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СНАРТЕК- 1 
тштт 

"Тгаіп ир а спіИ іп Ше 
лу-ау Ье зпоикі до; ап і 
•^ЬепЬе І5 о И . Ь е 
п о і Йерагі іїгот і і . " 

-РголгегЬз 22 6 

"ГНЕ АМепз апй 
1 Ео^егз ̂ еге пеі§Ь-

Ьогз, ЬоШ ЙЄ8ЄЄП(ІаПІ8 
оі Ше еагіу зеШега оі 
~№е\? Еп£Іап<1. ТЬеіг 
іогеЬеагз Ьасі йебі ігот геїі-
£Іоиз регзесиїїоп Шаі; регзізі;-
е(і іп Еп^іапсі ап(і Ше Сопіі-
пепі, апсі їоипсі. а ріасе оп Ше Атегісап 
Сопйпепі; \уЬеге Шеу ті§М ехегсізе £гее-
Йот оі сопзсіепсе, £гее(іот оі вреесЬ, апсі 
£геейот іо \¥огзЬір АЬМНШТТ Ооь ассогсі-
іщ іо Ше (ііс^аіез оі Шеіг о^п сопзсіепсе. 

«ГоаерЬ АИеп \̂ ав есіисаіесі іот Ше 1а\у, 
аі \¥пісп Ье ргасШзесІ іот а ііте. Науіп§ 
а 8Ігоп£ уеагпіп§ іог Ше £геес1от оі Ше 
^ісіе-ореп соипігу, Ье еті^гаіесі ^езі;, \уЬеге 
Ье Ьесате а Іагде Іапсіотупег. Не іїагтесі, 
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апсі Ьіз Ьегсіз апсі йоскз ^еге пшпегоиз. 
Ніз т £ е \?аз тепіаііу ЬгіШапі, рЬузісаІІу 
зігоп£, апсі а геаі Ьеіртаіе. ТЬеу Ьиіїсіесі 
а Ьоте іп ІЬе ТУезі апсі 1е£і ІЬе ІаісЬзігіп^ 
оп іЬе оиізісіе, апсі іЬаі Ьоте Ьееате а ріасе 
оі тезі апсі депиіпе Ьозрііаіііу. ТЬеіг еісіезі 
воп ІЬеу патесі «ТоЬп, ргоЬаЬІу Ьауіп^ іп 
тіпсі іЬе теапіп^ оі ЬІ8 пате. 

Бауісі Водегз, т і Ь Ьіз уоип£ \УІ£Є Ьоіз, 
Ьасі Іосаіесі іп ІЬе пеідЬЬогЬооЯ оі ІЬе А1-
с1єп8. Ко£егз Ьасі асдиігесі а ігасі оі іапсі 
іп ІЬаі уісіпііу апсі сіесісіесі їо іеауе Ьіз Ьизі-
пезз іп іЬе Еазі апсі Ьесоте а £агтег іп ІЬе 
"^езі, м̂ Ьеге Ьіз сЬіїсІгеп ті^Ьі Ье геагесі 
іо а Ьеііег асіуапіаде. Ніз ч?ііе ЬОІЗ туаз а 
іеасЬег апсі \уаз \УЄ11 едиірресі іо ігаіп іЬеіг 
сЬіїсІгеп. Атопд ІЬеіг ІЇУЄ сЬіїсІгеп \уаз а 
сІаи^Ьіег патесі Еипісе, пехі іо іЬе уоип£-
езі. Оі іЬе ЙУЄ сЬіїсІгеп іЬеге л̂ еге іЬгее 
Ьоуз апсі ішо £Іг1з. Іі \?аз а \\ге11-ігаіпесІ 
апсі Ьарру іатіїу. 

ТЬе Аісіеп апсі Колега £аті1іез поі опіу 
\уеге пеі̂ ЬЬогз Ьиі Ьееате £азі ігіепсіз. 
ТЬеіг сЬМгеп ріауесі іо§еіЬег апсі аііепсі-
есі зеЬооІ іо^еіЬег, апсі УІЗІІЄСІ £гедиепі1у 
аі еасЬ оіЬег'з Ьотез. ВоіЬ £аті1іез \̂ еге 
СЬгівііапз, аз іЬаі іегт із £епега11у ипсіег-
зіоосі, Ьиі іЬеу ЛУЄГЄ поі Ьоипсі Ьу апу сіе-
потіпаііопаї еЬигеЬ ііез. ТЬе еісіегз о£ іЬе 
£аті1у Ьасі ОЬЗЄГУЄСІ зо тисЬ £огта1ізт апсі 
Ьуросгізу іп іЬе сЬигсЬ сіепотіпаііопз ІЬаі 
ІЬеу \теге £ІасІ іо геаг іЬеіг сЬіїсІгеп ітее 
£гот зиеЬ іпЯиепсе. ТЬеу ЬЄІІЄУЄСІ іп Оосі 
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апсі СЬгізі ^виа, апсі ІЬеу Ьасі а зіпееге 
сіезіге іо Ьгіп£ ир іЬеіг сЬіИгеп "іп іЬе 
пигіиге апсі асІпюпШоп оі ІЬе ІюгсГ'.— 
ЕрЬевіапз 6:4. 

ТЬаі оЬН^аііоп ІЬеу аііетріесі іо зЬоиІ-
<1ег апсі Ьеаг £аііЬ£и11у. ТЬе рагепіз іп-
8Ігисіе<1 іЬеіг сЬіїсІгеп іп іЬеіг гезресііуе 
Ьошез, апсі аі зіаіесі іітез ІЬе і\то £аті-
ііез те і іо^еіЬег апсі \УІІЬ іЬеіг сЬіїсІгеп 
рагіісіраіесі іп а зіисіу оі ІЬе ВіЬІе апсі еп-
сіеауогесі іо іпзіШ іп ІЬе уоипд тіпсіз іЬе 
£еаг о£ восі апсі а СІЄУОІІОП іо Ніт. ТЬеу 
£гедиепі1у, іо^еіЬег, ^оіпесі іп іЬе ргауег 
\УЬІСЬ е̂8̂ 8̂ Ьасі іаи^Ьі Ьіз сіізсіріез: "ГЬу 
кіп^сіот соте; іЬу \УШ Ье сіопе оп еагіЬ аз 
іп Ьеауеп.' (МаііЬе\7 6:10) ТЬе сЬіїсІгеп о£ 
іЬе і\\ю £аті1іе8 \уеге ехатріез £ог доосі іо 
оіЬег сЬіїсІгеп \УЬО аііепсіесі іЬе сіау зсЬооїз. 

«ГоЬп Аісіеп Ьасі геасЬесІ ІЬе а&е оі зіх-
іееп уеагз. Еипісе Колега \уаз £оигіееп 
уеагв о£ а&е. ВоіЬ Ьасі сотріеіесі іЬе зіисіу 
соигзе іп іЬе соипігу риЬІіс зеЬоої. ТЬеу 
т ш і гесеіуе £игіЬег есіисаііоп. «ГоЬп \̂ аз 
зепі а^ау іо со11е£е. Еипісе епіегесі а зет-
іпагу £ог уоип£ Іасііез. А £оиг-уеаг соигзе 
оі зіисіу Ьасі Ьееп ріаппесі £ог еасЬ опе оі 
іЬет. Мееііпд іо^еіЬег оп а 8ип<1ау а£іег-
пооп ^з і ргееесііпд ІЬеіг сіерагіиге £ог 
іЬеіг гезресііуе ріасез о£ есіисаііоп ЛоЬп 
8аісІ іо Еипісе: "Же вЬаІІ 8ее ІіШе о£ еасЬ 
оіЬег £ог іЬе пехі £оиг уеагз, Ьиі \?е зЬаІІ 
поі £ог£еі еасЬ оіЬег. І зЬаІІ епсіеауог іо 
таке £<юс1 0 £ ^ е ^цде ^ 0 іщргоуе т у 
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тіпсі аз \ее11 аз т у Ьосіу, апсі І кполлг іЬаі 
уои ЧУІІІ СІО Икеягізе. І зЬаІІ Іоок £огу7аг<1 
іо вееіп^ уои аі уасаііоп і ітез" ; іо аіі о£ 
\\гЬісЬ Еипісе адгеесі. 

Роиг Уеагз Ьаіег 
Іі \уаз а 8ипс1ау а£іегпооп аі ІЬе Аісіеп 

Ьоте. ТЬе £аті1у Ьасі теі, ассогсііпд іо 
іЬеіг сизіот, £ог іЬе мгеекіу ВіЬІе зіисіу 
іо§еіЬег. Іі \уаз уасаііоп ііте апсі іЬе сЬії
сІгеп \?еге аі Ьоте. Іп £асі іі \уаз а сіау о£ 
геипіоп о£ іЬе іт> £аті1іез апсі а ііте о£ 
Ьарріпезз ипгезігаіпесі. ТЬе еісіегз апсі іЬе 
сЬіїсІгеп ехЬіЬііес! ІЬе зате сИ^пііу апсі зо-
іетпііу \УЬІСЬ а1\уау8 тагкесі ІЬаі Ьоте, 
уеі іЬеіг £асез "ЇУЄГЄ Ьеатіп^ \УІІЬ зоу апсі 
іЬе зреесЬ \уаз р1еазіп£. Оп іЬіз оссазіоп 
ЛозерЬ Аісіеп ргезШесІ аі ІЬе зіисіу, іп 
\УЬІСЬ аіі ргезепі рагіісіраіесі. 

Еоиг уеагз Ьасі ЬгоидЬі а сЬапде іп аіі 
о£ іЬет. ТЬе рагепіз Ьасі §го\уп оісіег, апсі 
іЬе сЬіїсІгеп Икетзе Ьасі сЬап^ес! іп ар-
реагапсе. ТЬеге \?аз уоип£ ЛоЬп АИеп, 
зігоп^ апсі уі§огоиз, а уоші£ тап, зіх £ееі 
іп Ьеі^Ьі, апсі т і Ь а тизсиїаг гЬуіЬт ре-
сиііаг іо аіЬІеіез; а уоип£ тап сіеаг о£ УІ-
зіоп, апсі кееп о£ тіпсі, апсі шіЬ ап ореп 
апсі Ьопезі соипіепапсе. Не \уаз гесІЬеасІ-
есі; \УЬІСЬ Ье Ьасі іпЬегііес! £гот Ьіз тоіЬег. 
Не ^аз уегу гезресі£и1 апсі Ьопогесі Ьіз £а-
іЬег апсі тоіЬег, апсі іп іЬіз Ье Ьасі поі 
сЬап£ес! £гот іЬе ііте о£ Ьіз еагіу уоиіЬ. 
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Еипісе Кодегз \уаз ПОЛУ еідЬіееп апсі Ьасі 
сіеуеіоресі іпіо \уотапЬоосІ оі гаге Ьеаиіу. 
Коі опІу \уаз зЬе ЬеаиііМ. іп £огт, Ьиі; вЬе 

Ьеаиіі£и1 іп Ьег сіерогітепі апсі зреесЬ, 
ЧУІІЬ <1агк-Ьго\то Ьаіг апсі еуез іо таісЬ. 
СІоіЬесІ іп ріаіп апсі іазіетлії ^агтепіз, зЬе 
туаз дгасеіиі іп Ьег еуегу тоуетепі, апсі 
а сІеІідЬі іо іЬозе ІЬаі азвосіаіесі т і Ь Ьег. 
8Ье заі Ьезісіе Ьег тоіЬег сіигіпд ІЬе зіисіу. 
іГоЬп'а еуез ігедиепііу іигпесі іомгагсі Ьег. 
АТУЬо соиісі сопйетп Ьіт £ог 61оіп£ зо? 

ТЬе £аті1у зіисіу Ьеіпд сопсіисіесі, ЛоЬп 
апсі Еипісе ЛУЄПІ іот а 1оп£ зігоіі ОУЄГ іЬе 
\уіс!е асгез. ТЬе ііте угаз ІЬаі ЬеаиШиІ зеа-
зоп оі іЬе уеаг у/Ьеп ІЬе йеісіз у/еге дгееп 
апсі іЬе ЙОУТЄГЗ Ьіоотіпд. ТЬе аіг у/аз Шіесі 
У7ІіЬ зу/ееі рег£ите £гот ІЬе питегоиз У/ІІСІ 
Г08Є8. ТЬе зип зЬопе ЬгідЬіІу апсі іЬе зопд-
Ьігсіз зші£ іо іЬе £Іогу о£ ІЬе Сгеаіог, апсі 
аррагепііу іЬеу у/еге зегепасііпд ІЬе уоипд 
тап апсі іЬе £Іг1 \УЬО у/аікесі Ьу Ьіз зісіе. 
Веіп£ дизі £гезЬ £гот зсЬооІ, іЬеу іаікесі 
аЬоиі ІЬе соттепсетепі ехегсізез апсі о£ 
іЬе сііріотаз іЬаі Ьасі Ьееп £ІУЄП іо іЬе 
§гасіиаіе8; апсі ІЬаі орепесі іЬе у/ау £ог сііз-
сиззіоп о£ іЬеіг £иіиге асііуіііез. 

8аіс1 «ТоЬп: "Тгие, І а т £га<1иаіесІ ПОУ/, 
Ьиі іЬаі теапз Ьиі Иіііе ипіезз І сопііпие 
іо таке рго^гезз. ТЬе сегетопу саііесі 'сот
тепсетепі' із геаііу іпсіісаііуе о£ іЬе Ье§іп-
піпд о£ опе'з соигзе іп Ше. Іі опе Ьесотез 
пе£ІІ£епі апсі іпсІШегепі Ье такез по рго£-
г е 8 8 апсі атоипіз іо поіЬіпд. І£ Ье етріоуз 
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Ьіз ііте апсі Ьіз £асиШез іп іЬе гі^Ьі у/ау 
Ье тау тееі у/ііЬ зиссезз апсі у/ііЬ тапу 
аііешііпд Ь1евзіп£з. Оиг ехрегіепсе аі зсЬооІ 
із геаііу а теапз о£ іеагпіп^ ЬОУ/ іо зіисіу, 
апсі £гот іЬе ііте оі ^гасіиаііоп опу/агсі опе 
тизі сопііпие іо арріу Ьітзе1£ сП1і§епі1у іо 
іЬе соигзе Ье еіесіз іо ригзие с!игіп£ іЬе 
гетаіпсіег о£ Ьіз Ше. Уои Ьауе азкесі те , 
Еипісе, у/Ьаі І зЬаІІ сіо, у/Ьаі рго£еззіоп І 
ехресі іо £О11ОУ/, ог іп у/Ьаі Ьизіпезз І зЬаІІ 
еп^а^е. ТЬаі таііег І т і ї сіізсизз у/ііЬ т у 
£аіЬег апсі іЬеп сіесісіе. ТЬе сіііез Ьауе по 
геаі аіігасііоп £ог те. ~\УЬаі із ^епегаїїу 
саііесі 'зосіеіу' арреагз іо т е іо Ье епіігеїу 
етріу апсі теапз поіЬіпд. Аз іо роїііісз, 
іЬаі Ьаз Ьесоте зо ІПУОІУЄСІ іЬаі ап Ьопезі 
тап тизі зЬип іі. ТЬе £асі із, І ІОУЄ іЬезе 
Ьгоасі йеісіз апсі ІЬе іЬіп^з іЬеу сопіаіп. 
ТЬе £геаі Сгеаіог риі іЬет Ьеге. ТЬеу аге 
ІЬе Ьапсіілуогк о£ ІЬе АІті^Ьіу, аз оиг Іез-
зоп іЬіз тогпіп^ іоісі из. Неге у/е ЬгеаіЬе 
іЬе риге аіг, еаі риге £оос1, іпсіиі̂ е іп ри-
гііу о£ зреесЬ, апсі оиг £гіепс1з аге зіпсеге. 
ВоіЬ о£ из Ьауе £гоу/п ир іп ІЬіз ЄПУІГОП-
тепі, апсі І зЬоиІс! Ье ІоаіЬ іо Іеауе іі. ЛУЬаі 
іЬіпк уои, т у сЬіїсІЬоосІ сотрапіоп?" 

"\УЬу Птіі іЬе сотрапіопзЬір іо сЬіІсі-
ЬоосИ" заісі Еипісе. "Тгие, у/е Ьауе зееп 
іііііе о£ еасЬ оіЬег сіигіп^ іЬе разі £оиг 
уеагз, Ьиі І сіаге зау ІЬаі іЬове £оиг уеагз 
Ьауе Ьееп у/еіі зрепі, апсі по\у у/е аге а§аіп 
іо^еіЬег іп іЬе іапсі у/е ІОУЄ, іо^еіЬег аі 
іеазі £ог а ііте. Уои тепііоп уоиг £аіЬег, 
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^оЬп, іп висЬ іегтз оі Ьі&Ь евіеет апсі уопг 
тоіЬег у/ііЬ ^гасіоив УРОГСІЗ. ТЬаі ріеавев 
те . ТЬеу аге ЬоіЬ поЬІе сЬагасіегв. Мапу 
іітев сіигіпд т у віисііез оі Атегісап апсі 
Еп^ИвЬ Ьізіогу т у тіпсі геуегіесі іо ІЬе 
віигсіу апсі їаііМш* теп апсі у/отеп у/Ьо 
Ьгауесі іЬе віогтв оі іЬе веав, веіііесі оп 
іЬе соИ апсі Ьіеак вЬогев оі №елу Епдіапсі, 
апсі іЬеге Ье^ап іЬе 1ауіп£ оі іЬе їоипсіа-
ііоп оі а £геаі паііоп. Уои кпоу/ іЬаі ЬоіЬ 
т у апсевіогв апсі уоигв у/еге атоп£ ІЬове 
сіеаг воиїв. ТЬеу Ьасі геврееі £ог іау/ апсі 
огсіег, іеагесі апсі ЗЄГУЄСІ АІтідЬіу Оосі, апсі 
ІОУЄСІ гідЬіеошпевв. Оиг рагепіз Ьауе іп-
Ьегііесі іЬеве доосі диаііііев апсі Ьауе ігіесі 
іо іпвіШ іЬет іп ив. І вее іЬет іп уои, «ГоЬп. 
Мау І вишеві ІЬаі уои сопвісіег у/еіі апсі 
віпеегеїу Ьеїоге епіегіп£ іЬе іигтоіі оі іЬе 
сіііев. ТЬеге аге тапу £00<1 іЬіпдв іо Ье 
аесотрИвЬес! іп іЬів рагі о£ іЬе еагіЬ, апсі 
уои роввезв іЬе диаїШсаііопв іо аесотрІівЬ 
ІЬет. 

"Ів іЬеге апуіЬіп£ іп а пате? І іЬіпк 
во, іі \УЄ до іо ІЬе тщЬї воигсе £ог оиг іп-
іогтаііоп апсі 1еагпіп£. Мау І Ье регтіі-
іесі іо вишеві, ̂ оЬп, іЬаі у/Ьеп уоиг рагепів 
дауе уои іЬе пате 'ЛоЬп' ІЬеу тиві Ьауе 
Зопе во угііЬ геуегепііаі ЬеагІ8 апсі у/ііЬ а 
Ьоре ІЬаі уои у/оиісі Ьауе еуегуіЬіп£ іЬе 
пате ітрііев. Ав уои кпоу/, Л"оЬп, уоиг 
пате теапв 'ТеЬоуаЬ ЬаіЬ Ьееп дгаеіоиз'. 
8иге1у іЬе а1тІ£Ьіу Сгеаіог, ^ЬоуаЬ, Ьав 
Ьееп уегу дгасіоив іо уои. Не Ьаз £ІУЄП уои 
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а кіпсі, йгт апсі 1ОУІП& £аШег апсі а СІЄУОІЄСІ 
тоіЬег, апсі іЬеу Ьауе геагесі уои ргор-
егіу. Не Ьаз £ІУЄП уои а зігопд Ьосіу апсі 
а сіеаг тіпсі. Не Ьаз діуеп уои ап аррге-
сіаііоп о£ Ніз сгеаііоп, апсі іЬіз І оЬзегуе 
уои ПОУ/ арргесіаіе. ОШегу/ізе уои у/оиісі 
поі зреак аз уои сіо о£ Ше Ьеаиііез о£ Шз 
Іапсі." 

"Еипісе, уои зреак у/ііЬ у/огсіз о£ дгасе. 
8исЬ Ьесоте уои. І регсеіуе Шаі Ше зШу 
іу/асісіїе зо тапі£е8І Ьу тапу §іг1з апсі Ьоуз 
Ьаз поі іигпесі уоиг Ьеасі. Уои Ьауе поі сіе-
рагіесі £гот уоиг еагіу ігаіпіп^. Апсі ПОУ/ 
регтіі т е іо зау іЬаі уоиг пате Ьейіз 
уои. Уоиг пате 'Еипісе' теапз 'Віеззесі 
у/іШ уісіогу'. Еог £оиг уеагз уои Ьауе Ьееп 
сіозеїу аззосіаіесі \УІШ Шозе у/Ьо аге діуеп 
ОУЄГ іо іЬе Іі^Ьіег Шіп^з о£ 1і£е. \Уе ЬоіЬ 
сап у/еіі Ьеаг іезіітопу іо іЬе £асі Шаі іЬе 
зсЬооїз £ог ЬоіЬ теп апсі у/отеп іпзіііі іпіо 
Ше тіпсі о£ Ше рирії Ше Шеогу о£ еуоіи-
ііоп о£ іЬе Ьитап гасе, зиЬзіііиііпд Шаі 
ігасііііоп ргосіаітесі Ьу зисЬ теп аз Баг-
у/іп £ог Ше зиге ЛУогсІ о£ А1ті§Ьіу Сгосі. 
Уои Ьауе у/іііізіоосі Шаі зесіисііуе іпйи-
епсе апсі Ьауе с1ізге£агс1ес1 Ше зпеегз апсі 
гергоасЬез Шаі Ьауе £а11еп ироп уои апсі 
іо у/ЬісЬ аіі регзопз У/ЬО тапіїезі іЬеіг Ье-
1іе£ іп Ше іпзрігесі 8сгіріигез аге зиЬ '̂есі-
есі. І поіесі аі Ше зіисіу Шіз тогпіп^ ІЬаі 
уои зііИ йгтіу Ьоісі іо Ше еагіу іеасЬіп§з 
у/е Ьауе гесеіуесі £гот оиг рагепіз іп оиг 
Ьотез. Уои Ьауе У7ІіЬзіоосІ Ше іпйиепсе 
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оі іЬе тосіегп есіисаіогз, у/Ьо у/оиісі іигп 
уоип£ теп апсі уоипд у/отеп ау/ау £гот 
ЇЬе еагіу іпзігисііоп оі іЬеіг рагепіз. Тгиіу, 
іЬеп, уои Ьауе Ьееп апсі аге 'Віеззесі у/ііЬ 
уісіогу'. 

" І а т гетіпсіесі оі ЄУЄП а Ьеііег апсі тоге 
арргоргіаіе теапіпд о£ іЬе пате Еипісе. 
у/ЬісЬ іі із уоиг доосі £огіипе іо Ьеаг. Уои 
у/іИ геасіііу гесо^піге іЬе зоигсе о£ т у іп-
£огтаііоп. \УЬаі уои Ьауе заісі, апсі у/Ьаі 
І кпоу/ о£ уои, у/еіі ргоуез іЬаі іЬе теап-
іп£ о£ іЬе пате йіз уои. Уои Ьауе іоісі т е 
ІЬаі уои у/еге гедиігесі іо аііепсі геїі^іоиз 
зегуісе У/Ьііе аі іЬе зетіпагу; ІЬаі ІЬе соп-
дге^аііопаї тееііп^з, апсі ІЬе 8ипс1ау тогп-
іщ зегуісе іп рагіісиїаг, у/еге а сігезз ра-
гасіе Ьауіпд іЬе еагтагкз о£ а зосіаі §аіЬ-
егіп^; іЬаі ІЬе тіпізіег зеїсіот тепііопесі 
іЬе ВіЬІе апсі ПЄУЄГ тасіе апу аііетрі іо 
ехріаіп іі, Ьиі іаікесі сЬіепу о£ ЄУОІІІІІОП, 
роїііісз апсі зосіаі ргоЬІетз, диоііп£ ИЬег-
аііу £гот Ьоокз о£ у/огИІу у/гііегз, апсі 
іЬаі іЬе епііге іепсіепсу у/аз іо сіізсгесііі 
іЬе ВіЬІе. ЛУеІІ сіо І ипсіегзіапсі апсі ар
ргесіаіе у/Ьаі уои Ьауе іоісі те . А Ике соп-
сііііоп ехізіз аі аіі соїіедез, І ЬЄІІЄУЄ. 8исЬ 
у/еге іЬе сопсііііопз аі іЬе со11е§е у/Ьеге І 
Ьауе Ьееп аііепсііп^ £ог іЬе разі £оиг уеагз. 
Аітозі аіі о£ іЬе рго£еззог8, іпсіисііп^ іЬе 
ессіезіазіісаі іпзігисіогз, аге ЬідЬег сгііісз 
апсі геїу оп зсіепсе апсі іЬе у/ізсіот о£ теп 
іо іеасі іЬет іо Ьі̂ Ьег іЬіпдз, Ьиі І оЬзегуе 
іЬаі іЬеу сіо поі геасЬ дгеаі Ьеі^Ьіз." 
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"Уез, ЛоЬп, о£іеп Ьауе І ргороипсіесі іо 
тувеїї ІЬе диезііоп: ТУЬу вЬоиІсІ а тап саіі 
ЬітвеИ а тіпізіег ог а сіосіог оі сііуіпііу, 
с1аітіп£ іо Ье а зегуапі оі Оосі, апсі ПЄУЄГ 
аііетрііп^ ЄУЄП ІО іпзігисі ІЬе реоріе ав іо 
іЬе теапіпд оі ІЬе Всгіріигев ? РгоЬаЬІу іі 
ів Ьесаиве Ье сіоев поі ипсіегвіапсі іЬе 8сгір-
іигев Ьітзеії; Ьиі Ье вЬоиІсІ поі ргеіепсі іо 
іеасЬ іЬет. ТЬе тіпівіег аі іЬе ветіпагу 
арреагесі іо Ье диііе рориіаг у/ііЬ аітові аїі 
у/Ьо аііепсіесі Ьів сЬигсЬ тееііп^з, апсі ІЬе 
аііепсіапів оі Ьів восіаі £аіЬегіп§з вроке 
тапу йаііегіпд у/огсів аЬоиі Ьіт апсі іо 
Ьіт; Ьиі І тиві вау ІЬаі о£іеп І Ьауе М і 
во оиі оі ріасе аі іЬозе во-саііесі 'сЬигсЬ 
вегуісез апсі зосіаі £аіЬегіп£з' іЬаі І Ьауе 
у/апіесі іо гип ау/ау іЬаі І тідЬі Ье акте 
апсі тесіііаіе ироп у/Ьаі оиг рагепіз Ьауе 
іаидЬі из іп оиг Ьотез. Егот у/Ьаі І Ьауе 
іеагпесі іі арреагз іЬаі ІЬе ветіпагіев апсі 
со11е£ез Ьауе ргасіісаііу £ог£оііеп Скні, апсі 
ІЬіз іпсіисіез іЬе тіпівіегз апсі іЬео10£Іса1 
іеасЬегз. Ав а гевиїі о£ висЬ іеасЬіп£ аі-
тові аіі о£ ІЬе віисіепіз Ьауе Ьесоте а£-
П08ІІС8 ОГ ІПЙСІЄІ8." 

"Іп аіі іЬове ге1І£Іоив вегуісез уои £оипсІ 
по ваііз£асііоп, І а т виге, Еипісе. Уоиг 
тіпсі Ьаз сопзіапііу Ьееп іигпесі іо у/Ьаі 
уои іеагпесі аі Ьоте сопсегпіп£ Сгосі, апсі 
іо іЬаі уои Ьауе Ьекі йгтіу. №ОУ/, Еипісе, 
І тепііоп іЬе сіеерег апсі Ьеііег теапіп£ 
о£ уоиг пате. ТЬеге у/ав а уоип£ тап у/Ьо 
ваі аі іЬе іееі оі ІЬе аровіїе Раиі апсі 
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Іеагаесі оі Ьіт сопеегпіп£ Оосі апсі СЬгізі 
^виз. Раиі у/аз уегу £опс! о£ іЬіз уоип§ 
тап апсі £гедиепі1у аскігеззесі Ьіт іп ІОУ-
іп§ іегтз. ТЬе тоіЬег оі Шаі уоип£ тап 
у/аз патесі Еипісе, апсі Раиі ге£еггес! іо 
Ьег аз а у/отап оі 'ип£еі£пес1 £аііЬ\ Уои 
аге ;)иві Ііке ІЬаі. Уоиг £аііЬ із геаі апсі 
£епиіпе, апсі уои Ьауе йгтіу Ьеісі іо Шаі 
£аіШ іп зрііе о£ аіі Ше сопігагу іпйиепсе 
Шаі Ьаз Ьееп аЬоиі уои. І а т £Іас1 Шаі т у 
сЬіИЬоосІ сотрапіоп Ьаз поі £ог^оііеп Ьег 
еагіу ігаіпіп^, апсі іЬаі зЬе Ьаз поі сіерагі-
есі £гот Ше іпзігисііоп гесеіуесі іп Ьег еагіу 
уоиШ." 

То Шаі сотріітепіагу зреесЬ Еипісе сіісі 
поі геріу. ТЬе ІУ/О у/аікесі оп іо^еіЬег апсі 
£ог зоте ііте у/еге зііепі, еуісіепііу тесіі-
іаііпд ироп зегіоиз таііегз. ТЬеп, зреак-
іп£, Еипісе заісі: "«ТоЬп, зее уопсіег §геаі 
оак ігее, ипсіег іЬе Ьои§Ьв оі у/ЬісЬ у/е зо 
о£іеп ріауесі іо§еШег у/Ьеп у/е у/еге диііе 
уоип§. ТЬаі зроі із сіеаг іо т у Ьеагі апсі 
І а т зиге іі із Пкеу/ізе сіеаг іо уои. ТЬеге 
із а сопуепіепі 1о£ Шеге у/Ьеге у/е Ьауе 
о£іеп ріауесі іодеіЬег. Ьеі из зіі Шеге ПОУ/ 
апсі іаїк ОУЄГ таііегз. ТЬеге із іп т у тіпсі 
а у/еі§Ьіу таііег Шаі опіу уои сап гетоуе. 
Ьеі из зіі Ьеге ау/Ьі1е апсі гепеу/ оиг ас-
диаіпіапсе у/іШ ШІЗ Іоуеіу зсепегу, У/ЬІІЄ 
І іеіі уои у/Ьаі І Ьауе іп тіпсі. У7е Ьауе 
Ьееп арагі £гот еасЬ оіЬег £ог пеагіу £оиг 
уеагз, апсі іп Шаі £оиг уеагз Шеге Ьаз Ьееп 
а сопзіапі ргауег іп т у Ьеагі сопсегпіп^ 



2 0 СНІГІБКЕИ 

ЬоіЬ о£ ш, апсі у/ЬісЬ із гергезепіесі іп ІЬе 
у/огсі 'МіираЬ', іЬе теапіп£ о£ у/ЬісЬ У/Є 
Іеагпесі у/Ьеп уоип£, апсі у/ЬісЬ ПОУ/ У/Є 
у/еіі кпоу/: 'ТЬе Ьогсі у/аісЬ Ьеіу/ееп т е 
апсі іЬее, у/Ьеп у/е аге аЬзепі опе £гот 
апоіЬег.' — Оепезіз 31: 49." 

8еаіе<1 шісіег іЬе зргеасііп^ Ьои^Ьз о£ 
іЬаі дгеаі оак ІЬеу еща^ед. іп а Іопд соп-
уегзаііоп. Несеззагіїу іі у/аз а ргіуаіе іаїк 
апсі іоо засгесі, по сІоиЬі, іо Ье гереаіесі, 
ЄУЄП і£ іЬе £и11 іехі іЬегео£ у/еге кпоу/п. 
^УЬеп іЬеу агозе іо гезите ІЬеіг у/аїк іЬеіг 
£асез у/еге зегіоиз, Ьиі гасііапі. А зоїетп 
соуепапі Ьасі Ьееп тасіе Ьеіу/ееп іЬет. 

Аз іЬеу у/аікесі <ГоЬп іпіеггиріесі іЬе зі-
Іепі тесіііаііопз. ТЬе Ьігсіз у/еге Шііпд іЬе 
аіг у/ііЬ зоп£, апсі аіі паіиге зеетесі іо Ье 
ге^оісіпд. "Еипісе, іЬіз ріасе зеетз тоге 
Ьеаиіі£и1 іо т е оп ІЬІ8 «Типе сіау іЬап ЄУЄГ 
Ье£оге. І а т сІеІі̂ ЬіесІ іо Ье Ьеге. ЕаіЬег 
Ьаз зид^езіесі іЬаі І іаке зоте ііте іо ге-
сирегаіе Ье£оге сіейпііеіу сіесісііпд т у £и-
іиге соигзе. То^еіЬег у/е Ьауе сопзісіегесі 
зеуегаї іЬіп^з у/ЬісЬ І ті^Ьі сіо. ЕаіЬег 
іЬіпкз іі ті^Ьі Ье У/ЄІІ £ог т е іо іаке а 
розі-£гас1иаіе соигзе апсі іЬеп а соигзе аі 
Іау/. Виі Ье о£іеп сопсіисіез Ьіз гетагкз 
у/ііЬ 8отеіЬіп§ Ике іЬіз: ' І у/оиИ Нке іЬаі 
уои ті^Ьі Ье Ьеге у/ііЬ т е апсі іаке сЬаг^е 
о£ іЬезе йеісіз апсі Йоскз. 8оте сіау іі тизі 
Ье уои іо у/Ьот І у/оиШ у/ізЬ іо іеауе ІЬіз 
іапсі. Бесісіе поі іп Ьазіе, т у 80П. Уои тау 
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ЄУЄП у/аіі ипШ іЬе аиіитп зеазоп ЬеНоге 
такіпд уоиг сіесізіоп.' 

"Апсі ПОУ/, Еипісе, зееіпд іЬаі І зЬаІІ 
Ьауе тапу сіауз у/ііЬ по ргеззіп^ сіиііез іо 
тееі І Ьауе іп тіпсі іЬаі у/ЬісЬ І у/оиісі 
Нке іо ргорозе іо уои. Бигіп^ іЬе разі іоиг 
уеагз оиг аііепііоп Ьаз Ьееп діуеп сЬіейу 
іо оиг сіиііез аі зсЬоої. ТЬаі сіопе, у/е ПОУ/ 
Ьауе оіЬег ітрогіапі іЬіп§з іо сопзісіег. І 
у/оиісі Ике іо СІЄУОІЄ зоте оі іЬе ііте йиг-
іп£ іЬе топіЬз іЬаі іттесііаіеіу ЇОІІОУ/ іо 
оиг зіисііез іо^еіЬег. І Ьауе соте іпіо роз-
зеззіоп оі а питЬег оі Ьоокз, аіі риЬНзЬесІ 
Ьу іЬе зате риЬ1івЬіп£ зосіеіу, у/ЬісЬ сіаіт 
іо Ье оі £геаі аісі іп ІЬе зіисіу о£ ІЬе ВіЬІе. 
ЛУе Ьауе ЬоіЬ зіисііесі іЬе ВіЬІе зоте, Ьиі 
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ІЬеге із тисЬ £ог на іо іеагп. І кпоу/ ІЬаі 
іЬе £ипс!атепіа1 Іау/ оі іЬе паііоп іа Ьааесі 
ироп іЬе іау/ оі АІті^Ьіу Ск><1, аа аеі £огіЬ 
іп іЬе ВіЬІе. ТЬе еагіу у/гііегв іп іЬе Іау/ 
геїеггесі іо Оосі'а іау/ аа аиргете, апсі І 
а т аиге іЬаі іа гі^Ьі. ТЬе ВіЬІе сопіаіпа 
іЬе аіаіетепі оі Сгосі'а 1аV/, а гесогсі оі 
іЬе ргорЬесіеа апсі оі ІЬе іеасЬіпдз оі ^е-
аиа апсі Ьіа іІаііМиї ароаііеа. Іп оиг Ьоте 
віисіу, у/ЬісЬ І Ьауе во тисЬ тіааесі <1иг-
іпд оиг аіау аі всЬооІ, у/е іеагпесі тисЬ, 
апсі І у/оиМ ііке іо сопііпие оиг аіисііеа. 
ЛУе аге ПОУ/ Ьеііег едиірресі іо таке а рег-
аопаї ехатіпаііоп апсі зіисіу, апсі іЬаі у/ііЬ 
ргойі іо оигзеГуев. ̂ е ті^Ьі іаке іЬе Ьоокв 
іЬаі І тепііопесі, у/ЬісЬ у/Ш Ье ап аісі іо 
иа, аі іеааі іо Іоеаіе іп іЬе ВіЬІе іЬе іехіа 
геїаііпц; іо іЬе виЬдесі таііег ипсіег сопзісі-
егаііоп, апсі у/ііЬ іЬеве Ьоока іодеіЬег у/ііЬ 
ІЬе ВіЬІе у/е сап іеагп тисЬ тоге. 8ирроае 
у/е врепсі ап Ьоиг ог тоге еасЬ сіау іп іЬів 
аіисіу, апсі І £ее1 аиге іЬів У/Ш Ье ргойіаЬІе 
£ог ЬоіЬ оі иа. Уои у/оиісі Ье ріеавесі іо доіп 
т е іп висЬ а віисіу оі іЬе ВіЬІе Vі 

"«ГоЬп, віпсе І а т іо Ье іЬе тоіЬег оі 
уоиг сЬіїсІгеп, у/Ьаі соиісі Ье оі во &геаі і т -
рогіапсе іо ив ав а кпоу/1есІ£Є оі ІЬе ВіЬІе 
апсі ЬОУ/ сЬіїсІгеп вЬоиІс! Ье геагесН І вЬаІІ 
Ье тоге іЬап СІЄІІ̂ ЬІЄСІ іо зоіп уои іп ІЬаі 
аіисіу. Же аЬоиІс! Ье аЬІе іо Іеагп £гот іЬе 
\¥огсІ оі Окні оиг сіиііев аа рагепіз апсі оиг 
оЬ1І£аііоп іоу/агсі оиг сЬіїсІгеп. ^еИ сіо І 
гететЬег ІЬе ргоуегЬ, у/ЬісЬ І Ьауе Ьеагсі 
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80 о£іеп гереаіесі Ьу оиг рагепіз: 'Тгаіп ир 
а сЬіїсІ іп ІЬе у/ау Ье зЬоиІс! £о; апсі у/Ьеп 
Ье із оИ, Ье У/Ш поі сіерагі £гот іі.' (РГОУ-
егЬз 22: 6) АпоіЬег зсгіріиге іехі І гесаіі, 
у/ЬісЬ із асісігеззесі іо рагепіз сопсегпіпд 
ІЬеіг сЬіїсІгеп: 'Вгіпд іЬет ир іп іЬе пиг-
іиге апсі асішопіііоп о£ ІЬе Ьогсі.' (ЕрЬе-
зіапз 6:4) 8иге1у у/е тизі §аіп іЬіз ргорег 
іп£огтаііоп Ьеїоге у/е зЬаІІ кпоу/ ЬОУ/ іо 
іеасЬ оиг сЬіїсІгеп." 

ТЬе ІУ/О а^геесі іо іттесііаіеіу Ье і̂п ІЬе 
зіисіу оі іЬе ВіЬІе апсі іо зеі <ЇОУ/П іп іЬеіг 
поіеЬоокз ІЬе тапу ігиіЬз ІЬаі ІЬеу Іеагпесі. 
ЛУЬаі арреагз іп іЬе еЬаріегз ІЬаі ІОІІОУ/ 
аге іп зиЬзіапсе іЬе ігиіЬз іЬаі іЬеу Іеагпесі. 



СНАРТЕК. 2 

"ЗаіиЛпУ ІНетіЬгоидк Йу ІгігНі: 
йу\гогс[ І8 Іги>Ь."-^Ьп 17:17. 

N КЕЕРШа У/ІІЬ 
іЬеіг а^геетепі ІЬе 

ІУ/О те і апсі Ье^ап іЬеіг віисіу 
оі іЬе ВіЬІе. Ве£оге Ье£Іппіп£ 

«ТоЬп гетагкесі: "Же Ьедіп іЬів віисіу У/ііЬ 
ореп тіпсі, у/ііЬоиі рге^исіісе апсі У/ііЬ а 
віпсеге сіевіге іо Іеагп. І £ее1 іЬаі у/е вЬаІІ 
Ье геу/агсіесі £ог оиг еЯогів. ТЬеге Ьауе Ьееп 
оп т у тіпсі іЬів тогпіп§ іЬе У/ОГСІВ у/гіііеп 
Ьу іЬе аровіїе оі СЬгіві ^вив: 'Виі у/е а11, 
у/ііЬ ореп £асе ЬеЬо1с1іп£ ав іп а §1авв іЬе 
£Іогу оі іЬе Ьогсі, аге сЬап^ес! іпіо іЬе вате 
іта^е £гот £Іогу іо £Іогу, ЄУЄП ав Ьу іЬе 
врігіі оі іЬе Ьогсі.' (2 СогіпіЬіапв 3:18) Ав 
у/е Іоок іпіо іЬе ВіЬІе у/е ІЬеге вее гейесіесі 
ІЬе £Іогу оі іЬе Ьогсі, Ьесаиве Ьів ЛУогсІ іеіів 

24 
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о£ Ьів £Іогу; апсі іЬив Ш1іп£ оиг тіпсів У/ІІЬ 
ІЬе ргесіоив ігиіЬв еопіаіпесі іп ІЬе ВіЬІе, 
у/е тау ехрееі іо дгоу/ іпіо Ьів іікепевв, ЄУЄП 
ав іЬе аровіїе ваісі. Апсі ПОУ/ У/Є вЬаІІ рго-
сеесі у/ііЬ оиг віисіу апсі веі СІОУ/П іп оиг поіез 
у/Ьаі у/е іеагп." Сііаііопв апсі диоіаііопв 
Ьегеіп аге £гот ТНЕ ВІВЬЕ. 

ТЬе Ьогсі ^зиз Ьасі йпівЬесІ Ьів еагіЬІу 
тіпівігу ав а тап апсі, асИгезвіпд Ьів ргау-
ег іо Ьів РаіЬег, ^ЬоуаЬ Оосі, іп ЬеЬа1£ о£ 
Ьів £аііЬ£и1 МІОУ/ЄГЗ, Ье ваісі: "8апсіі£у 
ІЬет іЬгоидЬ іЬу ІгиіЬ: іЬу У/ОГСІ ів ігиіЬ." 
(ЛоЬп 17:17) Регвопв у/Ьо аге віпсеге апсі 
Ьопеві сіевіге іЬе ігиіЬ. ЛУЬеге у/Ш іЬе ігиіЬ 
Ье £оипс1 % Іп іЬе ВіЬІе, ав висЬ ів іЬе ЛУогсІ 
о£ Оосі, у/ЬісЬ ів іЬе ігиіЬ. АІті^Ьіу Оосі, 
^ЬоуаЬ, іпврігесі Ьоіу теп о£ оісі іо у/гііе 
ЙОУ/П іп іЬе ВіЬІе ІЬе ігиіЬв геуеаіесі Ьу 
Ьіт £ог тап'в Ьепейі: "Рог поі аі апу 
ііте у/ав ргорЬесу Ьгои^Ьі Ьу іЬе у/Ш о£ 
тап, Ьиі теп £гот Оосі вроке, Ьеіп£ тоуесі 
Ьу Ьоіу врігіі." (2 Реіег 1:21, Шадіоії) 
"АП всгіріиге ів £ІУЄП Ьу іпврігаііоп о£ 
Оосі, апсі ів ргопіаЬІе £ог йосігіпе, £ог ге-
ргоо£, £ог соггесііоп, £ог іпвігисііоп іп 
гІ£Ьіеоивпе88; іЬаі ІЬе тап о£ Оосі тау 
Ье рег£есі, іЬгои^ЬІу £игпівЬес1 ипіо аіі 
£ООСІ у/огкв." —2 ТітоіЬу 3:16,17. 

ТЬе регвоп у/Ьо сіевігев іЬе арргоуаі о£ 
Оосі тиві Ье диісіесі агі§Ьі. ТЬе ВіЬІе, у/ЬісЬ 
еопіаіпв іЬе ТУогсІ о£ Оосі, ів ігие апсі із 
іЬе соггесі диісіе: "ТЬу у/огсі із а Іатр 
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шііо т у £ееі, апсі а ІщЬі ипіо т у раіЬ." 
(Рзаїт 119:105) ТЬе ВіЬІе диісіез зіпсеге 
регзопз іо сіезіге апсі іо ргау £ог іЬе тозі 
ітрогіапі іЬіп^з ІЬаі тау гезиіі іо ІЬеіг 
у/е1£аге. Оосі Ьаз риі зисЬ ргауегз іпіо іЬе 
тоиіЬ о£ Ьіз зіпсеге зегуапіз, апсі опе оі 
іЬезе ргауегз із ІЬіз: "8ЬЄУ/ т е ІЬу у/ауз, 
О Ьогсі; іеасЬ т е ІЬу раіЬз. Ьеасі т е іп 
ІЬу ігиіЬ, апсі ІеасЬ т е : £ог іЬои агі іЬе 
Оосі оі т у заіуаііоп; оп іЬее сіо І у/аіі аіі 
іЬе сіау. ВететЬег, О Ьогсі, іЬу іепсіег 
тегсіез апсі ІЬу Іоуіп^кіпсіпеззез; £ог ІЬеу 
Ьауе Ьееп ЄУЄГ о£ оісі. ЕететЬег поі ІЬе 
зіпз оі т у уоиіЬ, пог т у ігапздгеззіопз; 
ассогсііп^ іо ІЬу тегеу гететЬег іЬои те , 
£ог іЬу ^оосіпезз' ваке, О Ьогсі."—Рзаїт 
25:4-7. 

ТЬе зиге апсі ип£аі1іп£ рготізез оі Оосі 
іо зисЬ зіпсеге зеекегз £ог ігиіЬ аге сег-
іаіп, апсі Оосі у/Ш £иШ11 іЬозе рготізез; 
аз іі із У7гіііеп: "Ооосі апсі иргідЬі із ІЬе 
Ьогсі; іЬеге£оге у/Ш Ье іеасЬ зіппегз іп іЬе 
у/ау. ТЬе теек у/Ш Ье диісіе іп ^исі^тепі, 
апсі іЬе теек улії Ье іеасЬ Ьіз у/ау. АП іЬе 
раіЬв о£ іЬе Ьогсі аге тегсу апсі ігиіЬ ипіо 
зисЬ аз кеер Ьіз соуепапі апсі Ьіз іезііто-
піез." (Рзаїт 25:8-10) "Рог ІЬе у/огсі о£ 
іЬе Ьогсі із гі^Ьі; апсі аіі Ьіз у/огкз аге сіопе 
іп ігиіЬ." (Рзаїт 33:4) "Рог іЬе Ьогсі із 
£00(1, Ьіз тегсу із еуег1азііп£; апсі Ьіз ігиіЬ 
епсІигеіЬ іо аіі депегаііопз." (Рзаїт 100:5) 
"Рог іЬу тегсу із §геаі аЬоуе іЬе Ьеауепз; 
апсі іЬу ігиіЬ геасЬеіЬ ипіо іЬе сіоисіз." 
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(Рзаїт 108:4) "ТЬу гі^Ьіеоизпезз із ап 
еуег1а8Ііп§ гідЬіеоизпезз, апсі ІЬу іау/ із 
іЬе ігиіЬ." — Рзаїт 119:142. 

Не у/Ьо у/оиісі Ье у/ізе іп іЬіпдз іЬаі аге 
гі^Ьі зеекз риге кпоу/1есІ£Є, зисЬ аз із соп-
іаіпесі іп іЬе ВіЬІе: "У^ізе теп Іау ир 
кпоу/1е<І£е; Ьиі іЬе тоиіЬ оі ІЬе іооїізЬ 
із пеаг сіезігисііоп." (РГОУЄГЬЗ 10:14) 
""Шюзо ІОУЄІЬ іпзігисііоп ІОУЄІЬ кпоу/1-
есІ£е; Ьиі Ье іЬаі ЬаіеіЬ гергооі: із Ьгиі-
ізЬ." (РГОУЄГЬЗ 12:1) "ТЬе Ьеагі о£ іЬе 
ргшіепі деііеіЬ кпоу/іесіде; апсі іЬе еаг оі 
іЬе у/ізе зеекеіЬ кпоу/іесі^е."— РГОУЄГЬЗ 
18:15. 

ТЬе регзоп у/Ьо із у/ізе апсі ригзиез а 
у/ізе апсі ргисіепі соигзе сіезігез іо ИУЄ £ОГ-
ЄУЄГ апсі ещоу аіі ІЬе Ьіеззіп^з у/ЬісЬ Оосі 
Ьаз ргоуісіесі £ог іЬозе У/ЬО ІОУЄ Ьіт. ТЬеге 
із Ьиі опе у/ау іо Ше, апсі іЬаі у/ау із іо 
гесеіуе а кпоу/іесіде оі Оосі апсі СЬгізі ^е-
зиз апсі іЬеп оЬеу іЬе соттапсітепіз оі ІЬе 
Ьогсі апсі сопііпие іо £О11ОУ/ іп ІЬе гі§Ьі 
у/ау: "Апсі ІЬіз із Ше еіегпаї, іЬаі іЬеу 
тідЬі кпоу/ іЬее ІЬе опіу ігие Оой, апсі 
^зиз СЬгізі, у/Ьот іЬои Ьазі зепі." («ТоЬп 
17:3) ТЬе регзоп іЬаі у/оиісі ріеазе Оосі 
апсі ИУЄ тизі кпоу/ ІЬаі ^ЬоуаЬ із іЬе 
АІті^Ьіу Оосі апсі іЬаі СЬгізі ^зиз із Ьіз 
£геаі Ехесиііуе ОШсег, апсі Ье тизі £еаг 
іо сІІ8р1еазе Оосі. 8исЬ а регзоп Ье і̂пз іо 
асдиіге ІЬе гщЬі кіпсі о£ кпоу/1есІ£Є. "ТЬе 
£еаг о£ іЬе Ьогсі із ІЬе Ье£шпіп£ о£ кпоу/1-
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ес%е; Ьиі £ооІ8 сіезрізе у/ізсіот апсі іпзігис-
ііоп."—РГОУЄГЬЗ 1 : 7 . 

Опе із їооІізЬ іо геїу ироп Ьіз ОУ/П ипсіег-
зіапсііпд апсі іо і^поге іЬе ^Уогсі оі Оккі: 
"Тгизі іп іЬе Ьогсі у/ііЬ аіі іЬіпе Ьеагі; 
апсі Іеап поі ипіо іЬіпе ОУ/П ипсіегзіапсі-
іпд. Іп аіі іЬу у/ауз аскпоу/іесі^е Ьіт, апсі 
Ье зЬаІІ сіігесі ІЬу раіЬз. Ве поі у/ізе іп 
іЬіпе ОУ/П еуез; £еаг іЬе Ьогсі, апсі сіерагі 
ігот ЄУІІ." (РГОУЄГЬЗ 3:5-7) То £О11ОУ/ ІЬе 
ігасііііопз оі теп, у/ЬісЬ аге сопігагу іо ІЬе 
\Уогс1 оі СТОСІ, із іо ригзие а соигзе оі ЄУІІ. 

Аиіпепіісііу 
ЛУЬаі із іЬе ргоої іЬаі іЬе ВіЬІе сопіаіпз 

іЬе аиіЬепііс гесогсі оі Сгосі'з ЛУогсІ? ТЬе 
ЄУІСІЄПСЄ, у/ЬісЬ £игпізЬез іЬе сопсіизіуе 
ргоо£, із ЬоіЬ сігситзіапііаі апсі сіігесі, 
апсі іЬе ІУ/О кіпсіз о£ ЄУІСІЄПСЄ іиііу сог-
гоЬогаіе еасЬ оіЬег. Неге ІЬе ЄУІСІЄПСЄ СІГ-
ситзіапііаі апсі іЬаі у/ЬісЬ із сіігесі у/Ш 
Ье сопзісіегесі іодеіЬег, апсі у/Ш Ье £оипс1 
іо іійіу езіаЬІізЬ іЬе аиіЬепіісііу оі ІЬе 
ВіЬІе аз Сгосі'з ТУогсІ. 

"ТЬе ВіЬІе" із іЬе пате §ІУЄП іо у/Ьаі 
із у/гіііеп іп іЬе зіхіу-зіх Ьоокз Ьоипсі іо-
деіЬег апсі £огтіп£ опе Ьоок. Іі Ьаз іп ге-
аіііу опіу опе АиіЬог, у/Ьо із Сгосі, апсі ііз 
опе £геаі ригрозе із іо £игпізЬ а £иісІе іо 
тап у/Ьо сіевігез іо у/аїк іп іЬе у/ау оі 
гі^Ьіеоизпезз апсі ИУЄ апсі іо Ьопог Ьіз 
Макег. ТЬе "сапоп" оі іЬе 8сгіріигез із 
іЬе соїіесііоп ог саіаіо^ие о£ ІЬе Ьоокз ог 
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у/гіііп£8 іпіо опе УОІШПЄ, Т Н Е Воок, 
У/ЬІСЬ васгесі у/гіііп£8 Оосі Ьаз ргоуісіесі; 
апсі у/ЬісЬ із саііесі "ТЬе Ноіу ВіЬІе". 
8исЬ сопіаіпз іЬе ігие гиіе апсі £ик1е £ог 
£аііЬ£и1 теп. ОіЬег у/гіііп£з іот у/ЬісЬ 
еіаіт Ьаз Ьееп тасіе аз іо ІЬеіг депиіпе-
пезз, Ьиі у/ЬісЬ аге зригіоиз, аге еаііесі 
"іЬе АросгурЬа". 

ТЬе У/ОГСІ "сапоп", £гот іЬе сіаззіс 
Огеек, теапз "а зігаі^Ьі госі ог гиіе". Іі 
із а теазигіпд госі. Аз іо іЬе ВіЬІе, іі 
теапз ІЬе гиіе о£ ігиіЬ. Сопсегпіп£ іЬіз 
засгесі гиіе ІЬе іпзрігесі арозіїе у/гоіе: 
"Апсі аз тапу аз у/аїк аесогсІіп£ іо іЬіз 
гиіе, реасе Ье оп іЬет, апсі тегсу, апсі 
ироп іЬе Ізгаеі о£ Оосі." (Оаіаііапз 6:16; 
зее аізо 2 СогіпіЬіапз 10:13-16) ЛУііЬоиі 
апу сІоиЬі іЬе врігіі оі АІті^Ьіу Оосі сіі-
гесіесі £аііЬ£и1 теп іо аггап^е іЬе сапоп 
оі іЬе 8сгіріигез ассогс1іп£ іо Ьіз У/І11. ТЬаі 
тисЬ соиШ поі Ье ваісі оі апу оіЬег Ьоок 
іп ехізіепсе. АП іЬе ЄУІСІЄПСЄ, У/ЬЄП сопзісі-
егесі іо£еіЬег, ргоуез Ьеуопсі аіі сІоиЬі іЬаі 
іЬе АиіЬог о£ іЬе Ноіу 8сгіріигез зеі оиі 
іп іЬе ВіЬІе із АІті^Ьіу Оосі, у/Ьозе пате 
із ^ЬоуаЬ, апсі у/ЬісЬ пате теапз Ьіз риг-
розе іоу/агсі Ьіз сгеаіигез. 

Мозез, аз а зегуапі апсі ап атапиепзіз 
о£ Оосі, у/гоіе ІЬе ЙУЄ Ьоокз іЬаі арреаг 
йгзі іп огсіег іп іЬе ВіЬІе. Мозез у/аз зе-
Іесіесі Ьу ^ЬоуаЬ Оосі аз Ьіз зегуапі іо 
іеасі іЬе Ізгаеіііез оиі о£ Е^урі. Аі Моипі 
8іпаі Оосі іоок Мозез ир іпіо ІЬе тоип-
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іаіп апсі ІЬеге сііеіаіесі іо Ьіт іЬе £ип<1а-
тепіаі іау/, у/ЬісЬ іау/ у/ав у/гіііеп оп зіопе, 
апсі у/ЬісЬ Ьав Ьееп ігапвіаіей апсі гесогсіесі 
іп іЬе ВіЬІе. 

ТЬе йсгіріигез сіівсіове ІЬаі Оосі ІПУІІЄЗ 
тап іо геавоп у/ііЬ Ьіт (ІваіаЬ 1 : 1 8 ) ; апсі 
ІЬе £асі іЬаі іЬе Сгеаіог епсіоу/есі тап у/ііЬ 
£аси1ііез о£ геавоп ВЬОУ/З ІЬаі іі ів ргорег 
іЬаі тап геаеЬ а сопеїивіоп Ьу ргосевв о£ 
геавопіпд іп Ьагтопу у/ііЬ £асіз апсі аи-
іЬогііу у/ЬісЬ саппоі Ье сіівриіесі. Мовев у/ав 
а Іеагпесі тап, "Іеагпесі іп аіі іЬе у/іасіот 
о£ іЬе Е§урііапв." (Асів 7 : 2 2 ) Мовев ге-
согсів іЬе £асі іЬаі Оосі вроке іо Ьіт апсі сіі-
гесіесі Ьіт іо £0 іпіо Е^урі, вауіп§: "ТЬиз 
вЬаІі іЬои вау ипіо ІЬе сЬіїсІгеп оі Івгаеі, 
І АМ ЬаіЬ вепі т е ипіо уои." (Ехосіив 
3 : 1 4 ) " І АМ" теапв ІЬе Еуегіавііп^ Опе, 
поі іЬе Опе у/Ьо у/ав, пог іЬе Опе у/Ьо у/Ш 
Ье, Ьиі ТНЕ ОИЕ у/но їв. ТЬе £геаі І АМ 
тасіе кпоу/п іо Мовев Ьів пате ^ЬоуаЬ, 
апсі іЬів у/ав ІЬе іїгві ііте Ьів пате у/аа 
іЬив геуеаіесі.—Ехосіиа 6 : 2, 3. 

