbuutt,,  aass  

PPaauull  ppuutt  iitt,,  ““tthhee  ttrruutthh  ooff  tthhee  ggoossppeell..””    ……RRaacciissmm  ooff  aannyy  bbrraanndd  iinn  aannyy  ccuullttuurree  iiss  

iinnccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  ttrruutthh  ooff  tthhee  ggoossppeell,,  nnoott  bbeeccaauussee  iitt  lleeaaddss  ttoo  ssoocciiaall  eexxcclluussiivviissmm,,  

bbuutt  bbeeccaauussee  iitt  ssttaannddss  iinn  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  ‘‘nneeww  ccrreeaattiioonn’’  GGoodd  iiss  bbrriinnggiinngg  iinnttoo  bbeeiinngg::  

tthhee  bbooddyy  ooff  CChhrriisstt  bbaasseedd  nnoott  oonn  ccaassttee,,  ccoolloorr,,  ggeennddeerr,,  oorr  ssoocciiaall  ccoonnddiittiioonn  bbuutt  oonn  ggrraaccee  

aalloonnee..
2266

  

  

II  aamm  bbaafffflleedd  aass  ttoo  hhooww  tthhiiss  ccoonnssttiittuutteess  aa  ccrriittiiqquuee  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee..    GGeeoorrggee’’ss  iinnvveeccttiivvee  

aaggaaiinnsstt  rraacciissmm  ssoouunnddss  eexxaaccttllyy  lliikkee  ssoommeetthhiinngg  ffrroomm  DDuunnnn  ((oorr  NN..TT..  WWrriigghhtt))..    NNoowwhheerree  iinn  

                                                                                                  
2255

  MMaarrkk  AA..  SSeeiiffrriidd,,  ““UUnnrriigghhtteeoouuss  bbyy  FFaaiitthh::  AAppoossttoolliicc  PPrrooccllaammaattiioonn  iinn  RRoommaannss  11::1188--33::2200,,””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  

VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm,,  vvooll..  22,,  113311..  
2266

  TTiimmootthhyy  GGeeoorrggee,,  ““MMooddeerrnniizziinngg  LLuutthheerr,,  DDoommeessttiiccaattiinngg  PPaauull::  AAnnootthheerr  PPeerrssppeeccttiivvee,,””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  

VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm,,  vvooll..  22,,  445588..  
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DDuunnnn  ddoo  wwee  rreeaadd  tthhaatt  ““RRaacciissmm  iiss  iinnccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  ggoossppeell  bbeeccaauussee  iitt  lleeaaddss  ttoo  ssoocciiaall  

eexxcclluussiivviissmm..””    RRaatthheerr  hhee  ccllaaiimmss  tthhaatt  eetthhnnoocceennttrriissmm
2277

  ((ssuuppeerriioorriittyy  bbaasseedd  oonn  ccuullttuurree--bbaasseedd  

nnoorrmmss))  iiss  aa  ffoorrmm  ooff  ssoocciiaall  eexxcclluussiivviissmm  ((ccoommmmuunniittyy  aacccceeppttaannccee  oorr  rreejjeeccttiioonn))  tthhaatt  ssttaannddss  iinn  

ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  ggoossppeell  ooff  GGoodd’’ss  ““nneeww  ccrreeaattiioonn..””  

AAnndd  aaggaaiinn,,  wwee  rreeaadd  tthhee  ccrriittiiqquuee  ooff  PPaauull  ZZaahhll::  

HHooww  ccoouulldd  PPaauull  hhaavvee  bbeeccoommee  ssoo  wwoorrkkeedd  uupp  aanndd  wwrriitttteenn  iinn  ssuucchh  eexxaalltteedd  aanndd  llaarrggee  

tthheeoollooggiiccaall  llaanngguuaaggee  aabboouutt  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss??    TThhaatt  wwoouulldd  bbee  lliikkee  ssaayyiinngg  tthhaatt  tthhee  

pprroobblleemmss  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttooddaayy  aarree  aa  mmaatttteerr  ooff  ttaattttooooss  aanndd  bbooddyy--ppiieerrcciinngg..    WWoouulldd  

PPaauull  hhaavvee  ccrroosssseedd  aanndd  ccrriissss--ccrroosssseedd  tthhee  RRoommaann  wwoorrlldd,,  wwoouulldd  hhee  hhaavvee  aaggoonniizzeedd  aanndd  

hhuurrtt  aass  hhee  ddiidd,,  ffoorr  aa  mmeessss  ooff  ppoottttaaggee  ssuucchh  aass  ddiieett,,  sseevveenntthh--ddaayy  ccuussttoommss,,  aanndd  aann  aacctt  ooff  

……  bbooddyy--ppiieerrcciinngg??
2288

  

  

WWee  nnoottee  ffiirrsstt  tthhaatt  ZZaahhll  iiss  gguuiillttyy  ooff  mmaakkiinngg  tthhee  ffiirrsstt  iinnvvaalliidd  ccrriittiiqquuee––tthhaatt  DDuunnnn  rreeffeerrss  ttoo  

““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  aass  cceerreemmoonniiaall  llaawwss..    BBuutt  hhee  aallssoo  eexxhhiibbiittss  tthhee  ssaammee  ppaatttteerrnn  aass  SSeeffrriidd  aanndd  

GGeeoorrggee,,  wwhhoo  ppoorrttrraayy  PPaauull’’ss  ddiiaattrriibbee  aass  ooppppoossiinngg  ssoommeetthhiinngg  ttrriivviiaall,,  tthhuuss  mmaakkiinngg  DDuunnnn  aa  ssttrraaww  

mmaann..    DDuunnnn  ddooeess  nnoott  ssaayy  tthhaatt  aallll  PPaauull’’ss  tteeaacchhiinngg  oonn  tthhee  llaaww  ooppppoosseedd  eetthhnnoocceennttrriissmm  ((aass  wwee  

wwiillll  sseeee  bbeellooww)),,  mmuucchh  lleessss  tthhee  ttrruunnccaatteedd  ccaarriiccaattuurree  ooff  eetthhnnoocceennttrriissmm  pprreesseenntteedd  bbyy  ssoommee  ooff  hhiiss  

ccrriittiiccss..  

  

AA  ““SSoocciiaall  FFuunnccttiioonn””  RReeaaddiinngg  ooff  tthhee  LLaaww  NNeecceessssaarriillyy  

UUnnddeerrmmiinneess  aa  TTrraaddiittiioonnaall  RReeffoorrmmaattiioonn  RReeaaddiinngg  

  

  SSiillvvaa  wwrriitteess::  

TThhee  NNTT  ddooeess  rreefflleecctt  cceerrttaaiinn  ssoocciioollooggiiccaall  ccoonncceerrnnss  nnoott  ffuullllyy  aapppprreecciiaatteedd  bbyy  tthhee  

RReeffoorrmmeerrss,,  bbuutt  iitt  hhaarrddllyy  ffoolllloowwss  ffrroomm  tthhiiss  ffaacctt  tthhaatt  ootthheerr  eelleemmeennttss  tthheeyy  ssaaww  iinn  tthhee  tteexxtt  

aarree  ffaallssee..
2299

  

  

                                                                                                  
2277

  TThhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  ““eetthhnnoocceennttrriissmm””  aanndd  ““rraacciissmm””  aarree  nnoott  oofftteenn  aacckknnoowwlleeddggeedd  iinn  tthhee  vveerrnnaaccuullaarr,,  bbuutt  II  ddoo  

tthhiinnkk  tthhaatt  tthhee  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  NNPP  aanndd  ““LLuutthheerraann””  sscchhoollaarrss  iiss  ooccccaassiioonnaallllyy  ccoonnffuusseedd  bbyy  bbootthh  ssiiddeess’’  

iinntteerrcchhaannggeeaabbllee  uussee  ooff  tthhee  tteerrmmss..  
2288

  PPaauull  FF..MM..  ZZaahhll,,  ““MMiissttaakkeess  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  TThheemmeelliiooss  2277,,  nnoo..  11  ((22000011))  ::  99..  
2299

  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,””  224477..  
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IInn  tthhiiss  hhee  ttyyppiiffiieess  ttrraaddiittiioonnaall,,  RReeffoorrmmaattiioonn--iinnfflluueenncceedd  sscchhoollaarrss’’  rreessiissttaannccee  ttoo  DDuunnnn  aanndd  tthhee  

NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iinn  ggeenneerraall..    EEvveenn  wwhheenn  tthheessee  ttrraaddiittiioonnaall  sscchhoollaarrss  aacckknnoowwlleeddggee  bblliinndd  ssppoottss  

oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  RReeffoorrmmeerrss  ((SSiillvvaa  ddooeess,,  bbuutt  mmaannyy  ddoo  nnoott))  tthheeyy  ssuussppeecctt  tthhaatt  bbeehhiinndd  tthhee  

ccrriittiiqquuee  iiss  aa  ddeenniiaall  ooff  tthhee  wwoorrlldd--sshhaakkiinngg  ttrruutthhss  tthhaatt  wweerree  aarrttiiccuullaatteedd  ((oorr  rree--aarrttiiccuullaatteedd))  iinn  tthhee  

RReeffoorrmmaattiioonn..  

  WWiitthhoouutt  ttrryyiinngg  ttoo  aasssseerrtt  DDuunnnn’’ss  oovveerraallll  oorrtthhooddooxxyy  ((RReeffoorrmmeedd  oorr  ootthheerrwwiissee)),,  wwee  

ssiimmppllyy  oobbsseerrvvee  tthhaatt  hhiiss  aaiimm  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  tthhaatt  ooff  SStteennddaahhll’’ss,,  ttoo  oovveerrttuurrnn  tthhee  RReeffoorrmmaattiioonn  

rreeaaddiinngg  ooff  RRoommaannss  aanndd  GGaallaattiiaannss..    HHee  iiss,,  hhoowweevveerr,,  mmaakkiinngg  aa  ccllaaiimm  tthhaatt  tthhee  mmoosstt  aanncciieenntt  

ffoorrmmuullaattiioonnss  ooff  tthhoossee  tteenneettss––tthhoossee  mmaaddee  bbyy  PPaauull––ccoonnttaaiinneedd  vveerryy  pprroommiinneenntt  eelleemmeennttss  tthhaatt  aarree  

vviirrttuuaallllyy  nneevveerr  rreennddeerreedd  tthhuuss  iinn  ccllaassssiicc  RReeffoorrmmeedd  ffoorrmmuullaattiioonnss::  

TThhee  ppooiinntt  tthhaatt  II  aamm  ttrryyiinngg  ttoo  mmaakkee  iiss  ssiimmppllyy  tthhaatt  tthheerree  iiss  aannootthheerr  ddiimmeennssiioonn  ((oorr  ootthheerr  

ddiimmeennssiioonnss))  ooff  tthhee  bbiibblliiccaall  ddooccttrriinnee  ooff  GGoodd’’ss  jjuussttiiccee  aanndd  ooff  PPaauull’’ss  tteeaacchhiinngg  oonn  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  oovveerrllooookkeedd  aanndd  nneegglleecctteedd,,  aanndd  tthhaatt  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

rreeccoovveerr  tthheessee  aassppeeccttss  aanndd  ttoo  tthhiinnkk  tthheemm  tthhrroouugghh  aaffrreesshh..
3300

  

  

II  ddoo  nnoott  ssaayy  tthhaatt  [[bboouunnddaarryy  ddeeffiinniinngg]]  iiss  aallll  tthhaatt  iiss  wwrraappppeedd  uupp  oorr  iimmpplliieedd  iinn  tthhee  pphhrraassee  

‘‘wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..’’  BBuutt  II  wwoouulldd  lliikkee  ssoommee  rreeccooggnniittiioonn  ffrroomm  tthhoossee  wwhhoo  ddeebbaattee  wwiitthh  mmee  

oonn  iitt  tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  iiddeennttiittyy--mmaarrkkiinngg,,  bboouunnddaarryy--ddeeffiinniinngg  ddiimmeennssiioonn  iinn  iittss  uussee  wwhhiicchh  

hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  iinnssuuffffiicciieenntt  rreeccooggnniittiioonn  iinn  mmoorree  ttrraaddiittiioonnaall  ttrreeaattmmeennttss  ooff  tthhee  tthheemmee..
3311

  

  

  EEvveenn  aa  ccuurrssoorryy  rreeaaddiinngg  ooff  DDuunnnn  wwoouulldd  ffiinndd  tthhaatt  hhee  iiss  nnoott  aa  CCaallvviinniisstt,,  nnoorr  aa  

ccoonnsseerrvvaattiivvee  eevvaannggeelliiccaall  ((aatt  lleeaasstt  aass  iitt  iiss  ttyyppiiccaallllyy  ddeeffiinneedd  iinn  AAmmeerriiccaann  tthheeoollooggiiccaall  cciirrcclleess))..    

