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OOuurr  ccoorrrreecctteedd  ttrraannssllaattiioonn  ooff  PPhhii  33::1155  ssaayyss  ““TThheerreeffoorree,,  aass  mmaannyy  aass  aarree  ssppiirriittuuaallllyy  mmaattuurree,,  lleett  uuss  
hhaavvee  tthhiiss  aattttiittuuddee,,””    
WWiitthh  tthhaatt  ffiirrsstt  pphhrraassee  wwee  ssppeenntt  3322  hhoouurrss  oonn  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  mmeennttaall  aattttiittuuddee..    TThhee  nneexxtt  ppaarrtt  ooff  tthhee  
vveerrssee  SShhoouulldd  rreeaadd  ““IInn  ffaacctt,,  iiff  iinn  aannyytthhiinngg  yyoouu  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  aattttiittuuddee  GGoodd  wwiillll  rreevveeaall  tthhaatt  aallssoo  ttoo  
yyoouu;;””      
EEvveenn  iinn  aa  cchhuurrcchh  lliikkee  PPhhiilliippppii  tthheerree  wweerree  tthhoossee  wwhhoo  ssaatt  uunnddeerr  tthhee  tteeaacchhiinnggss  ooff  tthhee  AAppoossttllee  PPaauull  aanndd  
EEppaapprrooddiittuuss  wwhhoo  wweerree  nnoott  lliikkee--mmiinnddeedd  aanndd  wwhhoo  hhaadd  aa  ddiiffffeerreenntt  aattttiittuuddee  tthheenn  tthhoossee  wwhhoo  wweerree  
eexxcciitteedd,,  ddeeddiiccaatteedd  aanndd  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  ppllaann  ooff  GGoodd..  
TThheerree  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  tthhoossee  wwhhoo  iinn  lliikkee  iinn  LLuukk  1144::1188--2200,,  hhaavvee  bboouugghhtt  aa  ppiieeccee  ooff  llaanndd  aanndd  nneeeedd  ttoo  ggoo  
oouutt  aanndd  llooookk  aatt  iitt;;  oorr  hhaavvee  bboouugghhtt  ffiivvee  yyookkee  ooff  ooxxeenn,,  aanndd  aarree  ggooiinngg  ttoo  ttrryy  tthheemm  oouutt;;  oorr  hhaavvee  mmaarrrriieedd,,  
aanndd  ffoorr  tthhaatt  rreeaassoonn  tthheeyy  ccaannnnoott  ccoommee  oorr  ccaannnnoott  ccaarrrryy  tthhrroouugghh  oorr  ppeerrsseevveerree..  
PPhhii  33::1155  ““TThheerreeffoorree,,  aass  mmaannyy  aass  aarree  ssppiirriittuuaallllyy  mmaattuurree,,  lleett  uuss  hhaavvee  tthhiiss  aattttiittuuddee  oorr  tthhiinnkk  
oobbjjeeccttiivveellyy;;  IInn  ffaacctt,,  iiff  yyoouu  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  mmeennttaall  aattttiittuuddee,,””  
TThhiiss  mmeeaannss  ttoo  hhoolldd  ddiiffffeerreenntt  ooppiinniioonnss  bbeeccaauussee  ooff  mmeennttaall  aattttiittuuddee,,  ttoo  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  aattttiittuuddee  iinn  
ssoommeetthhiinngg..    WWhheenn  wwee  aaddvvaannccee  tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  ssttaaggeess  ooff  ssppiirriittuuaall  ggrroowwtthh,,  wwee  ccaannnnoott  ggoo  ffoorrwwaarrdd  
uunnlleessss  wwee  hhaavvee  tthhee  pprrooppeerr  mmeennttaall  aattttiittuuddee..    HHaavviinngg  tthhiiss  pprrooppeerr  mmeennttaall  aattttiittuuddee  wwee  lleeaarrnn  hhooww  ttoo  
hhaannddllee  tthhoouugghhtt  tteessttiinngg,,  ppeeooppllee  tteessttiinngg,,  ssyysstteemm  tteessttiinngg  aanndd  ddiissaasstteerr  tteessttiinngg..  