ТЬе депегаї Ьівіогу оі ІЬе Ьитап кіпсі 
соиісі у/еіі Ьауе Ьееп кпоу/п іо Мовев еуеп 
Ье£оге Оосі геуеаіесі Нів ^геаі ігиіЬ іо Мо-
веа апсі Ье£оге Моаеа у/аа аеіесіесі іо £0 іо 
Е§урі, Ьесаиве оі ІЬе £О11ОУ/ІП£ сігсит-
віапсев апсі £асіз, іо у/іі: Асіат у/ав іЬе 
огідіпаї тап, £гот у/Ьот іЬе гасе зргап#. 
Асіат ІІУЄСІ 930 уеага, апсі НУЄСІ 300 уеагз 
о£ іЬаі і іте а£іег ІЬе ЬігіЬ о£ ЕпосЬ, а тап 
у/Ьот Оосі арргоуесі. ЕпосЬ у/аа іЬе £аіЬег 
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оі МеіЬивеїаЬ, у/Ьо НУЄСІ 969 уеагз. їїоаЬ 
у/ав іЬе Шгсі депегаііоп £гот ЕпосЬ. Не 
у/ав а £гапсІ80п о£ МеіЬивеїаЬ апсі тиві 
Ьауе гесеіуесі тисЬ іп£огтаііоп £гот Ьів 
£гапсі£аіЬег. (вепевів 5:3-32) КоаЬ у/ав 
600 уеагв оШ у/Ьеп іЬе Йоосі сате. (Сгеп-
евів 7 : 6 ) Веіп£ СІЄУОІЄСІ іо АІті^Ьіу СТОСІ, 
Ье у/оиісі еегіаіпіу даіЬег аіі ІЬе іп£огта-
ііоп Ье соиісі £гот Ьів £оге£аіЬегв, апсі Ьепсе 
у/оиісі Ьауе а уегу асеигаіе аесоипі о£ іЬе 
гасе £гот Асіат іо КоаЬ'в сіау. ТЬаі іп£ог-
таііоп Ье у/оиісі ігапвтіі іо Ьів вопв. 

ІЯоаЬ апсі Ьів вопв сате оиі о£ іЬе агк 
іо^еіЬег, апсі ЇТоаЬ ИУЄСІ 350 уеагв іЬеге-
а£іег. (Оепевів 9 : 2 8 , 2 9 ) Нів воп 8Ьет ІІУЄСІ 
502 уеагв а£іег ІЬе їїоосі. (вгепевів 1 1 : 1 0 , 1 1 ) 
ТУ/О уеагв а£іег ІЯоаЬ'в сІеаіЬ АЬгаЬат у/ав 
Ьогп, апсі іЬеге£оге 8Ьет апсі АЬгаЬат у/еге 
оп іЬе еагіЬ іо^еіЬег £ог а регіосі о£ 150 
уеагв. Іі ів геавопаЬІе ІЬаі АЬгаЬат у/оиісі 
іеагп £гот 8Ьет іЬе £асів сопсегпіп^ ІЬе 
Ьитап гасе у/ЬісЬ 8Ьет Ьасі гесеіуесі £гот 
Ьів £оге£аіЬегв. АЬгаЬат Ьоге іЬе ііііе о£ 
*£аіЬег о£ іЬе £аііЬ£и1'; апсі віпсе кпоу/1-
есі̂ е ів песеввагу іо £аііЬ, АЬгаЬат тиві 
Ьауе Ьасі ав іЬе Ьавів о£ £аііЬ іЬе песеввагу 
кпоу/1е<І£Є £гот іЬе сгеаііоп о£ тап ипШ 
Ьів сіау. 

Іваас у/ав ІЬе ЬЄІОУЄСІ воп о£ АЬгаЬат 
апсі у/оиісі по йоиЬі гесеіуе £аііЬ£и1 іпвігис-
ііоп £гот Ьів £аііЬ£и1 £аіЬег. ТЬе їауогііе 
воп о£ Іваас у/ав ^соЬ. (Оепевів 2 8 : 5 - 1 4 ) 
^соЬ Ьасі ІУ/ЄІУЄ вопв, апсі Ье Ьевіоу/есі Ьів 
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§геаіезі аіїесііоп ироп «ГозерЬ, еуісіепііу Ьу 
Ше Ьогсі'з сіігесііоп. ЛозерЬ у/аз а тап оі 
£геаі ітрогіапсе іп Е§урі апсі у/оиісі Ье 
у/ісіеіу кпоу/п Ьу аітозі аіі оі Ше реоріе 
оі Е§урі, апсі рагіісиїагіу Ьу Ше Ізгаеі-
ііез у/Ьо гезісієсі Шеге. Опіу а £ЄУ/ уеагз 
а£іег Ше сІеаШ оі ЛозерЬ Мозез у/аз Ьогп. 
\УЬеп Мозез Ьееате а тап Ье СІЄУОІЄСІ Ьіт-
8е1£ епіігеїу іо іЬе АІті^Ьіу Оосі. Іі із опіу 
геазопаЬІе Шаі Мозез у/аз Шогои§Ь1у іа-
тіїіаг у/ііЬ Ше Ьізіогу о£ Ьіз £оге£аіЬегз 
£гот іЬе ііте о£ Асіат іо Ьіз ОУ/П ііте, 
у/Ьеп Огосі саііесі Ьіт іо Ье ІЬе сіеііуегег о£ 
іЬе Ізгаеіііез. Егот Ше Ьшпап уіеу/роіпі, 
аз ЗЬОУ/П Ьу Ше £асіз апсі сігсшпзіапсез, 
Мозез у/аз атріу диаіііїесі іо у/гііе Ше Ьіз
іогу о£ тапкіпсі £гот іЬе Ье£Іппіп£ ипііі 
Ьіз ОУ/П сіау. ІпіеШ§епі теп Ьауе а паіи-
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гаї іепсіепеу іо кеер а гесогсі оі £асіз апсі 
ЄУЄПІЗ, апсі іі із Ьиі геазопаЬІе ІЬаі Мозез 
Ьасі а £ипс! о£ іпїогтаііоп сіиіу зеі СІОУ/П іо 
Ье раззесі оп іо оіЬег § е п е г а і і о п 8 . 8о тисЬ 
£гот іЬе Ьитап уіеу/роіпі. 

Копе оі іЬе іезіітопу тепііопесі Ьеге У/Ш 
Ье ассеріесі Ьу еуоіиііопізіз ог Ьі̂ Ьег сгіі-
ісз у/Ьо Ьауе по £аііЬ іп Оосі. "ТЬе £оо1 
ЬаіЬ заісі іп Ьіз Ьеагі, ТЬеге із по Оосі." 
(Рзаїт 1 4 : 1 ) А регзоп сіоез поі пеесі іо 
зау іп у/огсіз, "ТЬеге із по Оосі"; Ьиі Ьу 
Ьіз ОУ/П сопсіисі ог соигзе оі асііоп Ье сііз-
сіозез Ьіз зесгеі іЬои§Ьіз. А11 уізіЬІе сгеа-
ііоп іезіійез іо іЬе іпсІізриіаЬІе £асі іЬаі 
ІЬеге із а 8иргете Опе у/Ьо із іЬе Сгеаіог, 
іЬе АІтідЬіу Оосі. 

ТЬе тігасиїоиз ЬігіЬ оі Тезиз, Ьіз іеасЬ-
іп£8, Ьіз сгисійхіоп апсі Ьіз гезиггесііоп 
оиі оі сІеаіЬ аге зиррогіесі Ьу а тиііііисіе 
о£ \ у і і п е з з е 8 , аіі о£ у/ЬісЬ езіаЬІізЬ іЬе £асі 
іЬаі ^зив у/аз поі ап огсііпагу тап, Ьиі 
іЬе 8оп оі А1ті§Ьіу Оой. А Ьозі оі Ьеау-
епіу ап^еіз Ьоге іезіітопу аі іЬе ііте оі 
іЬе ЬігіЬ о£ іЬе ЬаЬе ^зиз ІЬаі Ье із 
"СЬгізі іЬе ЬОГСІ". — Ішке 2 : 9 - 1 4 . 

ТЬе сігситзіапііаі ЄУІСІЄПСЄ ОІ ІЬе т і 
гасиїоиз ЬігіЬ оі ^зиз, апсі іЬе сіігесі іез
іітопу сіеііуегесі Ьу іЬе тап СЬгізі ^зиз 
<1игіп£ іЬе іЬгее апсі тоге уеагз оі Ьіз 
тіпізігу, езіаЬІізЬез ІЬе аиіЬепіісііу о£ ІЬе 
Ноіу 8сгіріигез, ог ВіЬІе, аз іЬе ЛУогсІ о£ 
АІті^Ьіу Оосі. А£іег Ьіз гезиггесііоп Ьу 
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ІЬе роу/ег оі АІтідЬіу Сосі, СЬгізі ^зиз 
арреагесі іо Ьіз іаііМиІ сіізсіріез, аі у/ЬісЬ 
ііте Ье сопйгтесі іЬе У/ОГСІЗ у/ЬісЬ Ье Ьасі 
зрокеп іо іЬет Ье£оге Ьіз йеаіЬ. Аі ІЬе 
зате ііте Ье іезіібесі аз іо ІЬе аиіЬепііс-
ііу оі у/Ьаі із у/гіііеп іп іЬе Іау/ апсі іп іЬе 
ргорЬесіез апсі іп іЬе зоп§з у/ЬісЬ у/е саіі 
"Рзаїтз". Іі у/аз іЬеп Ье заісі: "ТЬезе аге 
ІЬе у/огсіз у/ЬісЬ І враке ипіо уои, У/ЬІІЄ І 
у/аз уеі у/ііЬ уои, іЬаі а11 іЬіп^з тизі Ье 
£и1п11ес1, у/ЬісЬ у/еге у/гіііеп іп іЬе Іау/ оі 
Мозез, апсі іп іЬе ргорЬеіз, апсі іп ІЬе 
рзаїтз, сопсегпіп§ т е . " — Ьике 24:44. 

А£іег Ьіз азсепзіоп іпіо Ьеауеп іЬе Ьогсі 
£ауе іо ЛоЬп, Ьіз іаііМиІ зегуапі, а ГЄУЄ-
Іаііоп о£ іЬе іЬіп°;8 ІЬаі тизі соте іо разз: 
"ТЬе Кеуеіаііоп оі Лезиз СЬгізі, у/ЬісЬ Сосі 
£ауе ипіо Ьіт, іо ЗЬЄУ/ ипіо Ьіз зегуапіз 
іЬіпдз у/ЬісЬ тизі зЬогіїу соте іо разз; 
апсі Ье зепі апсі 8І£пі&ес1 іі Ьу Ьіз апдеї 
ипіо Ьіз зегуапі ЛоЬп."— Ееуеіаііоп 1:1. 

Л~езиз СЬгізі із "ТЬе РаііМиї апсі Тгие 
\¥ііпезз". (Кеуеіаііоп 1:5; 3:14) ТЬе іез
іітопу оі СЬгізі Л"езиз, іЬегеіоге, ітрогіз 
аЬзоІиіе уегііу. ЛеЬоуаЬ, іЬе АІті^Ьіу Сосі, 
8епі Ьіз ВЄІОУЄСІ, Лезиз, іо іЬе еагіЬ іо іеіі 
іЬе ігиіЬ, апсі Ье іоісі іЬе ігиіЬ. ЛУЬеп зіапсі-
іщ Ье£оге іЬе Еотап £ОУЄГПОГ, сЬаг§ес1 у/ііЬ 
ігеазоп, Лезиз іезіійесі, іо у/іі: " То ІЬіз епсі 
у/аз І Ьогп, апсі іог іЬіз саизе сате І іпіо 
іЬе у/огісі, іЬаі І зЬоиІсІ Ьеаг у/ііпезз ипіо 
ІЬе ігиіЬ. Еуегу опе ІЬаі із оі іЬе ігиіЬ 
ЬеагеіЬ т у УОІСЄ."—ЛоЬп 18:37. 
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ТЬе іезіітопу о£ ^зиз у/Ьеп Ье у/аз а 
тап оп еагіЬ із £игіЬег ргоо£ ІЬаі ІЬе 
РепіаіеисЬ, ог ІЬе йгзі ЙУЄ Ьоокз оі іЬе 
ВіЬІе, у/еге у/гіііеп Ьу Мозез аі ІЬе сіісіа-
ііоп оі АІтідЬіу Оосі. (МаїасЬі 4:4; Маі-
ІЬЄУ/ 8:4; Магк 1:44; 7:10; 12:26; Ьике 
5:14; «ГоЬп 3:14; 7:19,22,23) А£іег Ьіз 
гезиггесііоп оиі о£ сІеаіЬ, апсі у/Ьеп ^зиз 
арреагесі ипіо ЬІ8 £аііЬ£и1 сіізсіріез, Ьіз іез
іітопу іо іЬет £и11у еопйгтесі у/Ьаі Ье Ьасі 
іоИ іЬет у/Ьеп Ье у/аз У/ІІЬ ЬІЗ сіізсіріез: 
"Апсі Ье£Іппіп£ аі Мозез, апсі аіі ІЬе ргорЬ-
еіз, Ье ехроипсіесі ипіо ІЬет іп аіі ІЬе зсгір-
іигез ІЬе іЬіп^з сопсегпіпд Ьітзе1£."-Ьике 
24:27. 

Поі опіу у/аз Мозез ІЬе зегуапі о£ ^Ьо-
уаЬ апсі изесі Ьу ^ЬоуаЬ іо у/гііе іЬе ЯУЄ 
Ьоокз йгзі арреагіпд іп ІЬе ВіЬІе, Ьиі Ье 
у/аз а ргорЬеі о£ АІті^Ьіу Сосі апсі £оге-
зЬасІоу/есІ СЬгізі ^зиз, ІЬе §геаі РгорЬеі. 
ТЬе іезіітопу о£ ^зиз сопйгтз ІЬіз зіаіе-
тепі у/Ьеп у/е поіе іЬаі Ье 8аі<1: "Мозез 
. . . у/гоіе о£ т е . " ТЬе геїі^іоиз Іеасіегз 
атоп^зі іЬе ^ У / З у/еге оррозесі іо Тезиз 
апс і , ас!с1ге88Іп§ ІЬет, Ье заісі: "І>о поі 
іЬіпк іЬаі І у/Ш ассизе уои іо ІЬе Ра-
іЬег: іЬеге із опе іЬаі ассизеіЬ уои, ЄУЄП 
Мозез, іп у/Ьот уе ігизі. Рог Ьасі уе Ье-
ИЄУЄСІ Мозез, уе у/оиісі Ьауе ЬЄІІЄУЄСІ т е : 
£ог Ье у/гоіе о£ те."—«ГоЬп 5:45,46. 

Коі опіу сіісі Ье зау іЬаі Мозез Ьасі у/гіі
іеп а рогііоп о£ іЬе ВіЬІе апсі Ьасі у/гіііеп 
о£ СЬгізі ^зиз, Ьиі £игіЬегтоге Ье іезіі-
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йесі: "8еагсЬ іЬе зсгіріигез; £ог іп іЬет 
уе іЬіпк уе Ьауе еіегпаї 1і£е; апсі ІЬеу аге 
ІЬеу У/ЬІСЬ іезіі£у о£ те."—ЛоЬп 5 : 3 9 . 

Мозез у/аз а іуре о£ СЬгізі ^зиз, іЬе 
#геаі РгорЬеі; у/ЬісЬ іЬе ЄУІСІЄПСЄ сот-
ріеіеіу евіаЬИзЬез. Асісігеззіпд Ьіз У/ОГСІЗ іо 
іЬе І8гае1ііез, іЬе соуепапі реоріе о£ Сосі, 
Мозез иііегесі іЬіз ргорЬесу: "ТЬе Ьогсі 
іЬу Сосі у/Ш гаізе ир ипіо іЬее а РгорЬеі 
£гот іЬе тісізі о£ іЬее, о£ іЬу ЬгеіЬгеп, 
Нке ипіо т е ; ипіо Ьіт уе зЬаІІ Ьеагкеп." 
(Беиіегопоту 18:15) ТЬаі ргорЬесу із £и1-
ШІесІ іп СЬгізі Лезиз: "Рог Мозез ігиіу 8аі<1 
ипіо іЬе £аіЬегз, А ргорЬеі зЬаІІ іЬе Ьогсі 
уоиг Сосі гаізе ир ипіо уои о£ уоиг ЬгеіЬ
геп, Ііке ипіо т е ; Ьіт зЬаІІ уе Ьеаг іп а11 
іЬіпдз, \уЬаізоеуег Ье зЬаІІ зау ипіо уои. 
Апсі іі зЬаІІ соте іо разз, іЬаі еуегу зоиі, 
у/ЬісЬ у/Ш поі Ьеаг ІЬаі ргорЬеі, 8Ьа11 Ье 
сіезігоуесі £гот атопд іЬе реоріе."—Асіз 
3 : 2 2 , 2 3 . 

СЬгізі Лезиз із ІЬаі &геаі РгорЬеі, у/Ьо 
зреакз у/ііЬ £и11 аиіЬогііу соп£егге<1 ироп 
Ьіт Ьу Ьіз РаіЬег, іЬе АІті^Ьіу Сосі, Ле-
ЬоуаЬ. Кереаіесіїу іЬе іезіітопу діуеп Ьу 
Л~езиз ЗЬОУ/З іЬаі Ьіз РаіЬег, іЬе АІті^Ьіу 
Сосі, зепі Лезиз іо іЬе еагіЬ апсі іЬаі іЬе 
іезіітопу о£ Лезиз із іп ехасі ассогсі у/ііЬ 
ІЬе У/Ш о£ Ьіз РаіЬег. (ЛоЬп 6: 38 ,39) То 
Ьіз іеагпесі сгііісз Лезиз заісі: "Му сіосігіпе 
із поі тіпе, Ьиі Ьіз іЬаі зепі т е . " (ЛоЬп 
7:16) Л̂ езиз аіу/ауз іезіШес! іо ІЬе ігиіЬ аз 
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Ье у/аз сіігееіесі Ьу ^ЬоуаЬ.—ЛоЬп 8:28, 
29,42. 

ТЬе Ьоіу зрігіі, у/ЬісЬ іа ІЬе іпуіаіЬІе 
роу/ег о£ АІтідЬіу Сосі, ШОУЄСІ ироп £аііЬ-
їиі теп оі оШ їо у/гііе у/Ьаі іа зеі £огіЬ іп 
іЬе ргорЬесіеа апсі у/ЬісЬ іа ІЬеге у/гіііеп 
ассогсііпд іо іЬе у/Ш о£ АІті^Ьіу Сгосі. ТЬіа 
іа а §иагапіее ІЬаі іЬе ргорЬесіеа аге ігие. 
ТЬе іезіітопу о£ ̂ зиз сопіїгта іЬе аиіЬеп-
іісііу оі іЬе ргорЬесіеа. ВоіЬ іЬе асіз апсі 
іЬе у/огсіа оі ^е&и8 ге£ег вресійсаііу іо ІЬе 
ргорЬеіз; у/ЬісЬ ргоуеа іЬаі іЬе ргорЬесіеа 
у/гіііеп іп іітез о£ оісі, аа аеі оиі іп іЬе 
ВіЬІе, аге ігие. ІТоіе аоте о£ ІЬе іЬіп^а 
у/ЬісЬ ^аиз сіісі іп сопйгпііп^ іЬе у/огсіз 
о£ іЬе ргорЬеіа гесогсіесі іп апсіепі іітез. 
(МаііЬеу/ 4:13-16) Еагіу іп Ьіз еагіЬІу 
тіпізігу Ье геасі £гот іЬе ргорЬесу о£ 
ІзаіаЬ 61:1,2, іо у/іі: "ТЬе зрігіі о£ ІЬе 
Ьогсі вгосі із ироп т е ; Ьесаиае ІЬе Ьогсі 
ЬаіЬ апоіпіесі т е іо ргеасЬ £оо<1 іісІіп£8 
ипіо іЬе теек; Ье ЬаіЬ зепі т е іо Ьіпсі ир 
іЬе ЬгокепЬеагіесІ, іо ргосіаіт ИЬегіу іо 
іЬе сарііуез, апсі іЬе орепіп§ о£ ІЬе ргізоп 
іо іЬет іЬаі аге Ьоипсі; іо ргосіаіт іЬе 
ассеріаЬІе уеаг о£ іЬе Ьогсі, апсі ІЬе сіау 
о£ уепдеапсе о£ оиг Сгосі; іо сот£огі аіі 
ІЬаі тоигп." (ІзаіаЬ 61:1,2) "ТЬе зрігіі 
о£ іЬе Ьогсі іа ироп те , Ьесаизе Ье ЬаіЬ 
апоіпіесі т е іо ргеасЬ іЬе дозреї іо іЬе 
роог; Ье ЬаіЬ зепі т е іо Ьеаі ІЬе Ьгокеп
ЬеагіесІ, іо ргеасЬ сіеііуегапсе іо іЬе сар
ііуез, апсі гесоуегіпд о£ аі̂ Ьі іо іЬе Ьііпсі, 
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10 8еі аі ИЬегіу Шеш Шаі аге Ьгиізесі, іо 
ргеасЬ Ше ассеріаЬІе уеаг оі Ше Ьогсі." 
"Апсі Ье Ьедап іо зау ипіо Шет, ТЬіз сіау 
із іЬіз 8 с г і р і и г е їиШІІесІ іп уоиг еагз." 
(Ьике 4:18,19,21) ТЬиз Ье ргоуей Ше 
аиіЬепіісііу оі ІзаіаЬ'8 ргорЬесу. 

^виз іп £иШ11тепі о£ а еегіаіп рогііоп 
о£ ІзаіаЬ'з ргорЬесу Ьеаіесі Ше зіск: "Шаі 
11 ті§Ьі Ье £иШ11есІ у/ЬісЬ у/аз зрокеп Ьу 
Еваіаз Ше ргорЬеі, зауіп^, Нітве1£ іоок 
оиг і п й г т і і і е 8 , апс і Ьаге оиг зіскпеззез." 
(МаііЬеу/ 8:17) ТЬиз Ье сіігесіїу аррііез 
Шіз ргорЬесу іо Ьітзе1£. Не гереаіесі Ше 
У/ОГСІ8 оі іЬе ргорЬеі МаїасЬі апс і аррііесі 
Ше зате іо Ьітзе1£: "Рог ІЬіз із Ье о£ у/Ьот 
іі із у/гіііеп, ВеЬоИ, І 8епс1 т у теззеп^ег 
Ье£оге Шу £асе, у/ЬісЬ зЬаІІ ргераге Шу у/ау 
Ье£оге Шее.'' (МаїасЬі 3:1; МаііЬеу/11:10) 
Не гереаіесі Ше ргорЬесу у/гіііеп аі Іза
іаЬ 42:1-3 апсі аррііесі Ше зате іо Ь і т 8 Є І £ . 
(МаііЬеу/ 12:17-21) Ргот Ше ргорЬесу о£ 
ЛопаЬ ^зив диоіесі, £и11у іевіі£уіп£ іо Ше 
аиіЬепіісііу о£ Шаі ргорЬесу. (МаііЬеу/ 12: 
39-41) Не ге£еггес! іо Ше ргорЬесу сопсегп-
іп£ 8о1отоп апсі Ше диееп о£ Ше зоиШ апсі 
Шеп ваісі: "ВеЬоІсІ, а £геаіег Шап 8о1отоп 
із Ьеге." (МаііЬеу/ 12:42) ^зиз зроке іп 
рагаЬІез, "Шаі іі ті§Ьі Ье £иШ11ес1 у/ЬісЬ 
у/аз зрокеп Ьу Ше ргорЬеі," аі Рзаїт 
78:2: " І у/Ш ореп т у тоиШ іп а рага-
Ьіе; І у/Ш иііег сіагк зауіп^з о£ оИ."— 
МаііЬеу/ 13:31-35. 
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Аі МаііЬеу/ 21:4,5 ^езш диоіесі у/ііЬ 
арргоуаі оіЬег ргорЬесіеа: 2есЬагіаЬ 9: 9 
апсі ІааіаЬ 62:11. ^зиз сііесі У/ііЬ арргоу-
аі іЬе ргорЬесу оі Бапіеі 9:27 апсі Бапіеі 
11:31. (8ее МаііЬеу/ 24:15.) Аі ІЬе зате 
ііте Ье ароке оі ІЬе сопсііііопз іп ІЬе еагіЬ 
ІЬаі ргеуаііесі іп іЬе сіау оі їїоаЬ, апсі іоісі 
Ьіз Ьеагегз іЬаі а зітДаг зіаіе о£ агїаіга 
у/оиісі а^аіп оЬіаіп ироп еагіЬ іп "ІЬе іазі 
сіауа", іЬиа ргоуіп£ іЬе аиіЬепіісііу оі іЬе 
ргорЬесу оі ЖоаЬ апсі ргорЬеауіп^ о£ "іЬе 
ііте оі іЬе епсі". (МаііЬеу/ 24:37-39; аее 
аіао МаііЬеу/ 27: 9-35) ^аиз іеаіійесі аз іо 
іЬе аиіЬепіісііу оі іЬе іау/ апсі о£ аіі ІЬе 
Ьоіу ргорЬеіз (МаііЬеу/ 11:13), апсі зіаіесі 
іЬаі ироп іЬезе іЬе ІУ/О £геаі соттапсі-
тепіз о£ Оосі аге Ьазесі. (МаііЬеу/ 22:36¬
40) Науіп£ іеаіійесі іо іЬе аиіЬепіісііу оі 
ІЬе іау/ апсі оі іЬе ргорЬеіз, у/ЬісЬ аге аеі 
£огіЬ іп іЬе Ноіу 8сгіріигеа, апсі Ьауіп£ 
зіаіесі іЬаі Ье гесеіуесі іЬеае ігиіЬз £гот ІЬе 
АІті^Ьіу Оосі, Ьіз РаіЬег, ^зиз зиттесі 
ир іЬе таііег іп іЬезе аиіЬогііаііуе У/ОГСІЗ : 
"ТЬу у/огй із ігиіЬ." —ЛоЬп 17:17. 

Рог тоге іЬап іЬгее уеагз іЬе ІУ/ЄІУЄ 
арозіїеа оі Лезиз у/еге регзопаїїу іаидЬі 
Ьу Ьіт. Оосі дауе Ьіт іЬозе арозіїез, апсі 
аіі ехсері опе о£ іЬет гетаіпесі £аііЬ£и1. 
(ЛоЬп 17: 6-10) ТЬе іезіітопу із аЬипсІапі 
іЬаі аі Репіесозі ІЬе £аііЬ£иї арозіїез ге
сеіуесі іЬе оиіроигіп£ о£ іЬе Ьоіу арігіі о£ 
Оосі іп £иШ1Ьпепі о£ іЬе ргорЬесу иііегеа" 
Ьу Лоеі. (Лоеі 2: 28; Асіз 2:1-21) Іпзрігесі 
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апсі тоуесі Ьу Ше Ьоіу зрігіі о£ Оосі, Реіег, 
Ше арозіїе, Шеп апсі Шеге іезіШес! Шаі Ше 
Ьогсі Оосі Ьасі гаівесі ^зиз оиі оі сІеаіЬ, 
апсі Шеп асісіесі: "Оосі ЬаіЬ тасіе Шаі зате 
^зиз, у/Ьот уе Ьауе сгисШесІ, ЬоіЬ Ьогсі 
апсі СЬгізі"; апсі аі Ше зате ііте еііесі 
іЬе ргорЬесу £огеіе11іп£ Шаі дгеаі апсі таг-
уеіоиз асі оі Оосі. (Асіз 2: 31-36) Ьаіег Ше 
арозіїе Реіег у/гоіе сопсегпіп£ Ше ргорЬ
еіз: "Кпоу/іпд Шіз йгзі, Шаі по ргорЬесу 
оі Ше зсгіріиге із оі апу ргіуаіе іпіегрге-
іаііоп. Рог Ше ргорЬесу сате поі іп оісі 
ііте Ьу Ше у/Ш оі тап; Ьиі Ьоіу теп о£ 
Оосі зраке аз Шеу у/еге тоуесі Ьу Ше Ьоіу 
зрігіі."—2 Реіег 1: 20, 21; зее аізо 2 8ат-
иеі 23: 2. 

Раиі іЬе арозіїе, у/Ьо у/аз тасіе а зресіаі 
атЬаззасІог оі ІЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі апсі 
у/Ьо у/аз апоіпіесі апсі Шіесі у/ііЬ Ше Ьоіу 
зрігіі, ипсіег іпзрігаііоп оі Ше Ьоіу зрігіі 
іезіійесі сопсегпіп£ іЬе аиіЬепіісііу о£ ІЬе 
8сгіріигез іп Шезе У/ОГСІЗ: "А11 зсгіріиге 
із £ІУЄП Ьу іпзрігаііоп оі Сосі, апсі із рго£-
ііаЬІе £ог сіосігіпе, £ог гергоо£, £ог соггес-
ііоп, £ог іпзігисііоп іп гі^Ьіеоизпезз; Шаі 
Ше тап оі Оосі тау Ье рег£есі, Шгои§Ь1у 
£игпізЬес1 ипіо аіі £оос! у/огкз."—2 Тіто-
Шу 3:16,17. 

РгорЬесу 
ТЬе ргорЬесіез гесогсіесі іп ІЬе Ноіу 

8сгіріигез аге Ше тозі сопсіизіуе сігсит-
зіапііаі ЄУІСІЄПСЄ о£ іЬе аиіЬепіісііу о£ ІЬе 
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8сгіріигез зеі £огіЬ іп іЬе ВіЬІе, аз Ьшпап-
кіпсі соиісі поі £огеіе11 у/ііЬ ассигасу ЄУЄПІЗ 
сотіп£ іо разз іп іЬе іоп^-сіізіапі £иіиге. 
А11 ігие ргорЬесу ргосеесіз £гот ІЬе А1-
ті^Ьіу Оосі, ^ЬоуаЬ. Не із рег£есі іп у/із-
сіопі апсі кпоу/з ІЬе епсі £гот іЬе Ье§іп-
піп£: "КПОУ/П ипіо Оосі аге аіі ЬІ8 у/огкз 
£гот іЬе Ье^іппіпд о£ іЬе у/огкі." (Асіз 
15:18) Іі у/аз ІЬе дгеаі ^ЬоуаЬ, іЬе Еіег-
паї Опе, у/Ьо саизесі ІЬезе ргорЬесіез іо Ье 
у/гіііеп асеогс!іп£ іо Ьіз У/Ш. 

ТЬе ігие ргорЬеі о£ Оосі із опе у/Ьо 
зреакз аз Ье із сіігесіесі Ьу ІЬе роу/ег о£ 
^ЬоуаЬ іо зреак. Не сіоез поі иііег тап'з 
тезза^е, Ьиі иііегз Оосі'з тезза^е. СЬгізі 
^зиз із іЬе §геаі РгорЬеі оі ^ЬоуаЬ, у/Ьо 
зреакз у/ііЬ аиіЬогііу £гот Ьіз РаіЬег. 
Тгие ргорЬесу із гесогсіесі аиіЬогііаііуе 
у/огсіз сіесіагіпд іЬіп§з іЬаі тизі соте іо 
разз іп £иіиге сіауз. Іі арреагз іЬаі аі іЬе 
ііте о£ иііегіп£ ІЬе ргорЬесіез ІЬе теп 
у/Ьо иііегесі ог гесогсіесі іЬет сіісі поі ип-
сіегзіапсі іЬе теапіп°; іЬегео£. Виі іп Ьіз 
ОУ/П сіие ііте Оосі такез кпоу/п іо гі§Ьі-
еоиз теп ІЬе теапіпд о£ зисЬ ргорЬесіез. 
ТЬіз із ргоуесі Ьу іЬе У/ОГСІЗ оі ^зиз асі-
сігеззесі іо Ьіз сіізсіріез. Не Ьасі іоИ іЬет 
у/Ьаі ІЬе £иіиге уеагз у/оиісі Ьгіпд £огіЬ, 
рагіісиїагіу у/ііЬ ге£егепсе іо іЬе епсі о£ 
іЬе У/ОГІСІ. Не іпзігисіесі іЬет сопсегпіп^ 
ІЬе Ьоіу зрігіі, у/ЬісЬ Оосі у/оиісі зепсі а£-
іег ^зиз азсепсіесі іпіо Ьеауеп, апсі у/ЬісЬ 
Ье сіісі зепсі ироп Ьіз £аііЬ£и1 зегуапіз аі 
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Репіесозі. Вигіп£ Ьіз Іазі сіауз оп еагіЬ 
у/ііЬ Ьів сіізсіріез ^зиз заісі іо іЬет: "Апсі 
ПОУ/ І Ьауе іоісі уои Ье£оге іі соте іо разз, 
іЬаі, у/Ьеп іі із соте іо разз, уе тідпі Ье-
ІІЄУЄ. ''—.ТоЬп 14:29. 

ТЬаі у/ЬісЬ віапсіз оиі тозі рготіпепііу 
іп іЬе ВіЬІе із ііз іеасЬіп^ сопсегпіп§ іЬе 
кіпдсіот оі Оосі, апсі Ьесаиве оі іів рага-
тоипі ітрогіапсе ^зиз іпвігисіесі Ьів £о1-
ІОУ/ЄГВ іЬаі іЬеу зЬоиІс! аіу/аув ргау £ог іЬе 
еотіп£ о£ ІЬаі кіп^сіот. (МаііЬеу/ 6: 9,10) 
Іі із Оосі'з кіп^сіот, апсі песеззагіїу ай 
ргорЬесу сопсегпіп£ іЬаі кіпдсіот тизі 
ргосеесі £гот іЬе АІтідЬіу Оосі. СЬгіві 
^ з ш із іЬе сіиіу арроіпіесі апсі апоіпіесі 
Кіп§ оі іЬе кіпдсіот о£ Оосі. А11 іЬе ргорЬ
еіз оі Оосі £огеіе11 іЬе сотіп£ о£ іЬаі кіп£-
сіот апсі ІЬе Кіпд, апсі роіпі £огу/аг<1 іо 
ІЬаі сіау аз опе о? ^геаіезі ітрогіапсе. 

ЛУЬеп тап у/ав іп Есіеп ^ЬоуаЬ Оосі иі-
іегесі іЬе йгзі ргорЬесу. (Оепезіз 3:14-17) 
ТЬегеа£іег Ье изесі теп у/Ьо Ьасі у/Ьо11у сіе-
УОІЄСІ іЬетвеїуез іо Оосі'в вегуісе іо иііег 
ргорЬесу апсі у/гііе іі СІОУ/П аі Ьіз сііеіаііоп. 
"СГпсІег іпзрігаііоп о£ ІЬе Ьоіу зрігіі Оосі 
саивесі Реіег іо иііег іЬе у/огсів оі ргорЬ
есу сопсегпіпд іЬе §геаі Кіп£, СЬгіві Зе-
зиз, апсі іЬеп іо зау: "Уеа, апсі аіі ІЬе 
ргорЬеіз £гот 8атие1, апсі іЬозе ІЬаі £о1-
ІОУ/ а£іег, ав тапу ав Ьауе зрокеп, Ьауе 
Нкеу/ізе £огеіо1с1 о£ ІЬезе сіауз." (Асів 
3:24) — Асів 3:20-26. 



Т Н Е В І В Ь Е 4 3 

Отег а регіосі оі ргасіісаііу £оит іЬои-
запсі уеагз теп оі оісі у/Ьо у/еге СІЄУОІЄСІ 
іо Оосі апсі у/Ьо ргорЬезіес! ассогс1ігі£ іо 
Оосі'з У/ІІІ £огеіо1с! іпе сотіп£ оі СЬгізі 
^зиз іЬе МеззіаЬ. №оі опіу сіісі іЬеу £оге-
іеіі Ьіз сотіп£, Ьиі іЬеу гесогсіесі іЬе т і -
пиіе сіеіаііз оі іЬе ріасе у/Ьеге Ье у/оиМ Ье 
Ьогп, Ьіз тіпізігу, Ьіз іетріаііоп, Ьіз регзе-
сиііоп, Ьіз зиїїегіпд, Ьіз і§потіпіоиз сІеаіЬ, 
апсі Ьіз гезиггесііоп апсі ехаїіаііоп. 8исЬ 
у/ізсіот соиісі ргосеесі опіу £гот ІЬе А1-
тідЬіу Сосі. ТЬе £асі ІЬаі іЬозе ргорЬе
сіез у/еге £и1Ш1ес1 ехасіїу аз £огеіо1с! ргоуез 
іЬе аиіЬепіісііу оі ІЬе зате Ьеуопсі апу 
диевііоп оі сІоиЬі. (Рог іигіЬег сіізсиззіоп 
оі іЬе ргорЬесіез вее ІЬе Ьоок Ргоркесу.) 

РгорЬесу оі Сосі саппоі Ье ипсіегзіоосі 
Ьу теп у/по Ьауе по £аііЬ іп Сосі апсі іп 
СЬгізі. 8исЬ теп аге ЬИпсІ іо іЬе ігиіЬ. 
А тап у/Ьо Ьаз по £аііЬ іп Сосі апсі сіоез 
поі ЬЄІІЄУЄ Сосі'з ЛУогсІ саппоі ипсіегзіапсі 
іЬе ВіЬІе. 8исЬ теп геїу ироп іЬеіг ОУ/П 
1еагпіп§ апсі у/аїк оп іп іЬе сіагк. 8исЬ теп 
сіазз іЬетзеїуез аз Ьі̂ Ьег сгііісз апсі аз ЄУ-
оіиііопізіз апсі Ьазе іЬеіг аг^итепіз ироп 
іЬе "зсіепсе" оі еуоіиііоп. Сопсегпіп^ іЬет 
Сосі зауз: 'ТЬеу аге іооїз.' (РзаЬп 14:1) 
Іп іЬезе Іаііег сіауз ІЬе соїіе^ез іеасЬ ЄУО-
Іиііоп сопеегпіп£ тап, Ьіз сгеаііоп, апсі Ьіз 
сіеуеіортепі, апсі І£поге епіігеїу іЬе ТУогсІ 
оі Сосі. ТЬеу аге у/ізе іп іЬеіг ОУ/П сопсеііз, 
апсі сопсегпіпд зисЬ ІЬе Ьогсі іп Ьіз ЛУогсІ 
зауз: "Не іакеіЬ іЬе у/ізе іп іЬеіг ОУ/П сга£і-
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іпезз; апсі Ше соипзеї оі Ше їгоу/агсі із саг-
гіесі ЬеасИоп .̂ ТЬеу тееі у/ііЬ сіагкпезз іп 
Ше йауііте, апсі дгоре іп Ше поопсіау аз 
іп Ше пі§Ьі." (ЛоЬ 5:13,14) "ТЬе у/ізе теп 
аге азЬатесІ, Шеу аге сіізтауесі апсі іакеп; 
Іо, Шеу Ьауе гезесіесі Ше У/ОГСІ оі Ше Ьогсі; 
апсі у/Ьаі у/ізсіот із іп іЬет?"—ЛегетіаЬ 
8:9. 

"ТЬезе зегірШгез, у/гіііеп 1оп£ а&о, еег-
іаіпіу апсі ассигаіеіу сІезсгіЬе Ше сопсіі-
ііопз Шаі ехізі іп Ше со11е§ез іосіау," заісі 
ЛоЬп іо Еипісе. "ТЬеге із зсагсеїу а рго-
іеззог іп Ше со11е§е у/Ьеге І аііепсіесі Шаі 
Ьаз апу £аііЬ у/Ьаізоеуег іп Стосі апсі Ше 
ВіЬІе. ТЬеу іеасЬ аіі Ше уоип£ теп апсі 
уоип§ у/отеп іо і§поге Оосі апсі Ше ВіЬІе. 
Еесепііу І поіісесі іп іЬе Иіегагу ВідевЬ 
іЬаі а роїі Ьасі Ьееп іакеп о£ Ше ргеасЬ-
егз іп Ше ІІпііесІ 8іаіез апсі а Іаг^е та -
Зогііу оі Шет аге еуоіиііопізіз, Йепу Ше 
іпзрігаііоп оі іЬе 8сгіріигез, апсі уеі сіаіт 
іо Ье тіпізіегз оі Ше дозреі." 

"Сегіаіпіу, ЛоЬп," заісі Еипісе. "ТЬіз 
ргоуез ЬОУ/ у/опс!ег£и11у у/е Ьауе Ьееп і&-
уогесі Ьу Ше Ьогсі іп діуіпд из рагепіз у/Ьо 
Ьауе іаи^Ьі из ігот оиг уоиШ ир іо Ьауе 
сопМепсе іп Оосі апсі іп Ше ВіЬІе, у/ЬісЬ 
із Ніз ЛУогсІ. УУііЬоиі їаііЬ іі із ітроззіЬІе 
іо ріеазе Оосі, аз іі із у/гіііеп іп Ше 8сгір-
іигез." 

"ТЬаі із ігие, Еипісе, апсі уои аге а 
у/отап оі ігие апсі депиіпе £аііЬ. 8ееіп£ 
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іЬаі іЬе рго£е8зогв апсі оіЬег іеасЬегз іп 
іЬе 8сЬооІ8 Ьауе і^погесі іЬе ВіЬІе апсі іеасЬ 
іЬаі тап із а сгеаіиге оі еуоіиііоп, І зи£-
&езі іЬаі іп оиг пехі зіисіу у/е £ІУЄ сопзісі-
егаііоп іо іЬе ВіЬІе іеасЬіп£ еопсегпіпд ІЬе 
огІ£Іп о£ тап апсі ІЬе соигве іЬаі теп Ьауе 
іакеп, апсі Іеагп ^изі у/Ьу іЬе ргезепі тіз-
егаЬІе сопсііііопз ехізі атопдзі іЬе реоріез 
апсі паііопз оі ІЬе еагіЬ." 

"Ьеі из сіо зо, ЛоЬп; Ьиі тау І асісі опе 
тоге зи££езііоп Ье£оге у/е Іеауе іЬе зиЬ-
^есі оі іЬе ВіЬІе а8 Ьеіп£ Оосі'з хТУогсІ. ТЬе 
ВіЬІе Ьаз У/ІІЬЗІООСІ іЬе аззаиііз оі ііз еп-
етіез £ог тапу сепіигіез. ТЬіз у/е Ьауе 
Іеагпесі £гот рго£апе Ьізіогу. А11 роззіЬІе 
теапз Ьауе Ьееп изесі іо сіезігоу ІЬе ВіЬІе, 
апсі аіі іЬезе Ьауе £аі1е<1. Апсі із поі іЬаі 
зігоп£ еігсшпзіапііаі ЄУІСІЄПСЄ ІЬаі Оосі Ьаз 
ргезегуесі апсі кері іЬе ВіЬІе £ог ІЬе Ьепейі 
о£ ІЬе тап у/Ьо сіезігез іо кпоу/ ІЬе гі§Ьі 
у/ау ? Сегіаіпіу ІЬе ВіЬІе сопіаіпз ІЬе ТУогсІ 
о£ АІті^Ьіу Оосі, у/ЬісЬ у/Ш епсіиге £ог-
ЄУЄГ. Іі із тап'з опіу ігие апсі за£е £Ш<1е, 
апсі Ье у/Ьо із у/ізе <1і1І£епі1у зеагсЬез ііз 
ра^ез іо £еі ап ип<1егвіапс1іп£ іЬегео£; аз 
іЬе 8сгіріигез іЬетзеїуез роіпі оиі: 

" 'Му зоп, і£ іЬои \УІ1І гесеіуе т у У/ОГСІЗ, 
апсі ЬМе т у соттапсітепіз у/ііЬ іЬее; зо 
ІЬаі іЬои іпсііпе іЬіпе еаг ипіо у/ізсіот, апсі 
арріу іЬіпе Ьеагі іо ипсіегзіапсііпд; іЬеп 
зпаїі іЬои ипсіегзіапсі ІЬе £еаг о£ іЬе Ьогсі, 
апсі гіпсі іЬе кпоу/1е<І£е о£ Оосі. Еог ІЬе 
Ьогсі діуеіЬ у/ізсіот; оиі о£ Ьіз тоиіЬ сот-
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еіЬ кпоу/іесіде апсі ипйегзіапсііпд. Не іау-
еіЬ ир воипсі у/ізсіот іот ІЬе гідЬіеоиз; Ье 
із а Ьискіег іо ІЬет іЬаі у/аїк иргідЬіІу. 
Не кеереіЬ іЬе раіЬз оі дисі^тепі, апсі рге-
ЗЄГУЄІЬ іЬе у/ау оі Ьіз заіпіз. ТЬеп зЬаІІ 
ІЬои ипсіегвіапсі гі^Ьіеоизпезз, апсі ^исід-
тепі, апсі едиііу; уеа, еуегу доосі раіЬ. 
"уУЬеп у/ізсіот епіегеіЬ іпіо ІЬіпе Ьеагі, апсі 
кпоу/1есІ£е із ріеазапі ипіо іЬу зоиі, сіізсге-
ііоп зЬаІІ ргезегуе іЬее, ипсі егзіап<1іп§ зЬаІІ 
кеер іЬее; іо СІЄІІУЄГ іЬее £гот іЬе у/ау оі 
ІЬе ЄУІІ тап, £гот ІЬе тап іЬаі вреакеіЬ 
£гоу/агс1 іЬіпдз.' (РГОУЄГЬЗ 2:1,2,5-12) 
'Нарру із ІЬе тап ІЬаі ЙПСІЄІЬ у/ізсіот, 
апсі іЬе тап іЬаі деііеіЬ ипсіегзіапсііпд.' 
(РГОУЄГЬЗ 3 :13)" 

"Еипісе, Іеі т е геасі уои іЬіз пеу/з ае-
соипі у/ЬісЬ іеііз оі іЬаі оісі геїідіоиз ог-
дапігаііоп гесепііу сіезігоуіпд 110,000 Ві-
Ьіез, у/ЬісЬ іЬе ВгііізЬ ВіЬІе 8осіеіу Ьасі 
зепі іо 8раіп £ог сІізігіЬиііоп атоп^зі ІЬе 
реоріе. N0 йоиЬі іЬозе ВіЬІез у/еге сіе-
зігоуесі іо ргеуепі іЬе реоріе £гот геасі-
іп£ іЬет апсі іеагпіпд іЬаі ге1І£Іоп із а 
зпаге, аз Оосі Ьаз заісі аі Веиіегопоту 
7:16. \УЬеп зіпсеге реоріе Іеагп іЬе ігиіЬ 
сопіаіпесі іп іЬе ВіЬІе, геїі^іоиз сіісіаіогз 
УЛІІ по Іопдег Ье аЬІе іо Ьоісі ІЬет у/ііЬіп 
іЬеіг сопйпез. ТЬіз пеу/з ассоипі геасіз: 

" 'Опе Ьипсігесі апсі іеп іЬоизапсІ соріез 
о£ іЬе ВіЬІе, шс1исІіп£ Тезіатепіз, у/ЬісЬ 
ІЬе ВгііізЬ апсі Рогеі§п ВіЬІе 8осіеіу зепі 
іо 8раіп гесепііу £ог сІізігіЬиііоп, у/еге сіє-
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зігоуесі. 8раіп, ав еуегуЬосІу кпоУ78, Ьав Ьасі 
ап ипепуіаЬІе гериіаііоп іот ВіЬІе сіезігис-
ііоп іп уеагв допе Ьу, Ьиі ІЬів У/Ьоіеваїе 
риіріпд оі а Ьипйгесі ЇЬоизапсІ соріез ів рег-
Ьарв іЬе тозі діагіпд ехатріе оі ореп Ьоз-
іііііу іо іЬе Воок іЬаі Ьізіогу гесогсіз. Апсі 
іі осеиггесі іп 1940! Іі із ехсеесііпдіу іпіег-
езііпд іо поіе, тогеоуєг, ІЬаі ІЬіз герогі, 
саЬІесІ £гот Ьопсіоп, арреагесі іп іЬе еагіу 
тогшпд есііііоп оі іЬе ХЄУ/ Уогк Тітез оі 
ОсіоЬег 6, Ьиі у/аз йеіеіесі ггот ІЬе зесопсі 
апсі іШоу/іпд есііііопз. Л\ГЬо огсіегесі іЬаі 
іі Ье сиі оиі? ТУЬаі іпуівіЬІе сепзогзЬір 
ігіесі іо ргеуепі іЬіз ЬідЬІу зідпійсапі ііет 
о£ ПЄУ/В £гот геасЬіпд іЬе реоріе оі іЬів 
Ргоіезіапі соипігу? Сап апуЬосІу диезв?' 
—8ідпз о/ іке Тітез, ^пиагу 21, 1941. 

"ТЬаі у/е тау діуе Ьеесі іо Сосі'з ^огсі 
апсі іЬаі у/е тау кеер воте ітрогіапі іехів 
іп тіпсі іі зеетв іо Ье у/еіі іо Ьеге зеі ІЬет 
СІОУ/П. ТЬіз У/Ш епаЬІе из іо арргесіаіе ІЬе 
ігиіЬ іЬаі Сосі'з ЛУогсІ аіопе ів оиг ваі*е 
диМе: Рваїт 119:160; РГОУЄГЬЗ 13:13,14; 
ЛоЬп 6:63,68; Рваїт 119:9-11; НеЬгеу/в 
4:12; Рзаїт 91:4; Беиіегопоту 4:2; РГОУ
ЄГЬЗ ЗО: 5, 6; Ееуеіаііоп 22:18,19; Котапз 
3: 3, 4; Магк 7: 5-13; ІзаіаЬ 46:11; ІзаіаЬ 
55:10,11; МаііЬеу/ 24:35; Магк 13:31; 
Ьике 21: 33; 2 ТітоіЬу 2:15; ЛоЬп 8: 31, 
32; Котапз 10:17. Іп ігедиепііу геасііпд 
іЬеве іехіз у/е аге зиге іо деі а геаі Ьіезз-
іпд." 



СНАРТЕЯ З 

1 €1ІАТУі 
ргаїзе іЬее; £>г І а т іеагґиі-

1у ап<1 угопсІегпЩу тасіе, тагиЛоиз 
аге йіу \гогк$, апй Ціаі тузоиі кпспу-
еШпфА лдгеїі " - Рзаїт 139 14. 

"ТЕ ЛДГЕ аге сіііідепі 
* апсі іаііМиї іп оиг 

зіисііез оі ІЬе ВіЬІе у/е 
зЬаІІ Ье ригаиіпд ІЬе 

гщЬі соигзе апсі іЬегеїоге а 
у/ізе соигзе. УТе аге Іеагпіпд 
ЬОУ/ іо зіисіу, апсі у/е ІОУЄ ІО ас-
диіге кпоу/іесіде оі іЬаі у/ЬісЬ 
із доосі. ТУе Ьауе іЬе ВіЬІе, 
у/ЬісЬ із оиг рег£есі диісіе, апсі 
оиг £аііЬ іп ііз АиіЬог із 
зігоп£. У7е Ьауе Ьеірз іо зіисіу 
іЬе ВіЬІе, у/ЬісЬ Ьауе Ьееп дга-
сіоизіу ргоуісіесі Ьу іЬе Ьогсі. 
І а т діасі, Еипісе, іЬаі уои аге 
а у/отап о£ депиіпе £аііЬ. І а т 
дгаіе£и1 іо іЬе Ьогсі ІЬаі І 
Ьауе геіаіпесі ІЬе £аііЬ іЬаі т у 

рагепіз Ьауе іпзііііесі іп т е у/Ьі1е іп т у 
сЬіїсІЬоосІ. Ву іЬе Ьогсі'з дгасе, у/е зЬаІІ 
ЬоШ £азі іЬіз £аііЬ апсі поі сіерагі £гот іі. 
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" І і із у/гіііеп іп іЬе ВіЬІе: 'ТУііЬоиі £аііЬ 
іі із ітроззіЬІе іо ріеаве [Оосі].' (НеЬгеу/з 
11: 6) У\Ге сіезіге іо ріеаве Оосі апсі іо Ьауе 
Ніз арргоуаі. ТЬе У/ОГСІЗ О£ іЬе іехі аі 
Рзаїт 139:14, аЬоуе зеі СІОУ/П, у/еге иі-
іегесі Ьу а тап оі £аііЬ. Не у/аз опе оі іЬе 
іпзрігесі ргорЬеіз оі АІтідЬіу Оосі У/ЬО 
зроке аз Ье у/аз тоуесі Ьу іЬе зрігіі о£ Оосі, 
апсі іЬіз у/аз Ьіз іезіітопу: 'ТЬе зрігіі оі 
іЬе Ьогсі зраке Ьу те , апсі Ьіз у/огсі у/аз 
іп т у іопдие.' (2 8атие1 23:2) Іп ІЬе 
Рзаїт Ье заісі тап із '£еаг£и11у апсі у/оп-
с1ег£и11у тасіе'. ТЬаі теапз іЬаі рег£есі 
тап у/аз а сгеаіиге Ьу а зирегіог роу/ег. 
І£ іЬозе Ьіресіз іЬаі розе аз рго£е880гз апсі 
іЬаі аге іеасЬегз о£ еуоіиііоп аге соггесі, 
іЬеп тап у/аз ЄУОІУЄСІ £гот а уегу зтаїї 
апсі іпзідпійсапі іЬіпд. ТЬаі іЬеогу із Йаііу 
сопігасіісіесі Ьу іЬе У7огс1 о£ АІтідЬіу Оосі. 
N0 у/опсіег Оосі зауз іЬаі Ье у/Ш таке ІЬе 
ехргеззесі 'у/ізсіот' о£ зисЬ теп '£оо1ізЬ-
пезз'. Ргот іЬе іп£огтаііоп іЬаі у/е Ьауе 
у/е у/еіі кпоу/ іЬаі ІЬе ргорЬеі о£ Оосі иі-
іегесі іЬе ігиіЬ, іЬаі тап із '£еаг£иПу апсі 
у/опс!ег£и11у тасіе'. Оиг зіисііез іп зсЬооІ о£ 
рЬузіоІоду апсі оиг оЬзегуаііоп £и11у соп-
уіпсе из о£ іЬаі £асі. Мап Ьеіпд а сгеаіиге, 
іЬеге£оге іЬеге тизі Ье а Сгеаіог." 

"Шю тасіе ІЬе тап ? ТЬе ВіЬІе апзу/егз: 
"8о Оосі сгеаіесі тап іп Ьіз ОУ/П ітаде, іп 
іЬе ітаде о£ Оосі сгеаіесі Ье Ьіт ; таїе апсі 
£ета1е сгеаіесі Ье іЬет." (Оепезіз 1:27) 
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НОУ/ сіісі Оосі сгеаіе тап? Ву Ьіз ипііт-
ііесі роу/ег, у/ЬісЬ із іпуізіЬІе іо тап, апсі 
Ьепсе Ьу Ніз Ьоіу зрігіі: "ТЬои вепсіезі 
£огіЬ Шу врігіі, іЬеу аге сгеаіесі; апсі іЬои 
гепеу/еві іЬе £асе оі іЬе еагіЬ."—Рваїт 
1 0 4 : 3 0 . 

Не сгеаіесі іЬе тап оиі оі ІЬе еіетепіз 
о£ іЬе еагіЬ: "Апсі іЬе Ьогсі Оосі £огтесІ 
тап о£ ІЬе Диві о£ іЬе дгоипсі, апсі ЬгеаіЬесІ 
іпіо Ьів по8ІгіІ8 іЬе ЬгеаіЬ о£ 1і£е; апсі тап 
Ьееате а Цуіпд воиі." (Оепезіз 2 : 7 ) Не 
сгеаіесі іЬе тап йгзі, апсі іЬеп ІЬе у/отап. 
—Оепезів 2 : 1 8 , 21, 22. 

ТЬе аіігіЬиіев о£ ІЬе АІтідЬіу Оосі ^Ьо-
уаЬ тау у/еіі Ье патесі аз іЬеве: ТУІЗБОМ 
(у/ЬісЬ із £и11у ргоуесі Ьу ІЬе £о11оу/іпд 
іехіз: РГОУЄГЬЗ 3 : 1 3 , 1 9 ; РГОУЄГЬЗ 2 : 6, 7 ; 
Ехосіиз 3 1 : 3 ; <ГоЬ 1 2 : 9-13; Рзаїт 104: 2 4 ; 
Рваїт 1 3 6 : 5 ) ; «ГИЗТІСЕ (Рваїт 8 9 : 1 4 ) ; 
РОУ/ЕК (Рзаїт 6 2 : 1 1 ; 2 9 : 4 ) ; апсі ЬОУЕ 
( 1 ЛоЬп 4 : 8 ) . ТЬезе аіігіЬиіез о£ Оосі Ьауе 
по Іітііаііоп. Мап у/ав сгеаіесі у/ііЬ а Ііт-
ііесі сіедгее о£ у/ізсіот, зизіісе, роу/ег апсі 
ІОУЄ; Ьепсе Оосі сгеаіесі тап іп Ьіз ОУ/П 
ітаде апсі Икепезз. Оосі Ьаз сіотіпіоп ОУЄГ 
еуегуіЬіпд іп ІЬе ипіуегве. Оосі дауе тап 
сіотіпіоп ОУЄГ іЬе 1ОУ/ЄГ апітаїз о£ іЬе 
еагіЬ, Ьиі поі ОУЄГ ЬІЗ £Є11ОУ/ тап. (Оеп-
евів 1 : 2 8 ) Мап із асеоипіаЬІе іо Оосі £ог 
Ьіз асііоп. 