BBuutt  II  bbeelliieevvee  tthhaatt  oonn  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ppooiinntt––tthhaatt  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  iiss  pprroommiinneenntt  iinn  

PPaauull’’ss  ddiissccuussssiioonn  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn––wwee  mmuusstt  aatt  lleeaasstt  ccoonnssiiddeerr  hhiiss  iinnssiigghhttss  aass  aann  aaddddiittiivvee  rraatthheerr  

tthhaann  aalltteerrnnaattiivvee  vviissiioonn  ttoo  ttrraaddiittiioonnaall  rreeaaddiinngg..    IInnddeeeedd,,  RReeffoorrmmeedd  sscchhoollaarr  MMooiisseess  SSiillvvaa,,  tthhoouugghh  

aa  ccrriittiicc  ooff  DDuunnnn,,  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  mmaakkee  tthhee  ccoonncceessssiioonn  tthhaatt  DDuunnnn  aasskkss::  

IItt  wwoouulldd  aallssoo  bbee  mmiisslleeaaddiinngg  ttoo  ssaayy  tthhaatt  ‘‘tthhoossee  ooff  llaaww--wwoorrkkss’’  rreeffeerrss  ttoo  ppeeooppllee  iinn  

ggeenneerraall……wwhhoo  aarree  ‘‘lleeggaalliissttiicc’’……TThhee  rreeffeerreennccee  mmuusstt  rraatthheerr  bbee  nnaarrrroowweedd……ttoo  tthhoossee  wwhhoo  
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  DDuunnnn,,  ““WWhheennccee,,  WWhhaatt,,  aanndd  WWhhiitthheerr??””  2233..  
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  DDuunnnn,,  ““RReessppoonnssee  ttoo  PPeetteerr  SSttuuhhllmmaacchheerr,,””  338866..  
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aarree  pprreeooccccuuppiieedd  wwiitthh  tthhee  oobbsseerrvvaannccee  ooff  tthhee  MMoossaaiicc  llaaww,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  pprroovviissiioonnss  

tthhaatt  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  JJeeww  aanndd  GGeennttiillee..    BBuutt  iitt  mmuusstt  bbee  ffuurrtthheerr  

nnaarrrroowweedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo,,  bbyy  ccoouunnttiinngg  oonn  llaaww--oobbsseerrvvaannccee  aass  tthhee  ssoouurrccee  ooff  lliiffee  aanndd  

rriigghhtteeoouussnneessss,,  eexxcclluuddee  bbeelliieevviinngg  GGeennttiilleess  ffrroomm  tthhee  ppeeooppllee  ooff  GGoodd……  GGiivveenn  tthhee  

hhiissttoorriiccaall  ccoonntteexxtt  ooff  GGaallaattiiaannss,,  hhoowweevveerr,,  iitt  sseeeemmss  iinnccoonnttrroovveerrttiibbllee  tthhaatt  hhee  hhaadd  

pprriimmaarriillyy  iinn  mmiinndd  tthhoossee  wwiitthhiinn  tthhee  JJeewwiisshh  cchhuurrcchh––aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  hhiiss  ooppppoonneennttss  iinn  

GGaallaattiiaa––wwhhoo  iinnssiisstteedd  tthhaatt  GGeennttiillee  CChhrriissttiiaannss  mmuusstt  bbeeccoommee  JJeewwiisshh  pprroosseellyytteess  bbeeffoorree  

tthheeyy  ccoouulldd  bbee  rreecceeiivveedd  iinnttoo  AAbbrraahhaamm’’ss  ffoolldd..
3322

  

  

WWee  mmaayy  tthhuuss  bbee  ggrraatteeffuull  iinnddeeeedd  ttoo  tthhee  ‘‘nneeww  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull’’……  ffoorr  hheellppiinngg  uuss  sseeee  

mmoorree  cclleeaarrllyy  tthhaatt  PPaauull’’ss  oovveerraarrcchhiinngg  iinntteerreesstt  iinn  GGaallaattiiaannss  22--33  wwaass  nnoott  pprreecciisseellyy  ttoo  

eexxppoouunndd  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbuutt  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  JJeewwiisshh--GGeennttiillee  qquueessttiioonn  iinn  tthhee  

cchhuurrcchh  aanndd  tthheerreebbyy  ttoo  ccllaarriiffyy  wwhhoo  aarree  tthhee  ttrruuee  ddeesscceennddaannttss  ooff  AAbbrraahhaamm..
3333

  

  

IItt  wwoouulldd  bbee  ffoollllyy  ttoo  ddeennyy  tthhaatt  ((eexxcclluussiivviissttiicc))  nnaattiioonnaall  aanndd  ssoocciioollooggiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  PPaauull’’ss  JJeewwiisshh  ccoonntteemmppoorraarriieess  wweerree  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  aattttiittuuddeess  tthhee  

aappoossttllee  wwaass  ccoommbbaattiinngg..
3344

  

  

  SSoo  ttoo  ssuumm  uupp,,  DDuunnnn  aatt  lleeaasstt  bbeelliieevveess  tthhaatt  hhiiss  vviieeww  ooff  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  iiss  

ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  ttrruutthh  ccllaaiimmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ttrraaddiittiioonnaall  ““LLuutthheerraann””  ssootteerriioollooggyy..    II  wwoouulldd  

tteenndd  ttoo  aaggrreeee  ((aaggaaiinn,,  ccoonnffiinniinngg  mmyy  ssttaatteemmeenntt  ttoo  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  eelleemmeenntt  ooff  DDuunnnn’’ss  tthhoouugghhtt))..    

AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  aatt  lleeaasstt  oonnee  sscchhoollaarr  hhaass  ccrriittiiqquueedd  DDuunnnn’’ss  ssootteerriioollooggyy  ffoorr  tthhiiss  vveerryy  rreeaassoonn::    

DDuunnnn’’ss  aaccccoouunntt  ooff  PPaauull  bbeeaarrss  aallll  tthhee  hhaallllmmaarrkkss  ooff  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ccoonnttrraaccttuuaall  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  CChhrriissttiiaann  ssootteerriioollooggyy..    DDeessppiittee  pprrootteessttaattiioonnss,,  rreeddeeffiinniittiioonnss,,  aanndd,,  aatt  

ttiimmeess,,  aa  ccoonncceeppttuuaall  llaayyeerriinngg,,  hhiiss  aaccccoouunntt  iiss  aaccttuuaallllyy  aann  oobbjjeecctt  lleessssoonn  iinn  tthhee  ssttrruuccttuurraall  

ccoonnccoommiittaannttss  ooff  tthhaatt  mmooddeell,,  nnaammeellyy,,  eexxtteennssiivvee  aa  pprriioorrii  tthheeoollooggiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

((nnaattuurraall  tthheeoollooggyy,,  mmoonnootthheeiissmm,,  ddiivviinnee  oommnniippootteennccee  aanndd  tthhee  rreevveellaattiioonn  ooff  llaaww));;  aa  

ppaassssiivvee  aanndd  bbaassiiccaallllyy  ppeennaall  ssuubbssttiittiioonnaarryy  ((ssiicc))  rroollee  ffoorr  CChhrriisstt;;  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  aa  

nneecceessssaarryy  ccrriitteerriioonn  ooff  aapppprroopprriiaattiioonn  bbyy  tthhee  CChhrriissttiiaann  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreecceeiivvee  ssaallvvaattiioonn;;  aanndd  

eetthhiiccaall  iinnccaappaacciittyy  ((ii..ee..  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  aaffffiirrmmiinngg  aannyy  mmoorraall  aaccttiioonn  bbeeyyoonndd  ffaaiitthh))..
3355

  

  

SSoommee  ppooiinnttss  ooff  ccoonntteennttiioonn  ddoo  rreemmaaiinn..    PPrriinncciippaallllyy,,  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt  ddiidd  PPaauull  ddiiffffeerr  ffrroomm  

JJuuddaaiissmm  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ssootteerriioollooggyy??    SSppeecciiffiiccaallllyy,,  DDuunnnn  ssttiillll  ddoouubbttss  tthhaatt  PPaauull  aanndd  JJuuddaaiissmm  

ddiiffffeerr  oonn  iiddeeaass  ooff  aanntthhrrooppoollooggyy  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee  aanndd  

                                                                                                  
3322

  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,””  222266..  
3333

  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,””  223388..  
3344

  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,””  224466..  
3355

  DDoouuggllaassss  AA..  CCaammppbbeellll,,  ““TThhee  ddiiaatthheekkee  ffrroomm  DDuurrhhaamm::  PPrrooffeessssoorr  DDuunnnn’’ss  TThhee  TThheeoollooggyy  ooff  PPaauull  tthhee  AAppoossttllee,,””  

JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  7722  ((11999988))  ::  110077..  
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hhuummaanniittyy’’ss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  kkeeeepp  tthhee  llaaww))..    FFoorr  mmyy  ppaarrtt,,  iitt  sseeeemmss  lliikkeellyy  tthhaatt,,  iinn  CChhrriissttiiaanniittyy,,  

cceerrttaaiinn  rreeaall  bbuutt  ppeerriipphheerraall  tthheemmeess  ffrroomm  tthhee  OOTT,,  ssuucchh  aass  ppeerrffeecctt  oobbeeddiieennccee  aanndd  iinnaabbiilliittyy,,  ddiidd  

iinnddeeeedd  mmoovvee  ttoo  tthhee  cceenntteerr,,  mmuucchh  aass  tthhee  tthheemmeess  ooff  rreessuurrrreeccttiioonn  oorr  tthhee  MMeessssiiaahh  ddiidd..    TThheessee  

sshhiiffttss  ccoouulldd  eeaassiillyy  hhaavvee  ccoommbbiinneedd  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  aa  ddiissttiinncctt  ssootteerriioollooggiiccaall  mmooddeell..    HHoowweevveerr,,  aatt  

tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ddaayy,,  iiff  PPaauull’’ss  ccoonnttrraasstt  bbeettwweeeenn  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  bbooiilleedd  ddoowwnn  ttoo  JJeessuuss,,  

tthheenn  wwee  ccoouulldd  cceerrttaaiinnllyy  ddoo  wwoorrssee  ffoorr  oouurrsseellvveess..  

  

PPaarrtt  22..  TThhee  KKeeyy  EExxeeggeettiiccaall  aanndd  TThheeoollooggiiccaall  QQuueessttiioonnss  

TThhee  sseeccoonndd  ppaarrtt  ooff  oouurr  tthheeoollooggiiccaall  aannaallyyssiiss  wwiillll  aasskk  ttwwoo  rreellaatteedd  qquueessttiioonnss––oonnee  ffrraammeedd  

mmoorree  eexxeeggeettiiccaallllyy,,  oonnee  mmoorree  tthheeoollooggiiccaallllyy..    TThheessee  aarree  qquueessttiioonnss  ggeenneerraallllyy  uusseedd  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  

““ssoocciiaall  bboouunnddaarryy””  vviieewwss  ooff  tthhee  llaaww  ffrroomm  ttrraaddiittiioonnaall  oonneess..    OOuurr  ttaasskk  wwiillll  bbee  ttoo  aannsswweerr  tthhee  

qquueessttiioonnss  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  ssyynntthheessiizzeess  tthhee  vviieewwss  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee,,  iinn  hhooppeess  ooff  pprrooppoossiinngg  

ccoommmmoonn  ggrroouunndd..  

  

TThhee  EExxeeggeettiiccaall  QQuueessttiioonn::    SSootteerriioollooggiiccaall  CCllaaiimm    

oorr  EEcccclleessiioollooggiiccaall  CCllaaiimm??  

  WWhheenn  PPaauull  aarrgguueedd  ffoorr  ““ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt””  rraatthheerr  tthhaann  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  wwhhaatt  ssoorrtt  ooff  

ccllaaiimm  wwaass  hhee  mmaakkiinngg??    WWaass  iitt  tthhaatt  ppeeooppllee  ccoouulldd  nnoott  ggeett  iinnttoo  hheeaavveenn  bbyy  wwhhaatt  tthheeyy  ddoo??    OOrr  wwaass  

iitt  tthhaatt  ppeeooppllee  ccoouulldd  bbee  ffuullll  aanndd  eeqquuaall  mmeemmbbeerrss  ooff  CChhrriisstt’’ss  bbooddyy  wwiitthhoouutt  oobbsseerrvviinngg  JJeewwiisshh  

bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss??    FFiirrsstt  ooff  aallll,,  bbootthh  ssiiddeess  sshhoouulldd  aaggrreeee  tthhaatt  eeiitthheerr  ccllaaiimm  ccaann  aanndd  sshhoouulldd  bbee  

mmoottiivvaatteedd  bbyy  zzeeaall  ffoorr  tthhee  ssuupprreemmaaccyy  ooff  CChhrriisstt..    FFaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  sshhoouulldd  hhaavvee  nnoo  rriivvaallss,,  wwhheetthheerr  

ffoorr  aaddmmiittttaannccee  iinnttoo  hheeaavveenn  oorr  iinncclluussiioonn  iinn  GGoodd’’ss  ppeeooppllee..    AAss  LLuutthheerr  ssaayyss::      
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WWhhoossooeevveerr  sseeeekkeetthh  rriigghhtteeoouussnneessss  aappaarrtt  ffrroomm  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt,,  wwhheetthheerr  bbyy  wwoorrkkss,,  bbyy  

ssaattiissffaaccttiioonnss,,  oorr  aafffflliiccttiioonnss,,  oorr  bbyy  tthhee  llaaww,,  rreejjeecctteetthh  tthhee  ggrraaccee  ooff  GGoodd  aanndd  ddeessppiisseetthh  tthhee  

ddeeaatthh  ooff  CChhrriisstt..
3366

  

  

EExxeeggeessiiss,,  tthhoouugghh,,  mmuusstt  iiddeennttiiffyy  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  rriivvaall  ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt––wwhheetthheerr  aann  aalltteerrnnaattiivvee  

ssootteerriioollooggyy  oorr  aann  aalltteerrnnaattiivvee  eecccclleessiioollooggyy..    WWaass  hhuummaann  aacchhiieevveemmeenntt  oorr  eetthhnniicc  eexxcclluussiivviissmm  iinn  

qquueessttiioonn??  