PPeeooppllee  tteessttiinngg  ccaann  ccoommee  iinn  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess..  
11..    IInn  ppeerrssoonnaall  lloovvee  oorr  aaddmmiirraattiioonn,,  wwhheerree  tthhee  oonnee  wwee  lloovvee  ccaann  ccoonnttrrooll  oouurr  lliiffee  aanndd  pprroovviiddee  
uunnhhaappppiinneessss,,  uunnlleessss  wwee  hhaavvee  aattttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  ssppiirriittuuaall  sseellff--eesstteeeemm,,  aanndd  ffuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  tteenn  
pprroobblleemm  ssoollvviinngg  ddeevviicceess..    MMaannyy  ttiimmeess,,  iinn  wwaannttiinngg  ttoo  pplleeaassee  tthhee  oonnee  wwee  lloovvee  ppeerrssoonnaallllyy,,  wwee  ffiinndd  wwee  
aarree  bbeeiinngg  aa  ddiiffffeerreenntt  ppeerrssoonn  aanndd  nnoott  ffoolllloowwiinngg  oouurr  oorrddiinnaarryy  ffuunnccttiioonn..  
22..    IInn  ppeerrssoonnaall  hhaattrreedd  oorr  rreesseennttmmeenntt,,  wwhheenn  tthhee  oobbjjeecctt  ooff  oouurr  aannttaaggoonniissmm  oorr  iirrrriittaattiioonn  hhaass  ccoonnttrrooll  ooff  
oouurr  lliiffee  oorr  hhaappppiinneessss,,  uunnlleessss  wwee  hhaavvee  aaddvvaanncceedd  ttoo  ssppiirriittuuaall  aadduulltthhoooodd..    UUnnddeerr  tthhee  PPrree--ddeessiiggnneedd  PPllaann  
ooff  GGoodd,,    GGoodd  ddeessiiggnneedd  HHiiss  ppllaann  ssoo  tthhaatt  oouurr  hhaappppiinneessss  wwiillll  aallwwaayyss  rreessiiddee  iinn  uuss,,  aanndd  wwee  ddoo  nnoott  nneeeedd  ttoo  
ddeeppeenndd  oonn  ppeeooppllee  oorr  tthhiinnggss  ffoorr  oouurr  hhaappppiinneessss..      
IInn  ssyysstteemm  tteessttiinngg  tthhee  aauutthhoorriittyy  mmaayy  ggiivvee  uunnffaaiirr  aanndd  uunnjjuusstt  ttrreeaattmmeenntt..    TThhiiss  ccaann  ccaammee  ffrroomm  
mmaannaaggeemmeenntt,,  aa  sseenniioorr  ooffffiicceerr,,  aa  ccooaacchh,,  aa  pprrooffeessssoorr,,  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuurreeaauuccrraaccyy,,  tthhee  hhuussbbaanndd,,  tthhee  
ppaarreennttss,,  tthhee  ppaassttoorr,,  tthhee  ddeeaaccoonnss,,  eettcc..    TThhee  ppoolliiccyy  mmaayy  bbee  uunnrreeaassoonnaabbllee,,  oorr  mmaayy  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  nnoorrmmaall  
lliivviinngg  oorr  wwiitthh  oouurr  oowwnn  ppeerrssoonnaall  nnoorrmmss  aanndd  ssttaannddaarrddss,,  oorr  iitt  mmaayy  bbee  aann  iiggnnoorraanntt,,  tthhoouugghh  ssttiillll  
eennffoorrcceeaabbllee  ppoolliiccyy..    TThheerree  mmaayy  bbee  aa  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  oouurr  ppeerrssoonnaall  lliiffee  aanndd  tthhee  oobbjjeeccttiivveess..      
TThhiiss  pprrooppeerr  mmeennttaall  aattttiittuuddee  aallssoo  mmeeaannss  lleeaarrnniinngg  hhooww  ttoo  hhaannddeell  ddiissaasstteerr  tteessttiinngg..  