ТЬе геїідіоив рго£еззог8 зау іЬаі тап 
у/аз сгеаіесі у/ііЬ ап іттогіаі воиі, у/ЬісЬ 
із зерагаіе апсі сіізііпсі £гот Ьіз огдапізт 
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ог Ьосіу, апсі іЬаі іЬе зоиі ПЄУЄГ сііез. ТЬаі 
сіосігіпе із аізо епіігеїу £а1зе апсі із сот-
ріеіеіу сопігасіісіесі Ьу іЬе "УУогсІ о£ Оосі. 
їизі Ьеге І ат гетіпсіесі о£ ІЬе У/ОГСІЗ у/гіі
іеп іп іЬе ВіЬІе: "Ьеі Оосі Ье ігие, іЬоидЬ 
еуегу тап Ье £а1зе." (Вотапз 3:4, Ша-
діоіі) ЖІІЄП іЬе У/ОГСІЗ оі тап сопігасіісі 
іЬе ЛУогсІ о£ АІтідЬіу Оосі у/е кпоу/ іЬаі 
іЬе тап із їаїзе, Ьесаше Оосі із ігие апсі 
аіі Ьіз у/огкз аге сіопе іп ігиіЬ. 

А зресібс сіиіу у/аз аззідпесі іо тап, апсі 
Ье у/аз гедиігесі Ьу іЬе Ьогсі іо Ье сотріеіе-
1у оЬейіепі іо іЬе соттапйтепі діуеп. Оосі 
ріапіесі а дагсіеп, у/ЬісЬ Ье патесі "Есіеп", 
апсі аззідпесі іЬе тап іо ІЬе сіиіу о£ сагіпд 
іот іЬаі дагсіеп. Оосі дауе іо тап ІЬе ргіуі-
Іеде оі еаііпд іЬе £гиіі іЬаі дгеу/ іп ІЬаі 
дагсіеп, у/ііЬ зоте ехеерііопз, апсі у/ЬісЬ 
ехсерііопз по сІоиЬі у/еге іот ІЬе ригрозе 
оі іезііпд тап'з оЬесІіепее. "Апсі іЬе Ьогсі 
Оосі соттапсіесі ІЬе тап, вауіпд, 0£ еуегу 
ігее оі іЬе дагсіеп ІЬои тауезі £гее1у еаі; 
Ьиі оі іЬе ігее оі іЬе кпоу/іесіде оі доосі 
апсі ЄУІІ, іЬои зЬаІІ поі еаі оі іі : £ог іп іЬе 
сіау іЬаі ІЬои еаіезі іЬегео£ ІЬои зЬа1і.зиге-
1у сііе."—Оепезіз 2:16,17. 

ТЬе тап у/аз сІізоЬесІіепі, апсі Оосі'з Іау/ 
тизі Ье еп£огсесІ, апсі іЬеге£оге тап ви£-
£егес1 іЬе репаїіу. 8 оте регзопз £оо1ізЬ1у 
сЬагде Оосі у/ііЬ сгиеііу Ьесаизе Ье еп£огсес! 
Ьіз Іау/ Ьу сопсіетпіпд тап іо сІеаіЬ £ог ІЬе 
оЯепве о£ "еаііпд ап арріе". ТЬе у/гопд-
сіоіпд у/аз поі іп іЬе арріе, Ьиі іЬе у/гопд-



5 2 С Н І Ь Б К Е К 

сіоіпд у/аз іп ІЬе асі оі (ІізоЬеуіпд Оосі'з 
соттапсітепі, Ьу еаііпд ІЬаі у/ЬісЬ Оосі 
£огЬас!е Ьіт іо еаі. Мап іЬегеїоге у/ііЬ £и11 
кпоу/іесіде зіппесі, апсі у/аз зизіїу зепіепсесі 
іо сІеаіЬ. 

Іі іЬе геїідіоиз ргоїеззогз У/ЬО іеасЬ іЬе 
іпЬегепі-іттогіаІііу зоиі Досігіпе аге сог-
гесі іЬеіг сопсіизіоп теапз іЬаі тап соиісі 
поі Ьауе сііесі, Ьесаизе іттогіаіііу теапз 
іЬаі у/ЬісЬ із поі зиЬзесі іо сІеаіЬ. Іі сап
поі Ье заісі іЬаі опіу іЬе Ьосіу сііез апсі іЬаі 
іЬе зоиі ІІУЄЗ оп. Іі із ріаіпіу у/гіііеп іп 
Оосі'з "УУОГСІ: 'ТЬе зоиі іЬаі зіппеіЬ, іі зЬаІІ 
зигеїу сііе.' (Еяекіеі 18:4) "ТУЬаі тап із 
Ье іЬаі ИУЄІЬ, апсі зЬаІІ поі зее сІеаіЬ? зЬаІІ 
Ье СІЄІІУЄГ Ьіз зоиі ігот ІЬе Ьапсі оі іЬе 
дгауе ? 8е1аЬ.' '—Рзаїт 89:48. 

ЛУЬаі із іЬе сіізііпсііоп Ьеіу/ееп зоиі апсі 
тап? ТЬеге із по сііїїегепсе. Еуегу сгеа
іиге із а зоиі, апсі Ьепсе а зоиі із а Иуіпд, 
ЬгеаіЬіпд, тоуіпд сгеаіиге. Оосі іогтесі іЬе 
Ьосіу апсі іЬеп 'ЬгеаіЬесІ іпіо іЬе позігіїз 
іЬе ЬгеаіЬ оі ІІУЄЗ, апсі тап Ьееате а ІІУ-
іпд зоиГ. (Оепезіз 2:7, НеЬгею) ТЬе Ьосіу 
оі ЙезЬ апсі іЬе ЬгеаіЬ, апсі іЬе Ьіоосі іЬаі 
соигзез іЬгоидЬ іЬе агіегіез апсі уеіпз, аіі 
іодеіЬег сопзіііиіе а Ііуіпд сгеаіиге саііесі 
"а зоиі". "ТЬе 1і£е . . . із іп іЬе Ьіоосі." 
(Ьеуііісиз 17:11) ТЬе ЬгеаіЬ риіз іп асііоп 
ІЬе іипдз апсі ІЬе Ьеагі, апсі іЬе Ьіоосі із 
ргореііесі іЬгоидЬоиі ІЬе Ьосіу апсі Ше із 
зизіаіпесі; апсі у/Ьеп тап'з ЬгеаіЬ доез оиі, 
Ьіз Ьеагі сеазез іо асі апсі іЬе тап із сіеасі. 
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Іі із ІЬе 8ои1 ІЬаі із сіеасі. (Еиекіеі 1 8 : 4 , 
20) ТЬе сіосігіпе оі іЬе "іттогіаіііу оі аіі 
воиіз" у/аз ІПУЄПІЄСІ апсі іаидЬі іот іЬе уегу 
ригрозе оі сіесеіуіпд теп апсі гергоасЬіпд 
АІтідЬіу Оосі, апсі іЬіз у/аз у/Ьеге Іуіпд Ье-
дап. ТЬе РЄУІІ ІЗ ІЬе аиіЬог оі іЬаі Ііе апсі 
іЬе оіЬег сіосігіпез вргіпдіпд оиі оі іі. 

Ве£Іппіп£ ої \¥їскесІпе88 
А сгеаіиге опсе епІідЬіепесІ апсі у/Ьо 

іЬеп оррозез АІтідЬіу Оосі із у/іскесі. Оосі, 
"у/Ьозе пате аіопе із ЛеЬоуаЬ," із ТЬе 
Сгеаіог, ТЬе Веіпд, іЬе Опе У/ЬО ІЗ зи-
ргете. Не із іЬе опіу ВЕШО. АП іпіеііі-
депі іЬіпдз ІЬаі ехізі аге сгеаіигез. Меп 
їгедиепііу изе іЬе рЬгазе геїаііуе іо теп 
апсі вау: 'ТЬіз із а Ьитап Ьеіпд.' Виі ІЬаі 
із епіігеїу оиі оі Ьагтопу у/ііЬ ІЬе ІгиіЬ. 
ЛеЬоуаЬ Оосі із ТЬе Веіпд, іЬе Еіегпаї Опе, 
апсі іЬеге із попе оіЬег. Не йгзі сгеаіесі ТЬе 
Іюдоз, Ьіз ВЄІОУЄСІ Опе, апсі іЬегеаііег изесі 
ТЬе Ьодоз аз Ьіз асііуе адепі іп іЬе сгеа-
ііоп оі аіі іЬіпдз іЬаі аге сгеаіесі: 'Іп іЬе 
Ьедіппіпд у/аз іЬе ЛУогсІ, апсі іЬе У7огс1 у/а8 
у/ііЬ іЬе Оосі, апсі іЬе ^Уогсі у/аз а досі. 
ТЬіз у/аз іп іЬе Ьедіппіпд у/ііЬ іЬе Оосі. 
ТЬгоидЬ іі еуегуіЬіпд у/аз сіопе; апсі у/ііЬ-
оиі іі поі ЄУЄП опе іЬіпд у/аз сіопе, у/ЬісЬ 
Ьаз Ьееп сіопе.' (ЛоЬп 1 :1 -3 , Т)іадІоЬЬ, іп-
іегііпеаг геасііпд) (ЛоЬп 1 : 1 8 ; Ееуеіаііоп 
3 : 1 4 ) ТЬе Ьодоз, ог ТУогсІ, із Лезиз СЬгізі. 
(РГОУЄГЬЗ 8 : 2 2 - 3 1 ) Азісіе £гот АІтідЬіу 
Оосі іЬеге аге по Ьеіпдз, Ьиі аП аге сгеа-
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іигез, іЬеге£оге аіі аге зоиїз. ТЬе У/ОГСІ 
"досі" теаш МідЬіу Опе. ТЬеге аге шапу 
тідЬіу опез саііесі "досіз", Ьиі ІЬеге із опіу 
опе АІтідЬіу Оосі, "у/Ьозе пате аіопе із 
^ЬоуаЬ," апсі у/Ьо із іЬе Мозі НідЬ: "Рог 
ІЬои агі дгеаі, апсі сіоезі у/опсігоиз іЬіпдз: 
іЬои агі Сой аіопе." (Рзаїт 86:10) "Опе 
Оосі апсі РаіЬег о£ аіі, у/Ьо із аЬоуе аіі, 
апсі іЬгоидЬ аіі, апсі іп уои аіі." (ЕрЬе-
зіапз 4:6) ^ЬоуаЬ із іЬе 8е1£ - ехізііпд 
Опе: " Р г о т еуегіазііпд іо еуегіазііпд, іЬои 
агі Оосі." (Рзаїт 90:2) СЬгізі ^зиз із а 
тідЬіу опе апсі іЬеге£оге а досі. ТеЬоуаЬ 
із ТЬе АІтідЬіу Опе апсі Ьепсе дгеаіег іЬап 
^зиз: "Рог ІЬеге із опе Оосі, апсі опе т е -
сііаіог Ьеіу/ееп Оосі апсі теп, іЬе тап СЬгізі 
^зив." (1 ТітоіЬу 2:5) Коіе іЬе зсгір-
іигез, у/ЬісЬ у/е Ьеге зеі сіоу/п, апсі у/ЬісЬ 
зреак оі оіЬег сгеаіигез аз "досіз": " І 
Ьауе заісі, Уе аге досіз; апсі аіі оі уои аге 
сЬіїсІгеп оі ІЬе Мозі НідЬ."—Рзаїт 82: 6; 
ЛоЬп 10:34-36. 

^зиз заісі оі Ьіз РаіЬег, іЬе АІтідЬіу 
Оосі: "Му РаіЬег із дгеаіег іЬап І . " (ЛоЬп 
14:28) ^зиз зреакз оі ^ЬоуаЬ аз ЬІ8 Ра
іЬег Ьесаизе ІЬе АІтідЬіу Оосі із ІЬе Ьі£е-
діуег іо іЬе 8оп. ^зиз їигіЬегтоге зауз: 
" І апсі т у РаіЬег аге опе." (ЛоЬп 10: 30) 
Мапі£езі1у Ьіз У/ОГСІЗ теап ІЬаі Ье апсі Ьіз 
РаіЬег аге іп сотріеіе ипііу ог Ьагтопу, 
аіу/ауз асііпд іодеіЬег, апсі ІЬеге аге тапу 
зсгіріигез іЬаі ЗЬОУ/ ІЬіз, рагіісиїагіу іЬе 
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сіесіагаііоп оі Зезив Ьітзе1£ аз зеі £огіЬ іп 
Рзаїт 40:8. 

Атопд зрігіі сгеаіигез о£ оісі ІЬеге у/аз 
опе патесі Ьисі£ег, а тідЬіу опе апсі Ьепсе 
а досі. ТЬе пате Ьиеі£ег теапз "зЬіпіпд 
опе, ог ЬгідЬі зіаг". ТЬе Ьодоз, у/Ьо ІЗ ІЬе 
Ьогсі ^зиз СЬгізі, із саііесі "ТЬе ВгідЬі 
апсі Могпіпд 8іаг". (Кеуеіаііоп 22:16) 
ОіЬег зрігіі сгеаіигез аге саііесі "віагз" 
апсі аге тідЬіу опез. (^исідез 5: 20; Рзаїт 
148:3) Ьисі£ег у/аз епігизіесі у/ііЬ іЬе оЬ-
Идаііоп апсі сЬагдес! у/ііЬ ІЬе сіиіу оі ОУЄГ-
зееіпд іЬе сгеаііоп о£ іЬе еагіЬ. Не геЬеІІес! 
адаіпзі іЬе АІтідЬіу Оосі, апсі (Псі зо у/Ш-
іпдіу апсі сІеІіЬегаіеІу, апсі іЬеге£оге Ье
еате у/іскесі, апсі £гот іЬепсе£огіЬ Ье із 
кпоу/п іп іЬе Вегіріигез Ьу ІЬе £оиг патез 
іо У/ІІ: 8аіап, у/ЬісЬ теапз іЬе оррозег о£ 
АІтідЬіу Оосі; Зегрепі, теапіпд сіесеіу-
ег; ВЄУІІ, теапіпд зіапсіегег; апсі Вгадоп, 
теапіпд сіеуоигег. (Ееуеіаііоп 20:1-3; 
12:9) А.11 оррозіііоп ог геЬеШоп адаіпзі 
АІтідЬіу Оосі із зіп, апсі ап епІідЬіепес! 
сгеаіиге У/ЬО у/і11£и11у зіпз із у/іскесі. Ьи-
сі£ег'з у/іскесіпезз у/аз тасіе тапі£езі іп іЬе 
£о11оу/іпд таппег: 

ТЬе АІтідЬіу Оосі сгеаіесі тап апсі сге
аіесі іЬе еагіЬ £ог тап. (ІзаіаЬ 45:12,18) 
ТЬе тап Асіат, Ьеіпд рег£есі, у/аз ІЬе ЬідЬ-
езі о£ еагіЬ'з сгеаііоп, апсі у/Ьеп Оосі Іаісі 
іЬе £оипс1аііоп о£ іЬе еагіЬ аз ІЬе ріасе 
о£ тап'з ЬаЬііаііоп ІЬеге у/аз дгеаі ^оу 
атопдзі ІЬе зрігіі сгеаіигез о£ Ьеауеп; аз 
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іі із у/гіііеп: "ЛУЬеге у/азі іЬои у/Ьеп І 
Іаісі іЬе £оипсІаііоп8 о£ іЬе еагіЬ? сіесіаге, 
іі іЬои Ьазі ипсіегвіапсііпд. "\УЬеп ІЬе тогп-
іпд віагз вапд іодеіЬег, апсі аіі іЬе зопв оі 
Оосі вЬоиіесі £ог іоуГ'—ЗоЬ 38:4,7. 

Ілісі£ег у/ав ІЬеге апсі ЬеЬеІсІ іЬе дгеаі 
ргаіве діуеп іо іЬе АІтідЬіу Сгосі Ьу Ніз 
питегоиз сгеаіигез. Соуеіоизпезв £оип<1 а 
ріасе іп іЬе Ьеагі о£ Ьисі£ег; Ье сіезігесі 
іо Ьауе іЬе ргаізе ІЬаі у/аз Ьезіоу/есі ироп 
іЬе Мові НідЬ. (^егетіаЬ 51:13) Не зеі 
аЬоиі іо оррозе АІтідЬіу Сгосі апсі іо еп-
ігар тап апсі Ьгіпд аЬоиі Ьіз сіезігиеііоп, 
апсі іот іЬіз ригрозе Ье изесі ІЬе вегрепі. 
Асіат апсі ЕУЄ у/еге іп Есіеп апсі Ьасі ге
сеіуесі Сгосі'з зресШс соттапсітепі іо ге-
£гаіп £гот сІізоЬесІіепсе, Ьеіпд іп£огтесІ Ьу 
іЬе Мозі НідЬ іЬаі іЬе еаііпд оі а сегіаіп 
£гиіі у/оиісі сопзіііиіе ап асі о£ СІізоЬесІі
епсе, рипівЬаЬІе у/ііЬ сІеаіЬ. (Сгепезіз 2:17) 
Ьисі£ег арргоасЬесІ ЕУЄ апсі іпдиігесі у/Ьу 
зЬе сіісі поі еаі о£ іЬе £гиіі іЬаі у/ав £огЬісІ-
сіеп. ЕУЄ герііесі: "Скні ЬаіЬ ваісі, Уе вЬаІІ 
поі еаі о£ іі, пеііЬег зЬаІІ уе іоисЬ іі, Іезі 
уе сііе." 8реакіпд іЬгоидЬ іЬе зегрепі іЬаі 
Ье тідЬі СІЄСЄІУЄ ЕУЄ, Ьисі£ег герііесі іо 
Ьег: "Уе вЬаІІ поі вигеїу сііе: £ог Сгосі 
СІОІЬ кпоу/ іЬаі іп іЬе сіау уе еаі іЬегео£, 
іЬеп уоиг еуев вЬаІІ Ье орепесі; апсі уе зЬаІІ 
Ье аз досіз, кпоу/іпд доосі апсі ЄУІІ."—Сгеп
езіз 3:1-5. 

ТЬе у/отап Ьасі а сіезіге іо "Ье аз досіз", 
іЬаі із, іо Ье аз у/ізе аз зрігіі сгеаіигез, У/ЬО 
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роввевв кпоу/іесіде зирегіог іо ІЬаі оі іЬе 
Ьшпап сгеаіиге. Уіеісііпд іо ІЬаі сіевіге, вЬе 
уіоіаіесі іЬе Іау/ оі АІтідЬіу Оосі, апсі іЬеп 
Асіат д'оіпесі Ьег іп іЬе ігапздгезвіоп ог віп. 
ТЬаі у/ав іЬе Ьедіппіпд оі у/іскесіпезв апсі 
аізо іЬе Ьедіппіпд о£ геїідіоп. Іі у/Ш воипсі 
вігапде іо 8 о т е іо вау ІЬаі ІЬіз у/ав іЬе Ье
діппіпд оі геїідіоп; Ьиі іі ів ІЬе ІгиіЬ. 
Ргорегіу сіейпесі, "геїідіоп" теапв іЬе сіо-
іпд оі апуіЬіпд сопігагу іо ІЬе У/Ш ОІ АІ
тідЬіу Оосі. ТЬаі у/ЬісЬ іпсіисесі ЕУЄ ІО 
іаке а соигве сопігагу іо Оосі'в соттапсі-
тепі у/ав іЬе сіесерііоп ргасіісесі оп Ьег Ьу 
Ьисі£ег, апсі вЬе уіеИесІ Ьесаиве вЬе у/апі-
есі вотеіЬіпд іЬаі Ьасі поі Ьееп діуеп іо 
Ьег Ьу іЬе Мові НідЬ. Ьисіїег апсі тапу 
оі іЬе оіЬег апдеііс сгеаіигез У/ЬО Ьееате 
у/іскесі іпігосіисесі апсі саивесі теп іо ргас-
іісе геїідіоп. Еоііоу/іпд іЬе ргасіісе оі ЄУІІ 
ог у/іскесі егеаіигев із а зпаге, апсі £ог іЬаі 
геавоп ^ЬоуаЬ Оосі заісі іо Івгаеі іЬеге-
а£іег іЬаі іЬеу тизі кеер іЬетзеїуез ігее 
£гот геїідіоп, Ьесаизе £ог іЬет іо ргасіісе 
апсі асіорі ІЬе геїідіоп о£ іЬе Сапаапііев, 
у/Ьо у/еге ипсіег іЬе іпйиепсе оі врігіі сіе-
топз, у/оиісі Ье а впаге ипіо іЬет.—Беи-
іегопоту 7:16. 

Іі у/ав Ьисі£ег, ПОУ/ кпоу/п ав іЗаіап іЬаі 
оИ ІЗегрепі, іЬе БЄУІІ, іЬаі Іесі тап іпіо 
віп, апсі іЬегеіюге Ьисі£ег ів саііесі "ІЬаі 
у/іскесі опе". (1 ЛоЬп 2:13,14; 3:12; 5:18, 
19) Ьисі£ег у/аз а ЬідЬ апсі тідЬіу опе, 
апсі Ьіз соуеіоизпевв Іесі іо Ьів сіедгасіаііоп 
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апсі у/Ш епсі іп Ьіа иііітаіе сіеаігисііоп. 
Сопсегпіпд Ьисіїег, ПОУ/ іЬе ВЄУІІ, іі іа 
у/гіііеп іп іЬе 8сгіріигеа: "НОУ/ агі ІЬои 
£а11еп їгот Ьеауеп, О Ьисііег, аоп оі іЬе 
тогпіпд! ЬОУ/ агі іЬои сиі СІОУ/П іо іЬе 
дгоипсЬ у/ЬісЬ сіісізі у/еакеп іЬе паііопа! 
Еог іЬои Ьааі ааісі іп ІЬіпе Ьеагі, І У/Ш 
ааеепсі іпіо Ьеауеп, І у/Ш ехаїі т у іЬгопе 
аЬоуе іЬе аіага о£ Оосі: І у/Ш аіі аіао ироп 
іЬе тоипі о£ іЬе сопдгедаііоп, іп ІЬе вісіеа 
оі іЬе погіЬ: І у/Ш ааеепсі аЬоуе іЬе ЬеідЬіа 
оі іЬе сіоисіа: І У/Ш Ье Пке іЬе Моаі НідЬ. 
Уеі іЬои аЬаІі Ье ЬгоидЬі СІОУ/П іо Ьеіі, іо іЬе 
вісіеа оі іЬе ріі." (ІваіаЬ 14:12-15) "ТЬои 
Ьааі Ьееп іп Есіеп іЬе дагсіеп оі Оосі; еуегу 
ргесіоиа віопе у/ав іЬу еоуегіпд, іЬе вагсііив, 
іораг, апсі іЬе сііатопсі, ІЬе Ьегуі, ІЬе опух, 
апсі іЬе заврег, іЬе варрЬіге, іЬе етегаїсі, 
апсі іЬе сагЬипсІе, апсі доісі: іЬе у/огктап-
аЬір оі ІЬу іаЬгеіа апсі о£ іЬу рірев у/ав рге-
рагесі іп іЬее іп іЬе сіау іЬаі іЬои у/аві сге
аіесі. ТЬои агі іЬе апоіпіесі сЬегиЬ іЬаі СОУ-
егеіЬ; апсі І Ьауе веі іЬее во: іЬои у/аві 
ироп іЬе ЬоГу тоипіаіп оі Оосі; ІЬои Ьааі 
у/аікесі ир апсі ЙОУ/П іп ІЬе тісіві оі іЬе 
віопев оі йге. ТЬои у/аві регресі іп ІЬу 
у/ауа ігот іЬе сіау ІЬаі іЬои у/ааі сгеаіесі, 
ІШ іпідиііу у/аа £оипс! іп іЬее." "А11 ІЬеу 
іЬаі кпоу/ іЬее атопд ІЬе реоріе вЬаІІ Ье 
ааіопіаЬесІ аі іЬее: ІЬои аЬаІі Ье а іеггог, 
апсі ПЄУЄГ вЬаІІ іЬои Ье апу тоге."—Еяе-
кіеі 28:13-15,19. 
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Рог іЬеіг сНвоЬесііепсе Асіат апсі ЕУЄ 
у/еге вепіепсесі іо сІеаіЬ, іп Ьагтопу у/ііЬ 
Сгосі'з іау/ ог соттапсітепі: 'Іп ІЬе сіау 
уои еаі іЬегеоі уои вЬаІІ зигеїу сііе.' ТЬеу 
сіісі зигеїу апсі асіиаііу сііе у/ііЬіп ІЬаі вате 
сіау іЬаі іЬеу віппесі. А сіау у/ііЬ іЬе Ьогсі 
ів ав а іЬоивапсІ уеагв у/ііЬ тап; апсі у/ііЬ-
іп іЬаі іЬоивапсІ-уеаг регіосі ЬоіЬ оі іЬет 
сііесі. (2 Реіег 3:8) Асіат апсі ЕУЄ у/еге 
СІГІУЄП оиі о£ іЬе дагсіеп оі Есіеп апсі, ав а 
рагі оі іЬеіг рипівЬтепі, гедиігесі іо еагп 
іЬеіг Ьгеасі іп іЬе зу/еаі оі ІЬеіг £асе апсі 
іо йдЬі іЬе іЬівіїев апсі іЬогпв. Асіат у/ав 
у/іскесі апсі сііесі ав висЬ, апсі Ьів епсі ів сіе-
вігисііоп. (1 ТітоіЬу 2:14; Рваїт 145: 20) 
Аі іЬе вате ііте Ваіап у/ав вепіепсесі іо 
сІеаіЬ, Ьиі Ьів ехесиііоп у/ав сіеіеггесі. 

ЛУЬу у/ав поі ІЬе дисідтепі оі сіезігис-
ііоп ехесиіесі адаіпзі ІЬе ВЄУІІ аі ІЬе ііте 
Ье у/ав асі̂ исідесі диіііу оі йеаіЬ? ТЬів Ьаз 
Ьееп а тисЬ іеЬаіесІ диезііоп атопдзі теп, 
Ьиі іЬе 8сгіріигез таке іі диііе сіеаг. ТЬе 
БЄУІІ, зееіпд іЬаі Асіат у/аз поі іттесіі-
аіеіу риі іо сІеаіЬ, по сІоиЬі геавопесі іЬаі 
Оосі соиісі поі риі Ьіт іо сІеаіЬ апсі Ье соп-
зівіепі. 8аіап у/оиісі геавоп, 'І£ Сгосі риів 
Асіат іо сІеаіЬ, іЬаі із ап асітізвіоп іЬаі 
Ніз сгеаііоп ів поі рег£есі. Іі Ье сіоез поі 
риі Ьіт іо сІеаіЬ, іЬеп іЬаі теапз іЬаі Ьіз 
у/огсі саппоі Ье ігизіесі.' 8аіап у/оиісі геа-
воп іЬаі, ЬОУ/ЄУЄГ ІЬе таііег іигпесі оиі, 
Ье у/оиісі Ье аЬІе іо ргоуе ІЬаі вгосі із поі 
аіі-роу/егїиі, апсі іЬеге£оге іЬаі Не соиісі 
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поі риі а тап оп еагіЬ у/Ьо у/оиіа* гетаіп 
ігие апсі £аііЬ£и1 іо Оосі. Іп еагіЬ апсі іп 
Ьеауеп, іЬеп, аіі сгеаііоп у/оиісі іоок ироп 
Оосі аз ітрег£есі, Ьепсе поі а11-роу/ег£и1, 
аіі-у/ізе, апсі аіі-зизі, апсі іЬеге£оге аіі сгеа
ііоп у/оиісі діуе Ьопог апсі діогу іо 8аіап 
Ьесаизе 8аіап Ьасі іЬиз ехрозесі Оосі. ТЬіз 
сопсіизіоп о£ Ьіз із ^изіШес! £гот іЬе соигзе 
Ье іоок. 8аіап іЬеп сЬаІІепдесІ АІтідЬіу 
Оосі, зауіпд іп зиЬзіапсе іЬаі Оосі соиісі 
поі риі а тап оп еагіЬ у/Ьо у/оиісі гетаіп 
£аііЬ£и1 апсі ігие іо Н і т ; ІЬаі 8аіап соиісі 
саизе аіі теп іо сигзе Оосі: "Апсі 8аіап 
апзу/егесі ІЬе Ьогсі, апсі заісі, 8кіп £ог зкіп; 
уеа, аіі іЬаі а тап ЬаіЬ у/Ш Ье діуе £ог Ьіз 
1і£е. Виі риі £огіЬ іЬіпе Ьапсі ПОУ/, апсі 
іоисЬ Ьіз Ьопе апсі Ьіз ЙезЬ, апсі Ье у/Ш 
сигзе іЬее іо іЬу £асе.''—^оЬ 2:4, 5. 

ТЬаі сЬаІІепде гаізесі іЬе диезііоп аз іо 
у/Ьо із зиргете. То ассері 8аіап'з сЬаІ-
Іепде апсі діуе Ьіт ап оррогіипііу іо ргоуе 
Ьіз сЬаІІепде, апсі Ьіз £аі1іпд іо ргоуе ІЬе 
зате, зисЬ у/оиїй ЗЬОУ/ 8аіап іо Ье а Иаг, 
у/оиісі езіаЬИзЬ іп ІЬе тіпсіз о£ сгеаііоп іЬаі 
Оосі із зиргете, апсі у/оиісі £игпізЬ іЬет а 
Ьазіз £ог іЬеіг £аііЬ апсі оЬесІіепсе. Оосі сіісі 
ассері 8аіап'з сЬаІІепде апсі аппоипсесі іо 
8аіап аі іЬе ііте іЬаі іп сіие ііте Не у/оиісі 
Ьауе іЬе іезіітопу СІЄІІУЄГЄСІ іЬгоидЬоиі ІЬе 
еагіЬ іЬаі Оосі із а11-роу/ег£и1 апсі іЬаі іЬеп 
Ье у/оиИ ехегсізе Ьіз роу/ег іп сіезігоуіпд 
8аіап апсі аіі Ьіз у/огкз. ТЬіз гесогсі арреагз 
іп іЬе ВіЬІе, у/Ьегеіп Оосі заісі іо 8аіап: 
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'Еог іЬіз саше Ьауе І регтіііесі іЬее іо 
гетаіп; іо ЗЬОУ/ іЬее т у роу/ег, апсі ІЬаі 
т у пате тау Ье сіесіагесі іЬгоидЬоиі аіі 
ІЬе еагіЬ.' (Ехосіиз 9:16, Ьеезег) ТЬаі сег-
іаіпіу теапз ІЬаі Оосі у/оиісі регтіі 8аіап 
а ігее Ьапсі іо сіо аіі Ье соиісі іп оррозіііоп 
іо ^ЬоуаЬ апсі адаіпзі тапкіпсі апсі іЬаі 
іп сіие ііте Оосі у/оиісі ргоуе Ваіап а Наг 
апсі Ьітзе1£ зиргете, апсі ргоуе ІЬіз іо іЬе 
заіізїасііоп оі аіі сгеаііоп ІЬаі ІОУЄ гідЬі-
еоизпезз. Оосі сіісі поі регтіі іЗаіап іо соп-
ііпие Ьіз у/іскесіпезз іот 8аіап'з Ьепейі, Ьиі 
Ье сШ іі іо іигпізЬ ап оррогіипііу іо аіі 
сгеаііоп іо сЬоозе Ьеіу/ееп гідЬі апсі у/гопд 
апсі іЬиз ргоуе іЬеіг ОУ/П іпіедгііу іоу/агсі 
Ніт, апсі іЬозе ргоуіпд ІЬеіг іпіедгііу у/оиісі 
Ье геу/агсіесі Ьу Ше еуегіазііпд, апсі іЬозе 
у/Ьо Ьоісі іо іЬе БЄУІІ у/оиісі у/ііЬ Ьіт зиі> 
іег еуегіазііпд сіезігисііоп. ТЬе регтіззіоп 
оі у/іскесіпезз іп іЬе еагіЬ ОУЄГ іЬе сепіи-
гіез разі, іЬеге£оге, Ьаз айогсіесі іЬе оррог
іипііу іо аіі сгеаіигез іо ргоуе іЬеіг іпіед-
гііу іоу/агсі Оосі; апсі іЬозе іаіііпд ог ге-
іизіпд іо сіо зо, іЬегеЬу ргоуе іЬетзеїуез 
епіігеїу ипу/огіЬу оі Іііе еуегіазііпд. Іі із 
глігіЬег ргоуесі іЬаі іЬе зоиі із поі іттог-
іаі апсі іЬаі а сгеаіиге саппоі Ье у/іШиїїу 
у/іскесі апсі сопііпие іо ИУЄ оп ЇОГЄУЄГ. І І 
езіаЬІізЬез іЬе гиіе іЬаі опіу іЬозе у/Ьо геп-
сіег іЬетзеїуез у/ШіпдІу іп оЬесІіепсе іо АІ
тідЬіу Оосі сап Ьауе 1і£е еуегіазііпд. 
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ІпЬегіі Беаіп 
ЛУЬеп Асіат апсі ЕУЄ у/еге рег£есі апсі 

іп Есіеп, апсі Ье£оге зіп Ьасі епіегесі, Оосі 
дауе іо іЬет ІЬіз сотптпапсітепі: "Ве £гиіі-
£и1, апсі тиіііріу, апсі герІепізЬ [Ш1] іЬе 
еагіЬ." (Оепезіз 1:28) КоіЬіпд \уаз сіопе 
іо сапу оиі іЬаі соттапатепі у/ЬіІе ІЬеу 
у/еге іп Есіеп. N01; ипііі а£іег Асіат апсі 
Ьіз у/і£е у/еге зепіепсесі іо сІеаіЬ апсі СІГІУ-
еп £гот Есіеп сіісі ІЬеу таке апу аііетрі 
іо саггу оиі іЬаі СІІУІПЄ соттапсітепі. Іі 
у/аз іЬе ітрег£ееі тап апсі у/отап, зеп-
іепсесі іо йеаіЬ, іЬаі Ьедап іо ехегсізе іЬеіг 
Оосі-діуеп роу/ег іо Ьгіпд сЬіїсІгеп іпіо іЬе 
у/огісі. Саіп у/аз іЬе пгзі опе Ьогп, апсі ІЬеп 
АЬеІ у/аз Ьогп. (Оепезіз 4:1,2) ТЬе іезі 
ироп Ьитап сгеаіигез гаізесі Ьу іЬе БЄУІІ'З 
сЬаІІепде Ьедап іттесііаіеіу. Саіп уіеісіесі 
іо іЬе іптіепсе оі іЬе БЄУІІ апсі тигсіегесі 
Ьіз ЬгоіЬег. АЬеІ сЬозе іо зегуе Оосі; апсі 
Ьіз £аііЬ апсі оЬесІіепсе у/еге соипіесі ипіо 
Ьіт аз гідЬіеоизпезз. ТЬиз Ье гесеіуесі 
Оосі'з арргоуаі. (НеЬгеу/з 11:4) Лу"Ьеп 
Ьисі£ег, Ье£оге Ье Ьееате іЬе БЄУІІ, у/аз 
тасіе ОУЄГІОГСІ Ье у/аз діуеп "іЬе роу/ег 
о£ сІеаіЬ", у/ЬісЬ роу/ег Ье іЬегеа£іег ге-
іаіпесі. (НеЬгеу/з 2:14) Ву іпсіисіпд Саіп 
іо Ье оЬесІіепі іо Ьіт, апсі зееіпд ІЬаі АЬеІ 
у/аз £аііЬ£и1 іо Оосі, іЬе БЄУІІ сЬозе іо тиг-
сіег АЬеІ іп огсіег іо саггу оиі Ьіз у/іекесі 
сЬаІІепде. ТЬе БЄУІІ ІЗ ІЬе опе ІЬаі у/аз ге-
зропзіЬІе £ог іЬе тигсіег о£ АЬеІ. ТЬе Ьогсі 
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^зиз Шегеа£іег зіаіесі аиШогііаііуеІу Шаі 
АЬеІ у/аз а гідЬіеоиз тап апсі Шаі Ше 
БЄУІІ у/аз а Наг, апсі а тигсіегег £гот Ше 
Ьедіппіпд. (МаііЬеу/ 23: 35; ЛоЬп 8: 44) 
ТЬіз віаіетепі Ьу Ше Ьогсі ^виз із £иг-
Шег ргоо£ о£ Ше аиіЬепіісііу о£ Ше Оеп-
езіз гесогсі. ТЬіз БІУІПЄ Кесогсі аізо ргоуез 
Шаі Ше АІтідЬіу Оосі регтііз Ьшпап егеа-
іигез іо сЬоозе £ог іЬетзеїуез у/Ьот іЬеу 
у/Ш зегуе апсі Шив ІЬе оррогіипііу із а£-
£огс!ес1 іо іпіеііідепі сгеаіигез іо йх іЬеіг 
ОУ/П сіезііпу. ТЬозе у/Ьо ргоуе Шеіг іпіед
гііу іоу/агсі Оосі аге геу/агсіесі у/ііЬ 1і£е 
еуегіазііпд. ТЬе БЄУІІ Ьаз ехегсізесі а роу/-
ег£и1 іпйиепсе ОУЄГ Ьшпапкіпсі ШгоидЬоиі 
аіі Ше сепіигіез, апсі Оосі Ьа8 1е£і Ше рео
ріе £гее іо ЗЄГУЄ у/Ьот Шеу тідЬі сЬоозе. 
ТЬеге£оге іі із у/гіііеп іп Ше 8сгіріигез: 
"КПОУ/ уе поі, Шаі іо у/Ьот уе уіеісі уоиг-
8ЄІУЄ8 зегуапіз іо оЬеу, Ьіз зегуапіз уе аге 
іо у/Ьот уе оЬеу; у/ЬеШег о£ зіп ипіо СІеаіЬ, 
ог о£ оЬесІіепсе ипіо гідЬіеоизпезз?"—Ко
тапз 6:16. 

Егот АЬеІ іо Ше ііте о£ Ше Йоосі у/аз а 
регіосі о£ тоге Шап 1600 уеагз, апсі у/ііпіп 
Шаі ііте опіу Шгее теп, аз ЗЬОУ/П Ьу Ше 
ВіЬІе гесогсі, сЬозе іо зегуе Оосі. ТЬе патез 
о£ Шозе теп аге АЬеІ, ЕпосЬ апсі КоаЬ. 
КоаЬ'з зопз, аз Іаіег арреагесі, у/епі у/ііЬ 
Шеіг £аіЬег КоаЬ, Ьиі Ше Шгее теп аЬоуе 
тепііопесі аге зресійсаііу патесі. А11 Ше 
оіЬег Ьшпап сгеаіигез, аз у/еіі аз тапу 
зрігіі сгеаіигез, у/іШіп Шаі регіосі о£ і іте 
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£е11 ипсіег іЬе іпшіепсе апсі роу/ег о£ іЬе 
БЄУІІ. N 0 сІоиЬі іЬе БЄУІІ сопсіисіесі ІЬаі 
Ье у/аз ргодгезвіпд у/еіі іп ргоуіпд Ьіз 
ОУ/П дгеаіпезз апсі зирегіогііу ОУЄГ ^ Ь О -
уаЬ Отосі. 

8аіап зесіисесі тапу о£ ІЬе апдеіз апсі 
Іесі тапу о£ іЬет іпіо у/іскесіпезз; апсі 
іЬіз ЗЬОУ/З Ьіз аііетрі іо іигп аіі сгеаііоп 
адаіпзі іЬе Мозі НідЬ, ^ЬоуаЬ. ТЬе ап-
деіз іЬаі Ьееате у/іскесі аге сіевідпаіесі іп 
іЬе 8сгіріигез аз сіетопз, у/ііЬ 8аіап іЬе 
БЄУІІ аз іЬе сЬіе£ о£ сіетопз. (МаііЬеу/ 
12:24) ТЬезе сіетопз аі аіі іітез Ьауе ех-
егсізесі іпЯиепсе апсі сопігої ОУЄГ Ьитап 
сгеаіигез. Іі із іЬове сіетопз, о£ у/ЬісЬ 8а-
іап із іЬе сЬіе£, ІЬаі Ьауе саизесі теп іо 
ргасіісе геїідіоп, іЬе ригрозе Ьеіпд іо саизе 
іЬе у/огзЬір о£ сгеаіигез іпзіеасі о£ іЬе Сге-
аіог апсі іЬиз іо Ьгіпд аЬоиі гергоасЬ іо іЬе 
пате о£ АІтідЬіу Сгосі. Іі із іЬе ТУогсІ о£ 
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Оосі ІЬаі Іеасіз шеп іпіо іЬе у/ау о£ заі-
уаііоп, апсі ІЬе £о11оу/іпд зсгіріиге ЗЬОУ/З 
ІЬаі шеп, іпйиепсесі Ьу у/іскесі апдеіз, Ьауе 
іигпесі іо геїідіоп апсі у/огвЬіресІ іЬе сгеа
іиге гаіЬег іЬап ІЬе Сгеаіог апсі ІЬиз Ьауе 
ЬгоидЬі гергоасЬ ироп АІтідЬіу Оосі. "Еог 
іЬе у/гаіЬ о£ Оосі із геуеаіесі £гот Ьеауеп 
адаіпзі аіі ипдосіїіпезз апсі ипгідЬіеоизпезз 
ої теп, у/Ьо Ьоісі іЬе ігиіЬ іп ипгідЬіеоиз
пезз; Ьесаизе іЬаі у/ЬісЬ тау Ье кпоу/п оі 
Оосі із тапі£езі іп іЬет; £ог Оосі ЬаіЬ 
ЗЬЄУ/ЄСІ іі ипіо ІЬет. Еог іЬе іпуізіЬІе 
іЬіпдз оі Ьіт £гот іЬе сгеаііоп о£ іЬе 
у/огИ аге сіеагіу зееп, Ьеіпд ипсіегзіоосі 
Ьу іЬе іЬіпдз ІЬаі аге тасіе, ЄУЄП Ьіз еіег-
паї роу/ег апсі ОосІЬеасІ; зо іЬаі ІЬеу аге 
у/ііЬоиі ехсизе; Ьесаизе іЬаі, у/Ьеп іЬеу 
кпеу/ Оосі, іЬеу діогійесі Ьіт поі аз Оосі, 
пеііЬег у/еге іЬапк£и1; Ьиі Ьееате уаіп іп 
іЬеіг ітадіпаііопз, апсі іЬеіг £оо1ізЬ Ьеагі 
у/аз сіагкепесі: рго£еззіпд ІЬетзеїуез іо Ье 
\уізе, іЬеу Ьееате £оо1з, апсі сЬапдес! іЬе 
діогу о£ іЬе ипсоггирііЬІе Оосі іпіо ап і т -
аде тасіе Ике іо соггирііЬІе тап, апсі іо 
ЬігсІ8, апсі £оиг£ооіес1 Ьеазіз, апсі сгееріпд 
іЬіпдз. у7Ьеге£оге Оосі аізо дауе іЬет ир 
іо ипсіеаппезз іЬгоидЬ іЬе Іизіз о£ іЬеіг 
ОУ/П Ьеагіз, іо сІізЬопоиг іЬеіг ОУ/П Ьосііез 
Ьеіу/ееп іЬетзеїуез: у/Ьо сЬапдес! ІЬе ігиіЬ 
о£ Оосі іпіо а Ііе, апсі у/огзЬірресІ апсі ЗЄГУЄСІ 
іЬе сгеаіиге тоге ІЬап іЬе Сгеаіог, у/Ьо із 
Ьіеззесі £ог ЄУЄГ. Атеп."—Еотапз 1:18-25. 
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Уіекііпд іо Діє іпйиепсе оі сіетопз, аіі 
теп оп еагіЬ, у/ііЬ опіу а ІЄУ/ ехсерііопв, 
Ьееате у/іскесі, апсі іп ЇТоаЬ'з сіау "Оосі 
8ау/ іЬаі іЬе у/іекесіпезз оі тап у/аз дгеаі 
. . . апсі іЬе еагіЬ у/аз Шіесі у/ііЬ уіоіепсе". 
ТЬе ехсерііоп у/аз NоаЬ; аз іі із іигіЬег 
у/гіііеп: "КоаЬ у/аз а диві тап, апсі рег
ресі іп Ьіз депегаііопз, апсі КоаЬ у/аікесі 
у/ііЬ Оой." (Оепевів 6:1-12) ТЬив ЯоаЬ 
апсі іЬозе у/Ьо у/еге у/ііЬ літ сЬозе ІЬе 
у/ау оі гідЬіеоизпезз, У/Ьііе ІЬозе сЬоозіпд 
іо зегуе іЬе РЄУІІ апсі оррозе АІтідЬіу Оосі 
аге сіоотей іо сіезігисйоп. (2 Реіег 2:12) 
ТЬе АІтідЬіу Оосі ПОУ/ У/ОПІЙ ехргезз Ьіз 
у/гаіЬ адаіпзі іЬе у/ШіиІІу у/іскесі апсі аі 
іЬе зате ііте таке а дгеаі ргорЬеііс ріе-
іиге іогеіеіііпд у/Ьаі у/оиісі Ье іЬе епсі оі 
аїі ІЬе у/іекесі паііопз апсі реоріез оі ІЬе 
еагіЬ, іпеїшііпд іЬе Белої апсі оіЬег у/іск
есі сіетопз. ТЬегеіоге Ше АІтідЬіу Оосі 
ЬгоидЬі Ше дгеаі Йоосі оі у/аіегз ироп Ше 
еагіЬ апсі сіезігоуесі аіі Ьитап сгеаіигез, 
зауе опіу №оаЬ апсі іЬе тетЬегз оі Ьів 
іатіїу, у/Ьо Ьасі ЗЬОУЛІ Шеіг іаіШ іп Оосі 
апсі еЬозеп іо Ье оЬейіепі іо ІЬе АІтідЬіу 
Оосі. (Оепевіз 7:1-23) ТЬаі Йоосі у/аз а іуре 
ог ргорЬеііс рісіиге зЬоу/іпд у/Ьаі Оосі'в 
ригрове із сопсегпіпд іЬе у/іскесі апсі Шаі 
Ье у/Ш сіезігоу аіі зисЬ аі Агтадесісіоп, "ІЬе 
ЬаШе оі Шаі дгеаі сіау оі Оосі АІтідЬіу," 
апсі іЬезе ігиіЬз Ье Ьаз тасіе сіеаг іо іЬозе 
у/Ьо ІОУЄ Ьіт апсі у/Ьо аге ПОУ/ оп ІЬе еагіЬ. 
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— 1 СогіпіЬіапз 1 0 : 1 1 ; Котапз 1 5 : 4 ; КЄУ-
еіаііоп 1 6 : 1 3 - 1 6 ; 2 Реіег 3 : 6 - 1 2 . 

КоаЬ апсі Ьіз іатіїу у/еге еаггіесі ОУЄГ 
іЬе йоосі іп іЬе агк, у/ЬісЬ ]№оаЬ Ьасі Ьиііі 
аі іЬе соттапсі оі ЛеЬоуаЬ Оосі, апсі у/ЬісЬ 
агк у/аз а іуре ог ргорЬеііс ріеіиге оі іЬе 
огдапкаііоп оі ^ЬоуаЬ Сой* ипсіег СЬгізі 
^зиз. ТЬегеаііег Сосі дауе іЬіз сотшапсі-
тепі іо №оаЬ апсі іо Ьіз зопз: "Апсі уои, 
Ье уе йлііііиі, апсі тиіііріу; Ьгіпд іогіЬ 
аЬипаапіІу іп іЬе еагіЬ, апсі тиіііріу іЬеге-
іп.''—Оепезіз 9 : 7 . 

Адаіп іЬе Ьитап гасе іпсгеазесі іп іЬе 
еагіЬ, апсі ІЬе БЄУІІ у/аз Ьизу іо зее іо іі 
іЬаі теп у/еге іигпесі ау/ау і гот ІЬе АІ
тідЬіу Оосі. То ассотрІізЬ Ьіз у/іскесі риг-
розе іЬе ОЄУІІ огдапігесі теп іпіо а геїі-
діоиз Ьосіу. Штгосі, а уегу у/іскесі тап, Ье
еате іЬе сіісіаіог оі ІЬе огдапіяесі паііоп 
оі ВаЬуІоп апсі поі опіу гиіесі іЬе реоріе 
у/ііЬ ап ігоп Ьапсі Ьиі еаизесі іЬе реоріе іо 
у/огзЬір Ьіт, апсі Ьепсе іі у/аз сіаітесі £ог 
Мтгосі іЬаі Ье у/аз а досі апсі тідЬіу опе іп 
іЬе еагіЬ: " А тідЬіу Ьипіег Ьеіоге [іЬаі із, 
дгеаіег іЬап] іЬе Ьогсі." (Оепезіз 1 0 : 8 , 9 ) 
ТЬегеа£іег еуегу паііоп £е11 ипсіег іЬе роу/-
ег£и1 іпйиепсе оі ІЬе сіетопз, Іесі Ьу Ваіап 
іЬеіг сЬіеі, апсі ргасіісесі сіетопізт, оіЬег-
у/ізе саііесі "геїідіоп", у/ЬісЬ гергоасЬесІ іЬе 
пате оі АІтідЬіу Оосі апсі іигпесі іЬе рео
ріе іпіо у/іскесіпезз. ТЬе ригрозе оі зисЬ оп 
іЬе рагі оі ІЬе сіетопз у/аз іо іигп іЬе Ьи-
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тап гасе адаіпзі Оосі апсі іеасі іЬет іпіо 
сіезігиеііоп. 

Ву паіиге Ьитап сгеаіигез сіезіге іо Іоок 
ир іо апсі у/огзЬір зоте ЬідЬег роу/ег, апсі 
іЬе БЄУІІ Ьаз сЬозеп геїідіоп аз Ьеіпд іЬе 
еазіезі теапз оі сіесеіуіпд іЬе реоріе апсі 
іигпіпд іЬет ау/ау ігот Оосі Ьу саизіпд 
ІЬет іо у/огзЬір апуіЬіпд, зисЬ аз ітадез, 
апсі іо ЬОУ/ СІОУ/П іо зисЬ, іЬаі іЬеу тідЬі 
Ье іигпесі ау/ау ігот Оосі. ТЬе БЄУІІ Ьаз 
тасіе іЬе тозі оі іі, сіесеіуіпд іЬе реоріе, 
апсі Ьаз тасіе ІЬет іЬіпк ІЬаі ІЬеу у/еге 
у/огзЬіріпд Оосі, у/Ьеп іп іасі ІЬеу у/еге 
у/огзЬіріпд іЬе Г>еуі1. ТЬегеіоге "геїідіоп" 
сіеагіу теапз ІЬе йоіпд ог ргаеіісіпд оі 
апуіЬіпд іЬаі із сопігагу іо ІЬе у/Ш оі 
Оосі ог іЬаі у/ЬісЬ іепсіз іо іигп теп ау/ау 
ігот АІтідЬіу Оосі апсі ІЬе у/огзЬір оі 
ІЬе Мозі НідЬ. Аі іЬе ргезепі і іте ІЬеге 
аге Ьипсігесіз оі геїідіопз ргасіісесі іп іЬе 
еагіЬ апсі тапу оі ІЬе ргасііііопегз іЬеге-
оі іЬіпк іЬеу аге зегуіпд іЬе Ьогсі Оосі. 
Весаизе ІЬеу аге іп сіагкпезз аз іо Оосі'з 
ригрозе іЬеу аге ипсіег ІЬе іпйиепсе апсі 
роу/ег оі іЬе БЄУІІ апсі Ьауе Ьееп іигпесі 
ау/ау ігот Оосі. ІЯопе оі ІЬет іп іасі зегуе 
іЬе Мозі НідЬ, Ьесаизе іЬеу ІОІІОУ/ ІЬе іга-
сііііопз оі теп апсі ідпоге ІЬе ТУогсІ оі Оосі, 
у/ЬісЬ із ІЬе опіу ігие диісіе. То Іеагп оі 
ІЬе ригрозе оі ^ЬоуаЬ іоу/агсі тапкіпсі 
опе тизі Ьауе ап Ьопезі апсі зіпсеге сіе
зіге іо кпоу/ іЬе ігиіЬ апсі ІЬеп Ье йііідепі 
іп веекіпд іо кпоу/ ІЬе ігиіЬ, апсі іЬе опіу 
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у/ау іо Іеагп із іо зіисіу Сгосі'з У/ОГСІ аз зеі 
£огіЬ іп іЬе ВіЬІе. ТЬегеїоге зеагсЬегз £ог 
ігиіЬ тизі ЬЄІІЄУЄ іЬаі ^ЬоуаЬ Отосі із іЬе 
АІтідЬіу апсі іЬаі іЬе ВіЬІе сопіаіпз Ьіз 
ТУогсІ оі ігиіЬ. ТЬе тап у/Ьо еопііпиез іо 
Ьоісі іо ІЬе сіосігіпе о£ еуоіиііоп сопсегп-
іпд тап у/і11 ПЄУЄГ кпоу/ іЬе ігиіЬ, Ьиі 
у/Ш сопііпие іп сіагкпезз сопсегпіпд ЄгосГз 
ригрозе. 

Бие іо Асіат'з зіп, іЬе гезиіі оі у/ЬісЬ 
Ьаз Ьееп іпЬегііесІ Ьу Ьіз ойзргіпд, аіі Ьи
тап сгеаіигез Ьауе Ьееп Ьогп іп зіп ипсіег 
іЬе сопсіетпаііоп о£ йеаіЬ. ЕУЄП ап ітрег-
£есі тап, ЬОУ/ЄУЄГ, сап Ьауе а зіпсеге сіезіге 
іо кпоу/ апсі іо зегуе іЬе АІтідЬіу Сгосі апсі, 
іЬеп сіоіпд зо, Ье тау ГЄСЄІУЄ ІЬе £ауог о£ 
Сгосі. АЬеІ у/аз ітрег£есі аі Ьіз ЬігіЬ, Ьиі 
Ье Ьасі а зіпсеге Ьеагі'з сіезіге іо зегуе ІЬе 
дгеаі АІтідЬіу Огосі, апсі Ьесаизе оі Ьіз 
їаііЬ апсі оЬесІіепсе іо Сгосі Ье у/аз соипі-
есі а гідЬіеоиз тап. Іі із ЄУЄП ЗО У/ІІЬ аіі 
у/Ьо епіігеїу СІЄУОІЄ іЬетзеїуез іо АІтідЬіу 
Оосі, ехегсізіпд £аііЬ апсі оЬесІіепсе. Асіат 
апсі ЕУЄ у/еге ипсіег іЬе сигзе оі сІеаіЬ у/Ьеп 
іЬеіг сЬіїсІгеп у/еге Ьогп, апсі песеззагіїу 
ІЬеіг сЬіїсІгеп у/еге Ьогп ітрег£есі: "Ве-
Ьоісі, І у/аз зЬареп іп іпідиііу, апсі іп зіп 
сіісі т у тоіЬег сопсеіуе т е . " (Рзаїт 51: 5) 
""УУЬегеїоге, аз Ьу опе тап зіп епіегесі іпіо 
іЬе У/ОГІСІ, апсі сІеаіЬ Ьу зіп; апсі зо сІеаіЬ 
раззесі ироп аіі теп, £ог іЬаі аіі Ьауе 
зіппесі."—Котапз 5:12. 
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ТЬе 8сгіріигез аЬипсІапіІу іезіііу іЬаі 
еуегу Ьитап сгеаіиге Ьаз іпЬегііесІ сІеаіЬ 
ігот Асіат апсі, сІеаіЬ Ьеіпд іЬе репаїіу 
ітрозесі іот зіп, іЬегеїоге еуегу Ьитап 
сгеаіиге тизі сііе апсі тизі гетаіп гог-
ЄУЄГ сіеасі ипіезз іЬе АІтідЬіу вгосі рго-
уісіез а теапз іот тап іо даіп Ше. ТЬе 
ВіЬІе аЬоипеїз У/ІІЬ іезіітопу іЬаі вгосі Ьаз 
тасіе апсі ргоуісіесі іЬе теапз у/ЬегеЬу зіп-
£и1 Ьитап сгеаіигез тау Ье зеі ігее ігот 
зіп апсі дат Ше еуегіазііпд. ТЬе сопсііііоп 
ироп у/ЬісЬ а Ьитап сгеаіиге тау оЬіаіп 
Ше еуегіазііпд із зеі їогіЬ іп іЬе ВіЬІе. 
Рог іЬіз геазоп а зіисіу оі іЬе ВіЬІе із оі 
дгеаіезі ітрогіапсе іо апуопе у/Ьо сіезігез 
іо ИУЄ. 

ЛЛТіеге Аге 4Ье Беай? 
ЛУЬеп Асіат сііесі, у/Ьеге йісі Ье до? Ве-

іпд а у/іШиї у/гопдсіоег, Ье у/аз сіезігоуесі. 
Не сЬозе іо зегуе іЬе БЄУІІ апсі, Ьеіпд у/іск
есі, Ье зиіїегесі сіевігиеііоп, аз іЬе дисідтепі 
оі АІтідЬіу Оосі ргоуісіез. (Рзаїт 145: 20) 
Бісі поі Асіат'з воиі зигуіуе зотеу/Ьеге? 
N 0 ; іог іЬе геазоп іЬаі Асіат сіісі поі роз-
зезз а зоиі. Асіат у/аз а воиі, а тап, а 
ЬгеаіЬіпд сгеаіиге, апсі у/Ьеп Ье сііесі іі у/аз 
іЬе зоиі іЬаі йіесі, апсі іЬаі теапі еуегу-
іЬіпд сопсегпіпд Асіат. Асіат, іЬегеіоге, 
у/епі сотріеіеіу оиі оі ехізіепсе. 