  IInn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr  wwee  hhaavvee  ttrriieedd  ttoo  sshhooww  hhooww,,  iinn  tthhee  ttwwoo  BBiibblliiccaall  ppaassssaaggeess  

wwhhiicchh  ddiirreeccttllyy  ssppeeaakk  ttoo  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  tthhee  ssiittuuaattiioonnss  aaddddrreesssseedd  iinnvvoollvveedd  eetthhnniicc  

eexxcclluussiioonn  ((GGaallaattiiaannss))  oorr  ssuuppeerriioorriittyy  ((RRoommaannss))..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  hhee  mmaakkeess  bbootthh  eecccclleessiioollooggiiccaall  

aanndd  ssootteerriioollooggiiccaall  ssttaatteemmeennttss,,  bbuutt  hhiiss  oovveerraallll  aaiimm,,  tthhee  rreessppoonnssee  hhee  wwaass  ttrryyiinngg  ttoo  ““ggeett””  ffrroomm  

hhiiss  aauuddiieennccee,,  wwaass  eecccclleessiioollooggiiccaall  iinn  nnaattuurree..    HHoowweevveerr,,  PPaauull  rreeaassoonneedd  ffoorr  tthhoossee  rreessppoonnsseess  bbyy  

aappppeeaall  ttoo  aannttii--aacchhiieevveemmeenntt  pprriinncciipplleess..    HHee  uusseedd  ssootteerriioollooggiiccaall  ccaatteeggoorriieess  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  

mmaakkiinngg  aann  eecccclleessiioollooggiiccaall  ppooiinntt..    IInn  GGaallaattiiaannss  22––33  tthhiiss  ppooiinntt  wwaass  tthhaatt  GGeennttiilleess  sshhoouulldd  bbee  ffuullll  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  cchhuurrcchh  wwiitthhoouutt  aassssiimmiillaattiinngg  ttoo  JJeewwiisshh  ccuullttuurree..    IInn  RRoommaannss  22––33  tthhee  ppooiinntt  ((oorr  

aatt  lleeaasstt  aa  ppooiinntt))  wwaass  tthhaatt  JJeewwiisshh  iiddeennttiittyy  wwaass  nnoo  bbaassiiss  ffoorr  ssuuppeerriioorriittyy..      

VVeerryy  ffeeww  wwoouulldd  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  mmyy  ccoonntteennttiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  GGaallaattiiaannss  ((aalltthhoouugghh  II  

aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  mmaannyy  wwoouulldd,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  RRoommaannss))..    EEvveenn  tthhoossee  wwhhoo  ddiissaaggrreeee,,  tthhoouugghh,,  

wwoouulldd  lliikkeellyy  aaddmmiitt  tthhaatt  mmyy  ppooiinnttss  aarree  lleeggiittiimmaattee  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  mmaaiinn  ppooiinntt..    HHoowweevveerr,,  

wwee  nnoottee  tthhaatt  tthhee  rrhheettoorriicc  iinn  tthhiiss  ddeebbaattee  cceenntteerrss  oonn  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  tthhee  ““mmaaiinn  ppooiinntt””  ffrroomm  

““aapppplliiccaattiioonn””  oorr  ““iimmpplliiccaattiioonn..””    TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhiiss  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  ttoo  aassssiiggnn  rreellaattiivvee  

iimmppoorrttaannccee  ttoo  ““aapppplliiccaattiioonn””  oorr  ““iimmpplliiccaattiioonn..””    FFoorr  WWeesstteerrhhoollmm,,  tthhee  JJeeww--GGeennttiillee  ccoonnttrroovveerrssyy  

wwaass  ssiimmppllyy  tthhee  ““ooccccaassiioonn,,””  bbuutt  tthhee  ““LLuutthheerraann””  eemmpphhaasseess  wweerree  tthhee  ““ppooiinntt””––““aanndd  iitt  iiss  tthhee  

                                                                                                  
3366

  MMaarrttiinn  LLuutthheerr,,  AA  CCoommmmeennttaarryy  oonn  SStt..  PPaauull’’ss  LLeetttteerr  ttoo  tthhee  GGaallaattiiaannss  bbaasseedd  oonn  LLeeccttuurreess  DDeelliivveerreedd  bbyy  MMaarrttiinn  

LLuutthheerr  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiitttteennbbeerrgg  iinn  tthhee  yyeeaarr  11553311  ((LLoonnddoonn::  JJaammeess  CCllaarrkkee  &&  CCoo..,,  11995566)),,  118855..  
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ppooiinntt  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  hhiissttoorriiccaall  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  tthhaatt  iiss  ccrruucciiaall..””
3377

    IInntteerreessttiinnggllyy  

eennoouugghh,,  SStteennddaahhll  uusseess  ssiimmiillaarr  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  rreevveerrssee::  TThhee  hhiissttoorriiccaall  ooccccaassiioonn  wwaass  ““oorriiggiinnaall””  

bbuutt  LLuutthheerr’’ss  iinnssiigghhttss  wweerree  ““ttrraannssllaattiioonn..””
  3388

    WWeesstteerrhhoollmm’’ss  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  mmoorree  ttrruuee  ttoo  tthhee  tteexxtt,,  

bbuutt  hhee  aanndd  SStteennddaahhll  bbootthh  sshhaarree  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  aapppplliiccaattiioonn  iiss  ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  mmeeaanniinngg..    

AAlltthhoouugghh  nneeiitthheerr  ssttaattee  iitt  eexxpplliicciittllyy,,  bbootthh  iimmpplliicciittllyy  mmiinniimmiizzee  aapppplliiccaattiioonn  ((ooccccaassiioonn,,  

ttrraannssllaattiioonn))  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  mmeeaanniinngg  ((mmaaiinn  ppooiinntt,,  oorriiggiinnaall))..    WWee  wwiillll  ccoonntteesstt  tthheeiirr  

aassssuummppttiioonn,,  ffiirrsstt,,  bbyy  qquueessttiioonniinngg  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  mmeeaanniinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn,,  aanndd,,  

sseeccoonndd,,  bbyy  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  llooggiiccaall  pprriioorriittyy..    FFoorr  bbootthh  ccoonntteennttiioonnss  wwee  wwiillll  aappppeeaall  

ttoo  tthhee  eeppiisstteemmoollooggyy  ooff  JJoohhnn  FFrraammee..  

  FFrraammee  bbeelliieevveess  tthhaatt,,  aassiiddee  ffrroomm  tthhee  aauutthhoorriittaattiivvee  tteexxtt  ooff  SSccrriippttuurree  iittsseellff,,  nnoo  

ssuubbssttaannttiivvee  ddiissttiinnccttiioonnss  eexxiisstt  bbeettwweeeenn  ““mmeeaanniinngg””  aanndd  ““aapppplliiccaattiioonn””::  

  TThheerree  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  nnoo  iimmppoorrttaanntt  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  mmeeaanniinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn……TToo  ffiinndd  

‘‘mmeeaanniinngg’’  iiss  ttoo  aasskk  aa  qquueessttiioonn  ooff  SSccrriippttuurree,,  ttoo  eexxpprreessss  aa  nneeeedd,,  aanndd  ttoo  hhaavvee  tthhaatt  nneeeedd  

mmeett..  TToo  ‘‘aappppllyy’’  iiss  ttoo  lleeaarrnn  mmoorree  ooff  wwhhaatt  iiss  iinn  tthhee  tteexxtt,,  ttoo  sseeee  mmoorree  ooff  iittss  ppootteennttiiaall,,  iittss  

ppoowweerrss,,  iittss  wwiissddoomm..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  mmeeaanniinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  aass  

aa  rreemmnnaanntt  ooff  oobbjjeeccttiivviissmm,,  aass  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ffiinndd  ssoommeewwhheerree  aa  ‘‘bbeeddrroocckk’’  ooff  ppuurree  

ffaaccttiicciittyy  ((mmeeaanniinngg))  oonn  wwhhiicchh  aallll  ootthheerr  uusseess  ooff  tthhee  tteexxtt  aarree  ttoo  bbee  bbaasseedd..    BBuutt  tthhee  ttrruuee  

bbeeddrroocckk  ooff  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  SSccrriippttuurree  iiss  SSccrriippttuurree  iittsseellff..
3399

  

  

FFrraammee  ssaayyss  tthhaatt  wwhhaatt  wwee  ccaallll  tthhee  ““mmeeaanniinngg””  ooff  SSccrriippttuurree  aanndd  ““aapppplliiccaattiioonnss””  ooff  tthhaatt  mmeeaanniinngg  

aarree  bbootthh  ddeerriivvaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  tteexxtt..    TThheeyy  aarree  ccoonncceeppttuuaall  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ttoo  hheellpp  uuss  eeiitthheerr  

uunnddeerrssttaanndd  tthhee  tteexxtt  ((mmeeaanniinngg))  oorr  ttoo  eexxppaanndd  iittss  uussee  ((aapppplliiccaattiioonn))..    FFrraammee  tthheenn  pprroocceeeeddss  ttoo  

sshhooww  hhooww  eevveenn  tthhaatt  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn,,  ssiinnccee  wwee  aarree  aallwwaayyss  ddooiinngg  bbootthh  aatt  tthhee  

ssaammee  ttiimmee..
4400

    SSoo,,  ffrroomm  FFrraammee’’ss  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  ddiissttiinnccttllyy  sseeppaarraattiinngg  mmeeaanniinngg  ffrroomm  aapppplliiccaattiioonn  

                                                                                                  
3377

  SStteepphheenn  WWeesstteerrhhoollmm,,  PPeerrssppeeccttiivveess  OOlldd  aanndd  NNeeww  oonn  PPaauull::  TThhee  ““LLuutthheerraann””  PPaauull  aanndd  HHiiss  CCrriittiiccss    ((GGrraanndd  

RRaappiiddss,,  MMII..::  WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000044)),,  444455..  
3388

  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll,,  ““TThhee  AAppoossttllee  PPaauull  aanndd  tthhee  IInnttrroossppeeccttiivvee  CCoonnsscciieennccee  ooff  tthhee  WWeesstt,,””  HHaarrvvaarrdd  TThheeoollooggiiccaall  

RReevviieeww  6611,,  nnoo..  33    ((JJuullyy  11996633))  ::  221155..  
3399

  JJoohhnn  MM..  FFrraammee,,  TThhee  DDooccttrriinnee  ooff  tthhee  KKnnoowwlleeddggee  ooff  GGoodd  ((PPhhiilllliippssbbuurrgg,,  NNJJ::  PPrreessbbyytteerriiaann  aanndd  RReeffoorrmmeedd  

PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy,,  11998877)),,  8833--8844..  
4400

  IIbbiidd..,,  8833..  
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iiss  ccoonncceeppttuuaallllyy  vvaagguuee  aanndd  pprroobbaabbllyy  iimmppoossssiibbllee..    AAss  ssuucchh,,  tthhee  ““mmeeaanniinngg””  aanndd  ““aapppplliiccaattiioonn””  

ddiissttiinnccttiioonn  ffaaiillss  aass  aa  ccrriitteerriioonn  ffoorr  aassssiiggnniinngg  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee..  

BBuutt,,  oonnee  mmiigghhtt  oobbjjeecctt,,  iiss  tthheerree  nnoott  ssoommee  hhiieerraarrcchhyy  ooff  iimmppoorrttaannccee  iimmpplliieedd  bbyy  tthhee  oorrddeerr  

ooff  llooggiiccaall  rreeaassoonniinngg??    IIff  eetthhnnoocceennttrriissmm  wweerree  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  iiff  PPaauull  ccoommbbaatteedd  tthhee  ssiittuuaattiioonn  

wwiitthh  aann  aappppeeaall  ttoo  hhuummaann  iinnaabbiilliittyy,,  wwoouulldd  nnoott  oonnee  ooff  tthheemm  ppoosssseessss  llooggiiccaall  pprriioorriittyy??    TThhee  

ttrroouubbllee  iiss  tthhaatt,,  llooggiiccaallllyy,,  wwee  ccoouulldd  ccllaaiimm  eeiitthheerr  ooff  tthheemm  aass  ““pprriioorr..””    FFrraammee  ppooiinnttss  oouutt  tthhee  

vvaagguueenneessss  iinn  tthhee  tteerrmm  ““pprriioorriittyy””  iinn  llooggiicc,,  aanndd  tthheenn  pprroocceeeeddss  ttoo  ggiivvee  tthhiirrtteeeenn  ddiiffffeerreenntt  

eexxaammpplleess  ooff  llooggiiccaall  pprriioorriittyy..    DDeeppeennddiinngg  oonn  wwhhiicchh  sseennssee  ooff  ““pprriioorriittyy””  wwee  uussee,,  wwee  ggeett  

ddiiffffeerreenntt  aannsswweerrss..      EEtthhnnoocceennttrriissmm  iiss  pprriioorr  bbyy  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  tteelleeoollooggiiccaall  pprriioorriittyy..    ((FFrraammee’’ss  

eexxaammppllee  ##88::  AA  iiss  pprriioorr  ttoo  BB  wwhheenn  AA  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ffoorr  wwhhiicchh  BB  eexxiissttss..))    HHoowweevveerr,,  hhuummaann  

iinnaabbiilliittyy  ccaann  bbee  pprriioorr  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  pprreemmiissee--aass--ggrroouunndd--ooff--ccoonncclluussiioonn  ((EExxaammppllee  ##22))  oorr  iinn  tthhee  

sseennssee  ooff  iinnssttrruummeennttaall  pprriioorriittyy  ((EExxaammppllee  ##1122::  AAnn  iinnssttrruummeenntt  iiss  pprriioorr  ttoo  iittss  ppuurrppoossee))..    FFrraammee  

nnootteess  tthhaatt  eexxaammppllee  ##1122  iiss  tthhee  eexxaacctt  ooppppoossiittee  ooff  eexxaammppllee  ##88..    HHee  aallssoo  nnootteess  tthhaatt  iinn  eexxaammppllee  

##22,,  pprreemmiissee  aanndd  ccoonncclluussiioonn  aarree  oofftteenn  llooggiiccaallllyy  rreevveerrssiibbllee,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  tthheenn  rreevveerrssee  tthhee  

pprriioorriittyy..
4411

    IItt  iiss  nnoott  aatt  aallll  eevviiddeenntt  wwhhiicchh  ssoorrtt  ooff  ““llooggiiccaall  pprriioorriittyy””  pprrooppeerrllyy  ddeennootteess  ggrreeaatteerr  

ssiiggnniiffiiccaannccee..    TThhee  bboottttoomm  lliinnee  ffoorr  FFrraammee  iiss  tthhaatt  llooggiiccaall  pprriioorriittyy  iiss  aa  wweeaakk  ttooooll  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  

hhiieerraarrcchhiieess  ooff  iimmppoorrttaannccee,,  bbeeccaauussee  tthheerree  aarree  ssoo  mmaannyy  wwaayyss  ttoo  ddeeffiinnee  llooggiiccaall  rreellaattiioonnss..      