BBeeffoorree  tthhee  bbeelliieevveerr  rreeaacchheess  mmaattuurriittyy,,  tthheerree  wwiillll  bbee  aatt  lleeaasstt  oonnee  oorr  ttwwoo  mmaajjoorr  ddiissaasstteerrss  iinn  tthhee  lliiffee..    
HHooww  tthhee  bbeelliieevveerr  hhaannddlleess  tthheessee  ddeetteerrmmiinneess  wwhheetthheerr  hhee  aacccceelleerraatteess  hhiiss  ssppiirriittuuaall  ggrroowwtthh  oorr  rreettrreeaattss  
aanndd  ggooeess  bbaacckkwwaarrdd..  
TThheerree  aarree  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  ooff  ddiissaasstteerr  tteessttiinngg..  
11..    PPeerrssoonnaall  ddiissaasstteerr  tteessttiinngg  iiss  ddeessiiggnneedd  aass  ssuuffffeerriinngg  ffoorr  bblleessssiinngg  ffoorr  aacccceelleerraattiioonn  ooff  mmoommeennttuumm,,  oorr  
wwaarrnniinngg  ooff  ccoossmmiicc  iinnvvoollvveemmeenntt,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  ddiivviinnee  ddiisscciipplliinnee  bbeeccoommeess  iinnvvoollvveedd..  
22..    HHiissttoorriiccaall  ddiissaasstteerr,,  ccoolllleeccttiivvee  ddiissaasstteerr,,  oorr  nnaattiioonnaall  ddiissaasstteerr  tteessttiinngg  iiss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  bbaadd  ddeecciissiioonnss  
ooff  ootthheerrss  iinn  wwhhiicchh  wwee  aarree  iinnvvoollvveedd  bbyy  aassssoocciiaattiioonn..  



TThhee  ppooiinntt  iiss  tthhaatt  wwee  mmuusstt  lleeaarrnn  ttoo  hhaannddllee  tthheessee  pprroobblleemmss  oorr  eellssee  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  vveerrssee  1155  wwiillll  bbee  
ttrruuee  aabboouutt  oouurr  oowwnn  lliivveess  ““aanndd  iiff  iinn  aannyytthhiinngg  yyoouu  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  aattttiittuuddee,,  GGoodd  wwiillll  rreevveeaall  tthhaatt  aallssoo  
ttoo  yyoouu;;””      
TThhee  wwoorrdd  ““ddiiffffeerreenntt””  iiss  tthhee  kkeeyy  hheerree,,  iitt  mmeeaannss  ddiiffffeerreenntt  tthheenn  wwhhaatt  iiss  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  
vveerrssee..    RReeaallllyy  iitt  mmeeaannss  ““ttoo  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  aattttiittuuddee  iinn  ssoommeetthhiinngg  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ppllaann  ooff  GGoodd..””      
PPaauull  aaddddrreesssseedd  tthhiiss  vveerrssee  ttoo  tthhee  PPhhiilliippppiiaannss,,  mmaannyy  ooff  wwhhoomm  hhaadd  rreeaacchheedd  ddiiffffeerreenntt  ssttaaggeess  ooff  ssppiirriittuuaall  
aadduulltthhoooodd  aanndd  aarree  nnooww  bbeeiinngg  cchhaalllleennggeedd  ttoo  mmoovvee  ttoo  tthhee  nneexxtt  oobbjjeeccttiivvee  wwhhiicchh  iiss  uullttrraa  ssuuppeerrggrraaccee..    