ТЬе сіосігіпе оі ІЬе "іпЬегепі іттогіаі-
ііу оі аіі зоиіз" із а Не, іЬе дгеаі Ие йгзі 
іоісі Ьу іЬе БЄУД, "іЬаі оШ 8егрепі," £ог 
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іЬе уегу ригрозе о£ сіесеіуіпд тапкіпсі апсі 
Ьгіпдіпд гергоасЬ ироп іЬе АІтідЬіу Оосі. 
ТЬаі Не о£ іЬе БЄУІІ ЬгоидЬі аЬоиі іЬе 
сІеаіЬ о£ Асіат апсі тШіопз о£ оіЬегз зіпсе. 
Непсе Лезиз заісі о£ ІЬе БЄУІІ ІЬаі "Ье у/аз 
а тигсіегег £гот ІЬе Ьедіппіпд, апсі аЬосІе 
поі іп іЬе ігиіЬ, Ьесаизе ІЬеге із по ігиіЬ 
іп Ьіт. ЛуТіеп Ье зреакеіЬ а Ие, Ье зреак-
еіЬ о£ Ьіз ОУ/П : £ог Ье із а ііаг, апсі іЬе £а-
іЬег о£ і і" . (ЛоЬп 8 : 4 4 ) ТОіїе ІЬе БЄУІІ 
роззеззез іЬе роу/ег о£ йеаіЬ, ІЬе БЄУІІ Ьіт-
зе1£ із поі іттогіаі. Оосі Ьаз епіегесі Ьіз 
дшідтепі о£ сіезігисііоп адаіпзі іЬе БЄУІІ, 
апсі іп сіие ііте ІЬе ОЄУТІ зЬаІІ Ье сот-
ріеіеіу сіезігоуесі; апсі іп ехесиііоп о£ ІЬаі 
^исідтепі ІЬе Ьогсі Лезиз СЬгізі У/Ш сіе-
зігоу іЬе Б Є У І І ; аз іі із у/гіііеп: "Рогаз-
тисЬ іЬеп аз іЬе сЬіїсІгеп аге рагіакегз 
о£ ЙезЬ апсі Ьіоосі, Ье аізо ЬітзеН Іікеу/ізе 
іоок рагі о£ іЬе зате; іЬаі іЬгоидЬ сІеаіЬ 
Ье тідЬі сіезігоу Ьіт ІЬаі Ьасі ІЬе роу/ег о£ 
сІеаіЬ, іЬаі із, іЬе СІЄУІІ." (НЄЬГЄУ/З 2 : 1 4 ) 
ТЬе апдеіз аге поі іттогіаі, апсі ІЬозе 
зрігіі сгеаіигез ІЬаі £О11ОУ/ ІЬе БЄУІІ іп ге-
Ьеіііоп зЬаІІ зийег сіезігисііоп.—2 Реіег 
2 : 4 ; Лисіє 6. 

ТЬе геїідіоиз сіосігіпе іЬаі іЬе сіеасі аге 
еопзсіоиз іп "ригдаіогу" ог іп іЬе "Ьеіі 
о£ іогтепі", ипсіегдоіпд еопзсіоиз рипізЬ-
тепі, із епіігеїу £а1ве апсі із іЬе £гиіі о£ 
іЬе БЄУІІ 'З пгзі Ііе. "Ригдаіогу" із а сіе-
топіасаі туіЬ іЬаі ПЄУЄГ Ьасі а зетЬІапсе 
о£ ехізіепсе. Аа іо "еіегпаї іогтепі", іЬеге 
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із по зисЬ ріасе. "НеІІ," аа іЬаі у/огсі ар-
реага іп іЬе ВіЬІе, шеапа ІЬе дгауе, ог 
іотЬ, іЬе сопсііііоп о£ сІеаіЬ ог сіезігисііоп. 
ТЬеге іа по сопзсіоизпезз іп "ригдаіогу" 
ог іп Ьеіі, апсі сопсегпіпд іЬіз іЬе Всгір-
іигез ріаіпіу іезіі£у, іо у/іі: "Рог іЬе ІІУ-
іпд кпоу/ іЬаі ІЬеу зЬаІІ сііе: Ьиі іЬе сіеасі 
кпоу/ поі апу іЬіпд, пеііЬег Ьауе іЬеу апу 
тоге а геу/агсі, £ог іЬе тетогу оі іЬет із 
£огдоііеп. ТУЬаіаоеуег іЬу Ьапсі йпеїеіЬ іо 
сіо, сіо іі у/ііЬ іЬу тідЬі; £ог іЬеге із по 
у/огк, пог СІЄУІСЄ, пог кпоу/іесіде, пог у/із
сіот, іп іЬе дгауе, у/ЬііЬег ІЬои доезі." 
(Есеїезіазіез 9:5,10) "ТЬе сіеасі ргаізе поі 
іЬе Ьогсі, пеііЬег апу іЬаі до СІОУ/П іпіо зі-
Іепсе." (Рзаїт 115:17) "ІУЬаі тап із Ье 
іЬаі НУЄІЬ, апсі вЬаІІ поі зее сІеаіЬ? зЬаІІ 
Ье сіеііуег Ьіз зоиі £гот іЬе Ьапсі оі ІЬе 
дгауе % 8е1аЬ.''—Рааїт 89:48. 

ТЬе Йсгіріигез аЬипсІапіІу іеаіі£у іЬаі 
Оосі Ьаа ргоуісіесі а гезиггесііоп оиі оі 
сІеаіЬ £ог іЬозе у/Ьо оЬеу Ьіт. І£ іЬове у/Ьо 
Ьауе сііесі аге аііуе зотеу/Ьеге, ІЬеп іЬеу 
соиісі поі Ье гезиггесіесі, Ьесаизе "гезиг
гесііоп" теапз сотіпд оиі о£ сІеаіЬ апсі 
зіапсііпд ир іо 1і£е. ТЬе сіосігіпе о£ "іп-
Ьегепі іттогіаіііу", іЬеге£оге, у/оиісі таке 
Оосі а Иаг; апсі у/е кпоу/ ІЬаі Оосі саппоі 
Ие. ТЬіз із £игіЬег ЄУІСІЄПСЄ іЬаі іЬе сіос
ігіпе о£ іпЬегепі іттогіаіііу о£ теп огід-
іпаіесі у/ііЬ іЬе БЄУІІ. ТЬе Ьогсі ^зиз із аі-
у/ауз оЬесІіепі іо Ніз РаіЬег. Оосі гаізесі 
^зиз оиі о£ сІеаіЬ; аз іі із у/гіііеп іп ІЬе 
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ВіЬІе: 'СЬгізі; ів гізеп £гот іЬе йеай, апсі 
Ьесоте ІЬе йг8і£гиііз о£ іЬет іЬаі зіері 
[іп йеаіЬ]; іот віпсе Ьу тап [Асіат] сате 
сІеаіЬ, Ьу тап [СЬгіві ^зиз] сате аіво іЬе 
гезиггесііоп о£ ІЬе сіеасі; £ог ав іп Асіат 
аіі сііе, ЄУЄП зо аіі іп СЬгізі зЬаІІ Ье тасіе 
аііуе; Ьиі еуегу тап іп Ьіз ОУ/П огсіег; 
СЬгіві іЬе йгзіігиііз, апсі а£іегу/агйз ІЬеу 
ІЬаі аге СЬгізі'з аі Ьіз сотіпд.'—1 Согіп-
іЬіапз 15: 20-23. 

"Іттогіаі і іу" теапз ІЬаі у/ЬісЬ саппоі 
йіе. ЛУЬо, іЬеп, із іттогіаН ТЬе іп£аШЬ1е 
\¥огй О£ СОСІ апзу/егз: 'Сой опіу ЬаіЬ і т -
тогіаіііу.' (1 ТітоіЬу 6:16) Сіеагіу іЬіз 
евіаЬІівЬез іЬе £асі іЬаі аіі у/Ьо ГЄСЄІУЄ 
іттогіаіііу тизі ГЄСЄІУЄ іі £гот АІтідЬіу 
Сой апй іЬаі попе Ьауе іі іпЬегепіІу. ТУЬеп 
АІтідЬіу Сой гаівей Тезив оиі о£ йеаіЬ Ье 
сІоіЬей СЬгізі ^8из У/ІІЬ іттогіаіііу апй 
дауе іо Ьіт а пате аЬоуе еуегу пате, апй 
іЬеге£оге ^ 8 и з із "аііуе £ог еуегтоге". 
(РЬі1ірріап8 2: 9-11; Веуєіаііоп 1:18) ТЬе 
£аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ о£ СЬгізі ^зиз, У/ЬО 
сопііпие £аііЬ£и1 ЄУЄП ипіо йеаіЬ, зЬаІІ Ье 
гаізей £гот іЬе йеай апй тайе іттогіаі, 
Ьу іЬе дгасе апй роу/ег о£ АІтідЬіу Сой. 
(1 СогіпіЬіапз 15:42-44) Везиггесііоп іо 
іттогіаіііу із іЬе СГОУ/П о£ 1і£е, іЬе дгеаі 
ді£і о£ ^ЬоуаЬ Сой іо іЬозе £аііЬ£и1 £о1-
1оу/ег8 о£ СЬгізі ^вив ЄУЄП ипіо йеаіЬ, ае-
согйіпд іо іЬе рготізе тайе Ьу іЬе Ьогй. 
"Ве іЬои £аііЬ£и1 ипіо йеаіЬ, апй І у/Ш 
діуе ІЬее іЬе СГОУ/П о£ 1і£е." (Веуеіаііоп 



7 4 

2:10, Ат. Ееь. Уег.) ТЬе £аеі іЬаі іттог -
іаіііу із іЬе дгеаі ді£і оі Сой іо £аііЬ£и1 
сгеаіигез у/Ьо зЬаІІ Ье аззосіаіесі у/ііЬ СЬгіві 
^виз ів ргоо£ СОПСІШІУЄ іЬаі по тап Ьаз 
іттогіаіііу. 

ТЬе БЄУІІ 'З Ие оі іпЬегепі іттогіаіііу 
о£ аіі зопів із іЬе опіу теапз Ьу у/ЬісЬ іЬе 
їаіве апсі у/іскей сіосігіпе оі еопзсіоиз іог
тепі іп "ригдаіогу" ог Ьеіі соиісі роззіЬІу 
Ье зиррогіесі. ТЬеге£оге іЬе БЄУІІ ІЗ гезроп-
зіЬІе £ог іЬе £а1зе іеасЬіпд о£ еопзсіоиз іог
тепі а£іег йеаіЬ, у/ЬісЬ £а1зе іеасЬіпд із 
изесі Ьу геїідіопізіз іо £гідЬіеп Ьитап сгеа
іигез, саизіпд іЬет іо вегуе теп апсі іо йе-
£ате Сосі'з Ьоіу пате. 

ТЬе сіеасі аге оиі о£ ехізіепсе. ТЬе опіу 
у/ау £ог апу о£ іЬе сіеасі іо ИУЄ адаіп із іо 
ГЄСЄІУЄ іЬе ді£і о£ 1і£е £гот АЬпідЬіу Сой, 
асшііпізіегей іо ІЬет Ьу апсі іЬгоидЬ СЬгізі 
^виз: "Еог іЬе у/адез о£ зіп із йеаіЬ; Ьиі 
іЬе ді£і о£ Сой із еіегпаї 1і£е, ІЬгоидЬ ^е-
вив СЬгізі оиг Ьогй."—Котапз 6:23. 

А11 у/Ьо йезіге іо ИУЄ У/Ш діуе Ьеей іо 
іЬе у/огйз о£ іЬе Ьогй ^вив СЬгізі, іо у/іі: 
"Апй ІЬіз із 1і£е еіегпаї, ІЬаі ІЬеу тідЬі 
кпоу/ ІЬее іЬе опіу ігие Сой, апй ^виз 
СЬгізі, у/Ьот іЬои Ьаві зепі." («ГоЬп 17: 3) 
ТЬеге із по оіЬег у/ау іо 1і£е вауе іЬаі у/ЬісЬ 
Сой Ьаз ргоуійей Ьу апй ІЬгоидЬ СЬгізі Зе-
зиз. То ІЬе геїідіоиз Іеайегз о£ Івгаеі, у/Ьо 
ЬгоидЬі аЬоиі іЬе сгисійхіоп о£ ̂ виз, іЬеве 
у/огйв о£ аиіЬогііу аге аййгеззей, іо у/іі: 
"Ве іі кпоу/п ипіо уои аіі, апй іо аіі ІЬе 
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реоріе оі ІзгаеІ, іЬаі Ьу іЬе пате оі Зеапз 
СЬгіві оі КаиагеіЬ, у/Ьот уе сгисійесі, у/Ьот 
Сосі гаізесі і гот іЬе сіеасі, ЄУЄП Ьу Ьіт СІОІЬ 
іЬіз тап зіапсі Ьеге Ьеіоге уои У/Ьоіе. ТЬіз 
із іЬе зіопе у/ЬісЬ у/аз зеі аі поидЬі оі уои 
Ьиіїсіегз, у/ЬісЬ із Ьесоте ІЬе Ьеасі оі іЬе 
согпег. КеііЬег із іЬеге заіуаііоп іп апу 
оіЬег; їог іЬеге із попе оіЬег пате ипсіег 
Ьеауеп діуеп атопд теп, у/ЬегеЬу у/е тизі 
Ье зауесі."—Аеіз 4 : 1 0 - 1 2 . 

"ТЬезе етрЬаііс зсгіріигез аге ріаіп апсі 
сопуіпсіпд," заісі «ГоЬп, "апсі, Еипісе, іп 
оиг пехі зіисіу, Іеі из іоок у/еіі ипіо ІЬе 
гесогсі у/ЬісЬ іеііз оі Сосі'8 ригрозе іо §ІУЄ 
Ше іо ІЬозе у/Ьо оЬеу Ьіт. ТЬе ігасііііопз 
оі теп, у/ЬісЬ теап 'Ьитап у/ізсіот', зо 
саііесі, Ьауе ЗЄГУЄСІ аз а теапз оі Іеасііпд 
тіїїіопз іпіо сіагкпезз. АІіЬоидЬ іЬе кіпд-
сіот оі Сосі із оі зисЬ дгеаі ітрогіапсе іо 
Ьитапкіпсі, зеИот, і£ ЄУЄГ, СІО У/Є Ьеаг апу
іЬіпд заісі аЬоиі Сосі'з кіпдсіот. Іп оиг пехі 
зіисіу іеі из Іоок сагеіиііу іпіо іЬіз апсі зеі 
СІОУ/П іп оиг поіеЬоокз іЬе ітрогіапі апсі 
епКдЬіепіпд роіпіз іЬаі ЗЬОУ/ ЬОУ/ СОСІ У/Ш 
дгапі 1і£е іо оЬесІіепі Ьитап сгеаіигез." 



"Сгеаі 15 Ше Ьогй, апсі дгеаііу Іо 
Ье ргаїзесі іп ІЬе сііу оїоиг Сосі, 
іп ІЬе тоипіаіп оГЬіз Ьоііпезз 
ВеаиЬҐиІ ІогзіІиаІюп.іЬе^.уоІ' 
ІЬе \̂ Ьо1е еагіЬ,« тоипі 2юп, 
оп ІЬе 5іс1ез оГте погІЬ, ІЬе сііу 
оГ ІЬе ї|геаі Кіш} Сосі із кпся«і 
іп Ьег раїасез іог а геґи^е " 

^ ТГОШШГСГПГ 
СНАРТЕй. 4 

- Рзаїт 48 1-а 

Ш 8УМВОІДС рЬгазе а 
* "сі іу" із ап огдапігаііоп іЬаі §ОУЄГПЗ. 
"ТЬе сііу оі оиг Оосі," аз зіаіесі іп Ше 
їоге£оіп§ іехі, із іЬе §оуегптепі оі Ьоіі-
пезз іЬаі зЬаІІ доуегп Ше У/ОГІСІ іп гі^Ьі-
еоизпезз. А "тоипіаіп" із аізо изесі аз а 
зутЬої оі Оосі'з ог^апігаііоп, апсі іп Ше 
іоге§оіпд іехі із еаііесі "тоипі; 2іоп", 
у/ЬісЬ із "Ьеаиіііиі £ог зііиаііоп". Іі із 
Ше сііу оі Ше КЄУ/ ^гизаіет, Ше Ноіу 
Сііу, апсі о£ у/ЬісЬ ^гизаіет, езіаЬИзЬесі 
Ьу Ше Ьогсі Оосі іп Раїевііпе, у/аз а іуре. 
ТЬе Ьогсі ^е8и8 СЬгізі геуеаіесі іо Ьіз зегу
апі ^оЬп Ше ітрогіапсе, Ше £Іогу апсі Ше 
Ьеаиіу оі Шаі Ьоіу ог^апігаііоп, апсі соп
сегпіпд у/ЬісЬ «ТоЬп у/гоіе: "Апсі І зау/ а 
пеу/ Ьеауеп апсі а ПЄУ/ еагіЬ: £ог Ше пгзі 
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Ьеауеп апсі іЬе пгзі еагіЬ у/еге равзесі ау/ау; 
апсі іЬеге у/ав по тоге веа. Апсі І ^оЬп вау/ 
іЬе Ьоіу сііу, пеу/ ^гизаіет, сотіпд СІОУ/П 
й о т Оосі оиі о£ Ьеауеп, ргерагесі ав а Ьгісіе 
асіогпесі £ог Ьег ЬивЬапсІ. Апсі І Ьеагсі а 
дгеаі уоісе оиі о£ Ьеауеп, вауіпд, ВеЬоІсІ, 
іЬе іаЬегпасІе о£ Оосі ів у/ііЬ теп, апсі Ье 
у/Ш СІУ/ЄІІ у/ііЬ іЬет, апсі ІЬеу вЬаІІ Ье Ьів 
реоріе, апсі Оосі Ьітзе1£ вЬаІІ Ье у/ііЬ ІЬет, 
апсі Ье іЬеіг Оосі. Апсі Оосі вЬаІІ у/іре ау/ау 
аіі іеагв £гот іЬеіг еуев; апсі іЬеге вЬаІІ Ье 
по тоге сІеаіЬ, пеііЬег ВОГГОУ/, пог сгуіпд, 
пеііЬег вЬаІІ іЬеге Ье апу тоге раіп: іот 
іЬе £огтег іЬіпдз аге раввесі ау/ау. Апсі Ье 
іЬаі ваі ироп іЬе іЬгопе ваісі, ВеЬоІсІ, І 
таке аіі ІЬіпдз пеу/. Апсі Ье ваісі ипіо те , 
"уУгііе; £ОГ іЬеве у/огсів аге ігие апсі £аііЬ-
£и1."—Ееуеіаііоп 21:1-5. 

ТЬе АІтідЬіу Оосі ів ІЬе ЬиіИег о£ іЬе 
Ноіу Сііу, "а сііу у/ЬісЬ ЬаіЬ £оипс!аііопв, 
у/Ьове ЬиіИег апсі такег ів Сосі." (Не-
ЬГЄУ/В 11:10) Іі із ІЬе сарііаі огдапігаііоп 
о£ іЬе Мові НідЬ, апсі ОУЄГ У/ЬІСЬ Зеііо-
уаЬ Ьаз тасіе Ьів ЬЄІОУЄСІ 8оп, СЬгізі Тезиз, 
Неасі, Ьогсі апсі Кіпд. Еуегу у/Ьіі іЬегео£ 
із сіесіісаіесі іо іЬе Ноіу Опе, ТеЬоуаЬ, апсі 
іо Ьів вегуісе апсі іо Ьів діогу £ог ЄУЄГ. ТЬаі 
сііу ог огдапігаііоп із іЬе кіпдсіот о£ ІЬе 
АІтідЬіу Оосі, £ог іЬе сотіпд о£ у/ЬісЬ ^е-
вив іпвігисіесі Ьів £О11ОУ/ЄГЗ іо сопііпиоивіу 
ргау. (МаііЬеу/ 6:10) Іі ів ^ЬоуаЬ'в доу-
егптепі, іЬгоидЬ у/ЬісЬ Ье у/Ш уіпсіісаіе 
іЬе пате о£ Н іт у/Ьо тіпізіегв ІЬе Ьіезз-
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іпдз о£ 1і£е, апсі Ьу у/ЬісЬ іЬе у/огісі зЬаІІ 
іп сіие ііте Ье гиіесі іп гідЬіеоивпезв. Іі із 
сгеаіесі а сііу ир іп Ьеауеп, апсі еотез СІОУ/П 
" і г о т Оосі оиі о£ Ьеауеп" іо іаке еЬагде 
о£ апсі гиіе ІЬе еагіЬ. ТЬе Ноіу Сііу, ог 
Кіпдсіот, із іЬе тозі ітрогіапі сіосігіпе 
зеі ІогіЬ іп іЬе ВіЬІе. Еуегу регзоп у/Ьо 
ІОУЄЗ гідЬіеоизпевз апсі У/ЬО сіезігез 1і£е 
у/Ш сіііідепііу зеек іо іп£огт Ьітзе1£ о£ 
іЬаі дгеаі апсі діогіоиз сііу. Іп іЬіз зіисіу 
у/е вЬаІІ Іеагп о£ іЬе тапі£езіаііоп о£ Сой'в 
Іоуіпд-кшсіпезз апсі ІЬе геуеіаііоп о£ Ьіз 
ргоуівіоп £ог іЬе уіпсіісаііоп о£ Ьіз пате, 
£ог іЬе доуегптепі о£ іЬе У/ОГИ іп гідЬі-
еоивпезз, апсі £ог іЬе тіпізігаііоп о£ 1і£е 
іо оЬесІіепі теп. 

Іп оиг Іазі віисіу у/е Іеагпесі о£ ІЬе ех-
ргеззіоп о£ Оосі'з у/гаіЬ адаіпзі у/іскесі-
певз іп іЬе дгеаі сіеіиде ІЬаі сіезігоуесі аіі 
ЙезЬ ироп іЬе еагіЬ, вауе МоаЬ апсі Ьіз 
£аті1у. ТЬе дгеаі Йоосі у/аз сігіесі ир апсі 
^оаЬ апсі Ьіз зопв сате £огіЬ £гот іЬе агк, 
Ьу у/ЬісЬ теапв іЬеу Ьасі Ьееп ЬгоидЬі ОУЄГ 
£гот іЬе оісі у/огИ іо іЬе пеу/ У/ОГІСІ Ьедіп
піпд. ТЬеп КоаЬ апсі Ьіз вопз Ьедап іо саггу 
оиі іЬе сііуіпе тапсіаіе іо тиіііріу, апсі аі 
ІЬе епсі о£ 427 уеагв ІЬеге у/еге тапу Ьи
тап сгеаіигез оп іЬе еагіЬ. (Оепезів 11:10¬
31) ТЬеп іі у/аз іЬаі АІтідЬіу Оосі Ьедап 
іо таке рісіигез роіпііпд іо іЬе Ьиііаіпд 
о£ іЬе Ноіу Сііу, Ьіз сарііаі огдапігаііоп. 
Оосі іоок АЬгаЬат оиі о£ Ьіз паііуе Іапсі 
апсі зепі Ьіт іпіо а зігапде Іапсі саііесі 
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"Сапаап", апсі сопсегпіпд іЬіз іі із у/гіі
іеп : " Ї Ї О У / іпе Ьогсі Ьасі заісі тшіо АЬгат, 
Оеі іЬее оиі оі Шу еоипігу, апсі ігот ІЬу 
кіпсігесі, апсі ігот іЬу іаШег'з Ьоизе, ипіо 
а іапсі іЬаі І у/Ш ЗЬЄУ/ іЬее: апсі І У/Ш 
таке оі ІЬее а дгеаі паііоп, апсі І у/Ш Ьіезз 
ІЬее, апсі таке іЬу пате дгеаі; апсі ІЬои 
зЬаІІ Ье а Ьіеззіпд: апсі І у/Ш Ьіезз ІЬет 
іЬаі Ьіезз іЬее, апсі сигзе Ьіт Шаі сигзеіЬ 
іЬее; апсі іп Шее зЬаІІ аіі іатіїіез оі Ше 
еагШ Ье Ьіеззесі. 8о АЬгат сіерагіесі, аз Ше 
Ьогсі Ьасі зрокеп ипіо Ьіт; апсі Ьоі у/епі 
у/ііЬ Ьіт: апсі АЬгат У7аз зеуепіу апсі ІІУЄ 
уеагз оИ у/Ьеп Ье сіерагіесі оиі оі Нагап. 
Апсі АЬгат іоок 8агаі Ьіз у/ііе, апсі Ьоі 
Ьіз ЬгоіЬег'з зоп, апсі аИ ІЬеіг зпЬзіапсе 
іЬаі Шеу Ьасі даіЬегесІ, апсі Ше зоиіз ІЬаі 
Шеу Ьасі доііеп іп Нагап: апсі ІЬеу у/епі 
іогіЬ іо до іпіо Ше іапсі оі Сапаап; апсі 
іпіо Ше іапсі оі Сапаап Шеу сате."—-Оеп
езіз 12:1-5. 

Іп Шаі дгеаі ргорЬеііс Агата, у/ЬісЬ Оосі 
Ьедап у/ііЬ АЬгаЬат, у/Ьот Ье Іесі іпіо а 
вігапде Іапсі, АЬгаЬат рісіигесі Оосі Ьіт-
зеїі, у/ЬПе ВагаЬ Ьіз у/ііе ріауесі ІЬе рагі 
рісіигіпд ОечГз огдапігаііоп. Іп іЬаі рго
рЬеііс сігата Шеіг зоп Ізаас рісіигесі Ше 
ЬЄІОУЄСІ 8оп оі Оосі, СЬгізі Лезиз. АЬга
Ьат апсі Ьіз у/ііе сіісі поі ипсіегзіапсі ІЬе 
теапіпд оі Ше рагіз Шеу у/еге ріауіпд іп 
Шаі дгеаі сігата, апсі пеііЬег СІМ Ізаас, 
Ьиі Шеу аіі Ьасі іаііЬ іп Оосі апсі оЬеуесІ 
Ьіт. ТЬіз із аізо ргооі Шаі опіу ІЬозе у/Ьо 
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Ьауе іаііЬ іп Оосі апсі оЬеу Ьіт с а п ГЄСЄІУЄ 
Ьіз Ьіеззіпдз. А Ьгіеі гесогсі оі ІЬіз сігата 
із у/гіііеп Ьу опе оі іЬе іаііЬіиІ арозіїез оі 
іЬе Ьогсі ̂ зиз СЬгізі, у/Ьегеіп іЬів зіаіетепі 
із тасіе, іо у/іі: "Ву іаііЬ АЬгаЬат, у/Ьеп 
Ье у/аз саііесі іо до оиі іпіо а ріасе у/ЬісЬ 
Ье зЬоиІсІ аііег ГЄСЄІУЄ ІОГ ап іпЬегііапсе, 
оЬеуес!; апсі Ье у/епі оиі, поі кпоу/іпд у/ЬііЬ-
ег Ье у/епі. Ву іаііЬ Ье зозоигпесі іп іЬе Іапсі 
оі рготізе, аз іп а зігапде еоипігу, сіу/еіі-
іпд іп іаЬегпасІез у/ііЬ Ізаас апсі ^соЬ, іЬе 
Ьеігз У/ііЬ Ьіт оі ІЬе 8 а т е рготізе; іог Ье 
іоокесі іог а с і і у у/ЬісЬ ЬаіЬ іоипсіаііопз, 
у/Ьозе Ьиіїсіег апсі такег із Оосі. ТЬгоидЬ 
іаііЬ аізо 8ага Ьег8е1і гесеіуесі зігепдіЬ іо 
сопсеіуе 8еес1, апсі у/аз сіеііуегесі оі а сЬіїсІ 
у/Ьеп зЬе у/аз разі аде, Ьесаизе зЬе зисідесі 
Ьіт іаііЬіиІ у/Ьо Ьасі рготізесі. ТЬегеіоге 
зргапд іЬеге ЄУЄП О І опе, апсі Ьіт аз доосі 
а8 сіеасі, зо тапу аз іЬе зіагз оі ІЬе зку іп 
тиііііисіе, апсі аз ІЬе запсі у/ЬісЬ із Ьу іЬе 
зеа зЬоге іппитегаЬІе." (НеЬгеу/8 11:8-12) 
ЕУЄП іЬоидЬ 8агаЬ Ьасі раззесі іЬе аде оі 
сЬіїсІЬеагіпд апсі Ьег ЬизЬапсІ у/аз оісі, уеі 
іЬеу ЬоіЬ Ьасі іаііЬ іп Оосі ІЬаі Ье у/оиісі 
таке доосі Ьіз рготізе. — Оепезіз 12:1-3; 
18:1-11; 21:1-7. 

Аз іЬаі ргорЬеііс сігата ргодгеззесі Оосі 
риі АЬгаЬат іо а дгеаі іезі оі іаііЬ. ТЬе 
8 0 п Ізаас Ьасі дгоу/п ир, апсі Ье у/аз ІЬе 
опіу зоп оі АЬгаЬат апсі 8агаЬ апсі, іо Ье 
зиге, іЬеу ІОУЄСІ Ьіт сіеагіу. Оосі іЬеп с о т -
тапсіесі АЬгаЬат іо Ьиіїсі ап аііаг апсі іо 
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оЯег ир Ізаас Ьіз зоп іЬегеоп аз а Ііуіпд 
засгійсе. АЬгаЬат, Ьауіпд дгеаі; іаііЬ іп 
Оосі, оЬеуесІ іо іЬе роіпі оі зігікіпд сіеасі 
Ьіз ОУЛІ зоп апсі оііегіпд Ьіт ироп іЬе аііаг 
оі йге. Весаизе оі Ьіз іаііЬ апсі оЬесІіепсе 
іо іЬаі роіпі Оосі зепі Ьіз апдеї, у/Ьо Ьеісі 
Ьаск іЬе Ьапсі оі АЬгаЬат апсі ргеуепіесі 
Ьіт ігот зігікіпд сіеасі Ьіз зоп. ТЬіз рагі 
оі іЬе ргорЬеііс сігата іогеіоісі іЬе засгі-
йсіаі СІеаіЬ апсі гезиггесііоп оі ІЬе ЬЄІОУЄСІ 
8оп оі АІтідЬіу Оосі, СЬгізі ^зиз, апсі 
роіпіесі іо Ьіт аз ІЬе опе у/Ьо зЬоиІсІ Ье 
іЬе Вауіог оі іЬе у/огісі. (Сепезіз 22:1-18) 
"Ву іаііЬ АЬгаЬат, у/Ьеп Ье у/аз ігіесі, о£-
іегесі ир Ізаас; апсі Ье ІЬаі Ьасі гесеіуесі 
іЬе рготізез о££егес1 ир Ьіз опіу Ьедоііеп 
зоп, оі у/Ьот іі у/аз заісі, ТЬаі іп Ізаас 
зЬаІІ іЬу зеесі Ье саііесі; ассоипііпд іЬаі Сосі 
у/аз аЬІе іо гаізе Ьіт ир, ЄУЄП ігот іЬе 
сіеасі; і гот у/Ьепсе аізо Ье гесеіуесі Ьіт іп 
а йдиге." (НеЬгеу/з 11:17-19)—Саіаііапз 
4:22-28. 

^соЬ, іЬе зоп оі Ізаас, зиссеесіесі аз Ьеіг 
іо іЬе рготізе у/ЬісЬ Сосі Ьасі тасіе іо 
АЬгаЬат. (НеЬгеу/з 11:9) Сосі сЬапдес! 
іЬе пате оі ^соЬ іо ІЬаі оі "Ізгаеі", 
у/ЬісЬ Іаііег пате теапз "ргіпее оі Сосі". 
(Сепезіз 32: 28,29, тагдігі) Ьаіег, ипсіег 
Сосі'з сіігесііоп, іЬе сіезсепсіапіз оі ^соЬ, 
ПОУ/ кпоу/п аз "Ізгаеі", у/еге сіотісіїесі іп 
Едурі, у/Ьеге іЬеу гетаіпесі іог зоте уеагз 
апсі у/еге дгеаііу орргеззесі Ьу ІЬе Едур-
ііап гиіегз. Неагіпд іЬеіг сгіез іог Ьеір, 
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Оосі арроіпіесі Мозез апсі зепі Ьіпі іо іеасі 
іЬе Івгаеіііез оиі оі Едурі апсі СІЄІІУЄГ 
іЬет. (Ехосіиз 3:9-22) Неге апоіЬег сіга
т а у/аз реггогтесі апсі Мозез іЬегеіп ріауесі 
а рагі рісіигіпд СЬгізі ^е8и8, іЬе Беїіуегег 
оі Ьів £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГ8 £гот іЬе у/іскесі 
у/огісі іпіо іЬе кіпдсіот о£ Оосі'а сіеаг 8оп. 

Турісаі 
А "іуре" із іЬаі у/ЬісЬ гергезепіз зоте-

іЬіпд дгеаіег іЬаі із іо £О11ОУ/. ТЬе Ьогсі 
Оосі саизесі іо Ье тасіе апсі гесогсіесі іп Ьіз 
Апогеї іурез ог ргорЬеііс рісіигез о£ іЬіпдз 
іЬаі у/оиісі соте іо разз іп ІЬе сіеуеіор-
тепі о£ Ьіз Ьоіу сііу, Ьіз дгеаі кіпдеіот 
ог доуегптепі. Не огдапігесі ІЬе реоріе о£ 
Ізгаеі іпіо а паііоп, у/ііЬ Ьітзе1£ аз ІЬе зи
ргете гиіег апсі у/ііЬ Мозез аз іЬе тесііа-
іог апсі УІЗІЬІЄ гергезепіаііуе о£ ІЬе Мозі 
НідЬ. Іі у/аз іо Мозез ІЬаі ІЬе АІтідЬіу 
йгзі геуеаіесі Ьітзе1£ Ьу ІЬе пате ^Ьо-
уаЬ, у/ЬісЬ пате теапз Ніз ригрозе іо
у/агсі тапкіпсі. (Ехосіиз 6: 3-8) Іп Едурі Ье 
тасіе а соуепапі у/ііЬ іЬе Ізгаеіііез, апсі аі 
Моипі 8іпаі соппгтесі іЬаі соуепапі. Не 
дауе іо іЬаі реоріе Ьіз рготізе ІЬаі і£ ІЬеу 
у/оиМ оЬеу Ьіт ІЬеу зЬоиІсІ Ье іо Ьіт а 
Ьоіу паііоп, а рееиііаг реоріе, апсі ІЬе ге-
сіріепіз о£ Ьіз Ьіеззіпдз: " К О У / іЬеге£оге, 
і£ уе у/Ш оЬеу т у УОІСЄ іпсіеесі, апсі кеер 
т у соуепапі, іЬеп уе зЬаІІ Ье а ресиїіаг 
ігеазиге ипіо т е аЬоуе аіі реоріе: £ог аіі 
іЬе еагіЬ із тіпе. Апсі уе зЬаІІ Ье ипіо т е 
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а кіпдсіот о£ ргіезіз, апсі ап Ьоіу паііоп." 
"ТЬезе аге іЬе у/огсіз у/ЬісЬ іЬои зЬаіі 
зреак ипіо ІЬе сЬіїсІгеп о£ Ізгаеі."—Ехо
сіиз 19:5,6. 

Ніз сЬозеп реоріе у/еге іЬеп ипсіег іЬе 
ІеасІегзЬір оі Мозез, з'оигпеуіпд іоу/агсі іЬе 
Іапсі оі Сапаап, іЬе Іапсі о£ рготізе, у/Ьеге 
Іаіег ^гизаіет у/аз тасіе ІЬе іурісаі Ьоіу 
сііу. Еог іЬе ргоіесііоп оі Ьіз іурісаі рео
ріе, іЬе Ізгаеіііез, апсі іо за£едиагсІ ІЬет 
£гот сіетоп досіз апсі ІЬеіг геїідіоиз ргас-
іісез, ІЬе АІтідЬіу Сосі саизесі Мозез іо 
сіееіаге ипіо ІЬет Ніз Іау/, іо у/іі: "Апсі 
Сосі зраке аіі іЬезе У/ОГСІЗ, зауіпд, І а т іЬе 
Ьогсі іЬу Сосі, у/ЬісЬ Ьауе ЬгоидЬі іЬее оиі 
оі іЬе Іапсі оІ Едурі, оиі оі ІЬе Ьоизе оі 
Ьопсіаде. ТЬои зЬаіі Ьауе по оіЬег досіз Ье-
£оге те . ТЬои зЬаіі поі таке ипіо іЬее апу 
дгауеп ітаде, ог апу Іікепезз о£ апу іЬіпд 
іЬаі із іп Ьеауеп аЬоуе, ог іЬаі із іп іЬе 
еагіЬ ЬепеаіЬ, ог іЬаі із іп ІЬе у/аіег ипсіег 
ІЬе еагіЬ; іЬои зЬаіі поі ЬОУ/ СІОУ/П іЬузе1£ 
іо іЬет, пог ЗЄГУЄ ІЬет; £ог І іЬе Ьогсі ІЬу 
Сосі а т а з'еаіоиз Сосі, уізіііпд іЬе іпідиііу 
оі іЬе £аіЬегз ироп ІЬе сЬіїсІгеп ипіо іЬе 
іЬігсІ апсі £оигіЬ депегаііоп о£ іЬет іЬаі 
Ьаіе т е ; апсі зЬеу/іпд тегсу ипіо іЬоизапеїз 
о£ іЬет іЬаі ІОУЄ те , апсі кеер т у сот-
тапсітепіз." — Ехосіиз 20:1-6. 

Насі іЬе Ізгаеіііез Ьееп £аііЬ£и1 іо ІЬеіг 
соуепапі апсі оЬесііепі іо Сосі'з Іау/, іЬаі 
паііоп у/оиісі Ьауе зигуіуесі. ТЬеу у/еге 
оуеггеасЬесІ Ьу ІЬе БЄУІІ апсі оіЬег сіетопз 
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апсі гереаіесіїу МІ ипсіег ІЬе іпйиепсе оі 
іЬе сіетопз, іигпесі ау/ау £гот іЬе зегуісе 
апсі у/огзЬір оі АІтідЬіу Оосі, апсі ргас-
іісесі геїідіоп ог сіетопізіп. "УУЬеп іЬеу ге-
репіесі апсі сгіесі ипіо Оосі іот Ьеір, ЛеЬо
уаЬ ехіепсіесі Ьів тегсу апсі £ауог іо ІЬет 
адаіп. Тіте апсі адаіп іЬеу МІ ау/ау ігот 
Оосі ипсіег іЬе іпйиепсе оі сіетопівт ог ге
їідіоп. ТЬеу сопііпиесі іо тіпдіе у/ііЬ ІЬе 
ЬеаіЬеп паііопв іЬаі ргасіісесі Йетопівт ог 
геїідіоп апсі у/еге епвпагесі Ьу ІЬаі ргасіісе, 
ав Оосі Ьасі ріаіпіу у/агпесі іЬет іЬеу у/оиісі 
Ье: "Апсі ІЬеу вегуесі ІЬеіг ісіоїв; У/ЬісЬ 
у/еге а впаге ипіо іЬет." (Рваїт 106: 36) 
Рог іЬеіг сІівоЬесІіепсе апсі сопііпиоив ргас
іісе о£ ісіоіаігу Оосі сіевігоуесі іЬе Івгаеіііев 
ав а паііоп. Опіу а гетпапі оі іЬаі реоріе 
гетаіпесі іаііМиї іо Оосі апсі у/еге Ьіеввесі 
Ьу Ьіт. 

То іЬе Івгаеіііев Оосі вепі Ьів ргорЬеів, 
у/Ьо у/еге Ьоіу теп, епіігеїу СІЄУОІЄСІ ІО 
АІтідЬіу Оосі, апсі у/Ьо оЬеуесІ Ьів "УУОГСІ. 
Хіпсіег іпврігаііоп апсі соттапсітепі оі 
іЬе АІтідЬіу Оосі іЬове Ьоіу теп иііегесі 
ргорЬесу ог ргорЬесіев оі Оосі іогеіеііїпд 
ТеЬоуаЬ'в ригрозе іо зеі ир Ьіз Ьоіу сііу 
ог кіпдсіот апсі £огеіе11іпд іЬаі Ьіз Апоіпі
есі Опе, іЬе МезвіаЬ, у/оиісі Ье іЬе Неасі апсі 
Еиіег іЬегеої. А11 іЬіпдз іЬаі у/еге у/гіііеп 
іп іЬе ргорЬесіез апсі іп іЬе Іау/ оі Оосі у/еге 
іЬеге гесогсіесі вресійсаііу іот іЬе Ьепейі 
о£ іЬозе регзопв у/Ьо у/оиісі СІЄУОІЄ ІЬет
зеїуез іо АІтідЬіу Оосі апсі іо Ьіз вегуісе, 
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апсі у/Ьо у/оиісі Ье оп еагіЬ аі Ше ііте оі 
Ше зеіііпд ир оі Ше Кіпдсіот, ог Ше Ноіу 
Сііу. ТЬе сігатаз іп у/ЬісЬ іЬе Івгаеіііез 
апсі оіЬегз ріауесі рагіз у/еге гесогсіесі іо 
епаЬІе іЬе £аііЬ£и1 зегуапіз оі Сосі, у/Ьо 
зЬоиІсІ Ье оп еагіЬ аі іЬе епсі оі Ше у/огШ, 
іо Ьауе а Ьеііег ипсіегзіапсііпд оі Сосі'з 
ригрозе сопсегпіпд іЬет. ТЬеге£оге іі із 
у/гіііеп: " К О У / аіі ІЬезе ІЬіпдз Ьаррепесі 
ипіо іЬет £ог епзатріез [іурез (тагдіп) ]; 
апсі іЬеу аге у/гіііеп £ог оиг айтопіііоп, 
ироп у/Ьот ІЬе епсіз оі Ше У/ОГІСІ аге соте." 
(1 СогіпіЬіапз 10:11) ТЬіз ЗЬОУ/З ІЬаі іЬе 
паііоп оі Ізгаеі у/аз а іурісаі паііоп ог рео
ріе, изесі Ьу ^ЬоуаЬ іо таке рісіигез ог 
ргорЬеііс сігатаз £огеіе11іпд дгеаіег іЬіпдз 
іо соте іо разз аі іЬе ііте оі Ше зеіііпд 
ир о£ Ьіз кіпдсіот, іЬе Ноіу Сііу, 2іоп. 

ТЬе "епсі оі іЬе У/ОГІСІ" теапз іЬе епсі 
оі 8аіап'з ипіпіеггиріесі гиіе. Рог сепіи-
гіез 8аіап Ьаз ехегсізесі гиііпд роу/ег ОУЄГ 
іЬе У/ОГІСІ у/ііЬоиі Ьіпсігапсе. Іп 1914 СЬгізі 
^зиз у/аз епіЬгопес! Ьу ^ЬоуаЬ. ТЬаі 
тагкз іЬе епсі оі іЬе ипіпіеггиріесі гиіе 
оі 8аіап, у/ЬісЬ із іо Ье £О11ОУ/ЄС1 зооп Ьу 
Агтадескіоп. Іі із аі іЬе епсі оі іЬаі ііте 
у/Ьеп іЬе Ноіу Сііу Ьедіпз іо соте СІОУ/П 
£гот Сосі оиі о£ Ьеауеп. Іі із ІЬе ііте о£ 
іЬе сотіпд о£ ІЬе дгеаі МеззіаЬ іо оизі 8а-
іап апсі іо риі іп орегаііоп іЬе кіпдсіот о£ 
гідЬіеоизпезз. Ву Ьіз ргорЬеіз Сосі £огеіо1с! 
іЬаі аі іЬаі " і і те о£ іЬе епсі" ІЬе Ьоазі-
£и1, зе1£-сопзіііиіес1 "у/ізе т е п " о£ іЬе еагіЬ 
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у/оикі Ье іп іоіаі сіагкпевз аз іо іЬе ригрове 
оі АІтідЬіу Оосі; ІЬаі іЬеу у/оикі гез'есі іЬе 
ВіЬІе, апй іЬаі іЬеу соиісі поі ипсіегвіапсі 
іЬе ігиіЬ, апсі у/оикі з'оіп іЬетзеїуез у/ЬоІІу 
іо іЬе ВЄУІІ апсі Ьіз огдапігаііоп. Ву Ніз 
ргорЬесіез Не аізо іогеіоісі ІЬаі іЬозе У/ЬО 
аі іЬаі і іте у/оиїй іаке іЬе у/ізе соигзе 
апсі діуе Ьеесі іо ІЬе іпзігисііоп оі іЬе Мозі 
НідЬ аз гесогсіесі іп іЬе 8сгіріигез, апсі 
у/Ьо у/оикі Ье оЬесІіепі, зисЬ зЬоиІсІ Ьауе 
іЬе ИдЬі оі ігиіЬ апсі зЬоиІсІ ипсіегзіапсі 
іЬе ігиіЬ. ТЬегеіоге іо іЬозе СІЄУОІЄСІ зегу
апіз оі Оосі оп еагіЬ аі іЬіз і іте оі іЬе 
ЬиДсІіпд ир оі 2іоп, іЬе Ноіу Сііу, ІЬіз 
ргорЬесу із сіігесіесі, іо У / І І : "Агізе, зЬіпе; 
іог іЬу ІідЬі із соте, апсі іЬе діогу оі іЬе 
Ьогсі із гівеп ироп іЬее. Рог, ЬеЬоИ, ІЬе 
сіагкпезз зЬаіі СОУЄГ іЬе еагіЬ, апсі дгозз 
сіагкпезз іЬе реоріе; Ьиі ІЬе Ьогсі зЬаіі 
агізе ироп ІЬее, апсі Ьіз діогу вЬаІІ Ье зееп 
ироп іЬее."—ІзаіаЬ 6 0 : 1 , 2 . 

Ву апоіЬег ргорЬеі іЬе Ьогсі Сосі іоге-
іеііз іЬе сотіпд оі іЬе дгеаі МеззіаЬ, іЬе 
Ьііпсіпезз оі іЬе у/іскесі, апсі іЬе ипсіегзіапсі
іпд оі іЬозе у/Ьо впоиісі Ье гідЬіеоиз: "Апсі 
аі іЬаі ііте зЬаіі МіеЬаеІ [тідЬіу Кіпд] 
зіапсі ир, іЬе дгеаі ргіпсе У/ЬІСЬ зіапсІеіЬ 
іог іЬе сЬіїсІгеп оі іЬу реоріе; апсі іЬеге 
зЬаіі Ье а і іте оі ігоиЬІе, зисЬ аз ПЄУЄГ у/аз 
зіпее іЬеге у/аз а паііоп ЄУЄП ІО ІЬаі зате 
і іте : апсі аі іЬаі ііте іЬу реоріе зЬаіі Ье 
сіеііуегесі, еуегу опе іЬаі зЬаіі Ье іоипсі 
у/гіііеп іп іЬе Ьоок. . . . Апсі Ье ваісі, Со 
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ІЬу у/ау, Бапіеі; £ог іЬе у/огсіз аге сіозесі 
ир апсі зеаіесі іііі іЬе ііте оі іЬе епсі. Мапу 
зЬаіі Ье ригійесі, апсі тасіе у/Ьііе, апсі ігіей; 
Ьиі іЬе у/іскесі зЬаіі сіо у/іекесіїу; апсі попе 
оі іЬе у/іскесі зЬаіі ипсіегвіапсі; Ьиі Ьке гоізе 
вкаїї ипсіегзіапсі."—Бапіеі 12:1, 9,10. 

ТЬезе ргорЬесіез ЗЬОУ/ ЬОУ/ тагуеіоизіу 
Сосі Ьав саггіесі оиі Ьіз ригрозе іо ІЬе Ьиіїсі-
іпд оі Ьіз Ьоіу сііу апсі іЬе епІідЬіептепі 
оі іЬозе У/ЬО Ьауе Ьееп сіііідепі іп оЬесІіепсе 
іо Ьіз соттапсітепіз апсі іп іЬеіг зегуісе 
іо Оосі апсі СЬгізі. 8исЬ аге регтіііесі іо 
ипсіегзіапсі. 

А соїіеде есіисаііоп сіоез поі таке а тап 
"у/ізе", аз іЬаі У7огсІ із изесі іп іЬе ВіЬІе. 
ТЬе тап у/Ьо діуез Ьіз Ьеагі іо Сосі апсі 
СІЄУОІЄЗ Ьітзеії у/Ьо11у іо іЬе зегуісе оі Сосі 
апсі СЬгізі Тезиз іп оЬесІіепсе іо ІЬе сот
тапсітепіз о£ іЬе Ьогсі із а у/ізе регзоп, 
Ьесаиве Ье із іакіпд іЬе у/ізе соигзе. Не 
£еагз іо сіівріеазе Сосі апсі аіу/ауз зеекз іо 
ріеаве іЬе Мозі НідЬ Ьу оЬеуіпд Ьіз сот
тапсітепіз: "ТЬе £еаг оі іЬе Ьогсі із іЬе 
Ьедіппіпд о£ у/ізсіот; апсі ІЬе кпоу/іесіде 
о£ іЬе Ьоіу із ипсіегвіапсііпд."—РГОУЄГЬЗ 
9:10. 

ТЬе ргезепі із іЬе ііте у/Ьеп ІЬозе У/ЬО 
Ьауе іакеп іЬе у/ізе соигзе сап ипсіегзіапсі 
апсі арргесіаіе іЬе ригрозез о£ ^ЬоуаЬ. 
"УУЬеп зіисіуіпд у/Ьаі із у/гіііеп іп іЬе Всгір-
іигез соуегіпд іЬе регіосі о£ і іте £гот Мо
зез іо іЬе сотіпд о£ ІЬе МеззіаЬ іп дгеаі 
роу/ег апсі діогу, іі тизі Ье кері іп тіпсі 
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іЬаі ІЬезе іЬіпдз у/еге у/гіііеп іп іЬе ВіЬІе 
іог іЬе сотіогі апсі Ьоре оі іЬозе іп іЬе 
"Іазі сіауз" у/Ьо Ьауе діуеп іЬеіг Ьеагіз ип
іо іЬе Ьогсі апсі у/Ьо аге іаііЬіиІ апсі сіііі-
депі іп гепсіегіпд іЬетзеїуез іп оЬесІіепсе іо 
Ьіз соттапсітепіз. "Рог у/Ьаізоеуег іЬіпдз 
у/еге у/гіііеп аіогеііте у/еге у/гіііеп іог оиг 
Іеагпіпд, іЬаі у/е ІЬгоидЬ раііепсе апсі сот
іогі оі іЬе зсгіріигез тідЬі Ьауе Ьоре."— 
Котапз 15:4. 

Мозез у/аз а іуре оі іЬе МеззіаЬ іЬе Кіпд. 
ЛозЬиа, Вагак апсі оіЬег ІаііЬіиІ теп рег-
іогтесі рагіз іп ргорЬеііс сігатаз, іп у/ЬісЬ 
іЬеу рісіигесі СЬгізі іЬе МеззіаЬ. Науіпд 
іЬезе іЬіпдз іп тіпсі, іЬе 8сгіріигез у/гіі
іеп оі оісі, аз у/еіі аз іЬозе у/гіііеп Ьу ІЬе 
іаііМиї арозіїез оі Зезив СЬгізі, аге ПОУ/ 
іо Ье ипсіегзіоосі Ьу іЬозе у/Ьо аге СІЄУОІЄСІ 
іо Сосі, апсі зисЬ аге зіисііесі у/ііЬ ргойі 
апсі доу. 

ТЬе Кіп£ 
ТЬе "МеззіаЬ" теапз ІЬе Апоіпіесі Кіпд 

оі іЬе Ноіу Сііу, іЬе кіпдсіот ог доуегп-
тепі оі іЬе Мозі НідЬ. Ву Ьіз ргорЬеіз 
Сосі іогеіоісі апсі саивесі іо Ье гесогсіесі 
іЬаі ІЬе ЬігіЬрІасе оі ІЬе МеззіаЬ у/оиісі 
Ье ВеіЬІеЬет (МісаЬ 5:2) ; апсі іЬаі Ьіз 
пате зЬоиІсІ Ье саііесі Тезиз, ІЬе Ргіпсе оі 
Реасе; іЬаі іЬе доуегптепі зЬоиІсІ гезі ир
оп Ьіз зЬоиІсІег, апсі іЬаі Ье із ІЬе Міпізіег 
іо ЬЄЗІОУ/ Иіе ироп ІЬе оЬесІіепі опез. (Іза
іаЬ 9: б, 7) Іп Сосі'з сіие ііте іЬезе ргорЬ
есіез Ьедап іо Ье іиШІІесІ у/ііЬ іЬе ЬігіЬ оі 
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ІЬе тап-сЬіїсІ е̂8118, апсі ^ЬоуаЬ изесі теп 
о£ ІОУ/ сіедгее, у/Ьо у/еге £аііЬ£и1 іо Ьіт, іо 
Ье у/ііпеззез іо іЬе дгеаі ЄУЄПІ. ТЬозе теп 
у/еге зЬерЬегсІз. Иеаг ІЬе ІОУ/П о£ ВеіЬІе-
Ьет іЬеу у/еге диагсііпд іЬеіг Носке оі зЬеер 
аі підЬі, у/Ьеп іЬеіг аііепііоп у/а8 зисісіепіу 
аггезіесі Ьу іЬе тапі£езіаііоп оі іЬе діогу 
оі іЬе Ьогсі аЬоиі іЬет: "Апсі ІЬеге у/еге 
іп іЬе зате еоипігу зЬерЬегсІз аЬісІіпд іп 
іЬе йеШ, кееріпд у/аісЬ ОУЄГ іЬеіг їїоск Ьу 
підЬі. Апсі, Іо, іЬе апдеї оі іЬе Ьогсі сате 
ироп іЬет, апсі іЬе діогу о£ іЬе Ьогсі аЬопе 
гоипсі аЬоиі ІЬет; апсі іЬеу у/еге зоге 
а£гаі<1. Апсі ІЬе апдеї [о£ ІЬе Ьогсі] заісі 
ипіо іЬет, Реаг поі; £ог, ЬеЬоИ, І Ьгіпд 
уои доосі іісііпдз о£ дгеаі іоу, у/ЬісЬ зЬаіі 
Ье іо аіі реоріе. Рог ипіо уои із Ьогп ІЬіз 
сіау, іп іЬе сііу о£ Бауісі, а 8ауіоиг, у/ЬісЬ 
із СЬгізі іЬе Ьогй. Апсі іЬіз зЬаіі Ье а зідп 
ипіо уои: Уе зЬаіі £ш<ї іЬе ЬаЬе у/гарресі 
іп зу/асШіпд сІоіЬез, іуіпд іп а тапдег." 
(Ьике 2:8-12) ТЬеп диіскіу £О11ОУ/ЄС1 а 
зопд зипд Ьу а Ьеауепіу Ьозі іо іЬе діогу 
о£ ЛеЬоуаЬ: "Апсі зисісіепіу іЬеге у/аз у/ііЬ 
іЬе апдеї а тиііііисіе о£ іЬе Ьеауепіу Ьозі, 
ргаізіпд Сосі, апсі зауіпд, Оіогу іо Сосі іп 
іЬе ЬідЬезі, апсі оп еагіЬ реасе, атопд теп 
о£ доосІ-у/Ш."—Ьике 2:13 апсі 14, ВоіТгег-
Ьат. 

ТЬе аЬоуе гесогсі із а Ьгіе£ ассоипі о£ 
іЬе ЬігіЬ о£ Л̂ езиз, у/Ьо зЬаІІ гиіе іЬе у/огИ 
іп гідЬіеоизпезз. Сосі Ьасі зеїесіесі Магу іо 
Ье іЬе тоіЬег о£ Лезиз, Ьиі Ьег сопсерііоп 
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у/аз поі Ьу ІЬе роу/ег оі тап, Ьиі Ьу іЬе 
роу/ег оі іЬе зрігіі оі іЬе АІтідЬіу Оосі. 
(МаііЬеу/1:18-23) Оосі ігапз£еггес1 іЬе 1і£е 
о£ Ьіз тідЬіу 8оп, іЬе Ьодоз, ігот зрігіі іо 
Ьитап ІЬаі Ье тідЬі Ье Ьогп оі а у/отап, 
Ье а регїесі тап, апсі іЬегеїоге розвезе іЬе 
£и11 диаІШсаііопз іо ригеЬазе тапкіпсі. Ву 
Ьіз ргорЬеіз Оосі Ьасі £огеіок1 ІЬе зате сеп-
іигіез Ье£оге: "ТЬегеіоге іЬе Ьогсі Ьітве1£ 
зЬаіі діуе уои а зідп: ВеЬокІ, а уігдіп зЬаіі 
еопсеіуе, апсі Ьеаг а зоп, апсі зЬаіі еаіі Ьіз 
пате Іттапиеі." (ІзаіаЬ 7:14) ТЬе пате 
Іттапиеі теапз "Оосі у/ііЬ из" : "Апсі ІЬе 
АУогсІ у/аз тасіе ЙезЬ, апсі СІУ/ЄІІ атопд из, 
(апсі у/е ЬеЬеІй Ьіз діогу, ІЬе діогу аз о£ ІЬе 
опіу Ьедоііеп оі іЬе РаіЬег,) £ий оі дгасе 
апсі ігиіЬ." (ЛоЬп 1:14) ТЬезе ргорЬесіез 
сопвіііиіе £игіЬег ЄУІСІЄПСЄ ОІ іЬе депиіпе-
пезз ог аиіЬепіісііу оі іЬе 8сгіріигез зеі 
СІОУ/П іп іЬе ВіЬІе, ргоуіпд Ьеуопсі апу сІоиЬі 
іЬаі іЬе ргорЬесіез сате Ьу ІЬе соттапсі 
оі АІтідЬіу Оосі, апсі поі £гот апу тап. 