  WWee  hhaavvee  eemmppllooyyeedd  aallll  tthhiiss  tteecchhnniiccaall  rreeaassoonniinngg  ttoo  sshhooww  tthhee  dduubbiioouuss  ggrroouunnddss––

sseemmaannttiiccaallllyy  aanndd  llooggiiccaallllyy––ffoorr  ccoonnssiiddeerriinngg  ““mmeeaanniinngg””  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  ““aapppplliiccaattiioonn..””    IIff  

FFrraammee  iiss  rriigghhtt,,  tthheenn  tthheerree  iiss  lliimmiitteedd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ttoo  oouurr  qquueessttiioonn,,  ““WWaass  PPaauull  mmaakkiinngg  aa  

ssootteerriioollooggiiccaall  ccllaaiimm  oorr  aann  eecccclleessiioollooggiiccaall  ccllaaiimm??””    HHiissttoorriiccaallllyy,,  iitt  iiss  aann  iinntteerreessttiinngg  aanndd  hheellppffuull  

qquueessttiioonn..    II  bbeelliieevvee  tthhaatt  DDuunnnn  iiss  eesssseennttiiaallllyy  ccoorrrreecctt  iinn  hhiiss  rreeaaddiinngg  ooff  GGaallaattiiaannss  22––33  aanndd  

RRoommaannss  22––33,,  bbuutt  tthhaatt  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  eetthhnnoocceennttrriissmm  ssuuppeerrsseeddeess  lleeggaalliissmm  iinn  iimmppoorrttaannccee  
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tthheeoollooggiiccaallllyy..    IIff  II  aamm  wwrroonngg,,  aanndd  iiff  lleeggaalliissmm  rreeaallllyy  wwaass  tthhee  mmaaiinn  rriivvaall  ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt,,  aanndd  

eetthhnnoocceennttrriissmm  iiss  ““aapppplliiccaattiioonn,,””  tthheenn  tthhee  ssaammee  iiss  ttrruuee..    NNeeiitthheerr  ppooiinntt  nneeeedd  bbee  ddiimmiinniisshheedd  iinn  iittss  

iimmppoorrttaannccee..      

  

TThhee  TThheeoollooggiiccaall  QQuueessttiioonn::  WWhhaatt  OOuugghhtt  ttoo  bbee  ““CCeennttrraall””    

iinn  PPaauull’’ss  TThheeoollooggyy  ooff  tthhee  LLaaww??  

  WWee  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt,,  eexxeeggeettiiccaallllyy,,  lleeggaalliissmm  aanndd  eetthhnnoocceennttrriissmm  aarree  bbootthh  pprreesseenntt  iinn  

PPaauull’’ss  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  llaaww..    PPaauull  wwoouulldd  ccoonnssiiddeerr  eeiitthheerr  aass  mmiissuussee  ooff  tthhee  llaaww..    BBuutt  wwhhiicchh  

oonnee  iiss  pprrooppeerrllyy  cceennttrraall  ttoo  aa  PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy  ooff  tthhee  llaaww??    TToo  aannsswweerr  tthhiiss  qquueessttiioonn,,  wwee  mmuusstt  

eenntteerr  aannootthheerr  tteecchhnniiccaall  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  JJoohhnn  FFrraammee,,  tthhiiss  ttiimmee  aabboouutt  hhiiss  ccoonncceepptt  ooff  

““ppeerrssppeeccttiivvaalliissmm..””    ((BBee  aawwaarree  tthhaatt  hhee  ddooeessnn’’tt  uussee  ““llaaww””  iinn  tthhee  wwaayy  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  uussiinngg  iitt..    

FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  hhiiss  bbooookk,,  FFrraammee  uusseess  ““llaaww””  mmoorree  oorr  lleessss  ssyynnoonnyymmoouussllyy  wwiitthh  GGoodd’’ss  

WWoorrdd..))::  

II  ddiissccuusssseedd  ‘‘ppeerrssppeeccttiivvaall’’  rreellaattiioonnsshhiippss  eeaarrlliieerr  iinn  tthhiiss  bbooookk..    TThheerree  wwee  ssaaww  tthhaatt  llaaww,,  

oobbjjeecctt,,  aanndd  ssuubbjjeecctt,,  aass  aassppeeccttss  ooff  hhuummaann  kknnoowwlleeddggee,,  aarree  ppeerrssppeeccttiivvaallllyy  rreellaatteedd..    TThhaatt  

mmeeaannss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhaatt  wwhheenn  wwee  ccoommee  ttoo  kknnooww  tthhee  llaaww,,  iinneevviittaabbllyy  wwee  ccoommee  ttoo  

kknnooww  tthhee  oobbjjeecctt  aanndd  ssuubbjjeecctt  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ((aanndd  ssiimmiillaarrllyy  ffoorr  tthhee  ootthheerr  ttwwoo  

ppeerrssppeeccttiivveess))……wwiitthhiinn  tthheeoollooggyy  tthheerree  aarree  aa  ggrreeaatt  mmaannyy  rreellaattiioonnsshhiippss  ooff  tthhiiss  

ssoorrtt……UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthheessee  mmaatttteerrss  ppeerrssppeeccttiivvaallllyy  hheellppss  uuss  ttoo  aavvooiidd  tthhee  rraatthheerr  ffrruuiittlleessss  

aarrgguummeennttss  aabboouutt  ‘‘pprriioorriittyy’’  tthhaatt  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  tthheeoollooggyy……aalltthhoouugghh  pprriioorr  iinn  

tthheeoollooggyy  iiss  hhiigghhllyy  aammbbiigguuoouuss,,  iitt  hhaass  ppllaayyeedd  aa  llaarrggee  rroollee  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthheeoollooggyy,,  

bbeeccaauussee,,  iinn  mmyy  ooppiinniioonn,,  tthheeoollooggiiaannss  hhaavvee  nneegglleecctteedd  tthhee  ooppttiioonnss  ooff  sseeeeiinngg  

rreellaattiioonnsshhiippss  pprreessppeeccttiivvaallllyy……iinn  tthhee  mmooddeerrnn  ppeerriioodd  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  mmaannyy  ‘‘tthheeoollooggiieess  

ooff  tthhiiss  aanndd  tthhaatt’’……EEaacchh  ooff  tthheessee  tthheeoollooggiieess  hhaass  aaddvvaanncceedd  ccooggeenntt  aarrgguummeennttss  ttoo  sshhooww  

wwhhyy  iitt  eexxpprreesssseess  tthhee  ‘‘cceennttrraall  mmeessssaaggee’’  ooff  SSccrriippttuurree..    WWeellll,,  oonnee  ccaann  aaggrreeee  wwiitthh  aallll  ooff  

tthheemm,,  uupp  ttoo  aa  ppooiinntt!!    AAllmmoosstt  aallll  ooff  tthheessee  tthheeoollooggiieess  hhaavvee  ssoommee  ggeennuuiinnee  iinnssiigghhtt  iinnttoo  

SSccrriippttuurree..    EEaacchh  hhaass  ddiissccoovveerreedd  aa  ccoonncceepptt  oorr  ddooccttrriinnee  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ssuummmmaarriizzee  

tthhee  wwhhoollee  ggoossppeell..    EEaacchh  hhaass  ddiissccoovveerreedd  aa  ‘‘cceennttrraall  ddooccttrriinnee’’……AAlltthhoouugghh  wwee  mmaayy  aaggrreeee  

wwiitthh  tthheessee  tthheeoollooggiiaannss  iinn  tthheeiirr  aaffffiirrmmaattiioonn[[ss]]……wwee  mmuusstt  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  tthheemm  oovveerr  tthheeiirr  

aatttteemmpptt  ttoo  eexxcclluuddee  rriivvaall  ‘‘cceenntteerrss..’’    IIff  tthheessee  ccoonncceeppttss  aarree  ppeerrssppeeccttiivvaallllyy  rreellaatteedd,,  tthheenn  

tthheeyy  ddoo  nnoott  eexxcclluuddee  oonnee  aannootthheerr;;  wwee  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  cchhoooossee  aammoonngg  tthheemm..
4422
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IInn  ssuummmmaarryy,,  FFrraammee  oobbsseerrvveess  tthhaatt  aa  ggrreeaatt  mmaannyy  ttrruutthhss  iinn  ssccrriippttuurree  ccaann  bbee  vviieewweedd  

““ppeerrssppeeccttiivvaallllyy..””    TThhaatt  iiss,,  wwhheenn  ttwwoo  oorr  mmoorree  ttrruutthhss  ccaann  aaddeeqquuaatteellyy  ssuummmmaarriizzee  aa  bbooddyy  ooff  

kknnoowwlleeddggee,,  aanndd  wwhheenn  tthheeyy  mmuuttuuaallllyy  iimmppllyy  oonnee  aannootthheerr  ((ii..ee..  ggeettttiinngg  ttoo  kknnooww  oonnee  ooff  tthheemm  

eennttaaiillss  ggeettttiinngg  ttoo  kknnooww  tthhee  ootthheerrss)),,  tthheenn  tthheeyy  rreellaattee  aass  ddiiffffeerreenntt  ““ppeerrssppeeccttiivveess””  oonn  tthhee  ssaammee  

bbooddyy  ooff  kknnoowwlleeddggee..    IInn  ssuucchh  aa  ccaassee,,  eeaacchh  ttrruutthh  ccaann  pprrooppeerrllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ““cceenntteerr””  aanndd  wwee  

ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  cchhoooossee  aa  ssiinnggllee  cceenntteerr––ssoo  lloonngg  aass  tthhee  cceenntteerr  ddooeess  nnoott  eexxcclluuddee  rriivvaall  cceenntteerrss..    II  

wwiillll  aatttteemmpptt  ttoo  sshhooww  hhooww  lleeggaalliissmm  aanndd  eetthhnnoocceennttrriissmm  aarree  ppeerrssppeeccttiivvaallllyy  rreellaatteedd  wwiitthh  rreessppeecctt  

ttoo  PPaauull’’ss  vviieeww  ooff  tthhee  llaaww..  

  II  hhaavvee  mmaaddee  aa  ccaassee  tthhaatt  eetthhnnoocceennttrriissmm  iiss  aatt  lleeaasstt  aann  aaddeeqquuaattee  ssuummmmaarryy  ooff  PPaauull’’ss  uussee  

ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    PPrrootteessttaanntt  tthheeoollooggyy  ssiinnccee  LLuutthheerr  hhaass  sshhoowwnn  hhooww  lleeggaalliissmm  lliikkeewwiissee  

ccaann  ssuummmmaarriizzee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    BBootthh  iiddeeaass  ssuuffffiiccee  aass  ssuummmmaarriieess  bbeeccaauussee  tthhee  llaaww  wwaass  

uusseedd  bbootthh  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  ggrroouupp  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  eessttaabblliisshhiinngg  mmoorraall  ssttaannddaarrddss..    TThhuuss,,  eetthhnniicc  

bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  aanndd  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt  rreepprreesseenntt  ccoonnnnoottaattiioonnss  ooff  ““ddooiinngg  TToorraahh..””    IInn  

GGaallaattiiaannss  aanndd  RRoommaannss,,  II  hhaavvee  aarrgguueedd  tthhaatt  eetthhnniicc  iiddeennttiittyy  wwaass  tthhee  pprriimmaarryy  ccoonnnnoottaattiioonn..
4433

    DDuuee  

ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  hhiiss  ttiimmee,,  LLuutthheerr  rreeccooggnniizzeedd  iinn  PPaauull’’ss  aarrgguummeennttaattiioonn  tthhee  ccoonnnnoottaattiioonn  ooff  mmoorraall  

aacchhiieevveemmeenntt  iinn  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww..””    TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  JJaammeess  DDuunnnn,,  hhaass  

bbrroouugghhtt  tthhee  eetthhnnoocceennttrriicc  ccoonnnnoottaattiioonn  ttoo  oouurr  aatttteennttiioonn  oonnccee  mmoorree..    SSoocciiaall  bboouunnddaarriieess,,  wwhheenn  

tthheeyy  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ooff  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  bbeeccoommee  eetthhnnoocceennttrriissmm,,  wwhhiicchh  rreeppuuddiiaatteess  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  

““ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aalloonnee..””    IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt,,  wwhheenn  iitt  ffoorrmmss  tthhee  bbaassiiss  ooff  

jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  bbeeccoommeess  lleeggaalliissmm,,  wwhhiicchh  lliikkeewwiissee  rreeppuuddiiaatteess  ““ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aalloonnee..””      

