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Thomas Boston een Schots theoloog werd geboren op 17 Maart 1676 in het stadje
Duns in het zuiden van Schotland. Hij was het jongste kind van de zeven kinderen
van John Boston en Alison Trotter. De ouders van Thomas waren zeer godsdienstige
en trouwe aanhangers van de presbyteriaanse kerkregering. Het was een tijd van
vervolging, omdat het regerende vorstenhuis, de Stuarts, de anglicaanse kerkvorm
wilden invoeren. Na de moord op aartsbisschop Sharp, bezocht Thomas Boston de
Episcopaalse godsdienstoefening, tot 1687. Thomas was nog jong toen hij tot
bekering kwam. Hij werd in de gelegenheid gesteld te gaan studeren in de
godgeleerdheid aan de universiteit van Edinburgh. 1 december 1691, ging hij naar de
Universiteit in Edinburg, en studeerde onder George Campbell, een vurig
Presbyteriaan. Begin 1696, werd hij parochie-schoolmeester van Glen Caim. Na een
maand stopte hij met dit werk en werd later familieprivé-leraar en kapelaan van
kolonel James Bruce te Kennet.
In 1699 werd hij predikant te Simprin en van 1707 tot aan zijn dood, in 1732, was hij
predikant te Ettrick. Een kleine plaats, gelegen in een toen nog onherbergzaam en
woest gedeelte van Schotland.
Zijn prediking had grote invloed niet alleen in die plaats zelf, maar in geheel
Schotland. Hij had de gaven om op gepaste en heldere wijze de verborgenheden van
het Evangelie te verklaren.
Het leven van Boston was niet gemakkelijk, vele tegenspoeden waren zijn deel. Hij
had een zwak lichaam en een zwak zenuwgestel. In zijn huiselijk leven moest hij
gebukt gaan onder vele kruisen en tegenheden. Op 17 Juli 1700 huwde hij met
Katharine Brown, een vrouw met vele goede eigenschappen en talenten. Van de tien
uit dit huwelijk geboren kinderen stierven er zes op zeer jonge leeftijd. Het was een
zeer smartelijke weg die zij moesten gaan, hoewel zij daarin zeer getroost werden.
Twee zonen en twee dochters bereikten de volwassen leeftijd.
Toch kwam hij niet in opstand, hij mocht met Paulus roemen in de verdrukking. Door
de verdrukking heen mocht hij, gedreven door de liefde van Christus, heenwijzen
naar het Licht, Jezus Christus, dat gekomen is in een duistere wereld.

Uit zijn levensbeschrijving, "Memoirs", blijkt dat hij een oprecht en een
zelfverloochenend mens was, met een toegewijd hart en ziel aan de zaak van het
evangelie, want hij verstond het.
Zijn werk is niet tevergeefs geweest. Zijn "Viervoudige Staat" blijft een veelgevraagd
werk van de Calvinistische Theologie.
Hij stierf te Ettrick op 20 Mei 1732
“Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die Gij bereid hebt voor het aangezicht
van al de volken. Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw
volk Israël” (Lukas 2:30-32).