ЛУЬеп ^вив у/аз а СЬІІЙ о£ ІУ/ЄІУЄ уеагз 
оі аде Ье заі атопдві ІЬе Іеагпесі теп оі 
іЬе 3єу/з, апсі Ьу Ьіз диезііопз апсі апзу/егз 
іо іЬет сопсегпіпд іЬе 8сгіріигез іЬозе теп 
у/еге дгеаііу авіопівЬесІ. ТЬеге Ье у/аз саггу-
іпд оиі іЬе У/Ш ОІ ЬІЗ РаіЬег, ІЬе АІтідЬіу 
Оосі (Ьике 2:46-49) ; апсі £гот ІЬаі і іте 
£огу/агсІ ^зиз дгеу/ іпіо тапЬоосІ'8 езіаіе 
апсі дгеаііу іпсгеазесі іп у/ізсіот: "Апсі ^е-
зиз іпсгеазесі іп у/ізсіот апсі зіаіиге, апсі іп 
£ауоиг у/ііЬ Оосі апсі тап."—Ьике 2:52. 
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ТЬе аде оі. таіигііу оі Зе&ия, ІЬаі із, у/Ьеп 
Ье роззеззесі іЬе диаІШсаііоп £ог ргіезіЬоосІ, 
у/аз у/Ьеп Ье у/аз іЬігіу уеагз оі аде. Не 
іЬеп ргезепіесі Ьішзеїі Ье£оге іЬе Ьогсі апсі 
соїшпапсіесі «ІоЬп іо Ьарііяе Ьіт іп ІЬе ГІУЄГ 
оі Логсіап іЬаі Ье тідЬі ІЬиз £и1Ш1 Ьіз Ра
іЬег'з соттапсітепіз, апсі іп ІЬаі Ьаріізт 
Ье рісіигесі іЬаі Оосі Ьасі тасіе а соуепапі 
у/ііЬ Ьіт апсі ІЬаі Ье Ьасі адгеесі іо сіо Оосі'з 
у/Ш, апсі Ьіз Ьаріізт у/аз ап оиіу/агсі іезіі
топу іо іЬаі ейесі. ТЬе ргорЬеііс гесогсі із 
іЬаі Ье Ьасі заісі: " І сІеІідЬі іо сіо ІЬу у/Ш, 
0 т у Оосі; уеа, ІЬу Іау/ із у/ііЬіп т у Ьеагі.'' 
(Рзаїт 40:8) "Апсі ^зиз, у/Ьеп Ье у/аз Ьар-
іігесі, у/епі ир зігаідЬіу/ау оиі о£ ІЬе у/аіег; 
апсі, Іо, іЬе Ьеауепз у/еге орепесі ипіо Ьіт, 
апсі Ье зау/ ІЬе зрігіі оі Оосі сіезсепсііпд Ііке 
а СІОУЄ, апсі КдЬііпд ироп Ьіт; апсі, Іо, а 
уоісе £гот Ьеауеп, зауіпд, ТЬіз із т у Ье-
ІОУЄСІ зоп, іп у/Ьот І а т у/еіі ріеазесі." 
(МаііЬеу/ 3: 16, 17) Неге іЬе іезіітопу 
£гот ^ЬоуаЬ ЗЬОУ/З ІЬаі Ье гесодпіяесі ^е-
зиз аз Ьіз ВЄІОУЄСІ Опе, іо у/Ьот Ье Ьасі 
еоттіііесі ІЬе дгеаі у/огк апсі гезропзіЬП-
ііу оі Ьеіпд Ьіз Кіпд. 

ТЬе Кіп£сІот 
ТУііЬіп а зЬогі ііте а£іег Ьіз Ьаріізт Зе-

зиз Ьедап іо ргеасЬ апсі іпзігисі іЬе реоріе, 
апсі атопдзі Ьіз йгзі У/ОГСІЗ асісігеззесі іо ІЬе 
^у/з у/еге іЬезе: "Керепі: £ог іЬе кіпдсіот 
01 Ьеауеп із аі Ьапсі" (МаііЬеу/ 4:17) ; "ге-
репі" теапіпд іЬаі ІЬеу тизі £огзаке геїі-
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діоп апсі у/огзЬір ^ЬоуаЬ. Оосі Ьасі апоіпі
есі ^езиз у/ііЬ Ьів зрігіі іо Ье ІЬе Кіпд, Ьасі 
Ьедоііеп ог аскпоу/іесідесі Ьіт ав Ьів ЬЄІОУЄСІ 
8оп, апсі Ьасі іЬив ісіепіійесі ^зиз ав ІЬе 
МезвіаЬ, ТЬе СЬгізі, ІЬе Кіпд о£ іЬе Ноіу 
Сііу ог кіпдсіот оі Оосі, іЬеп апсі ІЬеге Ье
діппіпд іо Ье тасіе тапііезі. Іі У7аз ІЬе 
апоіпіесі Кіпд, СЬгізі Тевиз, У/ЬО ПОУ/ у/аз 
асісігевзіпд іЬе реоріе, апсі ігиіу іо ІЬет Ье 
заісі: "ТЬе кіпдсіот оі Ьеауеп із аі Ьапсі"; 
теапіпд іЬаі ІЬе Неасі оі Оосі'з гоуаі Ьоизе 
у/аз ІЬеп апсі іЬеге ргезепі атопдзі іЬет. 
Весаизе Ье ів ІЬе Кіпд апсі ироп Ьів вЬоиІ-
сіег вЬоиІсІ гезі іЬе доуегптепі, іЬе кіпдсіот 
у/аз ргезепі апсі ІЬе кіпдсіот у/аз Ьедіппіпд 
іо Ье тасіе тапі£еві. ТЬів із ехасіїу іп Ьаг-
топу у/ііЬ Ьів у/огсіз Іаіег иііегесі іп іЬе 
ргезепсе оі іЬе РЬагізеез, іо у/іі: "Оосі'з 
гоуаі тадезіу із атопд уои" {ВіадІоЬі); 
' ' ТЬе кіпдсіот о£ Оосі із атопд уои.'' (ВоіТг-
егТшт) (Ьике 17: 21) Роиг іЬоивапс! уеагз 
Ье£оге іЬаі Оосі Ьасі іогеіоісі ІЬаі Ье у/оиісі 
зеі ир а доуегптепі іЬаі у/ои1<1 Ье іо Ьіз 
Ьопог. ЇТОУ/ ІЬе сіеуеіортепі оі іЬаі доуегп
тепі Ьедап іо арреаг. 

Бигіпд іЬе іЬгее апсі опе-ЬаИ уеагз ІЬаі 
^зиз, іЬе тап, у/аікесі у/ііЬ Ьіз сіізеіріез, 
Ье іаидЬі іЬет апсі Ье іаидЬі іЬе реоріе у/Ьо 
Ьеагсі Ьіт, апсі іп аіі ІЬІ8 ііте Ье етрЬа-
8І2есІ аЬоуе еуегуіЬіпд еізе іЬе ітрогіапсе 
оі ІЬе Кіпдсіот. ТЬІ8 Ье сіісі Ьесаизе іі із 
іЬе Кіпдсіот, ог ІЬе Ноіу Сііу, ІЬаі зЬаіі 
£и11у уіпсіісаіе іЬе пате оі ^ЬоуаЬ Оосі 
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апсі ргоуе іо аіі сгеаііоп ІЬаі ^ЬоуаЬ із 
зиргете, апсі Ьу апсі ІЬгоидЬ іЬе Кіпдсіот 
іЬе оЬесііепі опез оі іЬе Ьитап гасе У/Ш Ье 
сіеііуегесі і гот іЬе Ьопсіаде оі Ваіап апсі 
дгапіесі Піе еуегіазііпд. у7Ьеп ^зиз СІЄІІУ-
егесі Ьіз дгеаі зегтоп оп іЬе тоипі, іЬеге 
діуіпд зресійс іпзігисііоп іо Ьіз сіізсіріез, 
Ье риі іЬе Кіпдсіот іогу/агсі аз оі йгзі і т 
рогіапсе: "Апсі Ье орепесі Ьіз тоиіЬ, апсі 
іаидЬі іЬет, зауіпд, Віеззесі аге іЬе роог іп 
зрігіі; іог іЬеігз із іЬе кіпдсіот оі Ьеауеп." 
—МаііЬеу/ 5: 2,3. 

Сіеагіу Ьіз У/ОГСІЗ Ьеге теапі ІЬаі ІЬозе 
у/Ьо Ьауе а ргорег арргесіаііоп оі іЬет
зеїуез апсі іЬеіг геїаііопзЬір іо ІЬе Сгеаіог 
у/оикі іиііу гесодпіяе іЬаі ІЬеу аге роог 
апсі іпзідпШеапі, апсі іЬаі іЬеу у/оиісі Ьауе 
а сіезіге іо кпоу/ ІЬе у/Ш оі Сосі апсі іо оЬеу 
Ьіт. 8исЬ а зрігіі у/оиісі Ье ІЬаі тапііезі-
есі Ьу іЬозе у/Ьо у/оиісі Ье іаидЬі апсі Іесі 
Ьу іЬе Ьогсі. ТЬезе аге ІЬе опез ІЬаі ІОУЄ 
іо Іеагп, апсі іЬіз із іп Ьагтопу у/ііЬ Сосі'з 
іпзігисііоп ргеуіоизіу діуеп ІЬгоидЬ ІЬе 
ргорЬеі, іо у/іі: "ТЬе теек у/Ш Ье диісіе 
іп дисідтепі, апсі іЬе теек у/Ш Ье іеасЬ Ьіз 
у/ау."—Рзаїт 25: 9. 

ТЬе у/огкіїу-у/ізе теп аге поі роог іп 
зрігіі, Ьиі, оп іЬе сопігагу, іЬіпк іоо ЬідЬІу 
оі іЬетзеїуез. ТЬеу гедагсі ІЬеіг Іеагпіпд 
апсі ітрогіапсе аЬоуе теп депегаїїу, апсі 
іЬетзеїуез іоо у/ізе іо діуе апу Ьеесі іо іЬе 
ТУогсІ оі Сосі. ТЬе тап у/Ьо арргесіаіез 
ІЬе ігиіЬ геаііяез іЬаі аіі Ье Ьаз апсі ІЬаі 
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із у/огіЬ у/ЬПе апсі аіі ІЬаі Ье Ьорез іо Ьауе 
ог іо Ье іп іЬе іиіиге ргосеесіз ігот АІ
тідЬіу Оосі. Не геаііяез іЬаі тап'в йгзі 
сіиіу із іо іеаг Оосі апсі Ье оЬесІіепі іо Ьіз 
іау/. Веіпд іЬиз роог іп зрігіі, Ье із іп іЬе 
\уау іо Іеагп оі Оосі'з ригрозез апсі іо асі-
уапсе іп аіі ІЬе гіеЬез ІЬаі ргосеесі і гот 
ІЬе іЬгопе оі іЬе Мозі НідЬ. 

ТЬеп ^зиз іпзігисіесі Ьіз ІОІІОУ/ЄГЗ аз іо 
у/Ьаі сопзіііиіез а тосіеі ргауег, апсі іп ІЬаі 
ргауег адаіп Ье риіз іогіЬ ІЬе Кіпдсіот аз 
оі дгеаіезі ітрогіапсе. Магк Ьіз У/ОГСІЗ іп 
іЬіз гезресі: "Виі у/Ьеп уе ргау, изе поі 
уаіп гереііііопз, аз ІЬе ЬеаіЬеп сіо; іог іЬеу 
ІЬіпк іЬаі іЬеу зЬаіі Ье Ьеагсі іог іЬеіг тисЬ 
вреакіпд. Аііег іЬіз таппег іЬегеіоге ргау 
уе: Оиг РаіЬег у/ЬісЬ агі іп Ьеауеп, Наї-
ІОУ/ЄСІ Ье іЬу пате. ТЬу кіпдсіот соте. ТЬу 
у/Ш Ье сіопе іп еагіЬ, аз іі із іп Ьеауеп."— 
МаііЬеу/ 6:7,9,10. 

АУЬу із іЬаі ргауег оі зисЬ дгеаі ітрог
іапсе? Весаизе іі кеерз іЬе тіпсі апсі ІЬе 
Ьеагі оі іЬе зіпсеге регзоп бхесі ироп ІЬаі 
у/ЬісЬ із оі дгеаіезі ітрогіапсе апсі у/ЬісЬ 
у/Ш уіпсіісаіе ^ЬоуаЬ'з пате апсі Ьгіпд 
Іііе іо ІЬе Ьитап гасе. Оосі у/оиісі Ьауе Ьіз 
сгеаіигез кеер іп тіпсі іЬаі Ье із іЬе АІ
тідЬіу апсі ІЬаі ІЬгоидЬ Ьіз доуегптепі оі 
гідЬіеоизпезз ІЬе у/огИ зЬаіі иііітаіеіу Ье 
гиіесі іп гідЬіеоизпезз апсі ІЬе пате оі ІЬе 
Мозі НідЬ вЬаІІ Ье тадпійесі аЬоуе аіі. ТЬе 
Кіпдсіот із Т Н Е ТНЕОСКАСТ, ІЬаі із, іЬе 
доуегптепі оі іЬе АІтідЬіу Оосі, Ьу апсі 
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ІЬгоидЬ у/ЬісЬ іЬе еагіЬ зЬаіі Ье Шіесі у/ііЬ 
гідЬіеоиз реоріе у/Ьо зЬаіі с1\уе11 іодеіЬег 
£ОГЄУЄГ іп реасе апсі з'оу. ЕуегуіЬіпд еізе 
із весопсіагу іп ітрогіапсе іо ІЬе Кіпдсіот, 
апсі іЬіз ^8из £гедиепі1у етрЬазіяесІ, апсі 
рагіісиїагіу у/Ьеп Ье изесі іЬезе У/ОГСІЗ іо 
Ьіз с1і8сір1е8: "8еек уе йгві ІЬе кіпдсіот 
о£ Оосі, апсі Ьіз гідЬіеоизпезз."—МаііЬеу/ 
6:33. 

Ву аіі о£ Ьіз Ьоіу ргорЬеіз Оосі Ьасі 
£огеіокі ІЬе сотіпд о£ Ьіз кіпдсіот, ог ТЬе 
ТНЕООВАТІО ОГОУЕШШЕЇЇТ. ТЬе АІтідЬіу 
Оосі Ьасі ргеасЬес! ІЬе доосі пеу/з ог "доз-
реі" іо АЬгаЬат Іопд ргеуіоиз іо іЬе сот
іпд о£ ^зиз, у/Ьеп Ье заісі іо АЬгаЬат: 
"Іп іЬее зЬаіі аіі [іЬе] паііопз Ье Ьіеззесі." 
ТЬеп іЬе зсгіріиге асісіз, іі із ІЬозе у/Ьо Ьауе 
£аііЬ іп Оосі апсі іп СЬгізі апсі Ьіз кіпдсіот 
іЬаі зЬаіі Ье Ьіеззесі. (Оаіаііапз 3: 8-14) 
(Оепезіз 12:3) ^зиз тасіе іі сіеаг іо аи 
у/Ьо ІОУЄ Оосі апсі Ьіз УУогсІ ІЬаі ІЬе йпаї 
у/огк о£ Ьіз £О11ОУ/ЄГЗ оп еагіЬ аі ІЬе ііте 
о£ Ьіз сотіпд іо зеі ир ІЬе Кіпдсіот у/оикі 
Ье іо сіесіаге іЬе Кіпдсіот, апсі іЬеге£оге Ье 
заісі іо іЬет: "ТЬіз дозреї о£ іЬе кіпдсіот 
зЬаіі Ье ргеасЬесІ іп аіі іЬе у/огИ £ог а У/ІІ -
пезз ипіо аіі паііопз; апсі іЬеп зЬаіі ІЬе епсі 
соте." (МаііЬеу/ 24:14) ТЬіз асііоп у/аз 
ріасіпд іЬе Кіпдсіот аЬоуе еуегуіЬіпд еізе 
зо £аг аз ІЬе еагіЬ із сопсегпесі. 

^зиз Ьасі йпізЬесІ Ьіз у/огк у/ЬісЬ Ьасі 
Ьееп аззідпесі іо Ьіт Ьу ІЬе Мозі НідЬ апсі 
іЬеп Ье заісі іо Ьіз ЕаіЬег: " І Ьауе діогі-
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п'єсі ІЬее оп іЬе еагіЬ: І Ьауе іїпізЬесІ іЬе 
у/огк у/ЬісЬ іЬои дауеві т е іо сіо. Апсі ПОУ/, 
О РаіЬег, д1огі£у іЬои т е у/ііЬ ІЬіпе ОУ/П 
зе1£, у/ііЬ іЬе діогу у/ЬіеЬ І Ьасі у/ііЬ іЬее 
Ье£оге іЬе у/огісі у/ав. І Ьауе тапі£евіес1 ІЬу 
пате ипіо ІЬе теп у/ЬісЬ ІЬои дауезі т е 
оиі о£ іЬе У/ОГІСІ : іЬіпе іЬеу у/еге, апсі іЬои 
дауеві іЬет т е ; апсі ІЬеу Ьауе кері ІЬу 
у/огсі."—«ГоЬп 17:4-6. 

ТЬів ів ргоо£ іЬаі ргеуіоивіу Ье Ьасі Ьееп 
а врігіі іп діогу у/ііЬ ^ЬоуаЬ Оосі, іЬаі Ье 
Ьасі Ьееп вепі іо еагіЬ іо рег£огт а у/огк 
у/ЬісЬ Ье Ьасі сіопе, апсі ІЬаі Ье сіевігесі іо 
геіигп апсі Ье у/ііЬ Ьів ЕаіЬег іп Ьеауеп. 
ВЬогіІу іЬегеа£іег Ье у/ав аггевіесі, сЬагдесІ 
у/ііЬ іЬе сгіте о£ ігеавоп адаіпзі ІЬе еагіЬ-
1у гиіе ог доуегптепі ІЬеп іп еопігої о£ 
Легизаіет. ТЬіз сЬагде у/ав Ьазесі ироп ІЬе 
іасі іЬаі ^зиз Ьасі гереаіесіїу етрЬавіяесІ 
ІЬе кіпдсіот о£ Оосі апсі Ьасі сопзіапііу кері 
ІЬаі Ьеїоге іЬе тіпсіз о£ Ьів £О11ОУ/ЄГЗ. ТЬе 
тап ^вив, ипсіег аггезі, у/аз ЬгоидЬі Ье-
£оге іЬе доуегпог аі ^гиваїет іо Ье ігіесі, 
апсі іЬеге Ье у/аз сопуісіесі апсі ехесиіесі £ог 
ігеазоп ЄУЄП іЬоидЬ Ье у/аз у/ЬоІІу іппосепі. 
Іп геріу іо іЬе сЬагде ̂ зиз заісі: "Му кіпд
сіот ів поі о£ ІЬіз у/огИ; і£ т у кіпдсіот 
у/еге о£ іЬів у/огИ, ІЬеп у/оиИ т у зегуапіз 
йдЬі, іЬаі І зЬоиИ поі Ье сіеііуегесі іо ІЬе 
^у /з ; Ьиі ПОУ/ із т у кіпдсіот поі £гот 
Ьепсе." ТЬе ііте Ьасі поі соте £ог риі-
ііпд іЬе Кіпдсіот іп орегаііоп іп роу/ег 
апсі діогу, апсі £ог іЬаі геавоп, Ье зіаіесі, 
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Ьіз кіпріот у/аа поі іп орегаііоп ігот іЬаі 
ііте іогу/агсі. ТЬе сіеаг іпіегепсе тиаі Ье 
ІЬаі ІЬеге у/аа а іигіЬег у/огк іо Ье сіопе 
Ьеіоге Ье у/оиісі соте іп діогу апсі іп Ьіа 
роу/ег. ТЬе АІтідЬіу Оосі Ьасі апоіЬег у/огк 
іо Ье сіопе, аа іЬе 8сгіріигеа сіеагіу сііасіоае. 
Аі іЬаі ііте Ье у/аа аакесі Ьу іЬе доуегпог 
іпіа диевііоп: "Агі ІЬои а кіпд?" Апсі іо 
у/ЬісЬ ^зиз апзу/егесі: " І а т а кіпд. То 
іЬіз епсі у/аз І Ьогп, апсі іог ІЬіз саизе сате 
І іпіо іЬе у/огИ, іЬаі І аЬоиІсІ Ьеаг у/ііпе88 
ипіо іЬе ігиіЬ. Еуегу опе іЬаі із оі іЬе ігиіЬ 
ЬеагеіЬ т у уоісе."—тГоЬп 18: 36,37. 

ТЬіа іигіЬег Є8ІаЬ1ізЬеа ІЬе іасі іЬаі 
СЬгізі ^зиз, ІЬе Апоіпіесі Опе оі Оосі, 
у/аа зепі іо еагіЬ апсі тасіе а Кіпд іо 
Ьеаг у/ііпезв іо іЬе ігиіЬ оі ІЬе тадезіу 
апсі зиргетасу оі АІтідЬіу Оосі апсі оі 
Ніз ригрозе іо аеі ир а кіпдсіот іЬаі у/оиісі 
сотріеіеіу уіпсіісаіе іЬе пате оі іЬе Моаі 
НідЬ. ЛУііЬіп а ІЄУ/ Ьоига іЬегеаііег ^аив 
у/аз сгисШесІ, Ьеіпд паііесі іо ІЬе ігее аз 
іЬоидЬ Ье у/аз а УІІЄ зіппег. (Оаіаііапа 
3:13) Сопеегпіпд а аіппег Оосі'а Іау/ іа: 
"Ніа Ьосіу зЬаіі поі гетаіп аіі підЬі ироп 
ІЬе ігее, Ьиі іЬои зЬаіі іп апу у/ізе Ьигу 
Ьіт іЬаі сіау; (іог Ье ІЬаі із Ьапдесі із 
ассигзесі оі Оосі;) ІЬаі ІЬу Іапсі Ье поі сіе-
Шесі, у/ЬісЬ іЬе Ьогсі іЬу Сосі діуеіЬ іЬее 
іог ап іпЬегііапсе."—Беиіегопоту 21:23. 

Оосі'а Іау/ аппоипсесі ІЬгоидЬ Моаеа рго-
уісіесі іЬаі іЬе у/ШіиІ аіппег аЬоиІсІ Ье 
Ьапдесі оп а ігее апсі аЬоиИ Ье ассигзесі оі 
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Оосі, апсі іЬив ^зиз ' Ьеіпд сгисШесІ оп а 
ігее (ітргорегіу саііесі а "сгозз") тагкесі 
Ьіт іп іЬе еуез оі зіпгиі теп аз а зіппег; 
уеі Ье у/аз у/ііЬоиі зіп. (Беиіегопоту 21: 
22,23) ^зиз Ьасі сіопе по у/гопд. Не у/аз 
Ьоіу, Ьагтіезз, ипсІеШесІ, апсі у/ііЬоиі зіп. 
(НеЬгеу/з 7: 26; 1 Реіег 1:19) у7Ьу, іЬеп, 
зЬоиИ іЬе регіесі Опе, ІЬе Воп о£ Оосі, Ье 
риі іо сІеаіЬ? апсі у/Ьу сіісі Оосі регтіі Ьіз 
ЬЄІОУЄСІ 8оп, у/Ьо у/аз апоіпіесі Кіпд, іо іЬиз 
Ье риі іо сІеаіЬ аз іЬоидЬ Ье у/аз а зіппег? 

ТЬе РигсЬазе 
Аз ^еЬоуаЬ Оосі геуеаіз іо тап ІЬе теап

іпд оі Ьіз ЛУогсІ Ьіз сіеуоіесі зегуапіз оп ІЬе 
еагіЬ тоге сіеагіу ипсіегзіапсі Оосі'з риг
розе. ТЬеу зее іЬаі ІЬе Кіпдсіот, Т Н Е 
ТНЕОСКАСТ, ІЗ іЬаі у/ЬісЬ із оі рагатоипі 
ітрогіапсе іп Оосі'з ригрозе апсі аггапде-
тепі. ТЬеу зее іЬаі еуегуіЬіпд еізе із оі 
зесопсіагу ітрогіапсе іо іЬе дгеаі Т Н Е О О 
КАОУ. Аі іЬе уегу Ьедіппіпд оі Ьитап сге
аііоп Оосі зіаіесі Ьіз ригрозе іо Ьгіпд £огіЬ 
Ьіз кіпдсіот іЬаі у/оиісі сіезігоу іЬе у/іскесі 
опе апсі іЬаі у/оиісі ехаїі апсі уіпсіісаіе ^е-
ЬоуаЬ'з дгеаі пате. (Оепезіз 3:15) ТЬеп 
іаіег іо АЬгаЬат Ье аппоипсесі Ніз риг
розе іо зеі ир Ьіз сарііаі огдапіяаііоп ог 
доуегптепі іЬаі у/оиісі гиіе іЬе ипіуегзе 
іп гідЬіеоизпезз апсі ІЬгоидЬ у/ЬісЬ аіі ІЬе 
£аті1іез оі іЬе еагіЬ у/Ьо оЬеу Ьіт тідЬі 
ГЄСЄІУЄ а Ьіеззіпд. (Оепезіз 12:3; 22:17,18) 
Іі із сегіаіп іЬаі АЬгаЬат сіісі поі ипсіег-
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зіапсі іЬе £и11 теапіпд о£ Оосі'з рготізе іо 
Ьіт; Ьиі іЬаі сіісі поі аііег іЬе таііег аі аіі 
у/ііЬ АЬгаЬат. Не ЬЄІІЄУЄСІ ООСІ апсі у/Ш-
іпдіу оЬеуес! Ніз соттапсітепі, апсі іп асі-
сііііоп іо іЬаі АЬгаЬат у/аз Ьеіпд изесі Ьу 
^ЬоуаЬ Оосі іо таке а дгеаі ргорЬеііс ріс-
іиге. Іі арреагз іЬаі по тап оп еагіЬ Ьасі 
ап ипсіегзіапсітд оі ІЬе Кіпдсіот апсі ііз 
геаі ригрозе апсі теапіпд ипііі а£іег іЬе 
гезиггесііоп оі Зе&из ігот ІЬе сіеасі. ТЬе 
кіпдсіот оі Ьеауеп, ТЬе ТНЕОСЕАТІС ООУ-
ЕККМЕЯТ, із іЬе тузіегу оі Оосі. (ЕрЬе-
зіапз 1: 20-23; 5: 32) Оосі ригрозеїу кері 
іЬіз тузіегу Ьісі ипііі Ьіз ОУ/П сіие ііте іо 
геуеаі іі іо Ьіз оЬесІіепі сгеаіигез. Не йгзі 
геуеаіесі іі іо Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп апсі іЬеге-
а£іег геуеаіесі іЬе теапіпд оі іі іо іЬозе 
у/Ьо Ьееате ІЬе ігие апсі £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ 
іп іЬе £ооізіерз оі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, СЬгізі 
^зиз, апсі по оіЬегз Ьауе ипсіегзіоосі іЬе 
тузіегу оі Оосі. ^зиз 8 р о к е іп рагаЬІез 
сопсегпіпд іЬе тузіегу, Ьиі іЬозе у/Ьо зіоосі 
Ьу апсі Ьеагсі Ьіт сіісі поі ипсіегзіапсі іЬе 
теапіпд оі Ьіз У/ОГСІЗ. А£іег іЬе азсепзіоп 
о£ ^зиз іпіо Ьеауеп Ьіз іпзрігесі арозіїе 
у/гоіе іЬезе у/огсіз, у/ЬісЬ аге зеі £огіЬ іп 
ІЬе ВіЬІе: " Е У Є П іЬе тузіегу у/ЬісЬ ЬаіЬ 
Ьееп Ьісі £гот адез апсі £гот депегаііопз, 
Ьиі ПОУ/ із тасіе тапі£еві іо Ьіз заіпіз." 
(Соїовзіапв 1: 26) ТЬаі дгеаі тузіегу у/аз 
Ьісісіеп £гот аіі о£ Оосі'з сгеаііоп апсі ге-
уеаіесі іп Ьіз оу/п сіие ііте іо іЬозе У/ЬО 
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зЬоиІсІ Ьауе ап оррогіипііу іо ипсіегзіапсі 
і і 

То Ьіз ЬЄІОУЄСІ Воп, ІЬе Ьодоз, СЬгізі Зе-
зиз, Сосі йгзі геуеаіесі Ьіз ригрозе іо Ьауе 
а сарііаі огдапігаііоп, іЬаі із, ІЬе кіпдсіот 
оі Ьеауеп, Т Н Е ТНЕОСКАОУ, ЬІЗ дгеаі доу
егптепі, Ьіз їїоіу Сііу, ІЬе Воуаі Ноизе, 
аіі о£ у/ЬісЬ патез теап іЬе зате іЬіпд; 
аізо іЬе пате 2іоп теапіпд ІЬе зате; апсі 
\УЬІСЬ Коуаі Ноизе ог доуегптепі зЬоиІсІ 
Ье сотрозесі оі 144,000 апсі Опе, іЬаі із іо 
зау, СЬгізі ^зиз іЬе Опе, апсі іЬе 144,000 
тетЬегз оі Ьіз геідпіпд Ьоизе. ЕаііЬ£и1 
теп ігот АЬеІ опу/агсі ипсіегзіоосі ІЬаі 
Оосі у/оиісі Ьауе а тідЬіу огдапігаііоп апсі 
доуегптепі ІЬаі у/оиісі Ьгіпд Ьіеззіпдз іо 
оЬесІіепі теп, Ьиі іЬеу сіісі поі Ьауе а кпоу/1-
есіде ог ипсіегзіапсііпд аз іо ІЬе таппег ог 
іЬе ііте оі ііз сотіпд ог ЬОУ/ іі у/оиісі ор-
егаіе. Іі у/аз ІЬе арозіїе ипсіег іпзрігаііоп 
у/Ьо заісі іЬаі іЬіз тузіегу із ПОУ/ геуеаіесі 
ипіо іЬе заіпіз. ТЬе у/огсі "заіпіз", изесі 
іп іЬаі іехі аі Соїоззіапз 1: 26, теапз іЬозе 
регзопз у/Ьо аге риге о£ Ьеагі апсі у/Ьо аге 
гідЬіеоиз іп ІЬе зідЬі оі Сосі. N0 опе сап 
Ье риге апсі гідЬіеоиз іп ІЬе зідЬі оі Сосі 
у/ііЬоиі £аііЬ іп Оосі апсі іп СЬгізі апсі у/ііЬ-
оиі оЬесІіепсе іо Оосі'з соттапсітепіз. ТЬаі 
гиіе епіігеїу ехсіисіез ІЬе еуоіиііопізіз £гот 
Ьауіпд ап ипсіегзіапсііпд оі "ІЬе тузіегу оі 
Оосі", Ьесаизе ІЬе еуоіиііопізіз сіепу Оосі'з 
ЛУогсІ апсі Ьауе по £аііЬ іп Ьіз "УУОГСІ. ТЬиз 
іі із зееп іЬаі іЬозе регзопз У/ЬО Ьауе £аііЬ 
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іп Оосі апсі іп Ьіз ЛУогсІ апсі іп СЬгіві; аз 
іЬе 8ауіог оі тапкіпсі аге дгеаііу іауогесі, 
апсі іЬезе аге ІЬеу оі ииЕеідпесІ іаііЬ. 

ТЬе 8сгіріигез аізо сіеагіу ВЬОУ/ іЬаі іЬе 
АІтідЬіу Сосі геуеаіесі іЬіз дгеаі тувіегу 
£ог іЬе ПГ8І і іте іо Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8ОП, іЬе 
Ьодоз, апсі аізо іпіогтесі Ьіт у/Ьаі у/ои1<1 
Ье іЬе гедиігетепі оі ІЬе Опе у/Ьо у/оикі 
оссиру іЬе ехаїіесі розіііоп оі Неасі оі ІЬаі 
дгеаі доуегптепі. Атопд іЬе гедиігетепіз 
аппоипсесі у/еге іиіі апсі сотріеіе оЬесІіепсе 
ипіо іЬе у/Ш оі іЬе АІтідЬіу Сосі, іаііМиІ-
пезз ЄУЄП ипіо сІеаіЬ. ТЬіз із тасіе сегіаіп 
Ьу'іЬе У/ОГСІЗ оі Зе&ш, у/Ьо заісі: "ТЬеге-
іоте СІОІЬ т у РаіЬег ІОУЄ те , Ьесаизе І Іау 
сіоу/п т у Ше, іЬаі І тідЬі іаке іі адаіп. N0 
тап іакеіЬ іі £гот те , Ьиі І Іау іі СІОУ/П 
оі тузе1£. І Ьауе роу/ег іо Іау іі СІОУ/П, апсі 
І Ьауе роу/ег іо іаке іі адаіп. ТЬіз сот-
тапстіепі Ьауе І гесеіуесі оі т у РаіЬег." 
—гГоЬп 10:17,18. 

ТЬезе У/ОГСІЗ о£ ^зиз ргоуе іЬаі іЬеге 
у/аз а соуепапі ог ап адгеетепі Ьеіу/ееп 
^еЬоуаЬ іЬе РаіЬег апсі іЬе 8оп, іЬе Ьодоз, 
іЬаі іЬе 8оп вЬоиІс! Іау СІОУ/П Ьіз ОУ/П Ше 
іп оЬесІіепсе іо Ьіз РаіЬег'з у/Ш апсі ІЬаі 
ІЬе РаіЬег у/оиісі гаізе іЬе 8оп оиі оі СІеаіЬ 
іп Ьіз сіие ііте. ТЬаі соуепапі Тезив іиг
іЬег етрЬазігес! Ьу Ьіз у/огсіз у/ЬісЬ Ье иі-
іегесі іо Ьіз РаіЬег а£іег Ье Ьасі йпівЬесІ 
Ьіз еагіЬІу тіпівігу, іо у/іі: " І Ьауе діогі-
йесі іЬее оп іЬе еагіЬ: І Ьауе йпізЬес! іЬе 
у/огк у/ЬісЬ іЬои дауеві т е іо сіо. Апсі ПОУ/, 
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0 ЕаіЬег, діогіїу іЬои т е у/ііЬ іЬіпе ОУ/П 
зеК, т Ш іЬе діогу у/ЬісЬ І Ьасі У/ІІЬ ІЬее 
Ье£оге іЬе У/ОГІСІ у/аз."—«ГоЬп 17:4,5. 

Сгеаіезі Ітрогіапсе 
Іі із ігие іЬаі ІЬе сІеаіЬ оі ІЬе тап ^зиз 

ргоуісіесі іЬе гапзот ргісе іог оЬейіепі теп, 
Ьиі аі іЬіз роіпі сопзісіегаііоп із діуеп іо 
іЬаі у/ЬісЬ із оі іат тоге ітрогіапсе ІЬап 
апу Ьитап сгеаіигез. ТЬаі у/ЬісЬ із оі іЬе 
ЬідЬезі ітрогіапсе із іЬе Кіпдсіот, ІЬе 
НоГу Сііу; апсі іЬаі зЬоиІсІ Ье діуеп Йгзі 
сопзісіегаііоп. їїоіе, ІЬеп, ІЬе іпсІізриіаЬІе 
агдитепі зиррогііпд іЬе сопсіизіоп іЬаі 
іЬе Кіпдсіот іа ІЬаі у/ЬісЬ із оі рагатоипі 
ітрогіапсе іо апуіЬіпд апсі еуегуіпіпд рег-
іаіпіпд іо іЬе Ьитап гасе. 

^аиз оііеп зроке іп рагаЬІез, апсі ІЬе 
рагаЬІеа у/ЬісЬ Ье иііегесі аге ргорЬесіез, 
апсі аисЬ ргорЬесіез соикі поі Ье ипсіег-
зіоосі ипііі Оосі'з сіие ііте іо ипсіегаіапсі 
іЬет, апсі соиїй Ье ипсіегвіоосі іЬеп опіу 
Ьу іЬозе у/Ьо Ьасі СІЄУОІЄСІ ІЬетзеїуез іо 
Оосі апсі іо Ьіз кіпдсіот. !№оіе іЬезе У/ОГСІЗ 
01 Зе&иа иііегесі іо Ьіз сііасіріез іп апзу/ег 
іо іЬеіг диезііоп аа іо у/Ьу Ье ароке іп раг
аЬІеа: "Апсі іЬе сіізсіріеа сате, апсі ааісі 
ипіо Ьіт, ТУЬу ареакезі іЬои ипіо ІЬет іп 
рагаЬІез ? Не апау/егесі апсі заісі ипіо іЬет, 
Весаизе іі із діуеп ипіо уои іо кпоу/ ІЬе 
тузіегіез оі ІЬе кіпдсіот оі Ьеауеп, Ьиі іо 
іЬет іі із поі діуеп. Рог У/ЬОЗОЄУЄГ ЬаіЬ, 
іо Ьіт зЬаіі іі Ье діуеп, апсі Ье зЬаіі Ьауе 
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тоге аЬшмІапсе; Ьиі У/ЬОЗОЄУЄГ ЬаіЬ поі, 
£гот Ьіт зЬаіі Ье іакеп ау/ау ЄУЄП іЬаі 
Ье ЬаіЬ. ТЬеге£оге зреак І іо іЬет іп раг
аЬІез; Ьесаизе іЬеу зееіпд, зее поі; апсі 
Ьеагіпд, іЬеу Ьеаг поі, пеііЬег сіо іЬеу ип
сіегзіапсі. Апсі іп іЬет із £иШ11ес1 ІЬе ргорЬ
есу о£ Езаіаз, у/ЬісЬ заііЬ, Ву Ьеагіпд уе 
зЬаіі Ьеаг, апсі зЬаіі поі ипсіегзіапсі; апсі 
зееіпд уе зЬаіі зее, апсі зЬаіі поі регсеіуе: 
£ог іЬіз реоріе'з Ьеагі із у/ахесі дговз, апсі 
іЬеіг еагз аге сіиіі о£ Ьеагіпд, апсі ІЬеіг еуез 
ІЬеу Ьауе сіозесі; Іезі аі апу ііте ІЬеу зЬоиІсІ 
зее у/ііЬ іЬеіг еуез, апсі Ьеаг у/ііЬ ІЬеіг еагз, 
апсі зЬоиІсІ ипсіегзіапсі у/ііЬ ІЬеіг Ьеагі, апсі 
зЬоиІсІ Ье сопуегіесі, апсі І зЬоиІсІ Ьеаі ІЬет. 
Виі Ьіеззесі аге уоиг еуез, £ог іЬеу зее: апсі 
уоиг еагз, £ог іЬеу Ьеаг. Еог уегіїу І зау 
ипіо уои, ТЬаі тапу ргорЬеіз апсі гідЬі
еоиз теп Ьауе сіезігесі іо зее ІЬозе ІЬіпдз 
у/ЬісЬ уе зее, апсі Ьауе поі вееп іЬет; апсі 
іо Ьеаг іЬозе іЬіпдз у/ЬісЬ уе Ьеаг, апсі Ьауе 
поі Ьеагсі іЬет." (МаііЬеу/ 13:10-17) Не 
иііегесі а питЬег о£ рагаЬІез геїаііуе іо ІЬе 
Кіпдсіот, еасЬ опе о£ у/ЬісЬ у/аз а ргорЬ
есу, у/ЬісЬ у/аз поі ипсІегзіапсІаЬІе ипііі 
Оосі'з сіие ііте іо геуеаі іЬе теапіпд іЬеге-
о£ іо іЬозе у/Ьо у/еге СІЄУОІЄСІ іо Ьіт. 

ЛУЬеп іЬе Ьодоз, ПОУ/ ^зиз, Іеагпесі £гот 
Ьіз ЕаіЬег іЬаі Ье у/оиісі Ьауе ап оррогіи-
пііу іо Ье ІЬе Неасі о£ Оосі'з дгеаі сарі-
іаі огдапіяаііоп, у/ЬісЬ огдапіяаііоп у/оиісі 
ргоуе 8аіап а Ііаг апсі £и!1у уіпсіісаіе 
ЬоуаЬ'з пате, ІЬе Ьеагі о£ Лезиз у/аз Шіесі 
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у/ііЬ 2оу апсі Ье зігаідЬіу/ау іоок ІЬе зіерз 
Ьіз РаіЬег гедиігесі іЬаі Ье тідЬі роззезз 
ІЬаі дгеаі ргіге. ТЬіз із ргоуесі Ьу іЬе рго
рЬеііс иііегапсез оі іЬе Ьогсі ^зиз, у/ЬісЬ 
іаіег у/еге шісіегзіоосі £ог іЬе йгзі ііте Ьу 
іЬозе СІЄУОІЄСІ іо іЬе Мозі НідЬ. Не у/аз 
етрЬазіяіпд іЬе ітрогіапсе оі ІЬе Кіпд
сіот іо іЬозе У/ЬО Ьеагсі Ьіт у/Ьеп ^зиз 
зроке іЬе рагаЬІе сопсегпіпд ІЬе ігеазиге 
Ьісі іп іЬе йекі: "Адаіп, ІЬе кіпдсіот оі 
Ьеауеп із Ике ипіо ігеазиге Ьісі іп а йеісі; 
іЬе у/ЬісЬ у/Ьеп а тап ЬаіЬ £оипс1, Ье Ьісі-
еіЬ, апсі £ог з'оу іЬегео£ доеіЬ апсі зеІІеіЬ 
аіі іЬаі Ье ЬаіЬ, апсі ЬиуеіЬ іЬаі йеісі."— 
МаііЬеу/ 13:44. 

ТЬе Тгеазиге 
ТЬаі ігеазиге у/аз Ьісі і гот аіі сгеаіигез; 

Ьиі іі іЬеп Ьеіпд тасіе кпоу/п іо іЬе Ьогсі 
^зиз, Ьіз Ьеагі у/аз Шіесі у/ііЬ з'оу апсі Ье 
кері іі зесгеі іЬегеаііег ігот аіі ипііі Сгосі'з 
сіие ііте іо геуеаі іі. Аі ІЬе зате ііте Ье 
дауе апоіЬег рагаЬІе сопсегпіпд іЬе Кіпд
сіот: "Адаіп, іЬе кіпдсіот оі Ьеауеп із Ике 
ипіо а тегсЬапітап, зеекіпд доосіїу реагіз; 
у/Ьо, у/Ьеп Ье Ьасі £оипс! опе реагі ої дгеаі 
ргісе, у/епі апсі зоїсі аіі іЬаі Ье Ьасі, апсі 
ЬоидЬі іі."—МаііЬеу/ 13:45,46. 

Іп іЬезе ІУ/О рагаЬІез ^зиз у/аз такіпд 
а сотрагізоп іЬаі у/оиісі епаЬІе Ьіз £О11ОУ/-
егз, у/Ьеп іЬе ііте зпоиісі аггіуе, іо ипсіег
зіапсі іЬе теапіпд іЬегеоі апсі іЬе ітрог
іапсе оі ІЬе Кіпдсіот аз сотрагесі у/ііЬ аіі 
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ІЬіпдз еізе. ТЬе сіие ііте іог іЬе ІаііЬіиІ 
сіізсіріез іо ипсіегзіапсі у/аз аі Репіесозі, 
апсі іЬегеаііег Оосі геуєаіесі, ІЬгоидЬ СЬгізі 
^зиз, іЬе ипсіегзіапсііпд іо іЬет. Ьеі іЬіз 
Ье етрЬазігес! аі іЬіз роіпі, іпаі ІЬе риг
еЬазе Ьеге геіеггесі іо іп ЬоіЬ оі іЬезе раг
аЬІез ешрЬазігесІ іке Кіпдсіот аз іЬе кісі-
йеп ігеазиге апсі ІЬе реагі о/ дгеаі ргісе. 

ТЬе ЕпдІізЬ У/ОГСІЗ Ьиуеік апсі ЬоидМ, 
изесі іп ІЬе аЬоуе рагаЬІез, аге ігапзіаіесі 
і гот іЬе Сгеек адогаго, у/ЬісЬ теапз іо до 
іо ІЬе тагкеі апсі ригеЬазе, аз а регзоп Ьиу-
іпд іп іЬе тагкеі ріаее іЬаі у/ЬісЬ із зоїсі. 
ТЬе Ьиуїпд ог ригсЬазіпд тепііопесі іп іЬезе 
ІУ/О рагаЬІез Ьасі поіЬіпд іо сіо У/ііЬ іЬе риг
еЬазе оі іЬе Ьитап гасе аз а У/ЬОІЄ. ТУЬіІе 
ІЬе Ьіоосі оі СЬгізі Тезиз сіоез ригеЬазе іЬе 
Ьитап гасе, іЬезе ІУ/О ргорЬеііс иііегапсез 
аге Іітііесі іо іЬаі у/ЬісЬ сопзіііиіез іЬе 
кіпдсіот оі Ьеауеп. ТЬе Ьиуіпд тепііопесі 
іп іЬе рагаЬІе іпсіисіез ІЬозе ІаііЬіиІ опез 
у/Ьо аге саііесі апсі сЬозеп оі Сосі, апсі у/Ьо 
ргоуе ІаііЬіиІ апсі у/Ьо іп сіие ііте аге тасіе 
тетЬегз оі ІЬе гоуаі Ьоизе ог кіпдсіот оі 
Ьеауеп; Ьиі іЬіз із а таііег зерагаіе апсі сііз-
ііпсі і гот ІЬе ригеЬазе оі іЬе Ьитап гасе 
іп депегаї. Іі із у/гіііеп іп іЬе Всгіріигеа 
іЬаі Сосі арроіпіесі ^зиз Ьіз ЬЄІОУЄСІ Воп 
аз іЬе Ьеіг оі аіі іЬіпдз. "Сосі . . . ЬаіЬ іп 
іЬезе Іазі сіауз зрокеп ипіо из Ьу Ьіз Воп, 
у/Ьот Ье ЬаіЬ арроіпіесі Ьеіг оі аіі іЬіпдз, 
Ьу у/Ьот аізо Ье тасіе ІЬе У/ОГІСІЗ."—Не
Ьгеу/з 1:1, 2. 



ТНЕ НОЬТ СІТУ 1 0 7 

Ніз £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ, у/Ьо иііітаіеіу Ье-
соте тетЬегз о£ "іЬе Ьосіу оі СЬгізі;", У/ЬО 
аге тасіе тетЬегз оі Ьіз Ьоіу огдапігаііоп, 
аге тасіе доті Ьеігв У/ІІЬ СЬГІЗІ ^виз іп 
Ьіз кіпдсіот: "ТЬе зрігіі ііве1£ ЬеагеіЬ у/іі-
пе88 У/ІІЬ оиг зрігіі, іЬаі у/е аге іЬе сЬії
сІгеп о£ Сосі: апсі іі сЬіїсІгеп, іЬеп Ьеігз; 
Ьеігз оі Сосі, апсі доіпі-Ьеігз у/ііЬ СЬгізі; 
іі зо Ье іЬаі у/е зиЯег у/ііЬ Ьіт, іЬаі у/е 
тау Ье аізо дІогШесі іодеіЬег."—Котапз 
8:16,17. 

НОУ/, іЬеп, сіісі ^ з ш Ьесоте ІЬе Ьеіг о£ 
аіі іЬіпдз? ТЬе апзу/ег ассогсііпд іо ІЬе 
Всгіріигез із, Ьу зеіііпд аіі іЬаі Ье Ьасі, 
апсі у/ііЬ іЬаі ргісе Ье ЬоидЬі ІЬе ігеазиге 
ог реагі оі дгеаі ргісе, іЬе ЬісШеп тузіегу, 
у/ЬісЬ із Ше кіпда'от оі Ьеауеп, апсі у/ЬісЬ 
ігеазиге із у/ііЬіп Сосі'з ипіуегзаі огдапі-
гаііоп, апсі І8 Ьоіу апсі іЬеге£оге іпсіисіез 
опіу іЬозе У/ЬО, Ьу Сосі'з дгасе, аге тасіе 
риге апсі Ьоіу апсі тасіе тетЬегз о£ ІЬе 
гоуаі Ьоизе. 

То ригеЬазе іЬе кіпдсіот о£ Ьеауеп, іЬе 
"ігеазиге" ог "реагі о£ дгеаі ргісе", ^зиз 
зиггепсіегесі еуегуіЬіпд ІЬаі Ье Ьасі іпЬегіі-
есі. ТЬаі Ье сіісі Ьу Іауіпд азісіе аіі Ьіз Ьеау
епіу діогу апсі Ьесотіпд а тап, апсі Ьу іЬеп 
ргоуіпд Ьіз іпіедгііу ипіо Сосі ипсіег іЬе 
тозі ігуіпд сопсііііопз, апсі Ьу гетаіпіпд 
£аііЬ£и1 апсі оЬесІіепі ипіо Сосі, ЄУЄП ІО до-
іпд СІОУ/П іо ап ідпотіпіоив сІеаіЬ. ^зиз, 
саггуіпд оиі £аііп£и11у Ьіз рагі о£ ІЬе соуе
папі у/ііЬ АІтідЬіу Сосі, дауе ир еуегу-
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іЬіпд, апй іЬе АІтідЬіу Ьіз РаіЬег у/аз еп-
іігеїу £аііЬ£и1 іп сотріеііпд Ніз рагі о£ 
іЬе соуепапі. ТЬіз із ргоуесі Ьу іЬе £О11ОУ/-
іпд іпзрігесі У/ОГСІЗ зеі £огіЬ іп іЬе ВіЬІе, 
іо у/іі: 

"Ьеі іЬіз тіпсі Ье іп уои, у/ЬісЬ у/аз аізо 
іп СЬгізі ^зиз: у/Ьо, Ьеіпд іп іЬе £огт оі 
Сосі, іЬоидЬі іі поі гоЬЬегу іо Ье едиаі у/ііЬ 
Сосі; Ьиі тасіе Ьітзе1£ о£ по гериіаііоп, 
апсі іоок ироп Ьіт ІЬе £огт о£ а зегуапі, 
апсі у/аз тасіе іп іЬе Икепезз о£ теп: апсі 
Ьеіпд £ошіс1 іп £азЬіоп аз а тап, Ье Ьит-
Ьіесі Ьітзе1£, апсі Ьееате оЬесІіепі ипіо 
ЙеаіЬ, ЄУЄП іЬе сІеаіЬ оі ІЬе сгозз. "УУЬЄГЄ-
£оге Сосі аізо ЬаіЬ ЬідЬІу ехаїіесі Ьіт, апсі 
діуеп Ьіт а пате у/ЬісЬ із аЬоуе еуегу 
пате: ІЬаі аі іЬе пате о£ ̂ зиз еуегу кпее 
зЬоиІсІ ЬОУ/, о£ іЬіпдз іп Ьеауеп, апсі ІЬіпдз 
іп еагіЬ, апсі ІЬіпдз ипсіег іЬе еагіЬ; апсі 
іЬаі еуегу іопдие зЬоиІсІ соп£езз ІЬаі ^е-
зиз СЬгізі із Ьогсі, іо іЬе діогу о£ Сосі ІЬе 
РаіЬег."—РЬіІірріапз 2:5-11. 

Меп Ьауе Ьееп іпсііпесі іо іЬіпк тоге 
ЬідЬІу о£ іЬетзеїуез ІЬап ІЬеу оидЬі іо 
іЬіпк, апсі у/ііЬіп зисЬ а сіазз тапу СЬгіз-
ііапз Ьауе Ьееп іпсіисіесі. Рог а Іопд У/ЬІІЄ 
іЬе ригеЬазе о£ ІЬе Ьитап гасе Ьаз Ьееп 
зеі £огіЬ аз ІЬе тозі ітрогіапі іЬіпд, Ьиі 
у/Ьеп у/е зіор іо геазоп аЬоиі іі у/е зее ЬОУ/ 
£аг зЬогі іЬаі сотез о£ ІЬе £асіз. ТУЬу 
зЬоиІсІ іі Ш1 іЬе Ьеагі о£ Тезиз у/ііЬ доу 
апсі Іеасі Ьіт іо ІЬе діуіпд ир о£ еуегуіЬіпд 
Ье Ьасі тегеїу іо Ьиу а Ьгокеп-сіоу/п, зіп£и1 
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гасе ? ТЬаі тадпійез іЬе ітрогіапсе о£ Ьи-
тапкіпсі £аг аЬоуе у/Ьаі іі зЬоиІсІ Ье. Іі 
із £аг сіііїегепі, ЬОУ/ЄУЄГ, у/Ьеп у/е ипсіег
зіапсі іЬаі ^зиз у/аз діуіпд ир еуегуіЬіпд 
Ье Ьасі іо Ьиу іЬе ЬеасІзЬір о£ іЬе СГОУЄГП-
тепі у/ЬісЬ зЬоиІсІ уіпсіісаіе іЬе пате о£ 
Ьіз РаіЬег. Іп Сгосі'з есопоту апсі Іоуіпд-
кіпсіпезз Ье аі іЬе зате ііте ргоуісіесі іог 
ІЬе ригеЬазе оі тапкіпсі, Ьиі іЬіз зЬоиІсІ 
поі Ье тадпійесі аз аЬоуе ог ЄУЄП едиаі іо 
іЬе ригеЬазе оі іЬе Ьісісіеп тузіегу, іЬе 
кіпдсіот оі Сгосі. 

ТЬе Капзот 
Ву виггепсіегіпд еуегуіЬіпд Ье Ьасі іЬе 

Ьодоз, ІЬаі із, ^зиз, ЬоидЬі ІЬе Ьісісіеп 
"ігеазиге", ІЬе "реагі оі дгеаі ргісе", 
Ьітзе1£ Ьесотіпд іЬе Неасі апсі Ьогсі оі 
ІЬаі ігеазиге, іо У/ІІ, іЬе сарііаі огдапіга-
ііоп о£ ІЬе Мозі НідЬ. Не аізо тасіе а 
ригеЬазе оі зесопсіагу ітрогіапсе іо іЬе 
Кіпдсіот, апсі ІЬаі у/аз іЬе ригеЬазе оі соп-
сіетпесі тапкіпсі. Іп ригсЬазіпд іЬе Кіпд
сіот Ье дауе ир Ьіз Ьеауепіу діогу, Ьесаизе 
іі у/аз ІЬе У/Ш оі Ьіз РаіЬег, апсі Ьееате а 
тап, апсі ІЬеп Іаісі йоу/п ЄУЄП ЬІЗ Ше аз а 
тап, апсі іЬиз іпсіисііпд еуегуіЬіпд ІЬаі Ье 
Ьасі, ІЬаі Ье тідЬі Ье тасіе іЬе уіпсіісаіог 
оі Ьіз РаіЬег'з пате. "уУЬаі у/аз іЬе ргісе 
гедиігесі іог іЬе ригеЬазе оі тапкіпсі % Сег-
іаіпіу поі іЬе Ьеауепіу діогу. ТЬе Ше о£ а 
регіесі тап, іЬаі із, а Ше іог а Ше, у/аз 
іЬе ргісе гедиігесі. — Беиіегопоту 1 9 : 2 1 . 
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АП ІЬе сгеаііоп о£ Оой із рет£есі, апй 
іЬеге£оге Асіат, у/Ьеп сгеаіесі, у/ав а рег-
£есі тап. "Не із ІЬе Коск, Ьіз у/огк із рег-
£ееі; £ог аіі Ьіз у/ауз аге дийдтепі: а Сой 
о£ ігиіЬ апсі у/ііЬоиі ііпЧгаііу, зиві апсі гі^Ьі 
із Ье." (Бепіегопоту 32:4) Аі ІЬе ідте 
Асіат зіппесі Ье у/аз рег£есі, апй £гот іЬе 
тотепі о£ іЬе ргопоипсетепі о£ Оой'з 
Зийдтепі Ье у/ав ітрегіееі. Рог іЬаі у/ііі-
£и1 йізоЬейіепсе іо іЬе Іау/ оі Сой Айат 
£ог£еііей Ьіз 1і£е апй іЬе гідЬі іо іі£е. Іп 
йие ііте Ье йіей, апй, аіі тапкіпй Ьеіпд 
йезсепйапіз £гот ІЬе сопйетпей Айат, аіі 
аге ітрег£есі апй аїї Ьу іпЬегііапсе аге зіп-
пегв ипйег сопйетпаііоп апй сопйетпей іо 
йеаіЬ. (Котапз 5:12) 8іпсе іі у/аз іЬе рег-
£ееі тап іЬаі зіппей, поіЬіпд іевз, поіЬіпд 
тоге, іЬап а рег£ееі Ьитап 1і£е соиїй риг
еЬазе іЬе йевеепйапів о£ Айат, Ьесаизе Ьіа 
йезсепйапіз Ьай ргосеейей £гот опе у/Ьо 
у/ав рег£есі аі ІЬе ііте Ье у/аз діуеп іЬе 
аиіЬогііу іо Ьгіпд сЬіїйгеп іпіо ІЬе еагіЬ. 
ТЬе 1і£е о£ ап апдеї соиїй поі £игпівЬ ІЬе 
ригеЬазе ргісе, Ьееаизе ап апдеї із дгеаіег 
іЬап а Ьитап. А11 оп іЬе еагіЬ Ьеіпд йе
зсепйапіз о£ Айат апй Ьепсе ітрег£есі, по 
рег£есі тап Ьеіпд іп ехівіепсе, іЬеге у/аз 
по у/ау іЬаі тап тідЬі Ье гейеетей ипііі 
Сой зЬоиїй таке ргоуізіоп. (Рзаїт 49:1-7) 
ТЬеге£оге аіі теп, а£іег Цуіпд £ог а Ьгіе£ 
зраее о£ ііте, тизі йіе апй гетаіп йеай 
£ОГЄУЄГ ипіезз ргоуізіоп із тайе Ьу Зеїіо-
уаЬ іо діуе ІЬет 1і£е. ̂ ЬоуаЬ Оой Ьаз рго-
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уійей а у/ау £ог тап іо деі 1і£е, апсі ІЬаі 
у/ау Не Ьаз роіпіей оиі еіеагіу іп іЬе 8егір-
іигез; апсі Ьепсе іі із о£ дгеаіезі ітрог
іапсе іо тапкіпсі ІЬаі Ье даіп а кпоу/іейде 
о£ Оой'з ригрозе аз зеі £огіЬ іп іЬе 8егір-
іигез. 