  IItt  sshhoouulldd  bbee  eevviiddeenntt  hhooww  lleeggaalliissmm  aanndd  eetthhnnoocceennttrriissmm  bbootthh  ccaann  ssuummmmaarriizzee  PPaauull’’ss  

ccrriittiiqquuee  ooff  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww;;””  iitt  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  eevviiddeenntt  tthhaatt  tthheeyy  mmuuttuuaallllyy  iimmppllyy  oonnee  
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  HHoowweevveerr,,  IIssrraaeell’’ss  eetthhnniicc  iiddeennttiittyy  wwaass  aallssoo  aa  mmoorraall//rreelliiggiioouuss  iiddeennttiittyy,,  ssoo  pprrooppeerr  bboouunnddaarryy  oobbsseerrvvaattiioonn  wwoouulldd  

iinnvvoollvvee  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt..    AAss  ssuucchh  PPaauull  uusseedd  aarrgguummeennttss  aaggaaiinnsstt  bbootthh  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  eetthhnniicc  

bboouunnddaarriieess  iinntteerrcchhaannggeeaabbllyy  wwhheenn  hhee  ttaauugghhtt  aaggaaiinnsstt  jjuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ““ddooiinngg  TToorraahh..””      
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aannootthheerr..    IInnddeeeedd,,  vviirrttuuaallllyy  aallll  ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess  aarree  ffuunnccttiioonnaallllyy  ddeeffiinneedd  iinn  tteerrmmss  ooff  cceerrttaaiinn  

((qquuaassii--))eetthhiiccaall  iimmppeerraattiivveess  ((ii..ee..  tthhiinnggss  tthhaatt  ““mmuusstt””  bbee  ddoonnee  ttoo  bbee  aa  ““ggoooodd””  JJeeww,,  CCaatthhoolliicc,,  

AAmmeerriiccaann,,  oorr  hhoocckkeeyy  ffaann))..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  aallmmoosstt  aallll  mmoorraall  ssttaannddaarrddss  ffuunnccttiioonnaallllyy  ddeerriivvee  ffrroomm  

aa  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt  ppeerrppeettuuaatteess  tthheemm,,  eennffoorrcceess  tthheemm,,  aanndd  ggiivveess  tthheemm  ccoohheerreennccee..    SSoo  ““ffaaiitthh  iinn  

CChhrriisstt,,  nnoott  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  ccaann  iimmppllyy  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ssccrriippttuurraall  ttrruutthhss..      EEtthhnnoocceennttrriissmm  iinn  tthhee  

cchhuurrcchh  bbyy  ddeeffiinniittiioonn  iiss  aa  rriivvaall  ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aanndd  tthhuuss  iiss  ttoo  bbee  eexxcclluuddeedd..    LLeeggaalliissmm  aass  wweellll  

bbyy  ddeeffiinniittiioonn  iiss  aa  rriivvaall  ttoo  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aanndd  iiss  lliikkeewwiissee  ttoo  bbee  eexxcclluuddeedd..      MMoorreeoovveerr  tthheessee  ttwwoo  

ttrruutthhss  aarree  cclloosseellyy  aanndd  iinnttrriiccaatteellyy  rreellaatteedd..    FFoorr  tthheessee  rreeaassoonnss,,  wwee  sshhoouulldd  bbee  hheessiittaanntt  ttoo  uussee  

““cceennttrraalliittyy””  aanndd  ““pprriioorriittyy””  aarrgguummeennttss  wwhheenn  ccoommppaarriinngg  tthheemm,,  aanndd  wwee  cceerrttaaiinnllyy  sshhoouulldd  nnoott  uussee  

oonnee  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ootthheerr..  
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CHAPTER 6.  

PRACTICAL IMPLICATIONS:  

THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL PERSPECTIVE ON THE LAW 

IInn  eexxaammiinniinngg  DDuunnnn  aanndd  hhiiss  ccrriittiiccss,,  II  hhaavvee  oobbsseerrvveedd  aann  iimmpplliieedd  qquueessttiioonn  bbeehhiinndd  tthhee  

aarrgguummeennttss..    IItt  hhaass  aarriisseenn  ooccccaassiioonnaallllyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhiiss  ppaappeerr,,  bbuutt  nneeeeddss  ttoo  bbee  mmaaddee  eexxpplliicciitt  

nnooww..    TThhee  qquueessttiioonn  iiss  pprriimmaarriillyy  aa  ppaassttoorraall  oonnee,,  nnaammeellyy,,  hhooww  iimmppoorrttaanntt  aaccttuuaallllyy  iiss  tthhee  

pprroobblleemm  ooff  ssoocciiaall  aanndd  eetthhnniicc  ddiivviissiioonn??    AAnndd  hhooww  iimmppoorrttaanntt  iiss  tthhee  pprroobblleemm  ooff  hhuummaann  sseellff--

rreelliiaannccee??    SSeevveerraall  sscchhoollaarrss  sseeeemm  ccoonncceerrnneedd  ttoo  ddeeffeenndd  tthhee  uunniivveerrssaall  lleeggaalliissttiicc  tteennddeennccyy  aammoonngg  

hhuummaannss,,  ppeerrcceeiivviinngg  iinn  DDuunnnn  aa  tthhrreeaatt  ttoo  tthhiiss  ppaassttoorraall  eemmpphhaassiiss::  

[[LLeeggaalliissmm]]  iiss  hhaarrddllyy  tthhee  eexxcclluussiivvee  pprrooppeerrttyy  ooff  JJuuddaaiissmm  oorr  mmeeddiieevvaall  CChhrriissttiiaanniittyy..    OOnn  

tthhee  ccoonnttrraarryy,,  iitt  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  hheeaarrtt  ooff  ssiinn  iinn  iittss  uunniivveerrssaalliittyy……  TThhee  iinncclliinnaattiioonn  ttoowwaarrdd  

sseellff--rriigghhtteeoouussnneessss  iiss  tthhuuss  nnoott  aa  uunniiqquuee  JJeewwiisshh  pprroobblleemm::  iitt  iiss  eennddeemmiicc  ttoo  tthhee  hhuummaann  

ccoonnddiittiioonn,,  aanndd  eevveenn  tthhee  mmoosstt  ddeeeeppllyy  ssaannccttiiffiieedd  bbeelliieevveerr  iiss  vvuullnneerraabbllee  ttoo  iittss  ppoowweerr..
11
  

  

SSuurreellyy  tthhee  aappoossttllee’’ss  ggrreeaatteesstt  ccoonncceerrnn  wwaass  uullttiimmaatteellyy  tthhaatt  ccoommmmoonn  hhuummaann  aattttiittuuddee  ooff  

sseellff--ccoonnffiiddeennccee  iinn  oonnee’’ss  aacchhiieevveemmeennttss  oorr  wwoorrtthh,,  ooff  pprriiddee,,  aanndd  ooff  ffaallssee  aassssuummppttiioonnss  

bbeeffoorree  tthhee  CCrreeaattoorr  aanndd  RReeddeeeemmeerr,,  wwhhiicchh  rruunnss  ccoommpplleetteellyy  ccoouunntteerr  ttoo  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  hhooww  

GGoodd  vviieewwss  tthhiinnggss..
22
  

  

JJuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  hhaass  bbeeeenn  eeffffeeccttiivveellyy  ppuusshheedd  ttoo  tthhee  ppeerriipphheerryy  ooff  PPaauull’’ss  tteeaacchhiinngg  

ssiinnccee  iitt  iiss  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  eecccclleessiioollooggiiccaall  pprroobblleemm  ooff  JJeeww--GGeennttiillee  

rreellaattiioonnsshhiippss  iinn  tthhee  bbooddyy  ooff  CChhrriisstt  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  uunniivveerrssaall  pprroobblleemm  ooff  hhuummaann  

ssiinnffuullnneessss..
33
  

  

                                                                                                  
11
  MMooiisseess  SSiillvvaa,,  ““TThhee  LLaaww  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy::  DDuunnnn’’ss  NNeeww  SSyynntthheessiiss,,””  WWeessttmmiinnsstteerr  TThheeoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall  5533,,  nnoo..  22  

((FFaallll  11999911))  ::  334499..  
22
  RRiicchhaarrdd  KKiinnggsslleeyy  MMoooorree,,    RReeiiffiiccaattiioonn  ((‘‘JJuussttiiffiiccaattiioonn’’))  iinn  PPaauull,,  iinn  HHiissttoorriiccaall  PPeerrssppeeccttiivvee,,  aanndd  iinn  tthhee  EEnngglliisshh  

BBiibbllee    ((LLeewwiissttoonn,,  NNYY::    EEddwwiinn  MMeelllleenn  PPrreessss,,  22000022)),,  222277..  
33
  PPeetteerr  TT..  OO--BBrriieenn,,  ““WWaass  PPaauull  aa  CCoovveenneennttaall  NNoommiisstt??””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm  VVoolluummee  22––TThhee  

PPaarraaddooxxeess  ooff  PPaauull,,  DD..AA..  CCaarrssoonn,,  PPeetteerr  TT..  OO’’BBrriieenn,,  aanndd  MMaarrkk  AA..  SSeeiiffrriidd,,  eeddss..,,  ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  BBaakkeerr  

AAccaaddeemmiicc,,  22000044)),,  228822..  
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IItt  wwoouulldd  bbee  ffoollllyy  ttoo  ddeennyy  tthhaatt  ((eexxcclluussiivviissttiicc))  nnaattiioonnaall  aanndd  ssoocciioollooggiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  PPaauull’’ss  JJeewwiisshh  ccoonntteemmppoorraarriieess  wweerree  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  aattttiittuuddeess  tthhee  

aappoossttllee  wwaass  ccoommbbaattiinngg..    IItt  iiss  nnoo  lleessss  iillll--aaddvviisseedd,,  hhoowweevveerr,,  ttoo  ddeedduuccee  tthhaatt  ffiirrsstt--cceennttuurryy  

JJuuddaaiissmm  wwaass  ffrreeee  ffrroomm  tthhee  uunniivveerrssaall  hhuummaann  tteennddeennccyy  ttoo  rreellyy  oonn  oonnee’’ss  oowwnn  rreessoouurrcceess  

rraatthheerr  tthhaann  oonn  GGoodd’’ss  ppoowweerr..
11
  

  

EEvveerryytthhiinngg  iinn  mmyy  eexxppeerriieennccee  tteeaacchheess  mmee  tthhaatt  lleeggaalliissmm  iiss  aa  uunniivveerrssaall  hhuummaann  ssiinn..    BBuutt  tthhaatt  

ddooeess  nnoott  cchhaannggee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  PPaauull  nnoowwhheerree  aarrgguueess  ffoorr  uunniivveerrssaall  lleeggaalliissmm;;  hhee  aarrgguueess  ffoorr  

uunniivveerrssaall  ssiinn..    AAss  ssuucchh,,  uunniivveerrssaall  lleeggaalliissmm  ccaannnnoott  bbee  ddeedduucceedd  ffrroomm  PPaauull,,  bbuutt  oonnllyy  ffrroomm  

ssoocciioollooggiiccaall  iinnssiigghhtt..    OOnn  tthhee  ssaammee  ggrroouunnddss,,  II  aamm  iinncclliinneedd  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  eetthhnnoocceennttrriissmm  iiss  

eeqquuaallllyy  uunniivveerrssaall..    IInnddeeeedd,,  II  hhaavvee  aarrgguueedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  cchhaapptteerr  tthhaatt  lleeggaalliissmm  ((oorr  ““mmee--iissmm””))  

aanndd  eetthhnnoocceennttrriissmm  ((oorr  ““wwee--iissmm””))  aarree  oofftteenn  ttwwoo  wwaayyss  ooff  ssaayyiinngg  tthhee  ssaammee  tthhiinngg..  

  AAnnootthheerr  lliinnee  ooff  aarrgguummeennttaattiioonn  eevviiddeenncciinngg  tthhee  ““iimmppoorrttaannccee””  qquueessttiioonn  iiss  tthhee  aaccccuussaattiioonn  

tthhaatt  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  pprrooppoonneennttss  aarree  mmoottiivvaatteedd  bbyy  tthhee  mmooddeerrnn  ccoonncceerrnn  ffoorr  iinncclluussiivveenneessss,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  HHoollooccaauusstt..    NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  sscchhoollaarrss  aarree  aaccttuuaallllyy  ffaaiirrllyy  

ttrraannssppaarreenntt  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr..    MMoosstt  ooff  tthheemm  ddeeccllaarree  iitt  eexxpplliicciittllyy,,  aanndd  DDuunnnn  eevveenn  aaccccuusseess  

SSaannddeerrss  ooff  eerrrriinngg  dduuee  ttoo  tthhiiss  bbiiaass..
22
    HHoowweevveerr,,  tthhee  kkeeyy  qquueessttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhiiss  mmooddeerrnn  

ccoonncceerrnn  iiss  rriigghhtt  oorr  iimmppoorrttaanntt..    IIff  iitt  iiss,,  tthheenn  iitt  nneeeedd  nnoott  ccaauussee  uuss  ttoo  ssuussppeecctt  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonn––

aatt  lleeaasstt  nnoott  ssoo  qquuiicckkllyy!!    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wwee  mmiigghhtt  aasskk  tthhee  ssaammee  qquueessttiioonn  ooff  tthhee  NNeeww  

PPeerrssppeeccttiivvee::  FFoorr  iinntteerrpprreetteerrss  wwhhoo  qquueessttiioonn  LLuutthheerr’’ss  BBiibblliiccaall  jjuuddggmmeenntt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss  oowwnn  

RReeffoorrmmaattiioonn  ““bbiiaasseess,,””  wwaass  LLuutthheerr’’ss  ccoonncceerrnn  rriigghhtt??    WWaass  iitt  iimmppoorrttaanntt??    OOuurr  aannsswweerrss  ttoo  tthhoossee  

qquueessttiioonnss  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  wwee  aarree  ccoommffoorrttaabbllee  ddiissmmiissssiinngg  hhiiss  ccoonncclluussiioonnss..    