PPaauull  kknneeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  PPhhiilliippppii  aanndd  hhaadd  aa  ccoommpplleettee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  llooccaall  cchhuurrcchh  
tthheerree..    PPaauull  hhaadd  ddiissccoovveerreedd  aa  rraatthheerr  ttrraaggiicc  tthhiinngg..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthheeiirr  ppaassttoorr  EEppaapprrooddiittuuss,,  tthheerree  
hhaadd  bbeeeenn  ssoorrtt  ooff  aa  ppoowweerr  ggrraabb  aanndd  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  ssoommee  bbaadd  ffeeeelliinnggss  aanndd  ppeeooppllee  wweerree  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  
tthhiinnkk,,  nnoott  iinn  tteerrmmss  ooff  ddiivviinnee  vviieewwppooiinntt,,  bbuutt  iinn  tthheeiirr  rreeaaccttiioonn  ttoo  eeaacchh  ootthheerr..    TThheerree  aarree  tthhoossee  wwhhoo  aarree  
ssttrriivviinngg  ffoorr  ppoowweerr,,  ffiigghhttiinngg  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr..    SSeeccttss  aanndd  cclliiqquueess  wweerree  bbeeccoommiinngg  ffoorrmmeedd,,  ppeeooppllee  wweerree  
ttaakkiinngg  ssiiddeess..  
WWee  wwiillll  sseeee  tthhaatt  iinn  PPhhii  44::22  wwiitthh  ttwwoo  wwoommeenn  wwhhoo  wweerree  ccaauussiinngg  pprroobblleemmss,,  oonnee  wwhhoo  hhaadd  aa  ttrreenndd  
ttoowwaarrdd  llaasscciivviioouussnneessss  oorr  lloooossee  lliivviinngg,,  tthhee  ootthheerr  wwhhoo  hhaadd  aa  ttrreenndd  ttoowwaarrdd  lleeggaalliissmm..  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  bbeeccaauussee  tthhee  bbeelliieevveerrss  aatt  PPhhiilliippppii  wweerree  nnoott  ttaakkiinngg  aa  ddooccttrriinnaall  ssttaanndd,,  tthheeyy  wweerree  iinn  
ddaannggeerr  ooff  bbeeccoommiinngg  lliikkee  tthhee  cchhuurrcchh  aatt  CCoorriinntthh..    11CCoo  11::1100--1155    ““NNooww  II  eexxhhoorrtt  yyoouu,,  bbrreetthhrreenn,,  bbyy  tthhee  
nnaammee  ooff  oouurr  LLoorrdd  JJeessuuss  CChhrriisstt,,  tthhaatt  yyoouu  aallll  aaggrreeee,,  aanndd  tthheerree  bbee  nnoo  ddiivviissiioonnss  aammoonngg  yyoouu,,  bbuutt  yyoouu  
bbee  mmaaddee  ccoommpplleettee  iinn  tthhee  ssaammee  mmiinndd  aanndd  iinn  tthhee  ssaammee  jjuuddggmmeenntt..    FFoorr  II  hhaavvee  bbeeeenn  iinnffoorrmmeedd  
ccoonncceerrnniinngg  yyoouu,,  mmyy  bbrreetthhrreenn,,  bbyy  CChhllooee''ss  ppeeooppllee,,  tthhaatt  tthheerree  aarree  qquuaarrrreellss  aammoonngg  yyoouu..    NNooww  II  mmeeaann  
tthhiiss,,  tthhaatt  eeaacchh  oonnee  ooff  yyoouu  iiss  ssaayyiinngg,,  II  aamm  ooff  PPaauull,,  aanndd  II  ooff  AAppoollllooss,,  aanndd  II  ooff  CCeepphhaass,,  aanndd  II  ooff  
CChhrriisstt..    HHaass  CChhrriisstt  bbeeeenn  ddiivviiddeedd??  PPaauull  wwaass  nnoott  ccrruucciiffiieedd  ffoorr  yyoouu,,  wwaass  hhee??  OOrr  wweerree  yyoouu  bbaappttiizzeedd  iinn  
tthhee  nnaammee  ooff  PPaauull??    II  tthhaannkk  GGoodd  tthhaatt  II  bbaappttiizzeedd  nnoonnee  ooff  yyoouu  eexxcceepptt  CCrriissppuuss  aanndd  GGaaiiuuss,,  tthhaatt  nnoo  
mmaann  sshhoouulldd  ssaayy  yyoouu  wweerree  bbaappttiizzeedd  iinn  mmyy  nnaammee..””    