^ЬоуаЬ із ІЬе £оипіаіп о£ 1і£е, ІЬаі із, іЬе 
Опе £гот у/Ьот аіі 1і£е ргосеейз. (Рзаїт 
36: 9) "8а!уаііоп ЬеІопдеіЬ ипіо ^ЬоуаЬ." 
(Рзаїт 3: 8, Ат. ВЄУ. Уег.) N0 опе еоиісі 
ргоуісіе заіуаііоп Ьиі ^ЬоуаЬ. \УЬі1е ІЬе 
Ьодоз, іЬаі із, ^зиз, у/аз ригсЬазіпд іЬе 
Кіпдсіот, у/ііЬ аіі ііз гідЬіз апсі роу/егз, 
Оосі ргоуісіесі іЬаі Ье зЬоиІсІ аізо ригеЬазе 
тапкіпсі. Іп саггуіпд оиі Оосі'з ригрозе, 
іЬеге£оге, іо ригеЬазе ІЬе Ьісісіеп ігеазиге, 
ІЬе Кіпдсіот, апсі аізо іо ригеЬазе тап
кіпсі, ^зив Іаісі азісіе Ьіз зрігіі 1і£е апсі 
Ьееате а тап. ТЬеп Ье у/ііііпдіу Іаісі СІОУ/П 
Ьіз 1і£е апсі, Ьу іЬе дгасе о£ Ьіз РаіЬег, 
^ЬоуаЬ Оосі, Ье Ьасі ІЬе ргіуііеде о£ іак-
іпд іі адаіп Ьесаизе Ье Ьасі іЬаі соттапй-
тепі £гот Ьіз РаіЬег, аз Ье зіаіез. (ЛоЬп 
10:18) То саггу оиі ^ЬоуаЬ'з ригрозе ІЬе 
тап-сЬіїсІ ^зиз у/аз сопсеіуесі іп рег£есііоп 
Ьу іЬе роу/ег о£ АІтідЬіу Оой. (МаііЬеу/ 
1:18-25) Не у/аз Ьогп о£ а у/отап, Ііке 
оіЬег теп, уеі У/ііЬоиі зроі ог ЬІетізЬ. Не 
дгеу/ іо тапЬоосІ'з езіаіе, апсі іЬеп у/Шіпд-
1у зиЬтіііей іо ап ідпотіпіоиз ЙеаіЬ. Магк 
Ьеге ІЬе 8сгіріигез сопсіизіуеіу ргоуіпд іЬіз 
роіпі: "Виі у/е зее ^зиз, у/Ьо у/аз тайе а 
Иіііе ІОУ/ЄГ іЬап іЬе апдеіз, £ог ІЬе зи££ег-
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іпд о£ йеаіЬ, сгоу/пей у/ііЬ діогу апй Ьоп-
оиг; іЬаі Ье Ьу ІЬе дгасе оі Оосі зЬоиїй 
іазіе сІеаіЬ £ог еуегу тап."—НЄЬГЄУ/З 2:9. 

ТЬе у/огй-£ог-у/огй гепйегіпд о£ іЬе £о1-
Іоу/іпд іехі (ЛоЬп 1:14), аз зеі £огіЬ іп 
ІЬе І)іадІоїЬ сопсегпіпд іЬе Ьодоз' Ьесот-
іпд а тап, геасіз: "Апй ІЬе \¥огй ЙезЬ Ье
еате апсі іаЬегпасІесІ атопд из, (апсі у/е 
ЬеЬеІсІ іЬе діогу о£ Ьіт, а діогу аз о£ ап 
опІу-Ьедоііеп £гот а £аіЬег,) £и11 о£ £ауог 
апсі ігиіЬ." 

ТЬе АиШогізей Уегзіоп оі іЬіз іехі геасіз: 
"Апсі іЬе ЛУогй у/аз тасіе ЙезЬ, апсі йу/еіі 
атопд из, (апй у/е ЬеЬеІй Ьіз діогу, іЬе 
діогу аз о£ ІЬе опіу Ьедоііеп о£ іЬе Еа-
іЬег,) £и11 о£ дгаее апй ігиіЬ." (ЛоЬп 1:14) 
"Виі у/Ьеп іЬе £и1пе8з о£ іЬе ііте у/аз соте, 
Оой зепі £огіЬ Ьіз 8оп, тайе о£ а у/отап, 
тайе ипйег іЬе Іау/, іо гейеет ІЬет іЬаі 
у/еге ипйег іЬе Іау/, іЬаі у/е тідЬі ГЄСЄІУЄ 
іЬе айорііоп о£ зопз.''—Оаіаііапв 4:4,5. 

І£ іЬе ригеЬазе тайе Ьу ІЬе 1і£еЬ1оой о£ 
СЬгізі Лезиз із Іітііей іо ІЬе Ьитап гасе 
іп депегаї, у/Ьу зЬоиїй іЬеге Ье а йізііпс-
ііоп Ьеіу/ееп іЬе ригеЬазе о£ іЬозе У/ЬО У/ЄГЄ 
"ипйег іЬе Іау/", іЬаі із іо зау, іЬе Ьоизе 
о£ Ізгаеі, апй оіЬегз о£ іЬе Ьитап гасе, 
у/ЬісЬ у/еге поі ипйег ІЬе Іау/? 

ТЬе Ізгаеіііез у/еге а іурісаі реоріе, апй 
Ьу ІЬіз реоріе Оой зеі ир а іурісаі іЬеос-
гасу ог кіпдйот апй епіегей іпіо а соуе
папі у/ііЬ іЬет, ІЬгоидЬ Мозез аз тейіаіог, 
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іЬаі іЬеу зЬоиІсІ Ье Ьіз Ьоіу паііоп ог кіпд
сіот. То іЬет ^ЬоуаЬ ваісі ІЬгоидЬ Мовев: 
" К О У / іЬегеіоге, іі уе у/Ш оЬеу т у УОІСЄ 
іпсіеесі, апсі кеер т у соуепапі, іЬеп уе вЬаІІ 
Ье а ресиїіаг ігеазиге ипіо т е аЬоуе аіі 
реоріе: іог аіі іЬе еагіЬ ів тіпе. Апсі уе 
вЬаїї Ье ипіо т е а кіпдсіот оі ргіевіз, апсі 
ап Ьоіу паііоп. ТЬезе аге ІЬе У/ОГСІЗ У/ЬІСЬ 
іЬои зЬаіі вреак ипіо іЬе сЬіїсІгеп оі Ів-
гаеі." "Апсі Мозез сате, апсі саііесі іог іЬе 
еісіегз оі іЬе реоріе, апсі Іаісі Ьеїоге ІЬеіг 
£асез аіі ІЬезе у/огсіз у/ЬісЬ іЬе Ьогсі сот-
тапсіесі Ьіт. Апсі аіі ІЬе реоріе апзу/егесі 
іодеіЬег, апсі заісі, А11 іЬаі іЬе Ьогсі ЬаіЬ 
зрокеп у/е у/Ш сіо. Апсі Мозез геіигпесі іЬе 
у/огсіз оі іЬе реоріе ипіо ІЬе Ьогсі."—Ех-
ойиз 19: 5-8. 

Іп іЬів соуепапі Огосі ргоуісіесі іЬаі ІЬе 
Ізгаеіііез зЬоиІсІ Ье а "Ьоіу паііоп" ипіо 
Ьіт, а "кіпдсіот оі ргіезів", а "ресиїіаг 
ігеазиге". ТЬиз Єгосі соуепапіесі у/ііЬ іЬаі 
реоріе іог ТЬе Кіпдсіот. Ізгаеі уіоіаіесі 
іЬе соуепапі апсі у/еге сазі ау/ау, Ьиі, ас-
согсііпд іо іЬе арозіїе'в зіаіетепі іп іЬе 
аЬоуе іехі, ^зиз у/аз "тасіе ипсіег іЬе 
Іау/", поі опіу іЬаі Ье тідЬі гесіеет ІЬе 
Ьитап гасе, Ьиі іЬаі Ье тідЬі "гесіеет 
іЬет іЬаі у/еге ипсіег іЬе Іау/", іо У/ІІ, ІЬе 
паііоп оі Ізгаеі, У/ІІЬ у/Ьот а соуепапі Ьасі 
Ьееп тасіе іог іЬе Кіпдсіот апсі іЬаі іЬеу 
зЬоиІсІ Ье а ресиїіаг ігеазиге ипіо Ьітзеїі. 
ТЬегеіоге іЬе тап ^зиз, іп Іауіпд СІОУ/П 
Ьіз Ше аз у/еіі аз іп Іауіпд азісіе аіі Ьіз 
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Ьеауепіу діогу апсі роу/ег, ригсЬазесІ еуегу
іЬіпд регіаіпіпд іо Ше Кіпдсіот апсі аізо 
ригсЬазесІ іЬе Ьитап гасе іп депегаї. ТЬів 
роіпі із Ьеге тепііопесі іп огсіег іо етрЬа-
віге іЬе ітрогіапсе оі ІЬе Кіпдсіот аЬоуе 
еуегуіЬіпд еізе апсі іЬаі іЬе ригеЬазе оі 
ІЬе Ьитап гасе іп депегаї із зесопсіагу іо 
СгосГз кіпдсіот, у/ЬісЬ у/аз зеі ир іурісаііу 
у/ііЬ Ізгаеі апсі оі у/ЬісЬ ІЬе Ьогсі ^зиз, 
Ьу Іауіпд СІОУ/П Ьіз Иіе, ригсЬазесІ еуегу 
ргозресі апсі еуегуіЬіпд іЬаі Ьасі Ьееп сот-
тіііесі іо іЬе паііоп оі Ізгаеі. 

Ьаіег, у/Ьеп іЬе ргіуііеде у/аз ехіепсіесі 
Ьу іЬе Ьогсі ^ЬоуаЬ іо ^у/з апсі ОепШез 
аїіке іо СІЄУОІЄ ІЬетзеїуез іо Ьіт апсі іо 
СЬгізі, ІЬе іезіітопу СІЄІІУЄГЄСІ апсі гесогсі
есі ЗЬОУ/8 іЬаі іЬіз ригеЬазе оі іЬе Кіпд
сіот іпсіисіесі іЬе Кіпдсіот сіазз, ог іЬозе 
у/Ьо зЬаіі Ье тетЬегз оі ІЬе Кіпдсіот. Соп-
еегпіпд іЬіз ІЬе арозіїе Реіег, ипсіег іпзрі
гаііоп, аиіЬогііаііуеІу зіаіесі іо ІЬе ІаііЬіиІ 
іоііоу/егз оі СЬгізі Лезиз, іо у/іі: "Виі уе 
аге а сЬозеп депегаііоп, а гоуаі ргіезіЬоосІ, 
ап Ьоіу паііоп, а ресиїіаг реоріе; ІЬаі уе 
зЬоиІсІ ЗЬЄУ/ іогіЬ іЬе ргаівез оі Ьіт у/Ьо 
ЬаіЬ саііесі уои оиі оі сіагкпезз іпіо Ьіз 
тагуеііоиз ИдЬі: у/ЬісЬ іп і іте разі у/еге 
поі а реоріе, Ьиі аге ПОУ/ іЬе реоріе оі Сосі; 
у/ЬісЬ Ьасі поі оЬіаіпесІ тегсу, Ьиі ПОУ/ Ьауе 
оЬіаіпес! тегсу."—1 Реіег 2: 9,10. 

Лезиз у/аз а регіесі тап, регіесі іп Ьіз 
огдапізт, апсі у/ііЬ іиіі апсі сотріеіе гідЬі 
іо Піе аз а регіесі тап. Не сіісі поі іпЬегіі 
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апу оі Асіат'в ітрег£есііопв, Ьесаше 
ЬоуаЬ Оосі ЬгоидЬі Ьіт іпіо ІЬе у/огісі. ТЬе 
тап ^вив, іЬеге£оге, аз іі із у/гіііеп, "із 
Ьоіу, Ьагтіезз, ипсІеШесІ, [апсі] зерагаіе 
ігот віппегз." (НЄЬГЄУ/В 7:26) ТЬе тап 
^зиз, аі іЬігіу уеагз оі аде, у/аз £и11у диаі-
ійесі аз а регіесі тап іо іигпізЬ іЬе риг
еЬазе ргісе іог тапкіпсі. Не іттесііаіеіу 
ргезепіесі Ьітзеїі іо ^ЬоуаЬ іо саггу оиі 
Ьіз адгеетепі ог соуепапі, апсі Ье рег-
іоппесі Ьіз оиіу/агсі іттегзіоп аз а іезіі
топу о£ ІЬаі £асі. (Ьике 3:21-23; Рзаїт 
40: 8) Не у/ав £и11у диаІШесІ, апсі у/аз геасіу 
апсі у/Шіпд, іо Іау СІОУ/П ЬІВ Ше іЬаі Ье 
тідЬі іаке іі адаіп, аз Ье Ьасі соуепапіесі 
у/ііЬ Ьіз РаіЬег. («ГоЬп 10:15-18) ^вив 
сііесі ав а тап, апсі, Ьеіпд сгисШесІ оп іЬе 
ігее аз іЬоидЬ Ье у/аз а віппег, Ье сііесі ав 
а віппег, іЬаі віппегз тідЬі ИУЄ. Зезив (Псі 
поі £ог£еіі Ьіз гідЬі іо Ше аз а тап; Ьепсе 
у/Ьеп Ье у/аз гаізесі оиі оі сІеаіЬ Ье роз-
зевзесі іЬаі гідЬі аз а уаІиаЬІе іЬіпд, у/ЬісЬ 
сопзіііиіесі іЬе ригеЬазе ргісе, ог іЬе гап-
вот ргісе. ЗеЬоуаЬ Єгосі гаівесі Тезиз оиі о£ 
сІеаіЬ, поі аз а тап Ьиі аз а зрігіі і ттог -
іаі. (Асіз 3:26) ^вив у/аз риі іо сІеаіЬ іп 
іЬе ЙевЬ апсі тасіе аііуе іп іЬе зрігіі апсі Ьу 
іЬе роу/ег о£ ^ЬоуаЬ. (1 Реіег 3:18, Ат. 
Лею. Уег.; 1 СогіпіЬіапз 15:3-20) «Гезиз, 
віііі роввеввіпд іЬе гідЬі о£ Ьитап Ше у/Ьеп 
гаізесі оиі о£ сІеаіЬ Ьу Ьів РаіЬег апсі ехаїіесі 
іо Ьеауеп, іЬеге іп Ьеауеп ргевепіесі Ье£оге 
Ьіз РаіЬег'з зийдтепі зеаі іЬе уаіие о£ Ьіз 
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регіесі Ьшпап Иіе ав ІЬе ригсЬаве ргісе іог 
тапкіпсі іЬеп ипсіег сопсіетпаііоп оі сіеаіЬ. 

Ьопд Ьеіоге ^виз Ьееате а тап Оосі 
саивесі а ргорЬеііс рісіиге іо Ье тасіе іоге-
іеіііпд іЬе арреагіпд оі ^вив СЬгіві іп 
Ьеауеп апсі іЬеге ргевепііпд іЬе ригсЬаве 
ргісе ог гапвот васгійсе, апсі у/ЬЇсЬ рго
рЬеііс рісіиге, регіогтесі оп іЬе аіопетепі 
сіау, ів рагіісиїагіу веі іогіЬ аі іЬе віхіеепіЬ 
сЬаріег оі Ьеуііісив. Сосі саивесі іо Ье егесі-
есі іп іЬе у/іїсіегпезв а іепі ог іаЬегпасІе соп-
вівііпд оі ІУ/О рагів, ІЬе їїоіу апсі ІЬе Мові 
Ногу, апсі іЬів у/ав у/ііЬіп іЬе сопйпев оі а 
соигі, іЬе соигі гергевепііпд іЬіпдз оп еагіЬ, 
апсі іЬе Ноіу апсі Мові НоГу іЬе врігііиаі 
іЬіпдв. Опсе еасЬ уеаг, оп іЬе сіау кпоу/п 
ав іЬе аіопетепі сіау, іЬе ргіезіз оі Івгаеі 
регіогтесі а Иуіпд рісіиге, у/ЬісЬ ргорЬеі-
ісаііу роіпіесі іогу/агсі іо іЬе васгійсе оі 
СЬгіві ^зиз. 

Оп іЬе іурісаі аіопетепі сіау іЬе рісіиге 
у/ав тасіе іп іЬів таппег: А Ьиііоск у/ііЬ-
оиі вроі ог ЬІетівЬ, у/ЬісЬ гергевепіесі іЬе 
тап ^зиз, у/ав ЬгоидЬі іпіо ІЬе соигі оі 
іЬе ІаЬегпасІе апсі віаіп ІЬеге, у/ЬісЬ соигі 
оі іЬе ІаЬегпасІе рісіигесі іЬе еагіЬ. ТЬе 
Ьіоосі оі іЬе Ьиііоск, гергезепііпд іЬе Иіе-
Ьіоосі оі ^виз, у/ЬісЬ ИіеЬІоосІ у/а8 роигесі 
оиі аз "ап оЯегіпд іог віп" (ІваіаЬ 53:10), 
у/аз ІЬеп саггіесі Ьу ІЬе іурісаі ргіезі іпіо 
іЬе Мові Ноіу оі іЬе ІаЬегпасІе апсі ІЬеге 
вргіпкіесі ироп іЬе тегсу 8еаі . (Ьеуііісив 
16:14) ТЬе Мозі Ноіу оі ІЬе ІаЬегпасІе 



ТНЕ НОЬУ СІТУ 1 1 7 

рісіигесі Ьеауеп іізеїі, у/Ьеге ^зив СЬгізі 
арреагесі апсі ргезепіесі апсі ойегесі іЬе ав-
зеі ог уаІиаЬІе іЬіпд, Ьіз гідЬі іо Ьитап 
Иіе, аз ІЬе ригеЬазе ргісе іог іЬе оіїзргіпд 
оі Асіат. (НеЬгеу/з 9:3-25) ТЬе засгійсе 
оі£егесі аі іЬе ІаЬегпасІе іп іЬе у/іИегпевз 
опсе еасЬ уеаг оп ІЬе іурісаі аіопетепі сіау 
іогевЬасіоу/есІ ог рісіигесі ІЬе у/огк оі Зезиз 
іп оіїегіпд Ьітзеїі, ІЬаі із, Ьіз Ьитап Иіе, 
аз іЬе ригеЬазе ргісе іог тап. Сопсегпіпд 
ІЬе іуре, ог рісіиге, апсі іЬе геаіііу, іі із 
у/гіііеп: "№ОУ/ у/Ьеп ІЬезе іЬіпдз у/еге ІЬиз 
огсіаіпесі, іЬе ргіезіз у/епі аіу/ауз іпіо ІЬе 
пгзі ІаЬегпасІе, ассотрИвЬіпд іЬе зегуіее 
оі Сосі. Виі іпіо іЬе зесопсі [іЬе Ьоііезі оі 
аіі, ог Мозі Ногу, рісіигіпд Ьеауеп] у/епі 
іЬе ЬідЬ ргіезі аіопе опсе еуегу уеаг, поі 
у/ііЬоиі Ьіоосі, у/ЬісЬ Ье оігегесі іог Ьіт-
зеїі, апсі іог іЬе еггогз оі іЬе реоріе." " І і 
у/аз іЬегеіоге песеввагу іЬаі іЬе раііегпз 
оі іЬіпдз іп іЬе Ьеауепз вЬоиІсІ Ье ригі&есі 
у/ііЬ іЬеве; Ьиі іЬе Ьеауепіу іЬіпдз ІЬет
зеїуез у/ііЬ Ьеііег засгШеез іЬап іЬезе. Еог 
СЬгіві ів поі епіегесі іпіо іЬе Ьоіу ріасез 
тасіе у/ііЬ Ьапсіз, у/ЬісЬ аге ІЬе іїдигез оі 
іЬе ігие; Ьиі іпіо Ьеауеп іізеїі, ПОУ/ ІО ар-
реаг іп іЬе ргевепсе оі Сой іог из. ЇТог уеі 
іЬаі Ье зЬоиІсІ оіЕег Ьітзеїі оііеп, аз іЬе 
ЬідЬ ргіезі епіегеіЬ іпіо іЬе Ьоіу ріасе еу
егу уеаг у/ііЬ Ьіоосі оі оіЬегз; іог іЬеп тизі 
Ье оііеп Ьауе зийегесі зіпсе іЬе іоипйаііоп 
оі ІЬе у/огИ; Ьиі ПОУ/ опсе іп іЬе епсі оі ІЬе 
у/огИ ЬаіЬ Ье арреагесі, іо риі ау/ау зіп Ьу 
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іЬе засгШсе оі Ьітзеїі." (НЄЬГЄУ/З 9 :6 ,7 , 
23-26) ТЬиз іі із зееп ІЬаі СЬгізі ^виз, 
Сосі'з дгеаі НідЬ Ргіезі, іЬе зрігіі сгеа
іиге, у/Ьеп Ье арреагесі іп Ьеауеп, ргезепі-
есі апсі оігегесі ипіо ^ЬоуаЬ іЬе аззеі Ье 
роззеззесЬ. іо У/ІІ, Ьіз гідЬі іо Ьитап 1і£е, 
аз іЬе ригеЬазе ргісе £ог тап, у/ЬісЬ ойег-
іпд у/ав ассеріесі Ьу ^ЬоуаЬ, апсі СЬгізі 
^е8и8 Ьееате іЬе ОУЛІЄГ о£ аїі оі Асіат'з 
оЯзргіпд іпаі улПіпдГу сотріу у/ііЬ іЬе 
гиіез оі ^ЬоуаЬ доуегпіпд ваіуаііоп. ТЬиз 
Сосі Іаісі іЬе £оипааііоп іп СЬгізі ^зиз £ог 
іЬе заіуаііоп оі тап, апсі іЬеге із по оіЬег 
роззіЬІе теапз оі заіуаііоп. 

ТЬе 1і£еЬ1оосІ оі іЬе тап ^е8и8 із іЬе гап-
зот ргісе £ог тап. Аз Сосі сіесіагев іп Ьів 
іау/: "ТЬе 1і£е о£ ІЬе ЙезЬ із іп іЬе Ьіоосі: 
. . . іЬе Ьіоосі о£ іі ів £ог іЬе 1і£е іЬегео£." 
(Ьеуііісиз 17:11,14) 8о іЬе и£еЬ1оос! о£ ІЬе 
тап ^вив ів ІЬе аззеі, ІЬе уаІиаЬІе іЬіпд, 
Ьу у/ЬісЬ Ье гапзотесі зіп£и1 теп. 

ТЬе тап ^е8и8 , Ьу ІЬе у/Ш о£ Сосі Ьіз 
РаіЬег, іигпесі Ьіз рег£есііоп апсі гідЬі іо 
1і£е аз зисЬ а тап іпіо а іЬіпд о£ уаіие у/ііЬ 
зиїїісіепі ригсЬазіпд роу/ег іо ригеЬазе ог 
Ьиу Ьаск аіі іЬе гідЬіз у/ЬісЬ Асіат Ьасі £ог-
£еііес! £ог Ьітзе1£ апсі у/ЬісЬ Ьіз о££зргіпд 
Іозі Ьу геазоп о£ Асіат'з зіп. ТЬаі сіоез поі 
теап іЬаі Асіат у/аз ригсЬазесІ, Ьиі іЬаі 
еуегу гідЬі іЬаі Асіат опсе роззеззесі у/ав 
ригсЬавесІ. ТУЬеп Сосі гаізесі ^ е 8 и 8 оиі о£ 
сІеаіЬ а зрігіі, ^виз віШ роввезвесі іЬе гідЬі 
іо 1і£е аз а тап, апсі у/ЬісЬ сопвіііиіесі ап 
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аззеі ог іЬіпд оі уаіие, у/ЬісЬ Ье раісі ОУЄГ 
Іо ^ЬоуаЬ аз іЬе ргісе гестігей апсі іЬеге-
Ьу Ьееате іЬе оу/пег оі Асіат'з оіЕзргіпд 
у/Ьо зЬоиІсІ іп йие ііте ауаіі іЬетзеїуез оі 
іЬе уаіие оі іЬе гапзот ргісе. ^ 8 и з СЬгізі 
ІЬеп соиісі геїеаве ігот іЬе Ьопйаде оі зіп 
апсі сІеаіЬ зисЬ оі іЬе оіЇ8ргіпд оі Асіат ав 
Ьеагсі апсі сотрііесі у/ііЬ іЬе гиіез у/ЬісЬ 
Сосі Ьасі ргоуісіесі. ТЬаі теапз іЬаі іЬе 
гапзот засгійсе у/оиїй епиге іо іЬе ЬепеШ 
оі аіі оі Айат'8 оіїзргіпд у/Ьо Ьеііеуей оп 
СЬгізі ^зиз апй у/Ьо гепйегей ІЬетзеїуез 
іп оЬейіепсе іо іЬе Ьогй'з соттапйтепіз. 

ТЬе тап ^зиз йіей, апй аз а тап ге-
таіпз йеай; Ьиі Ьіз гідЬі іо Ьитап Іііе, 
сопішиіпд іо ехізі апй сопзіііиііпд іЬе риг
еЬазе ргісе, у/аз раій ОУЄГ аз іЬе ригеЬазе 
ргісе. ТЬе Ьогй ^зиз у/аз гезиггесіей а 
зрігіі апй ІІУЄЗ іог ЄУЄГ іттогіаі; аз Ье 
зіаіез: " І ат Ье іЬаі ИУЄІЬ, апй у/аз йеай; 
апй, ЬеЬоїй, І ат аііуе іог еуегтоге, Атеп; 
апй Ьауе іЬе кеуз оі Ьеіі апй оі йеаіЬ." 
—Кеуеіаііоп 1:18. 

Ву Ьіз ОУ/П Ьіоой Ье ригсЬазей тапкіпй, 
апй іо Ьіт аге дгапіей ІЬе гідЬі апй роу/ег 
іо айтіпізіег Иіе іо оЬейіепі теп. Ву ІЬе 
у/Ш оі Сой Айат ІЬе регіесі тап Ьай 
гесеіуей аиіЬогііу ігот АІтідЬіу Сой іо 
ігапзтіі Иіе, ІодеіЬег у/ііЬ іЬе гідЬі іЬеге-
оі, іо Ьіз оі&зргіпд. (Сепезіз 1:28) ^зиз, 
Ьу Ьіз ИіеЬІоой, ЬоидЬі ІЬаі гідЬі, апй АІ
тідЬіу Сой Ьаз діуеп іо ^зиз ІЬе роу/ег 
апй аиіЬогііу іо тіпізіег Иіе іо аИ оі тап-



1 2 0 С Н І Ь Б В Е К 

кіпсі у/Ьо зЬаіі ЄУЄГ ИУЄ апсі у/Ьо Шеге£оге 
тизі, аз а сопсііііоп ргесесіепі, ЬЄІІЄУЄ оп 
Ше Ьогсі ^зиз СЬгізі апсі оЬеу Ьіт. ТЬеге-
гоге іі із у/гіііеп іп Ше ІЗсгіріигез: "Еог 
Ше у/адез о£ зіп із сІеаіЬ; Ьиі Ше ді£і о£ 
Сосі із еіегпаї 1і£е ШгоидЬ ^зиз СЬгізі оиг 
Ьогсі." (Котапз 6:23) "Апсі іЬіз із 1і£е 
еіегпаї, іЬаі Шеу тідЬі кпоу/ Шее Ше опіу 
ігие Сосі, апсі ̂ зиз СЬгізі, у/Ьот ІЬои Ьазі 
зепі." (ЛоЬп 17:3) Іі із опіу Ьу апсі ІЬгоидЬ 
Ше Ьогсі ^зиз СЬгізі Шаі апу тап сап роз-
зіЬІу даіп 1і£е еуегіазііпд. ТЬеге із по оіЬег 
пате діуеп ипсіег Ьеауеп у/ЬегеЬу тап сап 
Ье 8ауесІ.—Асіз 4:12. 

Ьі£е із поі Ше гідЬі о£ ап ітрег£есі тап. 
АІтідЬіу Сосі із Ше Роипіаіп о£ 1і£е, апсі 
Ье діуез 1і£е іо Шозе у/Ьо оЬеу Ьіз у/Ш. ТЬе 
оїїіепзе о£ Асіат Іозі £ог Ьітзе1£ апсі Ьіз 
о££зргіпд Ше гідЬі іо 1і£е. Сосі'з ргоуізіоп 
із Шаі СЬгізі ^зиз, У/ЬО Ьаз ЬоидЬі тап
кіпсі, тау тіпізіег 1і£е аз Ше £гее ді£і іо 
Шозе У/ЬО оЬеу Ьіт: "Еог і£ Ьу опе тап'з 
оіїепсе сІеаіЬ геідпесі Ьу опе; тисЬ тоге 
Шеу у/ЬісЬ ГЄСЄІУЄ аЬипсіапсе о£ дгасе, апсі 
о£ Ше ді£і о£ гідЬіеоизпезз, зЬаіі геідп іп 
1і£е Ьу опе, Тезиз СЬгізі. ТЬеге£оге, аз Ьу 
Ше о££епсе о£ опе дисідтепі сате ироп ай 
теп іо сопсіетпаііоп; ЄУЄП ЗО Ьу Ше гідЬі
еоизпезз о£ опе Ше £гее ді£і сате ироп аіі 
щеп ипіо дизіійсаііоп о£ 1і£е. Еог аз Ьу опе 
тап'з сНзоЬесІіепее тапу у/еге тасіе зіп-
пегз, зо Ьу іЬе оЬесІіепсе о£ опе зЬаіі тапу 
Ье тасіе гідЬіеоиз."—Котапз 5:17-19. 
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А ІГЄЄ дІІІ ІЗ ПЄУЄГ ЄІНЄСІІУЄ ШІІЄЗЗ Ше 
опе іо у/Ьот Ше дііі ів оіНегесІ ассеріз іЬаі 
дііі. Іі ІОІІОУ/З, іЬегеіоге, ІЬаі апуопе у/Ьо 
із поі у/Шіпд іо ГЄСЄІУЄ ІЬе дііі оі Иіе 
ІЬгоидЬ СЬгізі ^зиз саппоі ГЄСЄІУЄ іЬе 
Ьепейі оі іЬе гапзот засгШсе. Сосі'з дій 
оі Иіе із іог теп у/Ьо у/ШіпдІу ассері іі 
оп іЬе іегтз діуеп, апсі ІЬозе у/Ьо сіо ас
сері іЬе дііі апсі гепсіег іЬетзеїуез іп оЬе
сІіепсе ипіо Сосі аге тасіе гідЬіеоиз. 

То Кейеет 
Кеіідіоиз іеасЬег8 у/оиісі Ьауе теп Ье-

ИЄУЄ іЬаі аіі теп аге іттогіаі апсі іЬеге-
іоге еаппоі сііе. Еуоіиііопізіз у/оиісі Ьауе 
теп ЬЄІІЄУЄ іЬаі тап із ЄУОІУЄСІ ігот ап 
іпзідпійсапі ІЬіпд апсі асіуапсесі ігот опе 
сіедгее іо а ЬідЬег сіедгее ипііі Ье Ьесотез 
регіесі. ВоіЬ іЬеогіез аге епіігеїу у/гопд, 
апсі ЬоіЬ розіііуеіу сіізргоуесі Ьу Сосі'з 
АУ'огсІ. Сосі'з ргоуізіоп іог тап іо ИУЄ ІЗ 
іЬе опіу роззіЬІе ргоуізіоп ог теапз оі 
оЬіаіпіпд Иіе. 

Бо іЬе 8сгіріигез ЗЬОУ/ іЬаі ^зиз сііесі 
іог аіі теп % Не сііесі іЬаі аіі теп у/Ьо У/Ш 
ауаіі іЬетзеїуез оі Сосі'з ргоуізіоп іог Иіе 
тідЬі ИУЄ; Ьиі іЬаі саппоі теап ІЬаі Иіе 
із іогсесі ироп апу тап у/ЬеіЬег Ье сіезігез 
іі ог поі апсі у/ЬеіЬег Ье оЬеуз Сосі ог поі. 
ТЬе опе у/Ьо із а у/ШіиІ апсі сІеІіЬегаіе ор-
розег оі Сосі'з кіпдсіот саппоі ГЄСЄІУЄ Иіе 
ІЬгоидЬ ^зиз СЬгізі. ТЬеге із по геазоп іо 
іЬіпк іЬаі Асіат у/Ш ЄУЄГ ИУЄ адаіп, Ье-
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саше Ье у/аз а у/іске<1 тап апсі сііесі аз зисЬ, 
апсі аіі іЬе у/іскесі зЬаіі зиЯег сіезігисііоп аз 
ОосГз Іау/ ргоуісіез. (Рзаїт 145 : 20) ТЬозе 
регзопз У/ЬО сіепу іЬе ехізіепсе оі Оосі, апсі 
у/Ьо ігеаі ІЬе Ьіоосі оі СЬгізі ^зиз аз а 
соттоп іЬіпд, апсі у/Ьо ге£изе іо Ьауе апу 
іаііЬ іп Сосі ог іп СЬгізі, апсі у/Ьо оррозе 
ІЬе Кіпдсіот, апсі у/Ьо іеасЬ іЬе іаїзе сіос-
ігіпез сопігагу іо ІЬе АУогсІ оі Сосі, сап
поі Ьауе іЬе Ьепейі оі еуегіазііпд Иіе. "Виі 
іЬеге у/еге іаїзе ргорЬеіз аізо атопд іЬе 
реоріе, ЄУЄП аз іЬеге зЬаіі Ье іаїзе іеасЬегз 
атопд уои, У/ЬО ргіуііу зЬаіі Ьгіпд іп сіат-
паЬІе Ьегезіез, ЄУЄП сіепуіпд ІЬе Ьогсі іЬаі 
ЬоидЬі іЬет, апсі Ьгіпд ироп іЬетзеїуез 
ЗУ/ІІІ сіезігисііоп."—2 Реіег 2 : 1 . 

уУау іо Ше 
ТЬе кіпдсіот оі Ьеауеп, іЬе Ьісісіеп ігеаз

иге У/ЬІСЬ ^ е 8 и 8 ригсЬазесІ Ьу зиггепсіегіпд 
Ьіз аіі, із ІЬе огдапігаііоп оі ^ЬоуаЬ сге
аіесі апсі огдапігесі Ьу Ьіт апсі Ьу у/ЬісЬ іЬе 
у/огИ із іо Ье доуегпесі іп гідЬіеоизпезз. 
ТЬаі огдапігаііоп із аізо сіезідпаіесі іп ІЬе 
Всгіріигез аз 2іоп, Т Н Е ТНЕОСВАСТ, іЬе 
Ноіу Сііу, апсі іЬе Еоуаі Ноизе оі Сосі. 
СЬгізі ^ з ш із іЬе сіиіу арроіпіесі апсі 
апоіпіесі Кіпд оі ІЬаі Ьеауепіу гоуаі Ьоизе 
ог кіпдсіот. Сосі 'з ргоуізіоп із ІЬаі іЬеге 
зЬаіі Ье аззосіаіесі у/ііЬ СЬгізі ^зиз іп іЬаі 
кіпдсіот 144,000 оіЬегз, у/Ьо зЬаіі Ье іакеп 
ігот атопдзі теп апсі сЬапдес! ігот Ьи
тап іо зрігіі, апсі іЬезе аге аізо саііесі кіпдз 
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апсі ргіезіз ипіо Оосі апсі ипіо СЬгізі, апсі 
іЬеу зЬаіі геідп у/ііЬ Ьіт. (1 Реіег 2: 9,10; 
Веуеіаііоп 1:6; 20: 4, 6) Еуегу тетЬег оі 
іЬаі кіпдсіот тизі Ье зрігіі, сЬапдес! ігот 
Ьитап іо зрігіі іп іЬе гезиггесііоп апсі ИУЄ 
аз зрігіі сгеаіигез іп Ьеауеп ІПУІЗІЬІЄ іо Ьи
тап еуез. ТЬаі теапз іЬаі аіі зисЬ тизі 
сііе аз Ьитап сгеаіигез апсі Ье гезиггесіесі 
Ьу іЬе Ьогсі аз зрігіі сгеаіигез. Аз іі із 
у/гіііеп іп іЬе 8сгіріигез: " І і із ЗОУ/П [іп 
сІеаіЬ] а паіигаї Ьосіу; іі із гаізесі [іо Иіе] 
а зрігііиаі Ьосіу. ТЬеге із а паіигаї Ьосіу, 
апсі іЬеге із а зрігііиаі Ьосіу." — 1 Согіп-
іЬіапз 15:44. 

СЬгізі ^зиз у/аз іЬе йгзі апсі із ІЬе Неасі 
апсі Ьогсі оі іЬе Воуаі Ноизе. Сосі Ьаз сот-
тіііесі іо СЬгізі ^зиз аіі роу/ег іп Ьеауеп 
апсі іп еагіЬ, іпсіисііпд іЬе роу/ег іо гезиг-
гесі і гот іЬе сіеасі апсі діуе Иіе іо оіЬегз, 
аіі оі у/ЬісЬ Ье сіоез аз ЛеЬоуаЬ'з оібсег 
апсі гергезепіаііуе. («ТоЬп 5: 22, 26; 6: 40, 
44) Сосі'з ргоуізіоп іо діуе Иіе іо іЬозе у/Ьо 
зЬаіі Ьесоте тетЬегз оі Ьіз кіпдсіот із 
Ьу апсі ІЬгоидЬ СЬгізі ^зиз. Ніз сіізсіріез 
у/еге зеекіпд іЬе у/ау іо Иіе апсі ТЬотаз 
ргороипсіесі іо Л"езиз ІЬе диезііоп аз іо ІЬаі 
у/ау, апсі ^ 8 и з апзу/егесі: " І а т іЬе у/ау, 
апсі ІЬе ігиіЬ, апсі ІЬе Иіе; по тап сотеіЬ 
ипіо іЬе ЕаіЬег, Ьиі Ьу т е . " — ЛоЬп 14: 6. 

ІТпііІ СЬгізі Лезиз Ьасі Ьееп гаізесі ігот 
іЬе йеасі апсі Ьасі азсепсіесі іо Ьеауеп апсі 
раісі ОУЄГ іЬе ригеЬазе ргісе іог тапкіпсі, 
іі у/аз ітроззіЬІе іог апу тап іо ГЄСЄІУЄ Иіе 
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еуегіазііпд, апсі Ьепее ітроззіЬІе £ог апу 
тап іо ипсіегзіапсі ЬОУ/ Ье тідЬі ГЄСЄІУЄ 
1і£е еуегіазііпд. А£іег ^зиз Ьасі азсепсіесі 
іпіо Ьеауеп, апсі а£іег іЬе роигіпд оиі о£ 
ІЬе Ьоіу зрігіі аі Репіесозі, ІЬеп Ьіз сіізсі-
ріез ипсіегзіоосі ЬОУ/ СОСІ у/оиісі тіпізіег 
1і£е ІЬгоидЬ СЬгізі ^зиз, апсі ІЬеп іі у/аз 
іЬаі Реіег, Шіесі у/ііЬ іЬе Ьоіу зрігіі апсі 
іпзрігесі іо зреак, иііегесі іЬезе У/ОГСІЗ соп
сегпіпд іЬе сгисійхіоп апсі гезиггесііоп о£ 
^зиз СЬгізі, іо У / І І : "КеііЬег із іЬеге заі-
уаііоп іп апу оіЬег; £ог ІЬеге із попе оіЬег 
пате ипсіег Ьеауеп діуеп атопд теп, у/Ьеге-
Ьу у/е тизі Ье зауесі."—Асіз 4:8-12. 

^ЬоуаЬ Сосі Ьасі тасіе а соуепапі у/ііЬ 
Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп іо таке Ьіт ІЬе Кіпд о£ 
іЬе кіпдсіот о£ Ьеауеп, іЬе Неасі о£ ІЬе 
Ноіу Сііу, Т Н Е ТНЕОСВАСУ; апсі ПОУ/ зизі 
Ье£оге іЬе сгисійхіоп о£ ̂ зиз Ье аппоипсез 
іо Ьіз еіеуеп £аііЬ£и1 арозіїез іЬаі Ье тасіе 
у/ііЬ іЬет а соуепапі іЬаі іЬеу зЬоиІсІ Ье 
аззосіаіесі у/ііЬ Ьіт іп Ьіз кіпдсіот: "Апсі 
уои аге іЬеу у/Ьо Ьауе сопііпиесі у/ііЬ т е 
іп т у ігіаїз. Апсі І соуепапі £ог уои, ЄУЄП 
аз т у РаіЬег Ьаз соуепапіесі £ог те , а кіпд
сіот, іЬаі уои тау еаі апсі сігіпк аі т у іаЬІе 
іп т у кіпдсіот, апсі зіі оп іЬгопез, дисідіпд 
іЬе ІУ/ЄІУЄ ігіЬез о£ Ізгаеі."—Ьике 22:28¬
30, Віадіоіі. 

ТЬе кіпдсіот о£ Ьеауеп Ьеіпд йгзі іп і т 
рогіапсе, іі тизі Ье йгзі Ьиііі ир Ье£оге апу 
тап соиісі Ье гевиггесіесі іо 1і£е. ТЬе риг
еЬазе ргісе £ог тапкіпсі Ьасі Ьееп раісі ОУЄГ, 
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Ьиі іЬе Кіпдсіот тиві йгві Ье ЬгоидЬі іпіо 
орегаііоп Ьеіоге іЬе тіпівігаііоп оі Ше. 
ТЬове У/ЬО у/оиісі Ье аввосіаіесі У/ІІЬ СЬгіві 
^вив іп іЬе Кіпдсіот тиві йгві Ье веіесі-
есі, Ье риі іо іЬе іеві, апсі Ье іпсіисіесі іпіо 
іЬе Кіпдсіот Ьеіоге оіЬегв соиісі йпсі апсі 
ГЄСЄІУЄ Ше. ТЬове У/ЬО аге тетЬегв оі іЬе 
Кіпдсіот тиві Ье гесіеетесі Ьеіоге ІЬеу 
соикі епіег ироп іЬе у/ау іо Иіе. Іі ів іЬе 
НіеЬІоосІ оі ^вив, ргевепіесі іп Ьеауеп ав 
іЬе ригсЬаве ргісе, іЬаі ргоуісіев іЬе риг
сЬаве апсі гесіетрііоп іог ІЬове У/ЬО вЬаІІ 
Ье тетЬегв оі іЬе Кіпдсіот апсі аіво іог 
аіі оіЬегв у/Ьо вЬаИ сотріу у/ііЬ Сосі'в йхесі 
гиіев. ЛУЬаі аге ІЬове йхесі гиіев1? "Апсі 
іЬів ів Иіе еіегпаї, ІЬаі іЬеу тідЬі кпоу/ 
іЬее іЬе опіу ігие Сосі, апсі ^вив СЬгіві, 
у/Ьот іЬои Ьаві вепі."—«ТоЬп 17 :3 . 

ТЬів ів іЬе гиіе Ьу У/ЬІСЬ еуегу тап тиві 
Ье диісіесі у/Ьо йпсів ІЬе у/ау іо Иіе. Не тиві 
Іеагп апсі кпоу/ ІЬаі АІтідЬіу Сой, ІЬе Еіег
паї Опе, ів ^ЬоуаЬ апсі іЬаі Не ів іЬе воигсе 
оі Иіе. Не тиві іеагп апсі кпоу/ іЬаі СЬгіві 
^вив ів іЬе ЬЄІОУЄСІ Воп оі іЬе АІтідЬіу 
Оосі, іЬе Вауіог оі тап, ІЬе СЬіеі Отсег 
оі АІтідЬіу Сосі, іЬе дгеаі «Іисіде, апсі ІЬе 
Опе у/Ьо тіпівіегв Иіе ипіо іЬове У/ЬО оЬеу 
Оосі апсі СЬгіві. ТЬів теапв ІЬаі іЬе рег-
воп тиві Ьауе іаііЬ іп Оосі апсі іп СЬгіві. 
"ЕаііЬ сотеіЬ Ьу Ьеагіпд, апсі Ьеагіпд Ьу 
ІЬе у/огсі оі Сосі." (Котапв 1 0 : 1 7 ) Іп ог-
сіег іог опе іо Ьауе іаііЬ Ье тиві Ьауе воте 
кпоу/іесіде, у/ЬісЬ кпоу/іесіде тиві ргосеесі 
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£гот а ігиіМиІ зоигсе, апсі Шеп Ье шші 
геїу ироп Шаі іп£огтаііоп ог кпоу/іесіде 
зо гесеіуесі. ЕаііЬ, Шеге£оге, тау Ье ргор-
егіу сіейпесі іп іЬів таппег: А кпоу/іесіде 
апсі арргесіаііоп о£ Оосі'з ТУогсІ, у/ЬісЬ із 
Ше ігиіЬ, апсі а сопМепі геїіапсе ироп Шаі 
ТУ"ОГСІ. ТЬе ВіЬІе, у/ЬісЬ сопіаіпз Ше ТУогсІ 
оі Оосі, тизі Шеге£оге Ье Ше диісіе оі еу
егу опе У/ЬО Ьаз апсі ехегсівез £аііЬ Шаі 
іеасіз іо 1і£е. "ТУііЬоиі £аііЬ іі із ітроззі-
Ьіе іо ріеазе [Оосі]." (НеЬгеу/з 11:6) ТЬе 
йсгіріигез сіешіе £аіШ іп Шезе У/ОГСІЗ : " К О У / 
£аііЬ із Ше зиЬзіапсе [дгоипсі, ог, сопМепее 
(тагдіп) ] о£ ІЬіпдз Ьоресі £ог, Ше ЄУІСІЄПСЄ 
оі Шіпдз поі зееп."—НеЬгеу/з 11:1. 

ТЬе £аііЬ Шаі ріеазез Оосі із £аііЬ іп Ьіт 
апсі іп Ьіз ЛУогсІ аз Ше опіу ігие диісіе. ТЬе 
ігасііііопз о£ теп соиісі поі роззіЬІу Ье апу 
дгоипсі ог Ьазіз £ог £аііЬ іп Оосі апсі іп 
СЬгізі. ТЬе Шеогіез ог ігасііііопз о£ теп 
аге £а1зе диісіез Шаі Іеасі опе іпіо сотріеіе 
сіагкпезз, Ше епсі о£ у/ЬісЬ із еуегіазііпд 
сіезігисііоп. Ееіідіоп, сіетопізт апсі еуоіи-
ііоп аіі зргіпд £гот 8аіап апсі аіі ріипде 
теп у/Ьо £О11ОУ/ зисЬ Шеогіез іпіо еотріеіе 
сіагкпезз апсі сіезігисііоп. То за£едиагс! теп 
у/Ьо аге Іоокіпд £ог Ше Кіпдсіот апсі £ог 
1і£е еуегіазііпд Оой зресійсаііу у/агпз Шет 
адаіпзі геїідіоп, сіетопізт ог £а1зе іЬеогіез, 
аіі о£ у/ЬісЬ сопзіііиіе а зпаге іо тап.—Беи-
іегопоту 7:16. 

ТЬе "дозреї" теапз "доосі пеу/з" ге
сеіуесі Ьу тап £гот Ше Ьогсі. Іі із доосі 
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ПЄУ/8 іо Іеагп іЬаі Оосі Ьаз ргоуісіесі іог 
тап а у/ау іо Ше апсі геуеаіз іо тап ЬОУ/ 
Ье сап оЬіаіп Иіе еуегіазііпд. Апсі у/Ьо Ьаз 
ЬгоидЬі іЬіз доосі пеу/з ог дозреї іо іЬе 
кпоу/іесіде оі тап ? Сегіаіпіу по еуоіиііоп-
ізі ог геїідіопізі Ьаз ЬгоидЬі іі іо тап. ТЬе 
Всгіріигез апзу/ег: "Оосі, у/Ьо ЬаіЬ зауесі 
из, апсі саііесі из у/ііЬ ап Ьоіу еаШпд, поі 
ассогсііпд іо оиг у/огкз, Ьиі асеогсііпд іо 
Ьіз оу/п ригрозе апсі дгасе, у/ЬісЬ у/аз діу
еп из іп СЬгізі ^зиз Ьеіоге іЬе у/огИ Ье
дап; Ьиі із ПОУ/ тасіе тапііезі Ьу ІЬе ар-
реагіпд оі оиг Вауіоиг ^зиз СЬгізі, у/Ьо 
ЬаіЬ аЬоІізЬесі ЙеаіЬ, апсі ЬаіЬ ЬгоидЬі Ше 
апсі іттогіаіііу іо ИдЬі ІЬгоидЬ іЬе доз
реї . "—2 ТітоіЬу 1 :8 -10 . 

Ву іЬіз зсгіріиге іі із зееп іЬаі СЬгізі 
^зиз Ьаз ЬгоидЬі Иіе апсі іттогіаіііу іо 
ИдЬі, апсі ІЬіз ргоуез іЬаі 8аіап'з сіоеігіпе 
оі іпЬегепі іттогіаіііу оі аД зоиіз із ап 
аЬзоІиіе іаїзеЬоосІ. АІтідЬіу Оосі ргеасЬес! 
іЬІ8 доосі пеу/з іо АЬгаЬат, Ьиі АЬгаЬат 
соиісі поі ипсіегзіапсі ЬОУ/ заіуаііоп у/оиісі 
соте; Ьиі, гедагсИезз оі іЬіз, Ье Ьасі сот-
ріеіе іаііЬ іп іЬе ігиіЬіиІпезз оі Оосі'з ргот
ізе апсі Оосі еоипіесі Ьіт гідЬіеоиз Ьесаизе 
оі Ьіз ШіЬ. (Оаіаііапз 3 : 8 , 9 ) Іп Оосі 'з сіие 
ііте АЬгаЬат у/Ш ИУЄ апсі у/ііі ипсіегзіапсі 
апсі у/Ш гезоісе ІОГЄУЄГ. Веіоге іЬаі, ЬОУ/-
ЄУЄГ, іЬе Кіпдсіот тизі Ье іиііу огдапіяесі 
апсі іп орегаііоп.—НЄЬГЄУ/8 1 1 : 3 9 , 4 0 . 

ТЬе сотіпд оі СЬгіві ^зиз іп роу/ег апсі 
діогу тагкз іЬе Ьедіппіпд оі Ьіз геідп аз 
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Кіпд. (МаііЬеу/ 25: 31) ЛУЬеп ^зиз азсепсі-
есі іпіо Ьеауеп Ье гесеіуесі соштапсітепі 
£гот Ьіз РаіЬег іо у/аіі ипііі Оосі'з сіие 
ііте £ог Зеапв іо Ьедіп Ьіз геідп. (Рзаїт 
110:1; НеЬгеу/з 10:12,13) Іп ІЬе теапііте 
Сой" ргосеесіз іо зеїесі £гот атопдзі Ьитап 
сгеаіигез ІЬозе У/ЬО У/Ш Ье аззосіаіесі у/ііЬ 
СЬгізі ^виз іп Ьіз кіпдсіот. ТЬаі зеїесііоп 
іЬе Ьогсі сіоез ассогсііпд іо йхесі гиіез доу-
егпіпд іЬозе у/Ьо Ьауе £аііЬ. Сопсегпіпд 
іЬіз зеїесііоп ^зиз заісі: " N 0 тап сап соте 
іо те , ехсері іЬе РаіЬег у/ЬісЬ ЬаіЬ зепі 
т е сігау/ Ьіт; апсі І у/Ш гаізе Ьіт ир аі 
ІЬе 1а8І сіау. Іі із у/гіііеп іп іЬе ргорЬеіз, 
Апсі іЬеу зЬаіі Ье аіі іаидЬі о£ Сосі. Еуегу 
тап іЬеге£оге ІЬаі ЬаіЬ Ьеагсі, апсі ЬаіЬ 
Іеагпесі оі іЬе РаіЬег, сотеіЬ ипіо те . "— 
ЛоЬп 6:44,45. 

ТЬозе У/ЬО ГЄСЄІУЄ кпоу/іесіде о£ Сосі 
апсі СЬгізі ІЬе Еесіеетег, апсі у/Ьо ехег-
сізе £аііЬ, зисЬ Сосі сігау/з ипіо СЬгізі ^е-
8из. 8исЬ регзопз аге зеекіпд іЬе у/ау іо 
1і£е. ТЬе сіізсіріез о£ ^зив у/еге іЬе йгзі 
іо соп£огт іо іЬе гиіез Іеасііпд іЬет іо Ье 
тетЬегз о£ іЬе Кіпдсіот, апсі зіпсе іЬеп 
аіі у/Ьо Ьауе Ьесоте ігие £О11ОУ/ЄГЗ о£ СЬгізі 
^зиз у/еге гедиігесі іо іаке іЬе зате соигзе. 
То аіі зисЬ ^виз зауз: "ТЬеп заісі ^вив 
ипіо Ьіз сіізсіріез, І£ апу тап у/Ш соте а£-
іег те , Іеі Ьіт сіепу Ьітзе1£, апсі іаке ир 
Ьіз сгозз, апсі £О11ОУ/ т е . " (МаііЬеу/16: 24) 
То сіепу опезе1£, у/ііЬіп іЬе теапіпд о£ ІЬіз 
зсгіріиге, із іо риі азісіе опе'з ОУ/П зеШзЬ 
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у/Ш апсі адгее іо сіо іЬе у/Ш оі іЬе Ьогсі. 
8исЬ із сопзесгаііоп, ЄУЄП аз ^зиз заісі: 
"ТЬеп заісі І, Ьо, І соте; іп іЬе уоїите о і 
ІЬе Ьоок іі із у/гіііеп оі те , І сіеІідЬі іо сіо 
ІЬу у/Ш, О т у Сосі; уеа, ІЬу Іау/ із у/ііЬіп 
т у Ьеагі." (Рзаїт 40:7,8; НеЬгеу/8 10: 
5-9) Науіпд тасіе а сопзесгаііоп, іЬеп опе 
тизі "іаке ир Ьіз сгозз" апсі іоііоу/ СЬгізі 
^зиз. ТЬе "сговз" Ьеге сіоез поі теап а 
ігее ог а ріесе оі у/оосі; Ьиі ІЬе у/огсі сгозз, 
ав Ьеге изесі, теапз іЬе гергоасЬез ІЬаі Ьате 
іаііеп ироп іЬе Ьогсі ^зиз; апсі тап тизі 
у/Шіпдіу Ьеаг іЬезе гергоасЬез іі Ье у/оиИ 
Ье а їоїіоу/ег оі СЬгізі ^зиз. Сопсегпіпд 
зисЬ іі із у/гіііеп: "Рог ЄУЄП Ьегеипіо у/еге 
уе саііесі; Ьесаизе СЬгізі аізо виііегесі іог 
из, Іеауіпд из ап ехатріе, ІЬаі уе зЬоиІсІ 
ІОІІОУ/ Ьіз зіерз." — 1 Реіег 2: 21. 

•Іиаіійсаііоп 

8іпсе аіі теп аге Ьу іпЬегііапсе зіппегз, 
апсі Ьепсе ітрегіесі, ЬОУ/ соиісі Сосі ассері 
зисЬ аз а іоііоу/ег оі СЬгізі ^зиз, ІЬе Рег
ресі Опе? Весаизе оі ІЬе тап'з іаііЬ іп 
Оосі апсі іп СЬгізі аз Ьіз Весіеетег, апсі Ьу 
Ьіз адгееіпд іо сіо ІЬе У/Ш ОІ Оосі сопсегп
іпд Ніз ригрозе, апсі Ьу сіеуоііпд Ьітзеїі 
1 0 Оосі, ^ЬоуаЬ Оосі соипіз ІЬаі регзоп аз 
а гідЬіеоиз тап, аз регіесі ог гідЬіеоиз. 
11 із Ьу геазоп оі ІЬе тап'з іаііЬ апсі оЬе
сІіепсе іЬаі Ье із соипіесі гідЬіеоиз Ьу іЬе 
Ьогсі: " Е У Є П іЬе гідЬіеоизпезз оі Оосі, 
у/ЬісЬ із Ьу іаііЬ оі ^зиз СЬгізі, ипіо аіі 
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апсі ироп аіі іЬет ІЬаі ЬЄІІЄУЄ; ІОГ іЬеге 
ів по сіііїегепсе: іог аіі Ьауе зіппесі, апсі 
соте зЬогі оі іЬе діогу оі Оосі; Ьеіпд з'из-
іШесі ігееіу Ьу Ьіз дгасе, ІЬгоидЬ ІЬе ге-
сіетрііоп іЬаі із іп СЬгізі; ̂ зиз ." (Еотапз 
3:22-24) ' ' ТЬегеіоге Ьеіпд зизіШесі Ьу іаііЬ, 
у/е Ьауе реасе у/ііЬ Сосі ІЬгоидЬ оиг Ьогсі 
^езиз СЬгізі;; Ьу у/Ьот аізо у/е Ьауе ассезз 
Ьу іаіШ іпіо іЬіз дгасе у/Ьегеіп у/е зіапсі, 
апсі гед'оісе іп Ьоре оі іЬе діогу оі Сосі." 
(Еотапз 5:1,2) ТЬіз ргоуез Ьеуопсі апу 
диезііоп оі сІоиЬі ІЬаі іЬе Ьепейі оі ІЬе 
гапзот засгШсе епигез опіу іо іЬозе у/Ьо 
Ьауе апсі ехегсізе іаііЬ іп Сосі апсі іп СЬгізі 
апсі У/ЬО гепсіег ІЬетзеїуез іп оЬесІіепсе іо 
Сосі'з у/Ш. 