DDuunnnn  aaddddrreesssseess  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  bbiiaass  wweellll::  

II  rreeaaddiillyy  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthhee  ‘‘nneeww  ppeerrssppeeccttiivvee’’  PPaauull  ssppeeaakkss  ttoo  2200
tthh

  aanndd  2211
sstt
  cceennttuurryy  

ccoonncceerrnnss,,  jjuusstt  aass  tthhee  ‘‘LLuutthheerraann’’  PPaauull  ssppookkee  ttoo  1166
tthh

  cceennttuurryy  ccoonncceerrnnss..    MMyy  ppooiinntt  wwoouulldd  

bbee  rraatthheerr  tthhaatt  tthhee  ccoonncceerrnnss  ooff  bbootthh  ppeerriiooddss  mmaaddee  rreeaaddeerrss  ooff  PPaauull  sseennssiittiivvee  ttoo  

                                                                                                  
11
  SSiillvvaa,,  ““FFaaiitthh  vveerrssuuss  WWoorrkkss  ooff  tthhee  LLaaww,,””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm,,    224466..  

22
  DDuunnnn,,  ““PPhhaarriisseeeess,,  SSiinnnneerrss,,  aanndd  JJeessuuss,,””  iinn  JJeessuuss,,  PPaauull,,  aanndd  tthhee  LLaaww::  SSttuuddiieess  iinn  MMaarrkk  aanndd  GGaallaattiiaannss    

((LLoouuiissvviillllee,,  KKYY::  WWeessttmmiinnsstteerr  JJoohhnn  KKnnooxx  PPrreessss,,  11999900)),,  6611--6622,,  7722..  
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ddiimmeennssiioonnss  ooff  PPaauull’’ss  tteeaacchhiinngg  oonn  jjuussttiiffiiccaattiioonn  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  nneegglleecctteedd  oorr  

mmiissppeerrcceeiivveedd..
33
  

  

TThhee  ““iimmppoorrttaannccee””  qquueessttiioonn  iiss  aallssoo  ssttaatteedd  mmoorree  ddiirreeccttllyy  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquuoottee  ffrroomm  

DDuunnnn  ((wwhhoo,,  oonnee  mmiigghhtt  nnoottiiccee,,  ccoonncceeddeess  tthhee  ““mmoorree  ffuunnddaammeennttaall””  ppooiinntt  ttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  

vviieeww))::  

IInn  ppuusshhiinngg  ssoo  hhaarrdd  ttoo  tthhee  mmoorree  ffuunnddaammeennttaall  nneeeedd  ooff  hhuummaannkkiinndd  bbeeffoorree  GGoodd,,  ssoo  mmaannyy  

ccoommmmeennttaattoorrss  iiggnnoorree  oorr  ppllaayy  ddoowwnn  tthhee  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  iissssuuee  [[eemmpphhaassiiss  mmiinnee]]  

wwhhiicchh  aaccttuuaallllyy  bbrroouugghhtt  tthhee  mmoorree  ffuunnddaammeennttaall  ppooiinntt  ttoo  ssuucchh  vviittaall  aanndd  aallll--ccoonnssuummiinngg  

rreelleevvaannccee  ffoorr  PPaauull..
44
  

  

BBeehhiinndd  DDuunnnn’’ss  eexxeeggeessiiss  iiss  aa  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  ssoocciiaall  aanndd  eetthhnniicc  eexxcclluussiioonn  wweerree  iimmppoorrttaanntt  

iissssuueess  ttoo  PPaauull  aanndd  aarree  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  ttooddaayy––iimmppoorrttaanntt  oonn  tthhee  ssaammee  lleevveell  ppeerrhhaappss  aass  

““lleeggaalliissmm..””    WWee  sseeee  tthhee  ssaammee  ““iimmppoorrttaannccee””  iissssuuee  --  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ooppppoossiittee  ffoorrmm––ffrroomm  

ooppppoonneennttss  ooff  DDuunnnn::  

PPaauull  ZZaahhll::  ““HHooww  ccoouulldd  PPaauull  hhaavvee  bbeeccoommee  ssoo  wwoorrkkeedd  uupp  aanndd  wwrriitttteenn  iinn  ssuucchh  eexxaalltteedd  

aanndd  llaarrggee  tthheeoollooggiiccaall  llaanngguuaaggee  aabboouutt  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss??    TThhaatt  wwoouulldd  bbee  lliikkee  ssaayyiinngg  

tthhaatt  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttooddaayy  aarree  aa  mmaatttteerr  ooff  ttaattttooooss  aanndd  bbooddyy--ppiieerrcciinngg..    

WWoouulldd  PPaauull  hhaavvee  ccrroosssseedd  aanndd  ccrriissss--ccrroosssseedd  tthhee  RRoommaann  wwoorrlldd,,  wwoouulldd  hhee  hhaavvee  

aaggoonniizzeedd  aanndd  hhuurrtt  aass  hhee  ddiidd,,  ffoorr  aa  mmeessss  ooff  ppoottttaaggee  ssuucchh  aass  ddiieett,,  sseevveenntthh--ddaayy  ccuussttoommss,,  

aanndd  aann  aacctt  ooff  ……  bbooddyy--ppiieerrcciinngg??””
55
  

  

PPeetteerr  OO’’BBrriieenn::  ““JJuussttiiffiiccaattiioonn  bbyy  ffaaiitthh  hhaass  bbeeeenn  eeffffeeccttiivveellyy  ppuusshheedd  ttoo  tthhee  ppeerriipphheerryy  ooff  

PPaauull’’ss  tteeaacchhiinngg  ssiinnccee  iitt  iiss  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  eecccclleessiioollooggiiccaall  pprroobblleemm  ooff  

JJeeww--GGeennttiillee  rreellaattiioonnsshhiippss  iinn  tthhee  bbooddyy  ooff  CChhrriisstt  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  uunniivveerrssaall  pprroobblleemm  ooff  

hhuummaann  ssiinnffuullnneessss..””
66
  

  

TTiimmootthhyy  GGeeoorrggee::  ““WWhhaatt  wwaass  aatt  ssttaakkee  iinn  [[tthhee  AAnnttiioocchh]]  iinncciiddeenntt  wwaass  nnoott  mmeerree  

[[eemmpphhaassiiss  mmiinnee]]  ssoocciiaall  eeggaalliittaarriiaanniissmm,,  bbuutt,,  aass  PPaauull  ppuutt  iitt,,  ‘‘tthhee  ttrruutthh  ooff  tthhee  ggoossppeell..””
77
  

  

GGuuyy  WWaatteerrss::  ““TThhee  ggoossppeell,,  aass  [[NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  aaddvvooccaattee  NN..TT..WWrriigghhtt]]  ddeeffiinneess  iitt,,  

ccoonnssiissttss  ooff  ccoommmmuunniittyy  iinncclluussiioonn  aanndd  CChhrriisstt’’ss  lloorrddsshhiipp,,  nnoott  ssaallvvaattiioonn..    NNeecceessssaarriillyy  

ddoowwnnppllaayyeedd  iiss  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  rreeggeenneerraattiioonn––oorr  tthhee  nneeww  bbiirrtthh––tthhee  ddeecciissiivvee  ttrraannssiittiioonn  

                                                                                                  
33
  DDuunnnn,,  ““WWhheennccee,,  WWhhaatt,,  aanndd  WWhhiitthheerr??””  iinn  TThhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,  rreevviisseedd  eeddiittiioonn    ((GGrraanndd  RRaappiiddss,,  MMII..::  

WWmm..  BB..  EEeerrddmmaannss  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000088)),,  3355..  
44
  IIbbiidd..,,  3366..  

55
  PPaauull  FF..MM..  ZZaahhll,,  ““MMiissttaakkeess  ooff  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  PPaauull,,””  TThheemmeelliiooss  2277,,  nnoo..  11  ((22000011))  ::  99..  

66
  OO--BBrriieenn,,  ““WWaass  PPaauull  aa  CCoovveenneennttaall  NNoommiisstt??””  228822..  

77
  GGeeoorrggee,,  ““MMooddeerrnniizziinngg  LLuutthheerr,,””  iinn  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  VVaarriieeggaatteedd  NNoommiissmm,,  445588..  
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wwhheerreebbyy,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eevvaannggeelliiccaall  rreelliiggiioonn,,  tthhee  ssiinnnneerr  eexxppeerriieenncceess  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  

ddaarrkknneessss  ttoo  lliigghhtt,,  ffrroomm  ddeeaatthh  ttoo  lliiffee..””
88
  

  

TThheessee  sscchhoollaarrss  sseeeemm  ttoo  rreeaassoonn  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssyyllllooggiissmm::    PPaauull  ooppppoosseedd  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  

pprroobblleemm;;  eetthhnnoocceennttrriissmm  iiss  nnoott  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  pprroobblleemm;;  tthheerreeffoorree,,  PPaauull  ccoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  

ooppppoossiinngg  eetthhnnoocceennttrriissmm..    SSttrriiccttllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhee  llooggiicc  iiss  ffiinnee,,  bbuutt  iitt  rreessttss  oonn  aa  ppaassttoorraall  oorr  

ccuullttuurraall  jjuuddggmmeenntt  ((aanndd  aa  qquueessttiioonnaabbllee  oonnee  aatt  tthhaatt))  ffoorr  aann  eexxeeggeettiiccaall  ccoonncclluussiioonn..    IInn  mmyy  vviieeww,,  

oouurr  eexxeeggeessiiss  ooff  PPaauull  ppllaacceess  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprrooooff  oonn  tthheessee  ttrraaddiittiioonnaall  sscchhoollaarrss  ttoo  pprroovvee  wwhhyy  

eetthhnnoocceennttrriissmm  iiss  nnoott  wwoorrtthhyy  ooff  tthhee  ssaammee  ssoorrtt  ooff  ppaassttoorraall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aass  lleeggaalliissmm..          

AAddddiittiioonnaallllyy,,  mmoosstt  ooff  tthhee  aabboovvee  aauutthhoorrss  ffeeaarr  tthhaatt  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  

ssoocciiaall//eecccclleessiioollooggiiccaall  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  ggoossppeell  wwiillll  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  iinnddiivviidduuaall  

iimmpplliiccaattiioonnss::  CCoommmmuunniittyy  iinncclluussiioonn  aanndd  CChhrriisstt’’ss  uunniivveerrssaall  lloorrddsshhiipp  wwiillll  ““nneecceessssaarriillyy””  

ddoowwnnppllaayy  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  rreeggeenneerraattiioonn..    CCeerrttaaiinnllyy  iitt  ccoouulldd..    BBuutt  nneecceessssaarriillyy  ssoo??      IIff  iitt  iiss,,  tthheenn  II  

mmiigghhtt  aasskk  tthhee  qquueessttiioonn  iinn  rreevveerrssee::  DDooeess  ddeeffiinniinngg  tthhee  ggoossppeell  iinn  tteerrmmss  ooff  nneeww  bbiirrtthh  ((aanndd  nnoott  

ccoommmmuunniittyy  iinncclluussiioonn))  ““nneecceessssaarriillyy””  ddoowwnnppllaayy  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  oonnee,,  hhoollyy,,  ccaatthhoolliicc,,  aanndd  

aappoossttoolliicc  cchhuurrcchh??    WWee  sshhoouulldd  hhooppee  nnoott..      

AAtt  aannyy  rraattee,,  II  wwoouulldd  pprreeffeerr  nnoott  ttoo  ffrraammee  tthhee  iissssuuee  iinn  ssuucchh  ooppppoossiittiioonnaall  tteerrmmss..    IInnsstteeaadd,,  

II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssiimmppllyy  aasskk  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  iinntteerrpprreetteerrss,,  iiss  lleeggaalliissmm  aa  pprroobblleemm  ffoorr  ttooddaayy’’ss  

cchhuurrcchh??    HHooww  iimmppoorrttaanntt  aa  pprroobblleemm  iiss  iitt??    HHooww  mmiigghhtt  ootthheerr  CChhrriissttiiaannss,,  aanndd  tthhoossee  oouuttssiiddee  tthhee  

cchhuurrcchh,,  aannsswweerr  tthhaatt  qquueessttiioonn??    AAnndd  hhooww  mmiigghhtt  mmyy  aannsswweerr  ttoo  tthheessee  qquueessttiioonnss  aaffffeecctt  mmyy  aabbiilliittyy  

ttoo  hheeaarr  wwhhaatt  tthhee  SSppiirriitt  ooff  GGoodd  iiss  ssaayyiinngg  ttoo  tthhee  cchhuurrcchheess??    TToo  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  ooppppoonneennttss  II  

wwoouulldd  aasskk  tthhee  ssaammee  ssoorrtt  ooff  qquueessttiioonnss::  AArree  eetthhnnoocceennttrriissmm,,  nnaattiioonnaalliissmm,,  aanndd  ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn  aa  

pprroobblleemm  ffoorr  ttooddaayy’’ss  cchhuurrcchh??    HHooww  iimmppoorrttaanntt  aa  pprroobblleemm  aarree  tthheeyy??    HHooww  mmiigghhtt  CChhrriissttiiaannss  

ffrroomm  ootthheerr  ssoocciiaall  ggrroouuppiinnggss,,  nneeaarrbbyy  aanndd  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd,,  aannsswweerr  tthhaatt  qquueessttiioonn??    HHooww  mmiigghhtt  

                                                                                                  
88
  GGuuyy  PPrreennttiissss  WWaatteerrss,,  JJuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  NNeeww  PPeerrssppeeccttiivveess  oonn  PPaauull::  AA  RReevviieeww  aanndd  RReessppoonnssee  ((NNeeww  JJeerrsseeyy::  PP  

&&  RR  PPuubblliisshhiinngg  CCoo..,,  22000044)),,  119966..  
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mmyy  aannsswweerr  ppoossiittiivveellyy  oorr  nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctt  mmyy  aabbiilliittyy  ttoo  hheeaarr  wwhhaatt  tthhee  SSppiirriitt  ooff  GGoodd  ssaayyss  ttoo  

tthhee  cchhuurrcchheess??    CChhrriissttiiaannss  oonn  bbootthh  ssiiddeess  ooff  tthhee  ddeebbaattee  nneeeedd  ttoo  bbee  hhoonneesstt  aabboouutt  aannyy  aa  pprriioorrii  

aassssuummppttiioonnss  ooff  wwhhiicchh  iissssuueess  wwee  eexxppeecctt  ttoo  sseeee  iinn  PPaauull..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwee  sshhoouulldd  nnoott  aassssuummee  

tthhaatt  ccoonntteemmppoorraarryy  ccoonncceerrnnss  wwiillll  nneecceessssaarriillyy  cclloouudd  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  sseeee  tthhee  BBiibblliiccaall  mmeessssaaggee..    