GGoodd  eevveenn  uusseess  tthhiiss  iinn  11CCoo  1111::1188--1199    ““FFoorr,,  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee,,  wwhheenn  yyoouu  ccoommee  ttooggeetthheerr  aass  aa  cchhuurrcchh,,  
II  hheeaarr  tthhaatt  ddiivviissiioonnss  eexxiisstt  aammoonngg  yyoouu;;  aanndd  iinn  ppaarrtt,,  II  bbeelliieevvee  iitt..    FFoorr  tthheerree  mmuusstt  aallssoo  bbee  ffaaccttiioonnss  
aammoonngg  yyoouu,,  iinn  oorrddeerr  tthhaatt  tthhoossee  wwhhoo  aarree  aapppprroovveedd  mmaayy  hhaavvee  bbeeccoommee  eevviiddeenntt  aammoonngg  yyoouu..””    
BBaacckk  iinn  PPhhii  33::1155,,  ssoommee  hhaadd  aa  ddiiffffeerreenntt  mmeennttaall  aattttiittuuddee..    TThheeyy  wweerree  nnoott  tthhiinnkkiinngg  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhaatt  
tthhee  BBiibbllee  ssaayyss,,  oobbjjeeccttiivvee  tthhiinnkkiinngg..    
TThheeyy  wweerree  tthhiinnkkiinngg  aaccccoorrddiinngg  tthhee  fflleesshh,,  ssuubbjjeeccttiivvee  tthhiinnkkiinngg..    TThheeyy  wweerree  llooookkiinngg  aatt  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  
wweeaakknneessss  ooff  tthheeiirr  fflleesshh  aanndd  22CCoo  55::1166  ffoorrbbiiddss  tthhaatt    TThheeyy  wweerree  tthhiinnkkiinngg  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  rreeaaccttiioonnss  iinn  
lliiffee..      
TThheeyy  wweerree  aalllloowwiinngg  SSaattaann  aanndd  tthhee  kkiinnggddoomm  ooff  ddaarrkknneessss  ttoo  ccaauussee  ddiivviissiioonn  aanndd  ssttoopp  tthheeiirr  wwoorrkk..    TThheerree  
iiss  nnoo  oonnee  wwhhoo  kknnoowwss  tthhee  vvaalluuee  ooff  ccaauussiinngg  ddiivviissiioonnss  mmoorree  tthhaann  SSaattaann..    OOuurr  LLoorrdd  eevveenn  wwaarrnneedd  uuss  
aabboouutt  tthhiiss  iinn  MMaarr  33::2244--2255,,  ““AAnndd  iiff  aa  kkiinnggddoomm  iiss  ddiivviiddeedd  aaggaaiinnsstt  iittsseellff,,  tthhaatt  kkiinnggddoomm  ccaannnnoott  ssttaanndd..  
AAnndd  iiff  aa  hhoouussee  iiss  ddiivviiddeedd  aaggaaiinnsstt  iittsseellff,,  tthhaatt  hhoouussee  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ssttaanndd..””  
TThhee  iissssuuee  iiss  hhooww  wwee  oobbsseerrvvee  tthhiinnggss,,  iitt  iiss  rreeaaccttiioonn  oorr  rreessppoonnssee..  
RReeaaccttiioonn  iiss  aa  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrdd  ssoommeeoonnee..    WWhhiillee  RReessppoonnssee  iiss  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee..      
WWee  wwiillll  nneevveerr  wweeaarr  tthhaatt  mmaannttllee  ooff  ssuuppeerrggrraaccee  oorr  uullttrraa  ssuuppeerrggrraaccee  aanndd  hhaavvee  tthhee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  
hhaappppiinneessss  aanndd  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  rreessuurrrreeccttiioonn  lliiffee  aass  lloonngg  aass  tthheerree  iiss  aannyy  mmaallffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  mmeennttaall  
aattttiittuuddee..      
AAllll  ooff  uuss,,  aatt  ssoommee  ttiimmee  iinn  oouurr  lliiffee  hhaavvee  hhaadd  aann  ooppiinniioonn  bbaasseedd  uuppoonn  rreeaaccttiinngg  ttoo  ssoommeeoonnee..      