Іі із іЬе У/Ш оі Сосі іЬаі аіі ІЬозе у/Ьо 
аге тасіе тетЬегз оі іЬе Кіпдсіот зЬаіі 
сііе аз Ьитап сгеаіигез апсі Ье гезиггесіесі 
апсі ИУЄ іп ІЬе зрігіі у/ііЬ СЬгізі ^зиз. 
8исЬ ІаііЬіиІ опез сііе аз іЬе Ьогсі ^зиз 
сііесі апсі, Ьеіпд ІаііЬіиІ ипіо сІеаіЬ, Ьауе 
а рагі іп Ьіз гезиггесііоп, у/ЬісЬ із ІЬе сЬіеі 
гезиггесііоп. ТЬозе зеїесіесі іо Ьесоте рго-
зресііуе тетЬегз оі ІЬе Кіпдсіот аге іЬеге-
іоге д'изіШесІ Ьу іаііЬ, соипіесі аз сіеасі у/ііЬ 
СЬгізі Тезиз, апсі Ьедоііеп іо Иіе аз зрігіі 
сгеаіигез. №оіе ІЬе 8сгіріиге8 оп іЬіз роіпі: 
" К П О У / уе поі, іЬаі зо тапу оі из аз у/еге 
Ьаріігесі іпіо ^зиз СЬгізі у/еге Ьаріігесі 
іпіо Ьіз ЙеаіЬ? ТЬегеіоге у/е аге Ьигіесі 
у/ііЬ Ьіт Ьу Ьаріізт іпіо сІеаіЬ; іЬаі Ике 
аз СЬгізі у/аз гаізесі ир ігот ІЬе сіеасі Ьу 
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ІЬе діогу оі ІЬе РаіЬег, ЄУЄП ЗО У/Є аізо 
зЬоиІсІ у/аїк іп пеу/пезз оі Ше. Рог іі у/е 
Ьауе Ьееп ріапіесі іодеіЬег іп ІЬе Икепезз 
оі Ьіз сІеаіЬ, у/е зЬаіі Ье аізо іп іЬе Ике
пезз о£ Ьіз гезиггесііоп: кпоу/іпд ІЬіз, ІЬаі 
оиг оісі тап із сгисіЯесІ у/ііЬ Ьіт, ІЬаі ІЬе 
Ьосіу оі зіп тідЬі Ье сіезігоуесі, іЬаі Ьепсе-
£огіЬ у/е зЬоиІсІ поі зегуе зіп. Рог Ье ІЬаі 
із сіеасі із ігеесі £гот зіп. КОУ/ ІІ У/Є Ье сіеасі 
у/ііЬ СЬгізі, У/Є ЬЄІІЄУЄ іЬаі у/е зЬаИ аізо 
ИУЄ У/ІІЬ Ьіт."—Еотапз 6:3-8. 

"Ведеі" ог "Ьедеіііпд" теапз іЬе ас-
кпоу/іесідтепі Ьу ІЬе РаіЬег іЬаі іЬе сЬіїсІ 
із Ьіз зоп. Сосі діуез ІЬіз аззигапсе іо ІЬе 
оЬесИепі опез Ьу апсі ІЬгоидЬ Ьіз ЛУогсІ: 
'' Оі Ьіз ОУ/П у/Ш Ьедаі Ье из у/ііЬ ІЬе у/огсі 
оі ігиіЬ, іЬаі у/е зЬоиІсІ Ье а кіпсі оі йгзі-
£гиііз о£ Ьіз сгеаіигез." (^атез 1:18) Опе 
Ьедоііеп оі Оосі із соипіесі аз а пеу/ сгеа
іиге іп СЬгізі, оп Ьіз у/ау іо 1і£е іп іЬе 
Кіпдсіот, у/ЬісЬ Ше Ье зЬаП ГЄСЄІУЄ ІІ Ье 
сопііпиез £аііЬ£и1 ипіо іЬе епсі: "ТЬеге
іоге і£ апу тап Ье іп СЬгізі, Ье із а пеу/ 
сгеаіиге; оісі іЬіпдз аге раззесі ау/ау; Ье-
Ьоісі, аіі іЬіпдз аге Ьесоте пеу/. Апсі аіі 
іЬіпдз аге о£ Оосі, у/Ьо ЬаіЬ гесопсіїесі из 
іо Ьітзе1£ Ьу ^зиз СЬгізі, апсі ЬаіЬ діуеп 
іо из іЬе тіпізігу о£ гесопсіНаііоп." (2 Со-
гіпіЬіапз 5:17,18) "Рог уе аге йеасі, апсі 
уоиг 1і£е із Ьісі у/ііЬ СЬгізі іп Сосі. ЛУЬеп 
СЬгізі, У/ЬО І8 оиг 1і£е, зЬаіі арреаг, іЬеп 
вЬаІІ уе аізо арреаг у/ііЬ Ьіт іп діогу."— 
Соїоззіапз 3: 3,4. 



132 

8исЬ Ьедоііеп опез аге саііесі ог іакеп 
іпіо іЬе соуепапі іог іЬе Кіпдсіот, апсі іі 
іЬеу сопііпие ІаііЬіиІ ипіо іЬе епсі оі іЬеіг 
еагіЬІу з'оигпеу іЬеу Ьауе іЬе аззигапсе оі 
Ьеіпд іп іЬе Кіпдсіот. 

ТЬозе сопзесгаіесі регзопз У/ЬО аге з'изіі-
йесі апсі ЬедоііеП Ьу іЬе зрігіі оі АІтідЬіу 
Оосі Ье саііз ог ІПУІІЄЗ іо ІЬе "ЬідЬ саіііпд", 
іЬаі із, іо іЬе "Ьоіу саШпд", іо іЬе Ьеау
епіу еаіііпд, іо а ріасе у/ііЬ СЬгізі ^зиз 
іп Ьіз кіпдсіот: "\УЬо ЬаіЬ зауесі из, апсі 
саііесі из у/ііЬ ап Ьоіу саШпд, поі ассогсі-
іпд іо оиг у/огкз, Ьиі ассогсііпд іо Ьіз ОУ/П 
ригрозе апсі дгасе, у/ЬісЬ у/аз діуеп из 
іп СЬгізі ^зиз Ьеіоге іЬе У/ОГІСІ Ьедап." 
(2 ТітоіЬу 1:9) Ргот ІЬаі ііте опу/агсі 
зисЬ Ьедоііеп опез аге асІтопізЬес! іо сіе-
рогі іЬетзеїуез іп а ргорег таппег аз пеу/ 
сгеаіигез.—1 ТЬеззаІопіапз 2:12. 

Аге іЬе еуоіиііопізіз апсі іеасЬегз оі іЬе 
ігасііііопз оі теп, депегаїїу саііесі "геїі-
діопізіз", аге зисЬ регзопз еаііесі іо іЬе 
кіпдсіот оі Сосі? ТЬе 8сгіріигез апзу/ег: 
"Еог уе зее уоиг саШпд, ЬгеіЬгеп, ЬОУ/ 
ІЬаі поі тапу у/ізе теп аііег іЬе ЙезЬ, поі 
тапу тідЬіу, поі тапу поЬІе, аге саііесі: 
Ьиі Сосі ЬаіЬ сЬозеп ІЬе ІООІІЗЬ іЬіпдз оі 
іЬе у/огісі іо сопіоипсі іЬе у/ізе; апсі Сосі 
ЬаіЬ сЬозеп іЬе у/еак іЬіпдз оі іЬе у/огИ 
іо сопіоипсі іЬе ІЬіпдз У/ЬІСЬ аге тідЬіу; 
апсі Ьазе іЬіпдз оі іЬе у/огИ, апсі іЬіпдз 
у/ЬісЬ аге сіезрізесі, ЬаіЬ Оосі сЬозеп, уеа, 
апсі іЬіпдз у/ЬісЬ аге поі, іо Ьгіпд іо поидЬі 
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іЬіпдз іЬаі аге; іЬаі по ЙезЬ зЬоиІсІ діогу 
іп Ьіз ргезепсе." — 1 СогіпіЬіапз 1 :26-29. 

ТЬозе саііесі іо ІЬе Ьеауепіу саШпд аге 
зеїесіесі іо Ьесоше тетЬегз оі ІЬе діогійесі 
Ьосіу оі СЬгізі: "ЛУЬегетііо Ье саііесі уои 
Ьу оиг дозреї, іо іЬе оЬіаіпіпд оі іЬе діогу 
оі оиг Ьогсі ^зиз СЬгізі." (2 ТЬеззаІопіапз 
2 : 1 4 ) Опе у/Ьо Ьаз Ьесоше а £о11оу/ег оі 
СЬгізі ^зиз із саііесі іо ГОІІОУ/ іп іЬе £ооі-
зіерз оі ІЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі: "Рог ЄУЄП 
Ьегеипіо у/еге уе саііесі; Ьесаизе СЬгізі аізо 
зиіїегесі іог из, Іеауіпд из ап ехашріе, ІЬаі 
уе зЬоикІ ШІОУ/ Ьіз віерз." ( 1 Реіег 2 : 21 ) 
Опе Ьеіпд іЬиз саііесі іо ІЬе Кіпдсіот тизі 
сопііпие іо йдЬі іЬе доосі йдЬі оі &ііЬ 
адаіпзі еуегуіЬіпд іЬаі зеекз іо сіезігоу Ьіз 
£аііЬ, апсі ІЬиз Ье тизі сопііпие ІаііЬіиІ 
ипіо іЬе епсі: "РідЬі іЬе доосі ЙдЬі оі іаііЬ, 
Іау Ьоісі оп еіегпаї Ше, у/Ьегеїтіо ІЬои агі 
аізо саііесі, апсі Ьазі рго£езвес1 а доосі рго-
£е88Іоп Ьеіоге тапу у/ііпеззез."— 1 Тіто-
іЬу 6 : 1 2 . 

ТЬе СЬигсЬ 

"ТЬе сЬигсЬ" із апоіЬег пате аррііесі 
іо іЬе кіпдсіот оі у/ЬісЬ СЬгізі ^зиз із 
іЬе Неасі, Ьогсі апсі СЬіе£; апсі ІЬе 144,000, 
£оипс1 їаііМиІ ипіо сІеаіЬ, аге тетЬегз оі 
іЬаі Ьосіу. Непсе іЬе сЬигсЬ із сотрозесі оі 
144,000 апсі Опе. (Ееуеіаііоп 7 : 1 - 8 ; 14:1-3) 
ТЬе у/огсі скигск Ьаз Ьееп тисЬ тізизесі 
атопдзі теп. ^зиз ргороипсіесі іо Ьіз сііз
сіріез іЬіз диезііоп: "АУЬот зау уе іЬаі І 
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а т ? " ТЬе тапііезі ригрозе оі іЬаі ^ие8-
ііоп у/аз іо аЯогсІ ап оррогіипііу іог Ьіз 
сіізсіріез іо таке кпоу/п у/ЬеіЬег ог поі ІЬеу 
гесодпігесі ^зиз аз іЬе МеззіаЬ ог СЬгізі, 
у/Ьот Сосі Ьасі рготізесі іо зепсі: "Апсі 8і-
топ Реіег апзу/егесі апсі заісі, ТЬои агі іЬе 
СЬгізі, іЬе 8оп оі іЬе Пуіпд Сосі. Апсі Хе-
зиз апзу/егесі апсі заісі ипіо Ьіт, РЛеззесІ агі 
іЬои, 8ітоп Ваг-д'опа; іог ЙезЬ апсі Ьіоосі 
ЬаіЬ поі геуеаіесі іі ипіо ІЬее, Ьиі т у Ра
іЬег у/ЬісЬ із іп Ьеауеп. Апсі І зау аізо ипіо 
ІЬее, ТЬаі іЬои агі Реіег; апсі ироп іЬіз 
госк І у/Ш Ьиіїсі т у сЬигсЬ; апсі ІЬе даіез 
оі Ьеіі зЬаіі поі ргеуаіі адаіпзі іі."—Маі
іЬеу/ 16:16-18. 

А геїідіоиз огдапігаііоп оі дгеаі роу/ег 
апсі іпйиепсе іп іЬе У/ОГІСІ Ьаз іог сепіигіез 
іаидЬі іЬе реоріе ІЬаі ^зиз заісі іЬаі Ье 
у/оиісі Ьиіїсі Ьіз сЬигсЬ ироп Реіег; Ьиі іі 
із сіеаг іЬаі ^зиз заісі поіЬіпд оі іЬе кіпсі. 
Реіег апзу/егесі іЬе диезііоп, зауіпд іо ^е-
зиз: "ТЬои агі іЬе СЬгізі." То іЬаі апзу/ег 
^зиз герііесі: 'Му РаіЬег, у/ЬісЬ із іп Ьеау
еп, Ьаз геуеаіесі ІЬіз ипіо уои. Уои сіісі поі 
деі іі і гот апуопе еізе.' Апсі іЬеп ^зиз 
асісіесі: "ІТроп ІЬіз госк І у/Ш ЬиОсІ т у 
сЬигсЬ; апсі ІЬе даіез оі Ьеіі [сІеаіЬ, сіе
зігисііоп] зЬаіі поі ргеуаіі адаіпзі іі ." ТЬіз 
тизі Ье ігие Ьесаизе СЬгізі апсі іЬе т е т 
Ьегз оі Ьіз Ьосіу аге ІЬе опіу опез дгапіесі 
іттогіаіііу. 

"Воск" ог "8іопе" із опе оі іЬе ііііез 
аррііесі іо ^зиз СЬгізі ІЬе Кіпд апсі іо Ьіз 
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кіпдсіот. (8ее Бапіеі 2:26-45.) ^ЬоуаЬ 
Оосі із саііесі ІЬе "дгеаі Воск", апсі іЬе 
Ьогсі ^вив ів "іЬе ехргевв ітаде" о£ Ьів 
РаіЬег, ^ЬоуаЬ. (Веиіегопоту 32:4) А11 
іЬове у/Ьо аге саііесі іо ІЬе Кіпдсіот апсі 
у/Ьо £О11ОУ/ £аііЬ£и11у іп іЬе £ооівіерв о£ Зе-
вив аге соипіесі ав Иуіпд віопев о£ ІЬе Кіпд
сіот, апсі о£ у/ЬісЬ еіавв СЬгіві ^вив ів ІЬе 
СЬіе£ Согпег Віопе. ВисЬ у/ав іЬе ипсіег-
віапсііпд оі Реіег, у/Ьо Ьеагсі іЬе У/ОГСІВ о£ 
^вив, апсі іЬеге£оге Реіег іевіШесІ апсі ге
согсіесі іЬів £асі, у/ЬісЬ ргоуев Ьеуопсі апу 
сІоиЬі іЬаі іЬе сЬигсЬ ів іЬе Ьосіу оі СЬгіві, 
іЬаі СЬгіві ів ІЬе СЬіе£ Согпег Віопе, апсі 
іЬаі іЬе тетЬегв аге Ьиіїсіесі ироп Ьіт іЬе 
£оипс1аііоп: "Ав пеу/Ьогп ЬаЬев, Іопд £ог 
іЬе врігііиаі тіїк у/ЬісЬ ів у/ііЬоиі диііе, 
іЬаі уе тау дгоу/ іЬегеЬу ипіо ваіуаііоп; 
і£ уе Ьауе іавіесі ІЬаі ІЬе Ьогсі ів дгасіоив ; 
ипіо у/Ьот сотіпд, а ііуіпд віопе, ге '̂есіесі 
іпсіеесі о£ теп, Ьиі у/ііЬ Сосі еіесі, ргесіоив, 
уе аіво, ав Иуіпд віопев, аге Ьиііі ир а вріг-
ііиаі Ьоиве, іо Ье а Ьоіу ргіевіЬоосІ, іо о£-
£ег ир врігііиаі васгійсев, ассеріаЬІе іо Сосі 
ІЬгоидЬ ^вив СЬгіві. Весаиве іі ів соп-
іаіпесі іп всгіріиге, ВеЬоІсІ, І Іау іп 2іоп 
а сЬіе£ согпег віопе, еіесі, ргесіоив; апсі 
Ье іЬаі ЬЄІІЄУЄІЬ оп Ьіт вЬаІІ поі Ье риі 
іо вЬате. Рог уои іЬеге£оге ІЬаі ЬЄІІЄУЄ ІВ 
іЬе ргесіоивпевв: Ьиі £ог висЬ ав СІІВЬЄІІЄУЄ, 
ТЬе віопе у/ЬісЬ іЬе Ьиіїсіегв гез"есіес1, ІЬе 
вате у/ав тасіе іЬе Ьеасі о£ іЬе согпег; апЛ, 
А віопе о£ віитЬИпд, апсі а госк о£ оіїепсе; 
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іог ІЬеу зішпЬІе аі іЬе У/ОГСІ, Ьеіпд сІізоЬе-
сііепі: у/Ьегеипіо аізо ІЬеу у/еге арроіпіесі. 
Виі уе аге ап еіесі гасе, а гоуаі ргіезіЬоосІ, 
а Ьоіу паііоп, а реоріе іог Оосі'в ОУ/П роз-
8Є88Іоп, іЬаі уе тау ЗЬОУ/ ЇОГІЬ іЬе ехсеї-
Іепеіев оі Ьіт у/Ьо саііесі уои оиі оі сіагк
пезз іпіо Ьіз тагуеііоиз ИдЬі: у/Ьо іп ііте 
разі у/еге по реоріе, Ьиі ПОУ/ аге іЬе реоріе 
оі босі: у/Ьо Ьасі поі оЬіаіпес! тегсу, Ьиі 
ПОУ/ Ьауе оЬіаіпес! тегсу." — 1 Реіег 2:2¬
10, А.В.У. 

ТЬе сіаіт тасіе Ьу геїідіоиз огдапіяа-
ііопз ІЬаі Реіег І8 іЬе {оипсіаііоп оі іЬе 
сЬигсЬ апсі у/аз іЬе йгзі роре із £а1зе апсі 
із епіігеїу ипзиррогіесі Ьу апу зсгіріиге іп 
іЬе ВіЬІе. ТЬе тапііезі ригрозе оі зисЬ а 
£а!зе сіосігіпе Ьеіпд асіуапсесі Ьу 8аіап апсі 
Ьіз етіззагіез із іо саизе теп іо уіоіаіе 
Оосі'8 Іау/ Ьу у/огзЬіріпд а сгеаіиге.—Ех
осіиз 20:1-5. 

РигіЬег іезіітопу оі іЬе йсгіріигез іиііу 
зиррогіз іЬе сопсіизіоп іЬаі іЬе сЬигсЬ із 
іЬе кіпдсіот ОУЄГ У/ЬІСЬ СЬГІЗІ ^зиз із 
Неасі апсі Ьогсі. Сосі тасіе ^зиз ІЬе Роип-
сіаііоп апсі Ьогсі апсі Неасі оі іЬе сЬигсЬ: 
"Апсі ЬаіЬ риі аіі ІЬіпдз ипсіег Ьіз іееі, 
апсі дауе Ьіт іо Ье іЬе Ьеасі ОУЄГ аіі іЬіпдз 
іо іЬе сЬигсЬ, у/ЬісЬ із Ьіз Ьосіу, іЬе £и1-
пезз оі Ьіт іЬаі ШІеіЬ аіі іп аіі."—ЕрЬе-
зіапз 1:17-23. 

ТЬе сЬигсЬ із ІЬе сгеаііоп ог Ьиіїсііпд оі 
Сосі, апсі теапз ІЬе зате ІЬіпд аз ІЬе сар-
ііаі огдапіяаііоп, ог Кіпдсіот. Іі із ІЬе сот-
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розііе Ьосіу оі ТЬе СЬгізі, Лезиз СЬгіві; ІЬе 
Неасі апсі ІЬе 144,000 у/Ьо аге іЬе тетЬегз 
оі ІЬе Ьосіу, апсі Шз аггапдепіепі іп сгеа
ііоп із ассогсііпд іо іЬе \уі11 оі Сосі. "Виі 
ПОУ/ ЬаіЬ Сосі зеі ІЬе тетЬегз еуегу опе оі 
іЬет іп іЬе Ьосіу, аз іі ЬаіЬ ріеазесі Ьіт." 
(1 СогіпіЬіапз 12:18) ТЬе сЬигсЬ оі Сосі 
із опе Ьосіу, поі СІІУЄГЗ Ьосііез. Лезиз СЬгізі, 
іЬе Ьедіппіпд оі сгеаііоп, із ІЬе Неасі оі 
іЬаі опе Ьосіу: "Апсі Ье із Ьеіоге аіі Шпдз, 
апсі Ьу Ьіт аіі іЬіпдз сопзізі. Апсі Ье із іЬе 
Ьеасі оі іЬе Ьосіу, іЬе сЬигсЬ: у/Ьо із ІЬе 
Ьедіппіпд, іЬе пгзіЬогп ігот іЬе сіеасі; ІЬаі 
іп аіі іЬіпдз Ье тідЬі Ьауе іЬе рге-еті-
пепсе.'' — Соїоззіапз 1:17,18. 

Кейетрііоп 
А11 іЬозе У/ЬО зЬаіі Ьесоте тетЬегз оі 

іЬе Ьосіу оі СЬгізі, Ьеіпд іЬе оіЕзргіпд оі 
ітрегіесі тап, у/еге Ьогп зіппегз. АП іЬезе 
СЬгізі Лезиз ЬоидЬі у/ііЬ Ьіз ОУ/П ргесіоиз 
Ьіоосі. ТЬезе, у/Ьеп з'изіШесІ, саііесі апсі Ье-
доііеп оі іЬе зрігіі, апсі сопііпиіпд ІаііЬ
іиІ ипіо іЬе епсі, сопзіііиіе 'ІЬе сЬигсЬ оі 
Сосі, у/ЬісЬ Ье Ьаз ригсЬазесІ у/ііЬ іЬе Ьіоосі 
оі Ьіз ОУ/П'. (Асіз 20:28, Етркаііс Ша-
діоіі) ТЬе гапзот засгШсе, апсі іЬе риг
еЬазе ргісе, орегаіез йгзі іог іЬе Ьепепі оі 
іЬозе У/ЬО Ьу іаііЬ апсі іЬе дгасе оі Сосі аге 
саііесі іо Ье тетЬегз оі іЬе Кіпдсіот. 8исЬ 
аге ЬоидЬі у/ііЬ а ргісе, іо У/ІІ, іЬе Ьіоосі оі 
СЬгізі Лезиз: "Еог уе аге ЬоидЬі у/ііЬ а 
ргісе: іЬегеіоге діогііу Сосі іп уоиг Ьосіу, 
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апсі іп уоиг зрігіі, у/ЬісЬ аге Оосі'з." (1 Со
гіпіЬіапз 6:20) 8исЬ Ьеіопд іо Ше Ьогсі, 
апсі зисЬ сгеаіигез тизі апсі сіо іаііЬіиІІу 
оЬеу Ше Ьогсі ^зиз СЬгізі апсі Сосі, гаШег 
Шап теп: "Уе аге ЬоидЬі у/ііЬ а ргісе; Ье 
поі уе Ше зегуапіз оі теп." (1 СогіпіЬіапз 
7:23)—Аізо Еотапз 3:22-24; 1 СогіпіЬіапз 
1: ЗО; Соїоззіапз 1:14. 

ТЬе зсгіріиге іехі аі БрЬезіапз 1:5-14 із 
асісігеззесі іо Шозе у/Ьо аге саііесі іо Ье т е т 
Ьегз оі Ше Кіпдсіот апсі У/ЬО Шегеіоге Ьауе 
апсі ехегсізе іаііЬ іп Сосі апсі іп Ьіз Кіпд 
апсі аге сіііідепі іо оЬеу Ше у/Ш оі Сосі: 
"Науіпд ргесіезііпаіесі из ипіо Ше асіорііоп 
оі сЬіїсІгеп Ьу ^зиз СЬгізі іо Ьітзеїі, ас
согсііпд іо Ше доосі ріеазиге оі Ьіз У/Ш, . . . 
іп у/Ьот у/е Ьауе гесіетрііоп ІЬгоидЬ Ьіз 
Ьіоосі, іЬе іогдіуепевз оі зіпз, ассогсііпд іо 
Ше гісЬез оі Ьіз дгасе; . . . Ьауіпд тасіе 
кпоу/п ипіо из Ше тузіегу [Ше Ьісісіеп туз
іегу, іЬе Кіпдсіот] оі Ьіз у/Ш, ассогсііпд іо 
Ьіз доосі ріеазиге у/ЬісЬ Ье ЬаіЬ ригрозесі 
іп Ьітзеїі."—ЕрЬезіапз 1:5-9. 

ТЬезе аге зеаіесі ог ГЄСЄІУЄ "Ше еагпезі", 
ог Ьапсі раутепі, Шаі із, Ше рготізе Шаі 
Шеу зЬаіі Ье оі Ше Кіпдсіот: "ЛУЬісЬ із 
Ше еагпезі оі оиг іпЬегііапсе, ипііі Ше ге
сіетрііоп оі Ше ригсЬазесІ роззеззіоп, ипіо 
Ше ргаізе оі Ьіз діогу." (ЕрЬезіапз 1:14) 
ТЬаі у/ЬісЬ із ригсЬазесІ із Ше зате аз теп
ііопесі Ьу Ше арозіїе Реіег іп Шезе У/ОГСІЗ, 
'а реоріе іог Сосі'з ригрозе' (1 Реіег 2: 9, 
І)іадШі), апсі Ше Іапдиаде іп Ше ІУ/О іоге-
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доіпд іехіз І8 Ііпгііесі іо іЬаі сотрапу. ТЬезе 
Ьауе ІЬе іиіі аззигапсе і г о т Оосі оі ІЬеіг 
гесіетрііоп ипііі ІЬе і і те оі ІЬе СІЄІІУЄГ-
апсе оі іЬе "ригсЬазесІ роззеззіоп". Аі іЬе 
сотіпд оі іЬе Кіпдсіот апсі іЬе сіезігисііоп 
оі Ваіап'з огдапігаііоп іЬезе оі ІЬе "риг
сЬазесІ роззеззіоп" у/Ш ехрегіепсе сотріеіе 
сіеііуегапсе. 

РаііМиІ 
N01 еуегуопе у/Ьо із саііесі іо Ьауе а рагі 

іп іЬе Кіпдсіот ппаїїу епіегз іпіо ІЬе кіпд
сіот оі діогу. І і опе у/Ьо із іп Ипе іог іЬе 
Кіпдсіот Ьесотез ипіаііЬіиІ Ье із риі оиі 
апсі зотеопе еізе аззідпесі іо іЬаі ріасе. 
(МаііЬеу/ 1 3 : 4 1 ) Риіі оЬесІіепсе апсі іаііЬ-
£и1пе88 іо іЬе епсі із ^е^иі̂ ес1 оі аіі у/Ьо 
епіег іпіо іЬе Кіпдсіот. ЕасЬ апсі еуегу опе 
оі іЬе Кіпдсіот сотрапу із риі іо а ЗЄУЄГЄ 
ІЄ8І іо ргоуе іЬаі Ье геаііу ІОУЄЗ ООСІ апсі 
СЬгізі. Еог іЬаі геазоп ^зиз зауз: " І і уе 
ІОУЄ т е , кеер т у соттапсітепіз. Не іЬаі 
ІОУЄІЬ т е поі кеереіЬ поі т у зауіпдз: апсі 
іЬе у/огсі у/ЬісЬ уе Ьеаг із поі т іпе, Ьиі іЬе 
РаіЬег'з у/ЬісЬ 8епі те . "—ЛоЬп 1 4 : 1 5 , 24. 

^ з и з СЬгізі, іЬе Регіесі Опе, у/аз риі 
іо іЬе т о з і ЗЄУЄГЄ іезі апсі ргоуесі Ьітзеїі 
іаііЬіиІ ипсіег ІЬе іезі, апсі Оосі тасіе Ь іт 
"іЬе АиіЬог оі еіегпаї заіуаііоп" іо аіі 
ІЬет ІЬаі оЬеу Ьіт, апсі іо попе оіЬег: 
"ТЬоидЬ Ье у/еге а 8оп, уеі Іеагпесі Ье оЬе
сІіепсе Ьу іЬе іЬіпдз у/ЬісЬ Ье зиіЄегесІ; апсі 
Ьеіпд тасіе регіесі, Ье Ьееате ІЬе аиііюг 
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о£ еіегпаї заГуаііоп ипіо аіі ІЬет іЬаі оЬеу 
Ьіт."—НеЬгеу/з 5: 8, 9. 

^зиз у/аз тасіе рег£есі іп оЬесІіепсе апсі 
£аііЬ£и1пезз ипсіег іЬаі ЗЄУЄГЄ іезі. А11 іЬе 
тетЬегз о£ іЬе Кіпдсіот тизі Ьауе а Ике 
іезі. (1 Реіег 2: 21; НеЬгеу/з 12:1-10) 8и£-
£егіпд іЬе гергоасЬ £гот 8аіап апсі Ьіз 
адепіз, у/Ьо риі гергоасЬез ироп іЬе пате 
о£ Оосі апсі СЬгізі, із а іезі о£ £аііЬ£и1пезз 
іо іЬозе у/Ьо аге іп Нпе £ог іЬе Кіпдсіот. 
ТЬезе аге іЬиз регтіііесі іо вийег зисЬ ге
ргоасЬез апсі регзесиііоп іп огсіег іЬаі ІЬеу 
тау ргоуе іЬеіг іпіедгііу іоу/агсі Оосі. То 
іЬозе у/Ьо аге саііесі апсі оп іЬе у/ау іо ІЬе 
Кіпдсіот ^зиз зауз: "Ве іЬои £аііЬ£и1 
ипіо сІеаіЬ, апсі І у/Ш діуе іЬее ІЬе СГОУ/П 
о£ 1і£е." (Ееуеіаііоп 2:10, Ат. Веу. Уег.) 
ТЬеу тизі Ье £аііЬ£и1 іо ІЬе епсі. 

Кезиггесііоп 
СЬгізі ^зиз у/аз іЬе йгзі опе гаізесі £гот 

іЬе сіеасі іо 1і£е, іо діогу апсі іо іттогіаіііу. 
ТЬе £о11оу/егз іп іЬе £ооізіерз о£ СЬгізі ^е-
зиз аге іЬозе У/ЬО "зеек £ог діогу апсі Ьоп-
оиг апсі іттогіаіііу". (Котапз 2:7) ТЬозе 
у/Ьо аге £аііЬ£и1 ипіо сІеаіЬ аге гезиггесіесі 
оиі о£ сІеаіЬ апсі діуеп еіегпаї 1і£е, діогу 
апсі іттогіаіііу у/ііЬ СЬгізі ^зиз. ТЬе гез
иггесііоп о£ СЬгізі ^зиз із а диагапіее іо 
Ьіз £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ о£ ІЬеіг ргіуііеде о£ 
зЬагіпд іп ІЬаі гезиггесііоп. ТЬе СЬгізі, 
ІЬаі із, Тезиз СЬгізі апсі ІЬе 144,000 т е т 
Ьегз о£ Ьіз гоуаі Ьоизе, сопзіііиіе опе Ьосіу, 
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апсі аіі зЬаге іп Ше йгзі гезиггесііоп. А11 
іЬезе сііе аз Ьшпап сгеаіигез апсі аге гаізесі 
іо Ше аз зрігіі сгеаіигез. ТЬе епііге Ьосіу, 
СЬгізі ^зиз апсі іЬе 144,000 тетЬегз, аге 
йгзі іп іЬе ЙезЬ апсі аі ІЬе гезиггесііоп Ье
соше зрігіі: "Виі ПОУ/ ІЗ СЬГІЗІ гізеп ігот 
іЬе сіеасі, апсі Ьесоте ІЬе йгзі£гиііз о£ іЬет 
іЬаі зіері. . . . ТЬеге аге аізо сеіезііаі Ьосі-
іез, апсі Ьосііез іеггезігіаі: Ьиі ІЬе діогу оі 
іЬе сеіезііаі із опе, апсі іЬе діогу оі ІЬе іег-
гезігіаі із апоіЬег. . . . 8о аізо із іЬе гезиг
гесііоп оі іЬе сіеасі. Іі [іЬе сотрозііе Ьосіу 
оі СЬгізі] із ЗОУ/П іп соггирііоп; іі [іЬе 
сотрозііе Ьосіу оі СЬгізі] із гаізесі іп іп-
соггирііоп; іі [іЬе сотрозііе Ьосіу оі СЬгізі] 
із ЗОУ/П іп сІізЬопоиг; іі [іЬе сотрозііе Ьосіу 
о£ СЬгізі] із гаізесі іп діогу; іі [ІЬе еотроз-
ііе Ьосіу о£ СЬгізі] із 80У/п іп у/еакпезз; іі 
[іЬе сотрозііе Ьосіу о£ СЬгізі] із гаізесі іп 
роу/ег; іі [іЬе сотрозііе Ьосіу о£ СЬгізі] із 
ЗОУ/П а паіигаї Ьосіу; іі [іЬе сотрозііе Ьосіу 
о£ СЬгізі] із гаізесі а зрігііиаі Ьосіу. ТЬеге 
із а паіигаї Ьосіу, апсі ІЬеге із а зрігііиаі 
Ьосіу."—1 СогіпіЬіапз 15:12-58. 

ВеІ£П 
^ЬоуаЬ'з рготізе сопсегпіпд іЬе Кіпд

сіот із іЬаі іЬозе у/Ьо сопзіііиіе іЬаі гоуаі 
Ьоизе зЬаіі Ье ипіо Ьіт 'ап Ьоіу паііоп, а 
гоуаі [геідпіпд] ргіезіЬоос!'. (Ехосіиз 19: 
5,6; 1 Реіег 2: 9,10) 8исЬ аге ІЬе опез ІЬаі 
Ьауе рагі іп іЬе йгзі ог сЬіе£ ге8иггес і іоп , 
апсі сопсегпіпд іЬет іі із у/гіііеп: "ТЬеге-
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£оге І епсіиге аіі іЬіпдз £ог іЬе еіееі'з закез, 
ІЬаі іЬеу тау аізо оЬіаіп іЬе ваіуаііоп у/ЬісЬ 
із іп СЬгізі ^зиз у/ііЬ еіегпаї діогу. Іі із 
а £аііЬ£и1 зауіпд: Еог і£ у/е Ье сіеасі у/ііЬ 
Ьіт, у/е зЬаіі аізо ИУЄ У/ІІЬ Ьіт: і£ у/е зи£-
іег, у/е зЬаіі аізо геідп у/ііЬ Ьіт: іі у/е 
сіепу Ьіт, Ье аізо У/Ш сіепу из." — 2 Тіто-
іЬу 2:10-12. 

ТЬе £аііЬ£и1 арозіїез оі Зевав СЬгізі сііесі 
апсі тизі гетаіп сіеасі ипііі іЬе сотіпд оі 
іЬе Ьогсі ^зиз іп роу/ег апсі діогу, аі у/ЬісЬ 
ііте іЬеу аге гезиггесіесі апсі ГЄСЄІУЄ іЬе 
СГОУ/П оі Иіе, ог іттогіаіііу: "Непсе£огіЬ 
іЬеге із Іаісі ир іот т е а СГОУ/П оі гідЬіеоиз
пезз, У/ЬісЬ ІЬе Ьогсі, ІЬе гідЬіеоиз з'исіде, 
зЬаіі діуе т е аі іЬаі сіау: апсі поі іо т е 
опіу, Ьиі ипіо аіі ІЬет аізо ІЬаі ІОУЄ ЬІЗ 
арреагіпд."—2 ТітоіЬу 4: 8. 

АП £аііЬ£и1 СЬгізііапз у/Ьо сііесі £аііЬ£и1 
Ье£оге іЬе зесопсі сотіпд о£ іЬе Ьогсі ^зиз 
СЬгізі аге іЬе опез у/Ьо зЬаге іп іЬе йгзі 
ог сЬіе£ гезиггесііоп, апсі аіі іЬозе оп еагіЬ 
аі ЬІ8 сотіпд апсі у/Ьо аге £аііЬ£и1 аі іЬаі 
ііте апсі сопііпие £аііЬ£и1 ипііі іЬе епсі, аге 
саііесі "іЬе гетпапі", апсі іЬезе ГЄСЄІУЄ аі 
ІЬеіг "сЬапде", ог гезиггесііоп, 1і£е апсі і т -
тогіаіііу. (1 ТЬеззаІопіапз 4:14-18; 1 Со
гіпіЬіапз 15:51-53) АП іЬозе у/Ьо зЬаге іп 
"ІЬе пгзі гезиггесііоп" Ьесоше кіпдз апсі 
ргіезіз ипіо Сосі апсі геідп у/ііЬ СЬгізі ^е-
зиз.—Ееуеіаііоп 1:6; 20: 4, 6. 

ТЬе зрігіі Ьосіу, іЬе СЬгізі, іЬе Ноіу Па
ііоп, із ІЬе НоГу Сііу, сгеаіесі апсі огдапігесі 
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іп Ьеауеп апсі у/ЬісЬ іп Сосі'з сіие ііте сотез 
СІОУ/П £гот Сосі оиі о£ Ьеауеп апсі аз ^Ьо-
уаЬ Сосі'з огдапігаііоп гиіез іЬе У/ОГІСІ іп 
гідЬіеоизпезз. ТЬаі діогіоиз Ноіу Сііу УІП-
сіісаіез іЬе дгеаі апсі Ьоіу пате оі АІтідЬіу 
Сосі апсі зЬаіі Ье £ОГЄУЄГ іо Ьіз діогу, вегу-
іпд Ьіт апсі саггуіпд оиі Ьіз ригрозе ас
согсііпд іо Ьіз Ьоіу У/Ш. СЬгізі ^зив із ІЬе 
Кіпд, Ьогсі апсі Неасі оі іЬаі Ноіу Сііу, 
апсі ироп Ьіз зЬоиІсІегз гезіз іЬе Ьоіу доу
егптепі; апсі Ье, аз ІЬе асітіпізігаіог оі 
Ше, діуез 1і£е іо іЬозе У/ЬО ГЄСЄІУЄ І І , апсі 
Ьепсе Ье із саііесі ТЬе Еуегіазііпд ЕаіЬег. 
(ІзаіаЬ 9: 6, 7) Бигіпд Ьіз геідп еуегу УЄЗ-
ііде оі іЬе у/іскесі із сіезігоуесі апсі іЬозе 
у/Ьо ГЄСЄІУЄ 1і£е еуегіазііпд ігот ІЬе Ьогсі 
зЬаіі Ье £ог ЄУЄГ іо іЬе ргаізе оі АІтідЬіу 
Сосі. 

"Зпеер" 
ТЬозе у/Ьо у/ііііпдіу оЬеу іЬе Ьогсі Ье сіез-

ідпаіез ипсіег іЬе зутЬої оі "зЬеер", апсі 
ІЬозе У/ЬО сІізоЬеу ог оррове Ьіт апсі Ьіз 
кіпдсіот Ье сіезідпаіез ипсіег іЬе зутЬої оі 
"доаіз". (МаііЬеу/ 25:32) N01», іЬеге£оге, 
іЬаі ^зиз зауз сопсегпіпд ІЬе гапзот ог 
ригеЬазе ргісе ІЬаі Ьиуз тапкіпсі: " І а т 
ІЬе доосі зЬерЬегсІ: ІЬе доосі зЬерЬегс! діу-
еіЬ Ьіз 1і£е £ог ЬЬе вкеер. І а т іЬе доосі зЬер-
Ьегсі, апсі кпоу/ т у зЬеер, апсі а т кпоу/п 
о£ тіпе. Аз іЬе ЕаіЬег кпоу/еіЬ те , ЄУЄП 
зо кпоу/ І ІЬе ЕаіЬег: апсі І Іау СІОУ/П т у 
1і£е £ог іЬе зЬеер."—чГоЬп 10:11,14,15. 
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Иоіе аізо іЬаі ^зиз сіоез поі зау іЬаі Ье 
Іауз СІОУ/П Ьіз 1і£е іог іЬе доаіз. А тап ге-
СЄІУЄЗ а сіезідпаііоп аз а "зЬеер", У/ЬО ІЗ 
оЬесІіепі ипіо іЬе Ьогсі, ог іЬе сіезідпаііоп 
аз а "доаі" іЬаі із оррозесі іо іЬе Ьогсі; 
апсі іЬеге£оге ІЬе тап такез Ьіз ОУ/П сЬоісе 
аз іо у/ЬеіЬег Ье у/Ш Ье а "зЬеер" ог а 
"доаі". Іі Ье сЬоозез іо ЬЄІІЄУЄ оп іЬе Ьогсі 
апсі гепсіегз Ьітзе1£ іп оЬесІіепсе ипіо Оосі 
апсі СЬгізі Ье сЬоозез іо ГЄСЄІУЄ іЬе Ьепейі 
о£ іЬе гапзот засгШсе, іЬаі із, ІЬе ригеЬазе 
ргісе; Ьиі і£ Ье ге£изез іо ЬЄІІЄУЄ апсі іо 
оЬеу іЬе Ьогсі Ье сіоез поі ГЄСЄІУЄ іЬе Ьепе
йі о£ іЬе гапзот заегійсе. 

Опіу іЬозе у/Ьо аге оЬесІіепі іо іЬе Ьогсі, 
іЬаі із іо зау, іЬе "зЬеер", ГЄСЄІУЄ іЬе Ьеп
ейі о£ іЬе гапзот заегійсе, апсі іЬозе саііесі 
іо іЬе Кіпдсіот аге іЬе йгзі опез іо ГЄСЄІУЄ 
іЬе зате. Опіу іЬозе у/Ьо сопііпие £аііЬ£и1 
іо іЬе епсі сопііпие іо Ье зЬеер. 8исЬ соп-
зіііиіе опіу а "Піііе Йоск" аз сотрагесі 
у/ііЬ іЬе питегоиз регзопз іп іЬе еагіЬ. 
ТЬезе £аііЬ£и1 опез тизі діуе іЬетзеїуез 
апсі аіі іЬеу Ьауе іо іЬе зегуісе о£ іЬе Ьогсі. 
ТЬеу саппоі СІІУІСІЄ ІЬеіг СІЄУОІІОП Ьеіу/ееп 
іЬе Ьогсі апсі апу еагіЬІу ІЬіпд. То іЬаі 
£аііЬ£и1 Иіііе сотрапу ^зиз зауз: "Реаг 
поі, Піііе Йоск; £ог іі із уоиг РаіЬег'з доосі 
ріеазиге іо діуе уои іЬе кіпдсіот."—Ьике 
12:32. 
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"ЛоЬп, соиїй* уои діуе а Ьгіе£ зшшпагу 
о£ іЬіз зіисіу, іЬаі у/е тідЬі Ьеііег кеер іЬе 
роіпіз іп тіпсі?" 

" І зЬаіі ігу іо сіо зо, Еипісе. ТЬе 8сгір-
іигев геуеаі іЬе зіирепсіоиз апсі діогіоиз 
ригрозе оі ^ЬоуаЬ, іЬе АІтідЬіу Оосі. 
Ьопд сепіигіез адо Оосі ригрозесі іЬе Ьиіїсі-
іпд оі іЬе Ноіу Сііу, у/ЬісЬ ІЗ Ьіз сарііаі 
огдапіяаііоп апсі оі у/ЬісЬ Ье Ьаз тасіе 
СЬгізі ^зиз іЬе Неасі апсі Кіпд. ТЬаі Ноіу 
Сііу із Т Н Е ТНЕОСКАСТ, аізо саііесі 2іоп, 
у/ЬісЬ Сосі Ьаз сЬозеп іот Ьіз зресіаі риг
розе: 'Рог іЬе Ьогсі ЬаіЬ сЬозеп 2іоп; Ье 
ЬаіЬ сіезігесі іі іог Ьіз ЬаЬііаііоп.' (Рзаїт 
132:13) N0 у/опсіег іі із Ьеаиіііиі £ог зіі-
иаііоп, зіпсе іі із ІЬе ЬаЬііаііоп о£ іЬе Мозі 
НідЬ: 'Огеаі із ІЬе Ьогсі, апсі дгеаііу іо Ье 
ргаізесі іп іЬе сііу о£ оиг Оосі, іп ІЬе тоип-
іаіп о£ Ьіз Ьоііпезз. Веаиіііиі £ог зііиаііоп, 
іЬе з"оу о£ іЬе У/ЬОІЄ еагіЬ, із тоипі 2іоп, 
оп іЬе зісіез о£ іЬе погіЬ, іЬе сііу о£ іЬе 
дгеаі Кіпд. Оосі із кпоу/п іп Ьег раїасез £ог 
а ге£иде.'—Рзаїт 48:1-3. 

"Іп 2іоп із іЬе іЬгопе о£ іЬе Кіпд, СЬгізі 
^зиз: 'Уеі Ьауе І зеі т у кіпд ироп т у 
Ьоіу ЬШ о£ 2іоп.' (Рзаїт 2:6) ТЬеге із 
у/Ьеге ^ЬоуаЬ Оосі зЬіпез Ье£оге аіі у/Ьо 
ІОУЄ апсі оЬеу Ьіт: 'Оиі о£ 2іоп, ІЬе рег-
£есііоп о£ Ьеаиіу, Оосі ЬаіЬ вЬіпесІ.'—Рзаїт 
50:2. 

"Хо*е іЬаі іЬе НоГу Сііу, 2іоп, ТЬе Т Н Е -
ОСКАТІС О О У Е Ю Ш Е Х Т , ІЗ аізо саііесі ЧЬе 
іетріе о£ Оосі'. (2 СогіпіЬіапз 6:16; Ье-
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уііісиз 26:12) ^ЬоуаЬ із іЬе Ьиіїсіет іЬеге-
оі, апсі Ье Ьиіїсіз іі; іо Ьіз діогу: 'Л¥"Ьеп іЬе 
Ьогсі зЬаіі Ьиіїсі ир 2іоп, Ье зЬаіі арреаг 
іп Ьіз діогу.'—Рзаїт 102:16. 

"Ніз арреагіпд іп Ьіз діогу песеззагіїу 
тизі Ье у/Ьеп Оосі Ьедіпз іо геуеаі іо Ьіз 
реоріе іЬе теапіпд оі Ьіз ргорЬесу, іЬеге-
Ьу сіізсіозіпд іо іЬет Ьіз ригрозе. ТЬеп по-
іісе іЬіз ргорЬесу сопсегпіпд іЬе Ьогсі Зе-
зиз сотіпд іо ІЬе іетріе: 'ВеЬоІсІ, І У/ІІІ 
зепсі т у теззепдег, апсі Ье зЬаіі ргераге 
іЬе у/ау Ьеіоге т е : апсі ІЬе Ьогсі, у/Ьот уе 
зеек, вЬаІІ зисісіепіу соте іо Ьіз іетріе, ЄУЄП 
іЬе теззепдег оі ІЬе соуепапі, у/Ьот уе сіе-
ІідЬі іп: ЬеЬоІсІ, Ье зЬаіі соте, заііЬ ІЬе 
Ьогсі оі Ьозіз. Виі у/Ьо тау аЬісІе іЬе сіау 
оі Ьіз сотіпд? апсі у/Ьо зЬаіі зіапсі у/Ьеп 
Ье арреагеіЬ? іог Ье із Ике а гейпег'з йге, 
апсі Ике іиііегз' зоар: апсі Ье вЬаІІ зіі аз а 
геіїпег апсі ригійег оі ЗІІУЄГ; апсі Ье зЬаіі 
ригііу іЬе зопз оі ЬЄУІ, апсі ригде ІЬет аз 
доісі апсі ЗІІУЄГ, ІЬаі іЬеу тау оісег ипіо 
іЬе Ьогсі ап оііегіпд іп гідЬіеоизпезз.'— 
МаїасЬі 3:1-3. 

"Еипісе, І Ьауе геасі ІЬезе Ьоокз іЬаі у/е 
Ьауе Ьеге, апсі іЬе Ьоок саііесі Заіюаііоп зиЬ-
тііз іЬе ргооі іЬаі іЬе Ьогсі ^виз СЬгізі 
сате іо іЬе іетріе іп іЬе уеаг 1918. Оп 
раде 160 іЬіз арреагв: 'Іп ІЬе уеаг 1914 ІЬе 
Ьогсі ^зиз у/аз епіЬгопесІ аз кіпд оі іЬе 
у/огісі. (МаііЬеу/ 24:3-14) ТЬгее апсі опе-
Ьаіі уеагв іЬегеаііег СЬгіві ^зиз іЬе Кіпд 
арреагесі аі ІЬе іетріе оі ^ЬоуаЬ апсі даіЬ-
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егесі ипіо Ьітзеїі Ьіз ІаііЬіиІ ІОІІОУ/ЄГЗ апсі 
соштізвіопесі іЬет апсі зепі ІЬет іогіЬ іо 
"ргеасЬ Шз дозреї оі ІЬе кіпдсіот"; апсі 
іЬиз із тагкесі іЬе Ьедіппіпд оі іЬе Ьогсі'з 
З'исідтепі оі ІЬе паііопз, апсі сопсегпіпд 
у/ЬісЬ іі із у/гіііеп: "Апсі Ьеіоге Ьіт зЬаіі 
Ье даіЬегесІ аіі паііопз; апсі Ье зЬаіі зера-
гаіе іЬет опе ігот апоіЬег, аз а зЬерЬегсІ 
СІІУІСІЄІЬ Ьіз зЬеер ігот ІЬе доаіз; апсі Ье 
зЬаіі зеі ІЬе зЬеер оп Ьіз гідЬі Ьапсі, Ьиі 
ІЬе доаіз оп ІЬе іеіі. "—МаііЬеу/ 2 5 : 32, 33. 

" 'ТЬіз ісіепіійез зресійсаііу ІУ/О сіаззез 
оі регзопз. Опе сіазз, Ьеіпд ехігетеїу зеїі-
ізЬ апсі у/Ьо орргезз оіЬегз апсі регзесиіе 
іЬозе у/Ьо зегуе Оосі, аге сіезідпаіесі ипсіег 
іЬе зутЬої оі "доаіз". ТЬе оіЬег сіазз, Ье
іпд кіпсі іо Оосі'з реоріе, апсі у/Ьо ІОУЄ 
гідЬіеоизпезз, аге сіезідпаіесі аз "зЬеер". 
ТЬезе Іаііег опез аге доосі апсі сіо доосі ипіо 
іЬозе У/ЬО зегуе ЛеЬоуаЬ аз Ьіз у/ііпеззез. 
8исЬ регзопз оі доосІ-у/Ш аге іЬе "оіЬег 
зЬеер" оі іЬе Ьогсі.' 

"8иге1у ІЬаі ргоуез у/Ьу зо тапу рег
зопз аге ПОУ/ адаіпзі іЬе ВіЬІе апсі у/Ьу 
а сотрагаііуеіу зтаїї питЬег оі регзопз 
аге Йееіпд ігот геїідіоиз огдапіяаііопз апсі 
зеекіпд іЬе Ьогсі апсі Ьіз кіпдсіот." 

"ЛоЬп, у/е Ьауе Іеагпесі у/Ьаі у/е кпоу/ 
аЬоиі іЬе 8сгіріигез зіпсе 1918. Іі ІЬе Ьогсі 
Лезиз ЬиіИесІ ир 2іоп, Ьіз іетріе, аі ІЬаі 
ііте, у/Ьаі аЬоиі ІЬозе у/Ьо Ьауе іигпесі іо 
ІЬе Ьогсі зіпсе іЬаі і і те? " 
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"8исЬ, Еипісе, аге аізо саііесі 'вЬеер' іі 
ІЬеу ЗЄГУЄ іЬе Ьогсі. ЛУе Ьауе диві вееп іЬаі 
іЬе іетріе, ог Кіпдсіот сотрапу, ів саііесі 
іЬе 'Иіііе йоск' оі зЬеер. Коіе ІЬе У/ОГСІЗ ОІ 

^е8и8 аііег вреакіпд о£ іЬе 'Іііііе Йоск': 
'Апсі оіЬег зЬеер І Ьауе, у/ЬісЬ аге поі о£ 
іЬів їоісі: іЬет аіво І тиві Ьгіпд, апсі іЬеу 
вЬаІІ Ьеаг т у уоісе; апсі іЬеге вЬаІІ Ье опе 
іоїд., апсі опе зЬерЬегсі.'—«ТоЬп 10:16. 

"ТЬе Кіпдсіот із тасіе ир, ав у/е Ьауе 
8ееп, о£ а йхесі питЬег, іЬаі ів, 144,000, 
\уііЬ СЬгіві Тезиз ав ІЬе СЬіе£ Опе, іЬе 
Неасі. ТЬеве 'оіЬег вЬеер' у/е тизі Іеагп 
аЬоиі іп апоіЬег віисіу." 

""\¥е Ьауе Ьееп дгеаііу Ьіеззесі, т у сіеаг 
ЛоЬп, Ьу Ьауіпд гесеіуесі іпзігисііоп £гот 
оиг рагепіз іп оиг уоиіЬ сопсегпіпд іЬе 
ВіЬІе, апсі поу/ у/е Ьедіп іо Ьауе ап ипсіег
зіапсііпд оі іі, еуісіепііу Ьесаиве іі із Оосі'з 
сіие ііте іог из іо ипсіегзіапсі. ТЬапкз Ье 
ипіо оиг Оосі!" 

"Тез, Еипісе, уоиг зіпсеге £аііЬ Ьаз Ьееп 
а дгеаі Ьіеззіпд іо уои аіі ІЬе у/ау. У7е аге 
уегу дгаіеїиі іо оиг Оосі апсі Ьогсі, оиг 
Вауіог. Ьеі из Іоок а Іііііе іигіЬег іпіо іЬе 
8сгіріигез сопсегпіпд Т Н Е ТНЕОСВАСТ. 

Ве£Іп8 іо Гипсііоп 

" А £ЄУ/ поіев вЬоиІсІ Ье тасіе Ьеге, Еи
пісе, І ЬЄІІЄУЄ, сопсегпіпд ІЬе Кіпдсіот апсі 
у/Ьеп іі Ьедіпз іо £ипсііоп а8 зисЬ; апсі аз 
у/е сопііпие іЬіз зіисіу І у/Ш у/гііе воте оі 
іЬезе СІОУ/П." 
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^ з ш етрЬазіїгесІ іЬе ітрогіапсе о£ Ьіз 
сотіпд іп роу/ег апсі дгеаі діогу іо геідп аз 
Кіпд. Ніз арозіїез Ьасі гесеіуесі іЬе апоіпі-
іпд оі іЬе Ьоіу зрігіі апсі у/гоіе ипсіег іпзрі
гаііоп сопсегпіпд Оосі'з ригрозе, апсі іЬеу 
етрЬазіяесІ іЬе ітрогіапсе оі іЬе сотіпд о£ 
іЬе Ьогсі апсі Ьіз кіпдсіот. Рагіісиїагіу ІЬе 
арозіїе Раиі зігеззесі іЬе ітрогіапсе оі Ніз 
сотіпд. ТЬе арреагіпд оі ІЬе Ьогсі ^зиз 
іп діогу апсі роу/ег іакез ріасе у/Ьеп Ьіз 
кіпдсіот Ьедіпз іо £ипсііоп. То ТітоіЬу 
Раиі у/гоіе: " І сЬагде ІЬее іЬеге£оге Ье
іоге Оосі, апсі іЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі, у/Ьо 
зЬаіі іисіде іЬе стіск апсі іЬе сіеасі аі Ьіз 
арреагіпд апсі Ьіз кіпдсіот."—2 ТітоіЬу 
4:1. 

ТЬе гезиггесііоп оі £аііЬ£и1 Раиі апсі 
оіЬег £аііЬ£и1 £о11оу/егз о£ СЬгізі ^зиз 
соиісі поі іаке ріасе, ассогсііпд іо ІЬе 8сгір-
іигез, ипііі іЬе сіау о£ ІЬе сотіпд о£ СЬгізі 
^зиз апсі Ьіз кіпдсіот. (2 ТітоіЬу 4: 8) 
у7Ьеп ^зиз азсепсіесі іпіо Ьеауеп ^ЬоуаЬ 
заісі іо Ьіт: "ТЬе ЬОКБ заісі ипіо т у Ьогсі, 
8іі іЬои аі т у гідЬі Ьапсі, ипііі І таке 
іЬіпе епетіез ІЬу £ооізіоо1."—Рзаїт 110:1. 

СЬгізі ^зиз тизі у/аіі ипііі Ьіз РаіЬег'з 
сіие ііте £ог Ьіт іо Ьедіп Ьіз геідп, апсі соп
сегпіпд іЬаі сіие ііте іі із у/гіііеп: "ТЬе 
Ьош> ЛеЬоуаЬ] зЬаіі зепсі ІЬе госі о£ ІЬу 
зігепдіЬ оиі о£ 2іоп: гиіе ІЬои іп ІЬе тісізі 
о£ іЬіпе епетіез." (Рзаїт 110:2) ТЬаі 
ргоуез іЬаі іЬе Кіпдсіот Ьедіпз іо £ипс-
ііоп У/ЬІІЄ іЬе епетіез, 8аіап апсі іЬе оіЬег 
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сіетош апсі іЬеіг адепіз, аге 8Іі11 ехегсіз-
іпд роу/ег ОУЄГ іЬе паііопз оі ІЬе еагіЬ. 