TThheeyy  mmaayy  vveerryy  wweellll  ddoo  tthhee  ooppppoossiittee..  

WWhheenn  ffaacceedd  wwiitthh  tthhee  pprroobblleemm  ooff  lleeggaalliissmm  iinn  hhiiss  ddaayy,,  LLuutthheerr  eexxppaannddeedd  oonn  PPaauull’’ss  sseennssee  

ooff  tthhee  llaaww..    HHee  ggeenneerraalliizzeedd  iitt  ffrroomm  JJeewwiisshh  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt  ttoo  aannyy  mmoorraall  aacchhiieevveemmeenntt::  IIff  

JJeewwiisshh  llaaww  ddooeess  nnoott  jjuussttiiffyy,,  tthheenn  nneeiitthheerr  ((oorr  hhooww  mmuucchh  lleessss))  ddoo  ootthheerr  ssoorrttss  ooff  ““llaaww..””  TThhiiss  wwaass  

nnoott  oonnllyy  lleeggiittiimmaattee,,  iitt  wwaass  nneecceessssaarryy,,  eevveenn  iiff  hhee  ssttrreettcchheedd  PPaauull’’ss  sseennssee  ooff  eerrggaa  nnoommoouu  iinn  

oorrddeerr  ttoo  ddoo  ssoo..    IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy  JJaammeess  DDuunnnn  hhaass  pprroovviiddeedd  tthhee  eexxeeggeettiiccaall  bbaassiiss  ffoorr  aann  

aannaallooggoouuss  aapppplliiccaattiioonn..    IIff  JJeewwiisshh  ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess  mmaayy  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerrss  ffoorr  

rriigghhtt  ssttaannddiinngg  iinn  tthhee  cchhuurrcchh,,  tthheenn  nneeiitthheerr  ((oorr  hhooww  mmuucchh  lleessss))  ddoo  ootthheerr  ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess––bbee  

tthheeyy  eetthhnniicc,,  nnaattiioonnaall,,  oorr  ccuullttuurraall..    TThhiiss  ttoooo  iiss  lleeggiittiimmaattee,,  eevveenn  iiff  hhee  ttrruunnccaatteess  PPaauull’’ss  sseennssee  ooff  

eerrggaa  nnoommoouu  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddoo  ssoo..      

MMiicchhaaeell  BBiirrdd  wwrriitteess::  

IItt  wwoouulldd  sseeeemm  tthhaatt  AAuugguussttiinnee  aanndd  LLuutthheerr  ddiidd  nnoott  mmiissuunnddeerrssttaanndd  PPaauull,,  tthhoouugghh;;  lliikkee  aallll  

ooff  uuss  tthheeyy  aallssoo  iinntteerrpprreetteedd  PPaauull  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  ttiimmeess..    NNeevveerrtthheelleessss,,  PPaauull  ddooeess  iinnddeeeedd  

aass  aa  pprriimmaarryy  ffaacceett  ooff  hhiiss  ppaassttoorraall  tthheeoollooggyy  ccoonnffrroonntt  eelleemmeennttss  ooff  eetthhnnoocceennttrriissmm,,  aanndd  

hhiiss  mmiinniissttrryy  mmuusstt  bbee  sseeeenn  iinn  lliigghhtt  ooff  ttrryyiinngg  ttoo  nnoorrmmaalliizzee  JJeewwiisshh  aanndd  GGeennttiillee  rreellaattiioonnss  

iinn  tthhee  eeaarrllyy  CChhuurrcchh,,  aann  aassppeecctt  wwhhiicchh  II  tthhiinnkk  RReeffoorrmmeedd  tthheeoollooggyy  hhaass  nneevveerr  rreeaallllyy  

aapppprreecciiaatteedd..
99
  

  

AAss  ffoorr  mmee,,  II  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt,,  jjuusstt  aass  JJeewwiisshh--GGeennttiillee  rreellaattiioonnss  tthhrreeaatteenneedd  ttoo  pprraaccttiiccaallllyy  

rreeppuuddiiaattee  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aalloonnee  iinn  PPaauull’’ss  ddaayy,,  ssoo  tthheerree  aarree  ssiimmiillaarr  ““ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess””  ttooddaayy  

tthhaatt  tthhrreeaatteenn  ttoo  ddoo  tthhee  ssaammee..    PPoolliittiiccaall  ppeerrssuuaassiioonn,,  pphhiilloossoopphhiieess  aabboouutt  sscchhoooolliinngg,,  aanndd  vveerrssiioonnss  

ooff  tthhee  BBiibbllee  ffrreeqquueennttllyy  ccoonnssttiittuuttee  ssppookkeenn  aanndd  uunnssppookkeenn  bboouunnddaarryy  mmaarrkkeerrss  ffoorr  ggoooodd  ssttaannddiinngg  

                                                                                                  
99
  MMiicchhaaeell  BBiirrdd,,  ““WWhheenn  tthhee  DDuusstt  FFiinnaallllyy  SSeettttlleess::  CCoommiinngg  ttoo  aa  PPoosstt--NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee  PPeerrssppeeccttiivvee,,””  CCrriisswweellll  

TThheeoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall  22,,  nnoo..  22  ((SSpprriinngg  22000055))  ::  5577--6699..  
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iinn  CChhrriissttiiaann  ccoommmmuunniittiieess..    MMoorreeoovveerr,,  wwee  hhaavvee  ssttiillll  mmaaddee  lliittttllee  pprrooggrreessss  oonn  tthhee  vveerryy  ffiirrsstt  

rreeppuuddiiaattiioonn  ooff  ““ffaaiitthh  aalloonnee””––tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  eetthhnniicc  aassssiimmiillaattiioonn  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  iinncclluussiioonn..      

IItt  hhaass  bbeeccoommee  ttrriittee  ttoo  ssppeeaakk  ooff  tthhee  ““mmoosstt  sseeggrreeggaatteedd  hhoouurr  ooff  tthhee  wweeeekk  iinn  AAmmeerriiccaa..””    

YYeett  tthhee  wwoorrsshhiipp  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt  hhaass  aabbssoolluutteellyy  ffaaiilleedd  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  eexxaammpplleess  ooff  ““JJeeww  aanndd  

GGrreeeekk,,  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee,,  ssllaavvee  aanndd  ffrreeee””  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy,,  aanndd  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd..      OOuurr  

wwiittnneessss  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt  ssttaannddss  ppuubblliiccllyy  sshhaammeedd  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  rriivvaall  ssaavviioorrss  ssuucchh  aass  

ccoorrppoorraattee  AAmmeerriiccaa  oorr  tthhee  ““ggooddlleessss””  uunniivveerrssiittyy..    WWhheerree  ddoo  wwee  sseeee  ddiivveerrssee  ggrroouuppss  bbeeiinngg  mmaaddee  

oonnee,,  ddiivviiddiinngg  wwaallllss  ooff  hhoossttiilliittyy  bbrrookkeenn  ddoowwnn,,  aanndd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  uunniiffiieedd  ccoommmmuunniittiieess??    IInn  tthhee  

mmiilliittaarryy,,  wwhheerree  yyoouu  ccaann  ““bbee  aallll  tthhaatt  yyoouu  ccaann  bbee””!!      AAnndd  wwrreettcchheedd  ppeeooppllee  tthhaatt  wwee  aarree,,  wwhhoo  wwiillll  

ssaavvee  uuss  ffrroomm  oouurr  hhiissttoorriiccaall  eennmmiittiieess  aanndd  tthhiiss  bbooddyy  ooff  ssiinn  aanndd  ddeeaatthh??    TThhaannkkss  bbee  ttoo  GGoodd––

pprrooffeessssiioonnaall  ssppoorrttss  wwiillll!!  

WWee  jjuussttiiffyy  oouurr  uunnddiissttuurrbbeedd  ssoocciiaall  bboouunnddaarriieess  wwiitthh  aappppeeaallss  ttoo  hhoommooggeenneeoouuss  uunniitt  

pprriinncciipplleess,,  oorr  wwoorrsshhiipp  ssttyylleess,,  oorr  ““lliivviinngg  iinn  aa  ssaaffee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..””    WWee  pprrootteesstt  tthhaatt  ddooccttrriinnaall  

uunniittyy  mmuusstt  pprreecceeddee  eecccclleessiiaassttiiccaall  uunniittyy,,  wwhhiillee  oouurr  ddooccttrriinnee  bboooommss  wwiitthh  ssiilleennccee  oonn  hhooww  oorr  

wwhhyy  wwee  eexxppeecctt  tthhaatt  ttoo  eevveerr  hhaappppeenn..    MMeeaannwwhhiillee  HHuuttuu  CChhrriissttiiaannss  lleeaavvee  tthheeiirr  ccoommffoorrttaabbllee  

hhoommooggeenneeoouuss  uunniittss  ttoo  hhaacckk  TTuuttssii  CChhrriissttiiaannss  iinnttoo  ppiieecceess,,  CChhiinneessee  CChhrriissttiiaann  ppaarreennttss  ffoorrbbiidd  

mmaarrrriiaaggee  bbeettwweeeenn  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  aanndd  tthhee  cchhiillddrreenn  ooff  JJaappaanneessee  CChhrriissttiiaannss,,  aanndd  ssoommee  AAmmeerriiccaann  

CChhrriissttiiaannss  wwaanntt  ttoo  nnoott  oonnllyy  aavvooiidd  bbuutt  oouuttllaaww  BBiibblliiccaall  hhoossppiittaalliittyy  ttoowwaarrdd  cceerrttaaiinn  ffoorreeiiggnn  

bbrrootthheerrss  iinn  CChhrriisstt..    WWiillll  nnoo  oonnee  rraaiissee  aa  ccrryy  ooff  zzeeaall  ffoorr  tthhee  gglloorryy  ooff  tthhee  nnaammee  ooff  CChhrriisstt??    WWiillll  

nnoo  oonnee  uunnlleeaasshh  tthhee  ggrreeaatt  vvooiiccee  ooff  tthhee  AAppoossttllee  iinn  tthhiiss  ccaauussee??    DDaarree  wwee,,  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  

mmyyrriiaadd  ooff  eetthhnniicc--rreellaatteedd  cchhaalllleennggeess  ooff  oouurr  ttiimmee,,  mmuuzzzzllee  tthhee  oonnee  wwhhoo  ccoonnssiiddeerreedd  zzeeaall  ffoorr  hhiiss  

oowwnn  ppeeddiiggrreeee  aass  lloossss,,  aanndd  iinnsstteeaadd  pprreeaacchheedd  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  aa  ttrraannss--eetthhnniicc  BBooddyy  ooff  ffeellllooww--

hheeiirrss,,  ffeellllooww--mmeemmbbeerrss,,  aanndd  ffeellllooww--ppaarrttaakkeerrss  ooff  tthhee  pprroommiissee  iinn  CChhrriisstt  JJeessuuss??  
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GGiivveenn  oouurr  mmoommeenntt  iinn  hhiissttoorryy,,  wwee  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  ttoo  iiggnnoorree  oorr  mmiinniimmiizzee  PPaauull’’ss  

tteeaacchhiinnggss  oonn  eetthhnniicc  hhaarrmmoonnyy  aanndd  tthhee  ggoossppeell..    IInnsstteeaadd,,  tthhee  cchhuurrcchh  nneeeeddss  ttoo  pplluummbb  tthhee  ddeepptthhss  

ooff  hhiiss  ppaassssiioonn  aanndd  pprrooffuunnddiittyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ““bbee  pprreesseenntteedd  iinn  aallll  [[oouurr]]  gglloorryy,,  hhaavviinngg  nnoo  ssppoott  oorr  

wwrriinnkkllee  oorr  aannyy  ssuucchh  tthhiinngg,,  bbuutt  tthhaatt  [[wwee]]  sshhoouulldd  bbee  hhoollyy  aanndd  bbllaammeelleessss..””    JJaammeess  DDuunnnn’’ss  

eexxppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ““ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww””  iiss  oonnee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhaatt  ttaasskk..    