BBuutt,,  wwee  bbrreeaakk  oouutt  ooff  iitt  tthhrroouugghh  tthhee  iinnttaakkee  ooff  ddooccttrriinnee  aanndd  ssppiirriittuuaall  ggrroowwtthh..    SSoo,,  tthheerree  ccoommeess  aa  ttiimmee  
wwhheenn  yyoouu  bbrreeaakk  tthhrroouugghh  tthhaatt  mmaattuurriittyy  bbaarrrriieerr  aanndd  tthhiiss  bbeeccoommeess  aa  tteesstt  aaggaaiinn............wwhhaatt  iiss  yyoouurr  aattttiittuuddee??  
BBeeccaauussee  tthhaatt  iiss  wwhhaatt  tthhee  LLoorrdd  iiss  llooookkiinngg  aatt,,  AAttttiittuuddee!!      
11CChh  2288::99    ““FFoorr  tthhee  LLoorrdd  sseeaarrcchheess  aallll  hheeaarrttss,,  aanndd  uunnddeerrssttaannddss  eevveerryy  iinntteenntt  ooff  tthhee  tthhoouugghhttss..””  
PPrroo  1166::22    ““AAllll  tthhee  wwaayyss  ooff  aa  mmaann  aarree  cclleeaann  iinn  hhiiss  oowwnn  ssiigghhtt,,  BBuutt  tthhee  LLoorrdd  wweeiigghhss  tthhee  mmoottiivveess..””  
MMaannyy  aatt  PPhhiilliippppii  wweerree  tthhiinnkkiinngg  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  rreeaaccttiioonnss  iinn  lliiffee..      
BByy  ddooiinngg  ssoo  tthheeyy  wweerree  aalllloowwiinngg  SSaattaann  aanndd  tthhee  kkiinnggddoomm  ooff  ddaarrkknneessss  ttoo  ccaauussee  ddiivviissiioonn  aanndd  ttoo  ttrryy  aanndd  
ssttoopp  tthhee  wwoorrkk  aatt  PPhhiilliippppii..    EEmmpphhaassiiss  oonn  ppeeooppllee  rraatthheerr  tthhaann  oonn  BBiibbllee  ddooccttrriinnee,,  hhaadd  ddeessttrrooyyeedd  uunniittyy  
aammoonngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  rrooyyaall  ffaammiillyy  ooff  GGoodd,,  tthhee  bbooddyy  ooff  CChhrriisstt..    PPaauull  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhiiss  iinn  11CCoo  1122::2222--2255  
aanndd  iinn  RRoomm  1166::1177--1188wwhhiicchh  rreeaaddss    ““NNooww  II  uurrggee  yyoouu  bbrreetthhrreenn,,  bbee  aalleerrtt  ffoorr  tthhoossee  bbeelliieevveerrss  wwhhoo  aarree  
ccaauussiinngg  ddiivviissiioonnss  aanndd  aappoossttaassiieess  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  ddooccttrriinnee  wwhhiicchh  yyoouu  hhaavvee  lleeaarrnneedd;;  iinn  ffaacctt,,  
sseeppaarraattee  yyoouurrsseellff  ffrroomm  tthheemm..    FFoorr  ssuucchh  bbeelliieevveerrss  aarree  ssllaavveess  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  eemmoottiioonnss,,  aanndd  bbyy  ssmmooootthh  
aanndd  ffllaatttteerriinngg  ssppeeeecchh,,  tthheeyy  ddeecceeiivvee  tthhee  rriigghhtt  lloobbeess  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt..””  
BBaacckk  iinn  PPhhii  33::1155  wwhheenn  iitt  ssaayyss  ““tthhee  GGoodd  wwiillll  rreevveeaall  tthhaatt  aallssoo””,,  iitt  mmeeaannss  GGoodd  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  ssoouurrccee  
bbuutt  tthhee  rreevveellaattiioonn  ccoommeess  tthhrroouugghh  tthhee  BBiibbllee,,  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ssoouurrccee,,  tthhee  ccaannoonn  ooff  SSccrriippttuurree..    TThhaatt  iiss  
tthhee  mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh  HHee  hhaass  cchhoosseenn  ttoo  rreevveeaall  eevveerryytthhiinngg..    HHee  ddooeess  tthhiiss  tthhrroouugghh  tthhee  jjooiinnttss  ooff  tthhee  bbooddyy  
wwhhoo  aarree  tthhee  ppaassttoorr--tteeaacchheerrss,,  EEpphh  44::1166,,  CCooll  22::1199..  