WWiitthhoouutt  mmiinniimmiizziinngg  oorr  iiggnnoorriinngg  tthhee  iimmppoorrttaanntt  RReeffoorrmmaattiioonn  tthheemmeess  iinn  PPaauull,,  tthhee  ““ssoocciiaall  

ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww””  mmuusstt  bbee  aann  eesssseennttiiaall  ppaarrtt  ooff  sseemmiinnaarryy  eedduuccaattiioonn  oonn  PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy..    IItt  

mmuusstt  bbee  eexxppoouunnddeedd  iinn  tthhee  llooccaall  cchhuurrcchh  tthhrroouugghh  pprreeaacchhiinngg  aanndd  tteeaacchhiinngg  ooff  GGaallaattiiaannss  aanndd  

RRoommaannss  ((aanndd  PPhhiilliippppiiaannss  aanndd  EEpphheessiiaannss,,  ffoorr  tthhaatt  mmaatttteerr))..    PPhhiilloossoopphhiieess  ooff  mmiinniissttrryy  ffoorr  

cchhuurrcchh  ggrroowwtthh,,  mmiissssiioonnss  wwoorrkk,,  aanndd  mmeerrccyy//jjuussttiiccee  mmiinniissttrryy  nneeeedd  ttoo  bbee  iinnffoorrmmeedd  bbyy  PPaauull’’ss  

ppaassssiioonn  ffoorr  oonnee  cchhuurrcchh  ffrroomm  aammoonngg  aallll  nnaattiioonnss..    WWee  nneeeedd  ttoo  sseeee  hhiiss  mmeessssaaggee  nnoott  aass  aa  

rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  ““ppoolliittiiccaallllyy  ccoorrrreecctt””  ssppiirriitt  ooff  tthhee  aaggee,,  bbuutt  aass  aa  ttrruuee  mmeessssaaggee  ffrroomm  tthhee  SSppiirriitt  

ffoorr  oouurr  aaggee..    OOnnllyy  tthheenn  ccaann  wwee  bbrriinngg  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ffuullll  ttrruutthhss  ooff  tthhee  SSccrriippttuurree  ttoo  tthhiiss  pprreessssiinngg  

nneeeedd  ooff  oouurr  ttiimmee..    AAss  tthhee  ppoowweerr  ooff  PPaauull’’ss  ggoossppeell  hhaass  rreevvoolluuttiioonniizzeedd  tthhee  cchhuurrcchh  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  aaggeess,,  mmaayy  iitt  oonnccee  aaggaaiinn  bbrriinngg  aabboouutt  rreenneewwaall  ooff  tthhee  cchhuurrcchh  iinn  oouurr  ddaayy––aanndd  mmaayy  

tthhaatt  rreenneewwaall  rreessuulltt  iinn  aa  wwiittnneessss  ttoo  tthhee  ssoocciiaallllyy  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  ppoowweerr  ooff  CChhrriisstt..    IItt  iiss  tthhaatt  ssoorrtt  

ooff  wwiittnneessss,,  aass  mmuucchh  aass  aannyy  ootthheerr,,  tthhaatt  wwiillll  ssppeeaakk  ggoooodd  nneewwss  ttoo  oouurr  lloosstt  wwoorrlldd..  
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CHAPTER 7.  

CONCLUSION 

  TThhiiss  tthheessiiss  hhaass  ttrriieedd  ttoo  sshhooww  tthhaatt  JJaammeess  DDuunnnn’’ss  eexxppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  

tthhee  llaaww  ooffffeerrss  aa  nneecceessssaarryy  aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  ppeerrssppeeccttiivvee  ttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ““LLuutthheerraann””  

rreeaaddiinngg  ooff  GGaallaattiiaannss  aanndd  RRoommaannss..    WWee  hhaavvee  sseeeenn  hhooww  tthhee  ““LLuutthheerraann””  aanndd  ““NNeeww””  

ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  PPaauull  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  aaddvveerrssaarriieess..    LLuutthheerr’’ss  wwoorrlldd--cchhaannggiinngg  iinnssiigghhttss  iinnttoo  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  sshhaappeedd  aa  ppaarrttiiccuullaarr  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  eeppiissttlleess  iinn  PPrrootteessttaanntt  tthheeoollooggyy,,  wwiitthh  BBuullttmmaannnn  

ccaarrrryyiinngg  hhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee  ffoorrwwaarrdd  iinn  aa  mmoorree  iinnddiivviidduuaall  ddiirreeccttiioonn,,  aanndd  wwiitthh  WWrreeddee  aanndd  SStteennddaahhll  

rreeggiisstteerriinngg  aa  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  tthhaatt  lliinnee  ooff  tthhiinnkkiinngg..    SSaannddeerrss  ffrraammeedd  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  rreebbuuttttaall  

ttoo  LLuutthheerr  wwiitthh  hhiiss  ““NNeeww  PPeerrssppeeccttiivvee””  oonn  JJuuddaaiissmm..    OOnnee  ooff  tthhee  rreessppoonnsseess  ttoo  SSaannddeerrss  hhaass  bbeeeenn  

JJaammeess  DDuunnnn’’ss  eexxppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww,,””  iinn  wwhhiicchh  PPaauull  iiss  uunnddeerrssttoooodd  ttoo  aarrgguuee  nnoott  

aaggaaiinnsstt  iinnddiivviidduuaall  sseellff--rriigghhtteeoouussnneessss,,  bbuutt  eetthhnnoocceennttrriissmm..        

WWee  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthhee  ttwwoo  BBiibblliiccaall  ppaassssaaggeess  wwhheerree  PPaauull  aaddddrreesssseess  tthhee  ““wwoorrkkss  ooff  tthhee  

llaaww””  iinn  tthhee  mmoosstt  ddeettaaiill..      IInn  ddooiinngg  ssoo  wwee  ttrriieedd  ttoo  sshhooww  tthhaatt  DDuunnnn’’ss  ““ssoocciiaall  bboouunnddaarryy””  vviieeww  ooff  

tthhee  llaaww,,  tthhoouugghh  nnoott  ppeerrffeecctt,,  iiss  eesssseennttiiaallllyy  tthhee  iissssuuee  aaddddrreesssseedd  bbyy  PPaauull  iinn  tthhoossee  kkeeyy  ppaassssaaggeess..    

GGaallaattiiaannss  22––33  bbeeaarr  tthhee  cclleeaarr  mmaarrkkss  ooff  aarrgguummeenntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  JJeewwiisshh  llaaww  aass  aa  bboouunnddaarryy,,  aann  

iiddeennttiittyy  mmaarrkkeerr  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  ooff  GGoodd,,  rraatthheerr  tthhaann  aaggaaiinnsstt  tthhee  llaaww  aass  aa  ssttaannddaarrdd  ffoorr  eeaarrnniinngg  

ssaallvvaattiioonn..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  RRoommaannss  22––33  sshhoowwss  eevviiddeennccee  tthhaatt  PPaauull  wwaass  bbuuiillddiinngg  aa  ccaassee  aaggaaiinnsstt  

JJeewwiisshh  eetthhnniicc//nnaattiioonnaall  ssttaattuuss,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  ggeenneerriicc  hhuummaann  aacchhiieevveemmeenntt  ((aalltthhoouugghh  tthhaatt  eetthhnniicc  

ssttaattuuss  ddiidd  ccoonnttaaiinn  aa  mmoorraall  ccoonntteenntt))..    TThhee  aannttii--lleeggaalliissmm  mmeessssaaggee  iiss  pprreesseenntt,,  bbuutt  iitt  

ffuunnccttiioonnss  aass  tthhee  pprriimmaarryy  eevviiddeennccee  iinn  PPaauull’’ss  oovveerraallll  ccaassee  aaggaaiinnsstt  eetthhnnoocceennttrriissmm..  
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IInn  aaddddiittiioonn,,  wwee  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  hhooww  aa  pprroo--DDuunnnn  ccoonncclluussiioonn  ccaann  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  

wwhhiillee  rreeccooggnniizziinngg  aanndd  aaffffiirrmmiinngg  tthhee  eeqquuaallllyy  cceennttrraall  ttrruutthhss  ooff  ““LLuutthheerraann””  rreeaaddiinnggss..      

BBrruuccee  LLoonnggeenneecckkeerr  ssuummmmaarriizzeess  wweellll::  

TThhee  ttaarrggeett  ooff  PPaauull’’ss  aattttaacckkss  iinn  GGaallaattiiaannss  aanndd  eellsseewwhheerree  iiss  pprreecciisseellyy  aa  CChhrriissttiiaann  ffoorrmm  

ooff  ttrraaddiittiioonnaall  JJeewwiisshh  eetthhnnoocceennttrriicc  ccoovveenneennttaalliissmm,,  bbuutt  PPaauull  ffrreeqquueennttllyy  ddeeppiiccttss  aanndd  

eennggaaggeess  wwiitthh  tthhaatt  pphheennoommeennoonn  iinn  wwaayyss  tthhaatt  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  mmoorree  bbyy  hhiiss  CChhrriissttiiaann  

ccoonnvviiccttiioonnss  tthhaann  bbyy  tthhee  tteerrmmss  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  aapppprroopprriiaattee  iinn  ttrraaddiittiioonnaall  ffoorrmmss  ooff  JJeewwiisshh  

tthheeoollooggyy……MMoosstt  lliikkeellyy,,  PPaauull’’ss  ssttaannccee  aaggaaiinnsstt  nnoommiissttiicc  oobbsseerrvvaannccee  rreessuulltteedd  pprriimmaarriillyy  

ffrroomm  hhiiss  aannxxiieettiieess  aabboouutt  tthhee  ssoocciiaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llaaww  iinn  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  aanndd  

sseeppaarraattiinngg  JJeeww  ffrroomm  GGeennttiillee..    BByy  uunnddeerrmmiinniinngg  tthhee  aattttrraaccttiioonn  ooff  oobbsseerrvviinngg  tthhee  llaaww,,  

PPaauull  ssoouugghhtt  ttoo  eennssuurree  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  aa  ssoocciiaallllyy--uunniitteedd  ccoommmmuunniittyy  wwhhiicchh  tthheerreebbyy  

tteessttiiffiieedd  ttoo  tthhee  eesscchhaattoollooggiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  GGoodd..    IInn  tthhee  pprroocceessss,,  hhiiss  ssttrraatteeggyy  

iinncclluuddeedd  uunnddeerrmmiinniinngg  tthhee  llaaww’’ss  aattttrraaccttiivveenneessss  bbyy  ppoorrttrraayyiinngg  iitt  iinn  wwaayyss  tthhaatt  wweenntt  

aaggaaiinnsstt  tthhee  ggrraaiinn  ooff  ccoovveennaannttaall  ttrraaddiittiioonnss  aallttooggeetthheerr––wwaayyss  tthhaatt  oofftteenn  ccooiinncciiddee  wwiitthh  

ttrraaddiittiioonnaall  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  PPaauull’’ss  lleetttteerrss……TThhee  ssuuggggeessttiioonn  bbeeiinngg  mmaaddee  hheerree  iiss  nnoott  

tthhaatt  tthhee  ‘‘LLuutthheerraann’’  aanndd  ‘‘nneeww’’  ppeerrssppeeccttiivveess  aarree  rreeaallllyy  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee  tthhiinngg..    

NNoonneetthheelleessss,,  tthheerree  iiss  aa  llaarrggee  aarreeaa  wwhheerree  tthhee  ttwwoo  ccaann  aanndd  sshhoouulldd  bbee  sseeeenn  ttoo  oovveerrllaapp..
11
  

  

AArrgguummeennttss  aabboouutt  tthhee  ““pprriioorriittyy””  oorr  ““cceennttrraalliittyy””  ooff  lleeggaalliissmm  oorr  eetthhnnoocceennttrriissmm  aarree  nnoott  hheellppffuull..    

IInnddeeeedd,,  bbootthh  ccoonnnnoottaattiioonnss  aarree  ssoo  cclloosseellyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  pprrooppeerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ““llaaww””  aanndd  

““wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaww””  tthhaatt  LLoonnggeenneecckkeerr’’ss  ddeessccrriippttiioonn  ooff  ““oovveerrllaapp””  iiss  ffaarr  mmoorree  uusseeffuull  tthhaann  tthhee  

mmooddeell  ooff  aannttiitthheessiiss..    ((DDuunnnn  iiss  ooccccaassiioonnaallllyy  gguuiillttyy  ooff  aarrttiiccuullaattiinngg  ssuucchh  aann  aannttiitthheessiiss,,  bbuutt  ttaakkeenn  

aass  aa  wwhhoollee  hhee  ddooeess  ssoo  rraarreellyy..    TThhee  ssaammee  ccaannnnoott  bbee  ssaaiidd  ffoorr  mmaannyy  ootthheerrss,,  oonn  bbootthh  ssiiddeess..))  

  FFiinnaallllyy,,  wwee  hhaavvee  mmaaddee  aa  ccaassee  ffoorr  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  eetthhnnoocceennttrriissmm  tthheemmee  iinn  

PPaauulliinnee  tthheeoollooggyy..    TThhee  iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  GGeennttiilleess  wwaass  iimmppoorrttaanntt  ttoo  PPaauull––nnoo  oonnee  ddoouubbttss  tthhaatt..    

TThhiiss  tthheessiiss  hhaass  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  iimmppoorrttaannccee  iinn  tteerrmmss  ooff  iittss  llooggiiccaall  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  CChhrriisstt  bbeeiinngg  

LLoorrdd  ooff  aallll,,  aanndd  ssaallvvaattiioonn  bbeeiinngg  tthhrroouugghh  CChhrriisstt  aalloonnee..    EEtthhnnoocceennttrriissmm  wwaass  aanndd  iiss  aa  

rreeppuuddiiaattiioonn  ooff  tthhee  ggoossppeell  iinn  tthhee  mmoosstt  ddiirreecctt  wwaayy  ppoossssiibbllee..  TThhee  aaggee  ttoo  ccoommee,,  ffoorr  PPaauull,,  wwaass  

cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aallll  nnaattiioonnss  ccoommiinngg  uunnddeerr  tthhee  rruullee  ooff  IIssrraaeell’’ss  GGoodd,,  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  iinn  HHiiss  

                                                                                                  
11
  BBrruuccee  WW..  LLoonnggeenneecckkeerr,,    ““DDiiffffeerreenntt  AAnnsswweerrss  ttoo  DDiiffffeerreenntt  IIssssuueess::  IIssrraaeell,,  TThhee  GGeennttiilleess,,  aanndd  SSaallvvaattiioonn  HHiissttoorryy  iinn  

RRoommaannss  99--1111,,””    JJoouurrnnaall  ffoorr  tthhee  SSttuuddyy  ooff  tthhee  NNeeww  TTeessttaammeenntt  3366,,  nnoo..  11  ((11998899))  ::  118833..  



  101 

MMeessssiiaahh  aalloonnee..    WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  cchhaarraacctteerriissttiicc  ttoo  bbee  aa  ssiiggnn  ooff  tthhee  kkiinnggddoomm  iinn  ttooddaayy’’ss  wwoorrlldd  aass  

wweellll..  
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