TThhiiss  ffaallllss  bbaacckk  aaggaaiinn  oonn  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  cchhuurrcchh,,  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ddiisscciipplliinnee  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  
ssttuuddiieedd  ssoo  eexxtteennssiivveellyy,,  bbyy  wwhhiicchh  iitt  iiss  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  yyoouu..      
RReemmeemmbbeerr  GGoodd  iiss  iinn  cchhaarrggee  ooff  HHiiss  cchhuurrcchh..  
LLooookk  aatt  11CCoo  1122::77    ““BBuutt  ttoo  eeaacchh  oonnee  iiss  ggiivveenn  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  tthhee  SSppiirriitt  ffoorr  tthhee  ccoommmmoonn  ggoooodd..””    
11CCoo  1122::1111--1188    ““BBuutt  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee  SSppiirriitt  wwoorrkkss  aallll  tthheessee  tthhiinnggss,,  ddiissttrriibbuuttiinngg  ttoo  eeaacchh  oonnee  
iinnddiivviidduuaallllyy  jjuusstt  aass  HHee  wwiillllss..    FFoorr  eevveenn  aass  tthhee  bbooddyy  iiss  oonnee  aanndd  yyeett  hhaass  mmaannyy  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  aallll  tthhee  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  bbooddyy,,  tthhoouugghh  tthheeyy  aarree  mmaannyy,,  aarree  oonnee  bbooddyy,,  ssoo  aallssoo  iiss  CChhrriisstt..    FFoorr  bbyy  oonnee  SSppiirriitt  wwee  
wweerree  aallll  bbaappttiizzeedd  iinnttoo  oonnee  bbooddyy,,  wwhheetthheerr  JJeewwss  oorr  GGrreeeekkss,,  wwhheetthheerr  ssllaavveess  oorr  ffrreeee,,  aanndd  wwee  wweerree  aallll  
mmaaddee  ttoo  ddrriinnkk  ooff  oonnee  SSppiirriitt..    
FFoorr  tthhee  bbooddyy  iiss  nnoott  oonnee  mmeemmbbeerr,,  bbuutt  mmaannyy..    IIff  tthhee  ffoooott  sshhoouulldd  ssaayy,,  BBeeccaauussee  II  aamm  nnoott  aa  hhaanndd,,  II  aamm  
nnoott  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbooddyy,,  iitt  iiss  nnoott  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  aannyy  tthhee  lleessss  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbooddyy..    AAnndd  iiff  tthhee  eeaarr  
sshhoouulldd  ssaayy,,  BBeeccaauussee  II  aamm  nnoott  aann  eeyyee,,  II  aamm  nnoott  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbooddyy,,""  iitt  iiss  nnoott  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  aannyy  tthhee  
lleessss  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbooddyy..    IIff  tthhee  wwhhoollee  bbooddyy  wweerree  aann  eeyyee,,  wwhheerree  wwoouulldd  tthhee  hheeaarriinngg  bbee??  IIff  tthhee  wwhhoollee  
wweerree  hheeaarriinngg,,  wwhheerree  wwoouulldd  tthhee  sseennssee  ooff  ssmmeellll  bbee??    BBuutt  nnooww  GGoodd  hhaass  ppllaacceedd  tthhee  mmeemmbbeerrss,,  eeaacchh  
oonnee  ooff  tthheemm,,  iinn  tthhee  bbooddyy,,  jjuusstt  aass  HHee  ddeessiirreedd..””    
UUnnddeerr  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ppoossiittiivvee  vvoolliittiioonn  ttoowwaarrdd  ddooccttrriinnee,,  GGoodd  rreevveeaallss  tthhrroouugghh  tthhaatt  ddooccttrriinnee,,  
tthhrroouugghh  tthhee  ddaaiillyy  ffuunnccttiioonn  ooff  ppeerrcceeppttiioonn,,  mmeettaabboolliizzaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ddooccttrriinnee,,  iiff  yyoouu  hhaavvee  aann  
aattttiittuuddee  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  ffoorr  yyoouurr  oowwnn  bbeenneeffiitt..  
TThhee  ddaaiillyy  ffuunnccttiioonn  ooff  ppeerrcceeppttiioonn,,  mmeettaabboolliizzaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ddooccttrriinnee  ffoorrmmss  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  yyoouurr  
tthhiinnkkiinngg  bbyy  wwhhiicchh  yyoouu  aavvooiidd  bbuuiillddiinngg  mmeennttaall  aattttiittuuddeess  oonn  rreeaaccttiioonn  ttoo  ppeeooppllee  iinn  lliiffee,,  ssiittuuaattiioonnss  iinn  lliiffee..    
WWhheenn  tthhee  bbeelliieevveerr''ss  tthhiinnkkiinngg  ddooeess  nnoott  lliinnee  uupp  wwiitthh  ddiivviinnee  vviieewwppooiinntt  aass  rreevveeaalleedd  iinn  tthhee  wwoorrdd  ooff  GGoodd,,  
tthheerree  aarree  ttwwoo  wwaayyss  hhiiss  mmeennttaall  aattttiittuuddee  ccaann  bbee  ccoorrrreecctteedd  ttoo  aaggrreeee  wwiitthh  ddiivviinnee  vviieewwppooiinntt..  
11..    TThhee  eeaassyy  wwaayy::    TThhee  ddaaiillyy  ffuunnccttiioonn  ooff  ppeerrcceeppttiioonn,,  mmeettaabboolliizzaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ddooccttrriinnee..  
22..    TThhee  hhaarrdd  wwaayy::    TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  ddiivviinnee  ddiisscciipplliinnee  ttoo  tthhee  nneeggaattiivvee  bbeelliieevveerr..  



SSoommee  ssttaaggee  ooff  ddiisscciipplliinnee  oofftteenn  aawwaakkeennss  tthhee  rreevveerrssiioonniissttiicc  bbeelliieevveerr  ttoo  hhiiss  ttrruuee  ccoonnddiittiioonn,,  aatt  wwhhiicchh  
ttiimmee  hhee  hhaass  aann  ooppttiioonn..    HHee  ccaann  oopptt  ffoorr  rreevveerrssiioonn  rreeccoovveerryy  oorr  ddiivviinnee  ddiisscciipplliinnee  eevveennttuuaattiinngg  iinn  tthhee  ssiinn  
uunnttoo  ddeeaatthh,,  oonnee  oorr  tthhee  ootthheerr..      
WWee  nneevveerr  wwiinn  wwiitthh  aa  bbaadd  mmeennttaall  aattttiittuuddee  ttoowwaarrdd  aannyyoonnee,,  lliiffee  iiss  ttoooo  sshhoorrtt..    
SSoo  tthhee  eennttiirree  vveerrssee  PPhhii  33::1155  ““TThheerreeffoorree,,  aass  mmaannyy  aass  aarree  ssppiirriittuuaallllyy  mmaattuurree,,  lleett  uuss  hhaavvee  tthhiiss  aattttiittuuddee  
oorr  tthhiinnkk  oobbjjeeccttiivveellyy;;  IInn  ffaacctt,,  iiff  yyoouu  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  mmeennttaall  aattttiittuuddee,,  tthhee  GGoodd  wwiillll  rreevveeaall  tthhaatt  aallssoo  
ttoo  yyoouu;;””  
NNooww  tthhaatt  ppuuttss  uuss  rriigghhtt  bbaacckk  iinn  tthhee  ssaaddddllee  ffoorr  tthhee  ccoommmmaanndd  ttoo  aaddvvaannccee  ttoo  uullttrraa  ssuuppeerrggrraaccee  wwhhiicchh  wwee  
sseeee  iinn  vveerrssee  1166..  