Іп геріу іо а диезііоп ргороипсіесі Ьу 
Ьіз сіізсіріез сопсегпіпд Ьіз сотіпд апсі Ьіз 
кіпдсіот апсі ІЬе епсі оі іЬе У/ОГІСІ, ̂ зиз 
заісі: "Рог паііоп зЬаіі гізе адаіпзі паііоп, 
апсі кіпдсіот адаіпзі кіпдсіот: апсі ІЬеге 
зЬаіі Ье іатіпез, апсі резіііепсез, апсі еагіЬ-
диакез, іп СІІУЄГЗ ріасез. А11 ІЬезе аге іЬе 
Ьедіппіпд оі ЗОГГОУ/8."—МаііЬеу/ 24:7,8. 

ТЬе ЗОГГОУ/8 ЬЄГЄ ШЄПІІОПЄСІ аге 80ГГОУ/8 
у/ЬісЬ 8аіап Ьгіпдз ироп іЬе реоріез оі іЬе 
еагіЬ Ьесаизе Ье кпоу/з іЬаі Ьіз ііте із 
зЬогі Ьеіоге іЬе йпаї епсі оі Ьіз роу/ег. 
ТЬіз ргорЬесу оі ^зиз Ьедап іо Ье іиі-
Шіесі іп іЬе уеаг 1914, аі ІЬе Ьедіппіпд оі 
іЬе ТУ'ОГІСІ Жах, апсі іЬаі ЗОГГОУ/ апсі сііз-
іге88, у/ііЬ іпсгеазіпд роу/ег апсі іигу, із 
уеі ироп іЬе еагіЬ апсі тизі сопііпие ипііі 
іЬе йпаї сіітах аі Агтадесісіоп, у/ЬісЬ із 
"іЬе Ьаіііе оі іЬаі дгеаі сіау оі Оосі АІ
тідЬіу" адаіпзі 8аіап апсі аіі Ьіз іогсез. 
Іп іЬіз соппесііоп поіе іЬаі іі із у/гіііеп 
іп Кеуеіаііоп сопсегпіпд ІЬе Ьогсі ^зиз 
СЬгізі: "ТЬои Ьазі іакеп іо іЬее ІЬу дгеаі 
роу/ег, апсі Ьазі геідпесі. Апсі іЬе паііопз 
у/еге апдгу, апсі іЬу у/гаіЬ із соте . " — ЕЄУ-
еіаііоп 11:17,18. 

Ту'Ьеп іЬе Ьогсі Ьгіпдз іо разз іЬе іасіз 
ог сігсіші8Іапсе8 йіііпд ехасіїу Ьіз рго
рЬеііс иііегапсе у/гіііеп Іопд Ьеіоге, у/е 
тау кпоу/ іЬаі зисЬ із ІЬе ііте іог іЬе Ье
діппіпд оі іЬе іиШПтепі оі іЬаі ргорЬесу. 



ТНЕ НОЬУ СІТУ 151 

ТІїе ргорЬесу о£ ІЬе Ьогсі ^зиз сопсегп
іпд іЬе епсі о£ іЬе У/ОГІСІ апсі іЬе сотіпд оі 
Ьіз кіпдсіот Ьедап іо Ьауе £иШ11тепі іп 
1914, апсі іЬаі йхесі іЬе ііте оі Ьіз сот
іпд апсі іЬе Ьедіппіпд оі Ьіз геідп аз Кіпд. 
Аз ЗЬОУ/П Ьу іЬе зсгіріигез у/е Ьауе з'изі 
зееп, Ье Ьедіпз Ьіз геідп у/Ьі1е іЬе епету 
із уеі іп роу/ег апсі орегаііпд. ТЬе ІУ/Є1£ІЬ 
сЬаріег оі Ееуеіаііоп іеііз о£ а "у/аг іп 
Ьеауеп" іп у/ЬісЬ СЬгізі ^зиз апсі Ьіз ап-
деіз £оидЬі адаіпзі Ваіап апсі Ьіз апдеіз, 
апсі іЬаі ІЬе епету Ваіап у/аз сазі СІОУ/П 
іо іЬе еагіЬ. Іп іЬе ІУ/Є1£ІЬ уегзе оі іЬаі 
сЬаріег іі із у/гіііеп: "Л¥ое іо іЬе іпЬаЬіі-
егз оі іЬе еагіЬ, апсі о£ іЬе зеа! £ог ІЬе СІЄУІІ 
ІЗ соте СІОУЛІ ипіо уои, Ьауіпд дгеаі у/гаіЬ, 
Ьесаизе Ье кпоу/еіЬ іЬаі Ье ЬаіЬ Ьиі а зЬогі 
і іте . " (Ееуеіаііоп 12:12) АП ІЬе £асіз ЗЬОУ/ 
ІЬаі іЬе у/оез Ьедіппіпд іп 1914 Ьауе сопііп-
иесі іо іпсгеазе ироп іЬе еагіЬ, апсі аі ІЬе 
ргезепі ііте іЬе сіізігезз апсі у/оез аге дгеаі
ег іЬап ЄУЄГ Ье£оге кпоу/п, апсі іЬіз іпсіісаіез 
іЬаі Агтадесісіоп із уегу пеаг.—Ееуеіаііоп 
16:13-16. 

ТЬе еагіЬІу тіпізігу о£ СЬгізі ^зиз у/аз 
£ог іЬгее апсі опе-Ьа1£ уеагз, апсі ІЬеп Ье 
азсепсіесі іпіо Ьеауеп. Соггезропсііпд іо іЬаі 
зате іЬгее апсі опе-Ьа1£ уеагз: СЬгізі Ье
дап Ьіз геідп іп 1914; іЬгее апсі а Ьа1£ уеагз 
Іаіег Ье арреагесі аі іЬе іетріе о£ Сосі апсі 
Ьедап іо даіЬег іо Ьітзеії іЬозе £аііЬ£и11у 
СІЄУОІЄСІ іо Ьіт апсі іо Ьіз кіпдсіот. ТЬаі 
у/аз іп 1918 іЬаі Ье сате іо Ьіз іетріе. 
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ТЬаі тагкз іЬе Ьедіппіпд о£ іЬе аззетЬІу 
ог даіЬегіпд іо Ьітзе1£ о£ іЬе тетЬегз о£ 
іЬе Ноіу Сііу. 

"А і іЬіз роіпі, ЛоЬп, тау у/е діуе зоте 
сопзісіегаііоп іо Ееуеіаііоп 21:1-8, у/ЬісЬ 
іеііз о£ іЬе Ноіу Сііу сотіпд СІОУ/П £гот 
Сосі оиі о£ Ьеауеп?" 

"Еипісе, іЬезе ІУ/О Ьоокз епііііесі ІЛдШ 
сіізсизз іЬе епііге Ьоок о£ Ееуеіаііоп. Же 
у/Ш іаке а Іііііе зрасе Ьеге іо зеі СІОУ/П 
зоте о£ ІЬе роіпіз сопсегпіпд іЬе Ноіу 
Сііу. ТЬе Ееуеіаііоп із ІЬаі у/ЬісЬ ЛеЬо-
уаЬ Сосі дауе іо Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп сопсегп
іпд іЬе Ногу Сііу, апсі Лезиз зепі Ьіз апдеї 
10 ігапзтіі іЬаі іп£огтаііоп іо Ьіз £аііЬ£и1 
зегуапі, іЬеп а ргізопег оп ІЬе ізіе о£ Раі-
тоз : 'ТЬе Кеуеіаііоп о£ Лезиз СЬгізі, у/ЬісЬ 
Сосі дауе ипіо Ьіт, іо ЗЬЄУ/ ипіо Ьіз зегу
апіз ІЬіпдз у/ЬісЬ тизі зЬогіїу соте іо разз; 
апсі Ье зепі апсі зідпійесі іі Ьу Ьіз апдеї ипіо 
Ьіз зегуапі ЛоЬп.'—Ееуеіаііоп 1:1. 

"Іліегаїїу 'Ееуеіаііоп' теапз 'шіуеіііпд'. 
11 із іЬе ипсоуегіпд о£ іЬаі у/ЬісЬ із сот
іпд іо разз у/ііЬіп а зЬогі ііте. ЛеЬоуаЬ 
Сосі соттіііесі іо СЬгізі Лезиз іЬозе ігиіЬз, 
у/ЬісЬ іп сіие ііте тизі Ье тасіе ипсіегзіапсі-
аЬІе Ьу іЬозе у/Ьо аге СІЄУОІЄСІ іо ЛеЬоуаЬ 
апсі Ьіз Кіпд. ТЬе Ьоок о£ Ееуеіаііоп із 
у/гіііеп сЬіеЙу іп зутЬоІз, аз іі із зіаіесі: 
'Не зепі апсі зідп-Шесі іі ' іо ЛоЬп апсі ге
согсіесі іЬе зате. ОіЬегу/ізе зіаіесі, іі у/аз 
у/гіііеп іп зідпз ог зутЬоІз. ЛоЬп ІЬе ароз-
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Не віоосі іп іЬе ріасе аз гергезепіаііуе о£ 
аіі іЬе £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ оі СЬгізі ^зиз 
у/Ьо у/еге оп еагіЬ іп 1918 апсі іЬегеа£іег. 
ТЬезе аге тепііопесі іп іЬе 8сгіріигез аз 
'іЬе гетпапі' о£ іЬе зеесі о£ рготізе.—ЕЄУ-
еіаііоп 12:17. 

"ЛоЬп іЬе арозіїе у/аз діуеп а УІЗІОП о£ 
іЬе їїоіу Сііу, теапіпд іЬе Ьеауепіу огдап-
ігаііоп оі ^ЬоуаЬ Сосі, оі у/ЬісЬ СЬгізі 
^зиз із Ьогсі апсі Кіпд. Іі із ІЬе ^ у / Зе-
гизаіет, у/ЬісЬ теапз ІЬе огдапіяаііоп о£ 
еуегіазііпд реасе. *0£ іЬе реасе о£ Ьіз доу
егптепі іЬеге зЬаіі Ье по епсі.' (Іза. 9:7) 
ТЬе Ноіу Сііу сотез СІОУ/П £гот Сосі, \\гЬо 
сгеаіесі іі. Іі із сІезсгіЬесІ іп зутЬоІз аз 
Ьеаиіі£и1 'аз а Ьгісіе асіогпесі £ог Ьег Ьиз-
Ьапсі'. Не Ьеагсі а УОІСЄ £гот Ьеауеп зау-
іпд: 'ВеЬоІсІ, іЬе ІаЬегпасІе [сіу/еіііпд ріасе] 
о£ Сосі із у/ііЬ теп.' ТЬіз іапдиаде аррііез 
зресійеаПу іо іЬе £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ о£ СЬгізі 
^впз оп іЬе еагіЬ £гот апсі а£іег 1918, у/Ьеп 
іЬе Ьогсі сате іо Ьіз іетріе. Егот ІЬаі ііте 
£огу/агс1 іЬе Кіпдсіот £ипсііопз; апсі Ьеге 
іп зутЬоІіс рЬгазе із гесогсіесі у/Ьаі іі зЬаіі 
ассотрНзЬ: 'Апсі Сосі зЬаіі у/іре ау/ау аіі 
іеагз £гот ІЬеіг еуез; апсі іЬеге зЬаіі Ье по 
тоге сІеаіЬ, пеііЬег ЗОГГОУ/, пог сгуіпд, пеі
іЬег зЬаіі іЬеге Ье апу тоге раіп: £ог іЬе 
£огтег іЬіпдз аге раззесі ау/ау. Апсі Ье іЬаі 
ваі ироп іЬе іЬгопе заісі, ВеЬоІсІ, І таке аіі 
іЬіпдз пеу/. Апсі Ье заісі ипіо те , ТУгііе; £ог 
іЬезе у/огсіз аге ігие апсі £аііЬ£и1.'—Вете-
Іаііоп 21: 4, 5. 
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"ТЬаі діогіоиз кіпдсіот у/Ш йгві сіезігоу 
аіі у/іскеЗпезз іп іЬе еагіЬ, у/ЬісЬ у/іскесі-
пе88 Ьаз саизесі зо тисЬ ЗОГГОУ/, сгуіпд апсі 
сІеаіЬ. ТЬеге У/Ш іЬеп Ье а сіеап еагіЬ ип
сіег іЬе геідп оі СЬгізі: 'Еог Ье тизі геідп 
іііі Ье ЬаіЬ риі аіі епетіез ипсіег Ьіз £ееі. 
ТЬе Іазі епету іЬаі зЬаіі Ье сіезігоуесі із 
йеаіЬ.' (1 СогіпіЬіапз 15: 25, 26) ТЬе кіпд
сіот о£ Сосі, Т Н Е ТНЕОСВАСТ, У/Ш ГЄШОУЄ 
£гот іЬе ипіуегзе аіі іЬіпдз іЬаі саизе ЗОГ
ГОУ/, зийегіпд апсі сІеаіЬ, апсі У/Ш діуе 1і£е 
апсі реасе іо аіі іЬаі оЬеу іЬе 1ау/з о£ ІЬаі 
кіпдсіот. ЕигіЬегтоге, ІЬе Кіпдсіот у/Ш 
сотріеіеіу уіпсіісаіе ^ЬоуаЬ'з Ьоіу пате. 
ТЬе Кіпдсіот, Т Н Е ТНЕОСВАСТ, іЬеге£оге, 
із іЬе дгеаіезі іЬіпд, пехі іо ^ЬоуаЬ, іЬаі 
ехізіз. Еуегу регзоп ПОУ/ оп іЬе еагіЬ у/Ьо 
Ьорез іо ИУЄ тизі йее іо ІЬе Кіпдсіот апсі 
ІЬгоидЬ ііз асітіпізігаііоп, Ьу СЬгізі ^зиз, 
ГЄСЄІУЄ Н£е еуегіазііпд, у/ЬісЬ із ІЬе дгасіоиз 
ді£і о£ АІтідЬіу Сосї. 

"Сопсегпіпд Ьіз уізіоп о£ іЬе Ноіу Сііу 
Л"оЬп іЬе арозіїе у/гоіе: 'Апсі І зау/ а пеу/ 
Ьеауеп апсі а пеу/ еагіЬ: £ог іЬе йгзі Ьеау
еп апсі іЬе йгзі еагіЬ у/еге раззесі ау/ау; апсі 
іЬеге у/аз по тоге зеа.' (Кеуеіаііоп 21:1) 
ТЬе У/ОГСІ 'Ьеауеп' вутЬоІісаІГу теапз іЬе 
гиіе іЬаі із ІПУІЗІЬІЄ іо Ьитап еуез. 'ЕагіЬ' 
із а зутЬої о£ іЬе уізіЬІе гиііпд роу/егз ОУЄГ 
іЬе реоріе. '8еа' із а зутЬої о£ апсі із ргор-
егіу сіейпесі аз іЬе реоріез о£ іЬе еагіЬ ІЬаі 
аге ипдосіїу, апсі іЬеге£оге аііепаіесі £гот 
Сосі, у/ЬісЬ реоріез поигізЬ, Ьеаг ир апсі 
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зиррогі ІЬе уізіЬІе гиііпд роу/ег асііпд ип
сіег 8аіап. ТУііЬ ІЬе сіезігисііоп оі 8аіап 
апсі Ьіз огдапігаііоп, у/ЬісЬ іпсіисіез аіі іЬе 
у/іскесі опез, іЬеге у/Ш Ье по тоге зутЬоІіс 
зеа. ТЬе арозіїе Реіег у/гоіе: 'І̂ ГеуегіЬеІезз 
у/е, ассогсііпд іо Ьіз рготізе, Іоок іог пеу/ 
Ьеауепз апсі а пеу/ еагіЬ, у/Ьегеіп СІУ/ЄІІЄІЬ 
гідЬіеоизпезз.' (2 Реіег 3:13) ТЬе ргот
ізе оі у/ЬісЬ Ье зреакз із іЬе рготізе у/ЬісЬ 
Оосі тасіе іо АЬгаЬат, іо зеі ир а Ноіу 
Сііу, ІЬе ^ у / ^гизаіет, у/ЬісЬ із ІЬе пеу/ 
Ьеауеп. Сопсегпіпд іЬе пеу/ еагіЬ у/е зЬаіі 
іеагп аз у/е ргодгезз іп іЬезе зіисііез." 



тепі Шаі із ехасіїу Ше оррозііе о£ Ше доу-
егптепіз Шаі ПОУ/ гиіе Шіз еагіЬ. АП Ше 
паііопз оі Ше еагШ аге ПОУ/ іп сіізігезз апсі 
іп регріехііу, апсі теп'з Ьеагіз аге іаіііпд 
Шет Ьесаизе о£ у/Ьаі Шеу зепзе із іигіЬег 
сотіпд ироп іЬе еагіЬ іп іЬе у/ау о£ у/іск-
есіпезз. Іп Ьіз дгеаі ргорЬесу геїаііпд іо 
Ше епсі о£ Ше у/огісі апсі Ше сотіпд о£ Ьіз 
кіпдсіот ^зиз іоісі зресійсаііу о£ іЬе зог-
гоу/іиі апсі сігеасііиі сопсііііопз Шаі ПОУ/ 
аШісі Ше еагіЬ. (Ьике 21: 25, 26) Іі із ип
сіег Ше гиіе оі Ше пеу/ Ьеауеп апсі пеу/ 
еагіЬ іЬаі іЬе Кіпд зЬаіі геідп іп гідЬі
еоизпезз апсі іЬе ргіпсез зЬаП гиіе іп диз-
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іісе. 8іпсеге регзопз аге еадег іо кпоу/ 
аЬоиі іЬаі; гідЬіеоиз доуегптепі. Іі теапз 
реасе апсі Иіе іо ІЬозе У/ЬО йее іо іі апсі 
оЬеу ііз 1ау/з. 

ТЬе АІтідЬіу Оосі арроіпіесі Ьисііег іо 
іЬе ріасе оі ОУЄГІОГСІ ог ОУЄГЗЄЄГ оі іЬе 
еагіЬ, апсі Оосі сіісі поі іаке іЬаі розіііоп 
ау/ау ігот Ьіт у/Ьеп Ьисііег геЬеІІес! апсі 
Ьееате 8аіап. СЬгізі Лезиз, ав ЛеЬоуаЬ'з 
оійсег, у/Ш іаке ау/ау ігот іЬе ОЄУІІ еуегу 
уезііде оі аиіЬогііу. ТЬе іегт "іЬе епсі оі 
іЬе у/огісі" теапз іЬе епсі оі 8аіап'з ипіп
іеггиріесі геідп ог гиіе, апсі У/ЬісЬ ііте Ье
дап іп 1914 апсі у/ЬісЬ У/Ш Ье сотріеіесі 
аі Агтадесісіоп, іЬе Ьаіііе оі іЬе дгеаі сіау 
оі Сосі АІтідЬіу. 

\УЬеп іЬе тап СЬгізі Лезив Ьедап Ьіз 
еагіЬІу тіпізігу, іЬе Б ЄУІІ оЯегесІ іо іигп 
ОУЄГ іо Лезиз іЬе кіпдеіотз оі іЬе У/ОГІСІ іі 
Лезиз \уои1с1 ЬОУ/ СІОУ/П ІО апсі у/огзЬір іЬе 
БЄУІІ. ТЬаі о&ет ^езиз геіизесі апсі заісі іо 
іЬе Б Є У І І : "Оеі іЬее Ьепсе, 8аіап; іог іі із 
у/гіііеп, ТЬои зЬаіі у/огзЬір іЬе Ьогсі ІЬу 
Сосі, апсі Ьіт опіу зЬаіі іЬои зегуе." (Маі
іЬеу/ 4:3-11) ТЬіз із іигіЬег ргооі ІЬаі 8а-
іап у/а8 іЬеп іЬе іпуізіЬІе доуегпог ог ОУЄГ
ІОГСІ оі іЬе еагіЬ. Ьаіег Лезиз геіеггесі іо 
8аіап аз "іЬе ргіпсе оі іЬіз у/огИ".—ЛоЬп 
12:31; 14:30; 16:11. 

" І і зеетз зігапде, ЛоЬп," заісі Еипісе, 
"іЬаі 8 0 тапу регзопз сіепу ІЬе ехізіепее 
оі іЬе БЄУІІ аі ІЬе ргезепі ііте. Аі оиг 
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зетіпагу І Ьеагсі зеуегаї о£ оиг іеасЬегз 
зау: 'ТЬеге із по БЄУІІ . ' Іп іЬезе іехіз у/ЬісЬ 
у/е Ьауе з'изі геасі ^зиз етрЬаіісаІІу іезіі-
йесі іо іЬе ехізіепсе оі іЬе БЄУІІ, апсі іЬеге 
аге тапу оіЬег зсгіріигез зЬоу/іпд іЬе зате 
іЬіпд. Коіе аі 2 СогіпіЬіапз іі із у/гіііеп: 
'Виі і£ оиг дозреї Ье Ьісі, іі із Ьісі іо іЬет 
іЬаі аге Іозі: іп у/Ьот іЬе досі о£ іЬіз У/огИ 
ЬаіЬ Ьііпсіесі іЬе тіпсіз о£ іЬет у/ЬісЬ ЬЄ
ІІЄУЄ поі, Іезі іЬе ИдЬі о£ іЬе діогіоиз дозреї 
о£ СЬгізі, У/ЬО із іЬе ітаде о£ Сосі, зЬоиІсІ 
зЬіпе ипіо іЬет.' (2 СогіпіЬіапз 4: 3,4) 
ТЬеге 8аіап із саііесі іЬе досі, ог тідЬіу 
опе, о£ іЬіз у/іскесі у/огісі." 

"Уез, Еипісе, іЬаі зсгіріиге аізо зауз 
іЬаі Ваіап Ьаз ЬНпсІесІ ІЬозе регзопз У/ЬО 
ЬЄІІЄУЄ поі. Регзопз У/ЬО сіепу іЬе ехізіепсе 
о£ 8аіап іЬе РЄУІІ аге Ьііпсіесі іо ІЬе ігиіЬ 
Ьесаизе іЬеу Ьауе по £аііЬ. Адаіп І іЬапк 
Сосі, т у сіеаг, іЬаі уои аге а у/отап о£ ип-
£еідпес1 £аііЬ. КОУ/ Іеі из ргосеесі у/ііЬ оиг 
зіийу." 

Ау/ау Ьаск іп Есіеп іЬе АІтідЬіу Сосі 
аппоипсесі Ьіз ригрозе іо Ьиіїсі ир а кіпд
сіот іЬаі у/оиісі сгизЬ 8аіап іп сіие ііте. 
А "у/отап" із а зутЬої о£ ^ЬоуаЬ'з ог-
дапігаііоп, апсі іЬе 8еес1 о£ Ьіз "у/отап" 
ог огдапіяаііоп із СЬгізі, іЬе Кіпд о£ іЬе 
Ьоіу доуегптепі. (Оаіаііапз 3:16-29) Іі із 
Сосі'з "у/отап", зутЬоІісаІ о£ Ьіз огдапі
гаііоп, у/ЬісЬ із саііесі ^егиваїет аЬоуе, 
у/Ьо із іЬе тоіЬег о£ из аіі' у/Ьо аге іп 
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СЬгізі ^езиз. (Оаіаііапз 4: 26-28) ТЬе аеесі 
ассогсііпд іо іЬе рготізе оі ^ЬоуаЬ іЬаі 
зЬаіі сіезігоу 8аіап ів СЬгізі оиг Ьогсі. 
ЬоуаЬ аппоипсесі аі Есіеп іЬаі Ье у/оиісі риі 
ептііу ЬЄІЛУЄЄП ІЬе зеесі оі ІЬе у/отап (іЬаі 
із, Ьіз ЬЄІОУЄСІ Опе, іЬе зеесі оі Ьіз огдапі-
гаііоп) апсі іЬе БЄУІІ. І І Ьаз ЄУЄГ Ьееп зо, 
аз у/е у/еіі кпоу/ £гот Ьізіогу апсі £гот ех-
регіепсе, іЬаі іЬеге Ьаз Ьееп сопзіапі еп
тііу Ьеіу/ееп іЬозе У/ЬО ІОУЄ іЬе Ьогсі апсі 
іЬозе У/ЬО Ьаіе Оосі: "Апсі І у/Ш риі еп
тііу Ьеіу/ееп іЬее апсі іЬе у/отап, апсі Ье-
іу/ееп іЬу зеесі апсі Ьег зеесі; іі зЬаіі Ьгиізе 
іЬу Ьеасі, апсі ІЬои зЬаіі Ьгиізе Ьіз Ьееі." 
(Оепезіз 3:15) ТЬаі сіеагіу ЗЬОУ/З у/Ьу ІЬе 
І)ЄУІ1 апсі ЬІ8 сіирез аіу/ауз йдЬі адаіпзі 
СЬгізі ^зиз апсі Ьіз £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ. Іі 
із ІЬе Кіпдсіот, іЬе Ноіу Сііу, ТЬе Т Н Е О -
СКАТІС ООУЕК:ЬШЕ:КГТ, іЬаі зЬаіі сіезігоу 8а-
іап апсі аіі у/іскесіпезз, апсі ІЬаі доуегптепі 
тизі Ье апсі зЬаіі Ье ргорегіу гергезепіесі 
оп іЬе еагіЬ. 

АЬеІ, іЬе зесопсі зоп оі Асіат апсі ЕУЄ, 
у/аз іЬе йгзі тап оп іЬе еагіЬ іо ЗЬОУ/ £аііЬ 
іп іЬе АІтідЬіу Оосі. Оосі ПЄУЄГ іогдеіз а 
£аііМи1 сгеаіиге. Іі у/аз АЬеІ'з £аііЬ апсі 
оЬесІіепсе іЬаі ріеазесі Сосі. (Сепезіз 4:4) 
"Ву £аііЬ АЬеІ оіїегесі ипіо Сосі а тоге ех-
сеііепі васгійсе іЬап Саіп, Ьу у/ЬісЬ Ье оЬ-
іаіпесі у/ііпезз іЬаі Ье у/аз гідЬіеоиз, Оосі 
іезіі£уіпд о£ Ьіз ді£із: апсі Ьу іі Ье, Ьеіпд 
сіеасі, уеі зреакеіЬ."—НеЬгеу/з 11:4. 
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Оосі еошііесі АЬеІ а гідЬіеоиз тап Ье
саизе оі Ьіз іаііЬ. АЬеІ у/аз тигсіегесі аі 
ІЬе іпзіапсе оі ІЬе БЄУІІ, апсі еуегу тиг-
сіег іЬаі Ьаз Ьееп соттіііесі оп еагіЬ Ьаз 
Ьееп сіопе аі іЬе іпзіапсе оі іЬе ВЄУІІ. Соп
сегпіпд АЬеІ'з гідЬіеоизпезз апсі Сосі'з риг
розе іо рипізЬ іЬозе У/ЬО Ьауе ргасіісесі ге
їідіоп апсі ивесі іі іо Ьгіпд аЬоиі іЬе тигсіег 
оі тапу оіЬегз, ^зиз СЬгізі заісі іо ІЬе ге-
Идіопізіз оп еагіЬ аі Ьіз і іте : " \УЬеге£оге, 
ЬеЬоИ, І зепсі ипіо уои ргорЬеіз, апсі у/ізе 
теп, апсі зсгіЬез: апсі зоте оі іЬет уе зЬаіі 
кііі апсі сгисііу; апсі зоте оі іЬет зЬаіі уе 
зсоигде іп уоиг зупадодиез, апсі регзесиіе 
іЬет ігот сііу іо сііу: іЬаі ироп уои тау 
соте аіі іЬе гідЬіеоиз Ьіоосі зЬес! ироп іЬе 
еагіЬ, ігот іЬе Ьіоосі оі гідЬіеоиз АЬеІ ип
іо іЬе Ьіоосі оі 2аеЬагіаз зоп оі ВагасЬіаз, 
у/Ьот уе ЗІЄУ/ Ьеіу/ееп іЬе іетріе апсі іЬе 
аііаг." (МаііЬеу/ 23:34,35) АЬеІ у/аз а 
доосі апсі ІаііЬіиІ тап, апсі іі із у/гіііеп 
іЬаі "іЬеу іЬаі Ьауе сіопе доосі" зЬаіі Ье 
гезиггесіесі. (ЛоЬп 5: 29) Оосі Ьаз а ріасе 
іог АЬеІ. 

ТЬе пехі тап у/Ьо Ьасі іаііЬ іп Оосі у/аз 
ЕпосЬ. ТУЬеп іі із заісі іЬаі а тап у/аїкз 
у/ііЬ Оосі, іЬаі теапз іЬаі Ьіз соигзе оі 
асііоп із іп Ьагтопу у/ііЬ Оосі'з арроіпі
есі у/ау ог гиіез. Ьопд адо, аз іі із у/гіііеп 
оі ЕпосЬ, "ЕпосЬ у/аікесі у/ііЬ Оосі; апсі 
Ье у/аз поі, іог Оосі іоок Ьіт." (Оепезіз 
5:24) Оосі сіісі поі регтіі ІЬе БЄУІІ ІО кШ 
ЕпосЬ, апсі Ьесаизе оі ЕпосЬ'з іаііЬ Оосі 



Р К І N С Е 8 161 

іоок Ьіт ау/ау: "Ву іаііЬ ЕпосЬ у/ав ігапв-
Іаіесі іЬаі Ье вЬоиИ поі вее сІеаіЬ; апсі у/ав 
поі іоипсі, Ьесаиве Оосі Ьасі ігапвіаіесі Ьіт: 
іог Ьеіоге Ьів ігапвіаііоп Ье Ьасі іЬів іев-
іітопу, іЬаі Ье ріеавесі Сосі." (НеЬгеу/в 
11:5) ЕпосЬ ргорЬевіес! іЬаі іЬе Ьогсі Зе-
вив СЬгіві, аі Ьів сотіпд апсі Ьів кіпдсіот, 
у/ііі рипівЬ іЬове у/Ьо Ьауе іоидЬі адаіпві 
Сосі, (Лисіє 14,15) Іі у/ав ЕпосЬ'в іаііЬ 
іЬаі ріеавесі Сосі; апсі іЬегеіоге іі ів у/гіі
іеп іп соппееііоп У/ІІЬ Ьіт апсі оіЬег ІаііЬ
іиІ сгеаіигев: "Виі У/ііЬоиі іаііЬ іі ів і т -
роввіЬІе іо ріеаве Ьіт: іог Ье іЬаі сотеіЬ 
іо Сосі тиві ЬЄІІЄУЄ іЬаі Ье ів, апсі іЬаі Ье 
ів а геу/агсіег оі іЬет іЬаі сШідепіІу веек 
Ьіт."—НеЬгеу/в 11:6. 

Весаиве оі іаііЬ Сосі соипіесі КоаЬ а 
гідЬіеоив тап, апсі "КоаЬ у/аікесі у/ііЬ 
Сосі". (Сепевів 6:9) Іп КоаЬ'в сіау іЬе 
Ьитап гасе Ьасі Ьесоте ехсеесііпдіу у/іск
есі апсі Шіесі іЬе еагіЬ у/ііЬ уіоіепсе. Сосі 
іпіогтесі №оаЬ оі Нів ригрове іо сіевігоу 
іЬаі у/іскесі депегаііоп, апсі КоаЬ оЬеуесІ 
ІЬе Ьогсі Сосі апсі у/ав вауесі і гот іЬаі сіе-
вігисііоп апсі ЬгоидЬі ОУЄГ ІО ІЬе у/огісі Ье
діппіпд іЬегеаііег: "Ву іаііЬ КоаЬ, Ьеіпд 
у/агпесі оі Сосі оі іЬіпдв поі вееп ав уеі, 
тоуесі У/ІІЬ іеаг, ргерагесі ап агк іо іЬе 
вауіпд оі Ьів Ьоиве; Ьу іЬе у/ЬісЬ Ье соп-
йетпесі іЬе у/огИ, апсі Ьееате Ьеіг оі ІЬе 
гідЬіеоивпевв у/ЬісЬ ів Ьу іаііЬ." (НеЬгеу/в 
11: 7) ТЬаі Ьіеввіпд оі ЙоаЬ апсі Ьів іатіїу 
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у/ав Ьесапве оі Ьіз іаііЬ. Оосі Ьаз а іигіЬег 
Ьіеззіпд іог КоаЬ уеі іо Ье гесеіуесі. 

АЬгаЬат гезісіесі іп іЬе Іапсі оі ТТг у/Ьеп 
Оосі сіігесіесі Ьіт іо тоуе іпіо а Іапсі аЬоиі 
у/ЬісЬ АЬгаЬат кпеу/ поіЬіпд. Науіпд іаііЬ 
іп Оосі, АЬгаЬат оЬеуес! апсі у/епі іпіо іЬе 
зігапде іапсі. Сопсегпіпд Ьіт апсі Ьіз іаііЬ 
іі із у/гіііеп: "Ву іаііЬ АЬгаЬат, у/Ьеп 
Ье у/аз саііесі іо до оиі іпіо а ріасе у/ЬісЬ 
Ье вЬоиШ аііег ГЄСЄІУЄ ІОГ ап іпЬегііапсе, 
оЬеуесІ; апсі Ье у/епі оиі, поі кпоу/іпд у/ЬііЬ-
ег Ье у/епі."—НеЬгеу/з 11:8. 

Іп іЬаі зігапде Іапсі оі Сапаап Сосі тасіе 
а соуепапі у/ііЬ АЬгаЬат апсі саизесі АЬга
Ьат іо регіогт Ьіз рагі іп а дгеаі рго
рЬеііс сігата, у/Ьегеіп АЬгаЬат рісіигесі 
ООЙ Ьітзеїі, апй іп у/ЬісЬ АЬгаЬат'а воп 
Ізаас ріауей а рагі рісіигіпд іЬе сотіпд 
оі СЬгізі «Гезиз апй Ьіз дгеаі заегійсе: "БЧ>г 
у/Ьаі заііЬ іЬе зсгіріиге % АЬгаЬат ЬЄІІЄУЄЙ 
ООЙ, апй іі у/аз соипіей ипіо Ьіт іог гідЬі
еоизпезз."—Котапз 4:3. 

ТЬегеаііег АЬгаЬат у/ав саііей "іЬе 
Ргіепй оі Оой". (^атев 2:23) АЬгаЬат 
вау/ Ьу іаііЬ ІЬе йау сотіпд у/Ьеп Оой 
у/оиїй Ьауе ЬІ8 кіпдйот іп орегаііоп ип
йег СЬгізі ^вив іЬе МеззіаЬ, апй ІЬаі 
Шіей Ьіз Ьеагі у/ііЬ доу. ^зиз геіеггей іо 
іЬіз у/Ьеп Ье ваій: "АЬгаЬат гедоісей іо 
вее т у йау, апй Ье вау/ іі апй у/ав діай." 
(«ГоЬп 8:56) ТЬе ВіЬІе тадпібез іЬе і т 
рогіапсе оі іаііЬ апй оЬейіепсе ипіо Сой 
Ьу і ^ и е п і геіегепсе іо іЬе іаііЬ оі АЬга-
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Ьаш, у/Ьо із саііесі іЬе іаіЬег оі іЬе ІаііЬ
іиІ. " Е У Є П аз АЬгаЬат Ьеііеуесі Оосі, апсі 
іі у/аз ассоипіесі іо Ьіт іог гідЬіеоизпезз. 
КПОУ/ уе іЬегеіоге, іЬаі ІЬеу у/ЬісЬ аге оі 
іаііЬ, іЬе зате аге ІЬе сЬіїсІгеп оі АЬга
Ьат. ''—Оаіаііапз 3:6, 7. 

АЬгаЬат у/аз ЗУ/ІІІ ІО оЬеу Оосі, апсі ІЬаі 
теапі Ье у/аз геасіу апсі у/Шіпд, ироп зЬогі 
поіісе, іо ШОУЄ, апсі аізо ЗЬОУ/З іЬаі Ье Ьасі 
по йхесі аЬИіпд ріасе оп іЬе еагіЬ, Ьиі у/аз 
Іоокіпд іог а Ьеііег ріасе. Не СІУ/ЄІІ іп іепіз 
у/ііЬ Ьіз зопз апсі дгапсізопз; сопсегпіпд 
у/ЬісЬ іі із у/гіііеп: "Ву іаііЬ Ье зо^оитесі 
іп іЬе Іапсі оі рготізе, аз іп а зігапде еоип
ігу, сіу/еіііпд іп іаЬегпасІез у/ііЬ Ізаас апсі 
^соЬ, іЬе Ьеігз у/ііЬ Ьіт оі ІЬе зате ргот
ізе : іог Ье Іоокесі іог а сііу у/ЬісЬ ЬаіЬ іоип-
сіаііопз, у/Ьозе ЬиіИег апсі такег із Оосі." 
—НеЬгеу/з 1 1 : 9 , 1 0 . 

АЬгаЬат Ьасі іаііЬ іп Оосі'з доуегптепі 
оі гідЬіеоизпезз, Т Н Е ТНЕОСВАСТ, У/ЬІСЬ ІЗ 
зутЬоІігес! Ьу а сііу, апсі Оосі Ьаз йхесі а 
ріасе їог АЬгаЬат. 8агаЬ Ьіз у/ііе у/аз оИ 
апсі разі іЬе аде оі сЬМЬеагіпд. ВЬе Ьасі 
по сЬіїсІгеп; Ьиі у/Ьеп Оосі зепі Ьіз апдеї 
апсі іпіогтесі ВагаЬ ІЬаі зЬе у/оиИ діуе 
ЬігіЬ іо а зоп, 8агаЬ Ьасі іаііЬ іп Оосі'з 
рготізе апсі Оосі Ьіеззесі Ьег: "ТЬгоидЬ 
іаііЬ аізо Вага Ьегзеїі гесеіуесі зігепдіЬ іо 
СОПСЄІУЄ зеесі, апсі у/аз СІЄІІУЄГЄСІ оі а сЬіИ 
у/Ьеп зЬе у/аз разі аде, Ьесаизе зЬе ;)ис1де<1 
Ьіт іаііЬіиІ у/Ьо Ьасі рготізесі. ТЬегеіоге 
зргапд іЬеге ЄУЄП О І опе, апсі Ьіт аз доосі 
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аз екай, зо тапу аз іЬе зіагз оі іЬе зку 
іп тиііііийе, апй аз іЬе запсі у/ЬісЬ із 
Ьу ІЬе зеа зЬоге іппшпегаЬІе."—НЄЬГЄУ/З 
1 1 : 1 1 , 1 2 . 

АЬгаЬат апсі ВагаЬ'з опіу зоп, Ізаас, 
дгеу/ іо тапЬоосІ'з езіаіе, апсі іЬеп Оой 
риі а дгеаі іезі ироп АЬгаЬат. Оой сот-
тапйей АЬгаЬат іо оіїег Ьіз зоп ироп а 
йегу аііаг оі васгтее. Ипсіег іЬаі дгеаі 
іезі АЬгаЬат ехЬіЬііей зігопд іаііЬ іп (той. 
"Ву іаііЬ АЬгаЬат, у/Ьеп Ье у/аз ігіей, оі-
іегей ир Ізаас; апй Ье ІЬаі Ьай гесеіуей 
іЬе рготізез ойегей ир Ьіз опіу Ьедоііеп 
зоп, оі у/Ьот іі у/аз заій, ТЬаі іп Ізаас 
зЬаіі іЬу зеей Ье саііей: ассоипііпд іЬаі 
ООЙ у/аз аЬІе іо гаізе Ьіт ир, ЄУЄП і гот 
ІЬе йеай; ігот у/Ьепсе аізо Ье гесеіуей Ьіт 
іп а бдиге." (НЄЬГЄУ/З 1 1 : 1 7 - 1 9 ; Оепезіз 
2 2 : 9-18) Іі у/аз оп ІЬаі оссазіоп іЬаі АЬга
Ьат апй Ізаас регіогтей іЬеіг рагіз іп ІЬе 
дгеаі ргорЬеііс йгата іогеіеіііпд іЬе васгі-
йсіаі ЙеаіЬ апй гезиггесііоп оі іЬе ЬЄІОУЄЙ 
Воп оі ^ЬоуаЬ ООЙ. 

ЕаііЬіиІ Ізаас у/аз аізо изей оі Оой іо 
іогезЬайоу/ іЬе зеей оі рготізе, іЬаі із іо 
зау, іЬозе У/ЬО у/оиїй Ье тайе рагіакегз оі 
іЬе дгеаі ТНЕОСВАСТ. (Оаіаііапз 4 : 28) ТЬе 
Всгіріигев іеіі оі іЬе іаііЬ оі Ізаас апй оі 
^соЬ, У/ЬО, Ьесаизе оі іЬеіг іаііЬ апй оЬейі-
епсе ипіо ООЙ, Ьееате Ьеігз іо ІЬе рготізе 
оі ООЙ тайе йгзі іо АЬгаЬат; апй сопсегп
іпд іЬіз іі із у/гіііеп: "Ву іаііЬ Ізаас Ьіеззей 
^соЬ апй Езаи сопсегпіпд іЬіпдз іо соте. 
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Ву іаііЬ Л~асоЬ, у/Ьеп Ье у/аз а сіуіпд, Ьіеззесі 
ЬоіЬ іЬе зопз оі ЛозерЬ; апсі у/огзЬірресІ, 
іеапіпд ироп іЬе іор оі Ьіз віаії."—Не
Ьгеу/з 11:20, 21. 

Моуіпд оп іп іЬе сіеуеіорпіепі оі іЬе іур-
ісаі іЬеосгасу, апсі Іоокіпд іигіЬег іо ІЬе 
дгеаі апсі геаі ТНЕОСКАТІС ООУЕЮТМЕЇЇТ, 
іЬе Ноіу Сііу іЬаі зЬаіі гиіе іЬе у/огИ іп 
гідЬіеоизпезз, Сосі шакез поіе оі ІЬе іаііЬ 
апсі іаііЬіиІпезз оі ЛозерЬ, іЬе ЬЄІОУЄСІ зоп 
оі ЛасоЬ. ТЬеп Ье шакез тепііоп оі Мозез, 
у/Ьо аізо у/аз іЬеге изесі аз а іуре оі СЬгізі 
Лезиз. Мозез у/аз геагесі Ьу іЬе гоуаі іат-
ііу оі Едурі; Ьиі, ироп гесеіуіпд іпзігис
ііоп ігот Сосі апсі Ьауіпд іаііЬ іп Сосі'з 
рготізе, Ье геіизесі іо Ье саііесі іЬе зоп оі 
РЬагаоЬ'з сІаидЬіег, апсі СІЄУОІЄСІ Ьітзеїі іо 
іЬе зегуісе оі ЛеЬоуаЬ. "СЬоозіпд гаіЬег 
іо зиіїег аМісііоп у/ііЬ іЬе реоріе оі Сосі, 
іЬап іо ещоу ІЬе ріеазигез оі зіп іог а 
зеазоп; езіеетіпд іЬе гергоасЬ оі СЬгізі 
дгеаіег гісЬез іЬап іЬе ігеазигез іп Едурі: 
іог Ье Ьасі гезрееі ипіо іЬе гесотрепсе оі 
іЬе геу/агсі. Ву іаііЬ Ье іогзоок Едурі, поі 
іеагіпд ІЬе У/гаіЬ оі ІЬе кіпд: іог Ье еп-
сіигесі, аз зееіпд Ьіт у/Ьо із ІПУІЗІЬІЄ."— 
НеЬгеу/з 11:25-27. 

Ву іаііЬ Ье зау/ ІЬе сотіпд ТНЕОСВАСТ 
апсі СІЄУОІЄСІ Ьіз Иіе іо ІЬе зегуісе оі Сосі. 
Не у/аз сЬозеп оі Сосі іо Іеасі іЬе Ізгаеіііез 
оиі оі Едурі, апсі іп іЬіз Ье ріауесі ІЬе рагі 
іп опе оі Л^ЬоуаЬ'з дгеаі ргорЬеііс сігатаз 
іогеіеІНпд іЬе сіеііуегапсе оі Сосі'з іаііЬ-
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£и1 реоріе £гот іЬе роу/ег апсі орргевзіоп 
о£ іЗаіап'з огдапіиаііоп. "ТЬгоидЬ £аііЬ 
Ье кері іЬе раззоуег, апсі іЬе зргіпкііпд 
о£ Ьіоосі, Іезі Ье іЬаі сіевігоуесі іЬе Ягзі-
Ьогп зЬоиІсІ іоисЬ іЬет. Ву £аііЬ ІЬеу 
раззесі ІЬгоидЬ іЬе Весі веа ав Ьу сігу 
Іапсі: У/ЬісЬ ІЬе Едурііапз аввауіпд іо сіо 
у/еге СІГОУ/ПЄСІ."— НеЬгеу/з 11:28,29. 

«ТозЬиа виесеесіесі іо іЬе ріасе опсе осси-
ріесі Ьу Мовев. Не гесеіуесі сопашапсі ігот 
АІтідЬіу Сосі іо Іеасі іЬе Івгаеіііев іпіо Са
паап, апсі іп сіоіпд во Сосі у/огкесі а дгеаі 
тігасіе, саивіпд іЬе гадіпд у/аіегз оі іЬе 
іГогсІап ГІУЄГ іо віапсі віііі У/ЬІІЄ ЛозЬиа 
Іесі іЬе Ьові о£ Івгаеі апсі іЬеу тагсЬес! 
ОУЄГ сІгувЬос! іпіо ва£еіу. (8ее ЛозЬиа сЬар
іег 3.) Аі Сосі'з соттапсі ЛозЬиа Іесі іЬе 
Івгаеіііев агоипсі іЬе у/а11е<ї сііу оі Л"егісЬо, 
ЬеЬіпсІ у/ЬісЬ у/аііз іЬе епетіев оі Сосі'в 
реоріе Ьісі £ог за£еіу, апсі іі у/ав Сосі у/Ьо 
ІЬГЄУ/ СІОУ/П іЬозе у/аіів; апсі сопсегпіпд іЬе 
іаііЬ оі ЛозЬиа апсі іЬозе У/ЬО у/еге у/ііЬ 
Ьіт іі ів у/гіііеп: "Ву £аііЬ іЬе у/а1І8 оі 
ЛегісЬо £е11 СІОУ/П, а£іег ІЬеу у/еге сот-
развесі аЬоиі ВЄУЄП сіауз. "-НеЬгеу/8 11:30. 

Сосі у/оиісі Ьауе іі кпоу/п іЬаі ЄУЄП Ьаг-
1оІ8 сап іигп ау/ау £гот а у/гопд£и1 соигзе 
апсі йпсі іЬе у/ау оі Ше, у/Ьегеаз іЬозе у/Ьо 
ргасіісе геїідіоп апсі ге£ше іо оЬеу Сосі 
£аі1 іо Япа 1і£е. (МаііЬеу/ 21: 31) Іп Легі-
еЬо гевісіесі а у/отап патесі ВаЬаЬ, у/Ьо 
у/аз епдадесі іп кееріпд а Ьау/ауЬоизе. 8Ье 
іеагпесі о£ ЛеЬоуаЬ'в роу/ег апсі Ьіз Ьіезз-
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іпд ироп ІЬове у/Ьо Ьауе £аііЬ іп Ьіт апсі 
у/Ьо вегуе ^ЬоуаЬ Сгосі. ТТроп Іеагпіпд 
ІЬезе ігиіЬв вЬе геасіііу тасіе а соуепапі 
у/ііЬ Оой'в вегуапів іо ВЬІЄІСІ апсі ргоіесі 
іЬет, апсі вЬе ехЬіЬііес! Ьег £аііЬ іп Оой Ьу 
адгееіпд іо сіо у/Ьаі іЬеу гедиевіей Ьег іо 
сіо іо ргоіесі іЬет. ТЬегеЬу вЬе ріауесі а 
рагі іп а ргорЬеііс сігата £огеіе11іпд іЬаі 
іп іЬе ргевепі ііте оі у/іскесіпевв оп іЬе 
еагіЬ іЬове у/Ьо ВЬОУ/ іауог іо Оой'в вегу
апів вЬаІІ Ье Ьіеввесі Ьу ІЬе Ьогсі. ЕаЬаЬ'в 
іаііЬ іп Оой у/ав геу/агсіесі, апсі вЬе у/ав 
вауесі ігот іЬе £аіе ІЬаі Ьеіеіі ІЬове оі 
^гісЬо у/Ьо Ьасі по іаііЬ іп Оой; апсі соп
сегпіпд Ьег іі ів у/гіііеп: "Ву іаііЬ ІЬе 
Ьагіоі КаЬаЬ регівЬесІ поі у/ііЬ ІЬет іЬаі 
ЬЄІІЄУЄСІ поі, у/Ьеп вЬе Ьасі гесеіуесі ІЬе 
вріев У/ііЬ реасе." (НЄЬГЄУ/В 1 1 : 3 1 ; ЛозЬиа 
6: 23) Оой Ьав діуеп Ьів ТУогй ІЬаі Ье у/Ш 
поі гогдеі іЬе £аііЬ оі ВаЬаЬ Ьиі іп Ьів ОУ/П 
сіие ііте вЬе ів сегіаіп іо ГЄСЄІУЄ ЬІЗ еуег
іазііпд Ьіевзіпд Ьесаизе о£ Ьег їаііЬ. 

АІіЬоидЬ Ізгаеі ав а паііоп іигпесі іо йе-
топівт ог геїідіоп апсі £ог іЬаі геазоп Оой 
сазі ау/ау ІЬе паііоп, іЬеге у/еге атопдзі 
іЬе Івгаеіііез воте £аііЬ£и1 теп у/Ьо ехег-
еізесі £аііЬ іп Оосі, апсі у/Ьо Іоокесі іогу/агй 
іо ТНЕ ТНЕОСВАСТ, апсі у/Ьо Ьесаизе оі ІЬеіг 
£аііЬ гепсіегесі зегуісе ипіо Оой апсі гесеіуесі 
Ьів рготізесі Ьіезвіпд. ТЬозе теп аге теп
ііопесі іп іЬе 8сгіріиге8 ав гесеіуіпд ІЬе ар-
ргоуаі оі АІтідЬіу Оосі Ьесаизе оі ге£из-
іпд іо уіеій іо іЬе іпйиепсе оі 8аіап апсі 
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Ьіз адепіз, апсі Ьесаизе оі іЬеіг СІЄУОІІОП ІО 
Стосі іі із у/гіііеп сопсегпіпд іЬет: "Апсі 
у/Ьаі зЬаіі І тоге зау? іог ІЬе ііте у/оиісі 
іаіі т е іо іеіі оі Оесіеоп, апсі оі Вагак, апсі 
оі Ватзоп, апсі оі ^рЬіЬае; оі Бауісі аізо, 
апсі Ватиеі, апсі оі іЬе ргорЬеіз." — Не-
ЬГЄУ/З 11:32. 

ТЬеге у/аз Оісіеоп, а іагтег, у/Ьо у/аз 
іЬгезЬіпд Ьіз у/Ьеаі у/Ьеп ІЬе апдеї оі Зе-
ЬоуаЬ арреагесі апсі іоісі Сгісіеоп ІЬаі Оосі 
Ьасі зеїесіесі Ьіт іо Ье а СІЄІІУЄГЄГ оі ІЬе 
Ізгаеіііез ігот іЬе БЄУІІ геїідіопізіз, іЬе 
Місііапііез, у/Ьо у/еге орргеззіпд іЬе Ізгаеі-
ііез. (8ее Лисідез зіхіЬ сЬаріег.) Т¥ііЬ Ьіз 
Іііііе Ьапсі гесіисей іо опіу 300 теп Оісіеоп 
риі іо ШдЬі апсі сіезігоуесі іЬе епету Ьозі 
оі іЬе Місііапііез. ТЬиз Оосі геу/агсіесі Ьіт 
у/ііЬ зегуісе Ьесаизе оі Ьіз іаііЬ апсі тасіе 
а ргорЬеііс рісіиге оі дгеаіег Ьіеззіпдз іо 
соте іп іиіиге сіауз. 

Вагак із апоіЬег зрестсаііу патесі Ье
саизе оі Ьіз іаііЬ. \¥"ііЬ Ьіт у/аз БеЬогаЬ, 
іЬе ргорЬеіезз оі Оосі, у/Ьо у/огкесі у/ііЬ 
Вагак. БеЬогаЬ ріауесі а рагі іп іЬе рго
рЬеііс сігата, рісіигіпд ІЬе огдапігаііоп оі 
Оосі, У/ЬІІЄ Вагак, іЬе соттапсіег оі ІЬе 
Іоуаі іогсез оі Ізгаеі, ріауесі іЬе рагі іп 
іЬаі сігата рісіигіпд СЬгізі ^зиз ІЬе Ьогсі. 
Т¥ііЬ а зтаїї агту оі 10,000 теп, роог-
1у едиірресі, Вагак д'оіпесі Ьаіііе у/ііЬ ап 
оуегу/Ьеїтіпд епету Ьозі, у/ЬісЬ Ьозі у/аз 
е^иіррес1 у/ііЬ ігоп сЬагіоіз ипсіег ІЬе іеасі-
егзЬір оі Візега. Іп іЬаі Ьаіііе ІЬе апдеіз 
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оі Ьеауеп £оидЬі У/ІІЬ Вагак апсі АІтідЬіу 
Оосі зепі а дгеаі зіогт апсі йоосі, у/ЬісЬ 
8У/ері ау/ау іЬе сіізогдапігесі апсі сіівгиріесі 
агту оі 8івега, апсі іЬеп Вагак сіезігоуесі 
іЬе епііге Іоі ав іЬеу Йесі. (8ее «Тисідев сЬар-
іег8 £оиг апсі ЙУЄ.) Вагак із тепііопесі іот 
Ьіз £аііЬ£и1пезз, апсі Оосі Ьаз а ріасе £ог 
Ьіт. 

8атвоп гесеіуесі £ауогаЬ1е герогі £гот 
іЬе Ьогсі Ьесаизе о£ Ьіз £аііЬ£иї СІЄУОІІОП 
іо АІтідЬіу Оосі. Не у/аз изесі Ьу іЬе Ьогсі 
іо сіеііуєг іЬе І8гае1ііе8 £гот ІЬе Ьопсіаде 
іп у/ЬісЬ іЬеу у/еге Ьеісі Ьу іЬе сіетопігесі 
геїідіопівів, іЬе РЬШвііпез. (8ее и̂с1де8 
сЬаріегз 13 іо 16.) А£іег £аііЬ£и1 зегуісе 
іо Оосі 8атзоп у/а8 іакеп ргізопег апсі 
ЬгоидЬі Ье£оге іЬе РЬіІізііпез, у/Ьо риі оиі 
Ьіз еуез апсі ЬгоидЬі Ьіт іпіо а риЬПс ріасе 
іо ехЬіЬіі Ьіт апсі іаипі Ьіт апсі гергоасЬ 
Ьіз Оосі. 8атвоп ІЬеге ріауесі а рагі іп іЬе 
ргорЬеііс сігата рісіигіпд ІЬе £аііЬ£и1 ВЄГУ-
апів о£ іЬе дгеаі ТНЕОСВАСТ, У/ЬО аге Ьііпсі 
іо еуегуіЬіпд ехсері ^ЬоуаЬ Оосі апсі Ьіз 
кіпдсіот. ВИпсІ 8атзоп, Ьеісі а ргізопег, 
у/аз діуеп дгеаі зігепдіЬ Ьу ^ЬоуаЬ іо риіі 
СІОУ/П іЬе ІУ/О ріііагз виррогііпд іЬе іетріе 
о£ іЬе сіетопз, у/Ьеге іЬеге у/еге азветЬІес! 
іЬоизапсІв о£ геїідіопізів У/ЬО гергоасЬесІ 
апсі йе£атесІ Оосі'в Ьоіу пате. 8атзоп у/аз 
£аііЬ£и1 ЄУЄП ІО ІЬе Іазі апсі іп Ьіз сІеаіЬ 
зієу/ а Ьозі о£ Оосі'в епетіев. Ніз £аііЬ зе-
сигесі £ог Ьіт Оосі'8 арргоуаі. 
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^рЬіЬаЬ у/аз апоіЬег £аііЬ£и1 зегуапі о£ 
Оосі, У/ЬО Іесі іЬе Іоуаі Ізгаеіііез іп Ьаіііе 
адаіпзі іЬеіг епету, іЬе Аттопііез, у/Ьо 
у/еге сІетоп-у/огзЬірегз. ^рЬіЬаЬ даіпесі 
Ьу іЬе Ьогсі'з дгасе а дгеаі уісіогу іп уіп-
сіісаііоп о£ ^ЬоуаЬ'з пате. (8ее Лисідез 
11:1-33.) ТЬаі у/ЬісЬ арреагз іо Ьауе Ьееп 
ріеазіпд іо Оосі, апсі у/ЬісЬ даіпесі £ог ^рЬ-
іЬаЬ Оосі'з арргоуаі, у/аз іЬе кееріпд о£ 
Ьіз УОУ/, У/ЬісЬ ^ерЬіЬаЬ тасіе, ІЬе кееріпд 
о£ у/ЬісЬ риі ЕрЬіЬаЬ іо а дгеаі апсі еги-
сіаі іезі.—Рзаїт 50:14. 

Бауісі у/Ьеп а Іасі, Ьесаизе о£ Ьіз £аііЬ 
апсі СІЄУОІІОП іо АІтідЬіу Оосі, у/аз регтіі-
іесі іо зіау іЬе топзіег ОоІіаіЬ, їогезЬасІоу/-
іпд СЬгізі Тезиз зіауіпд іЬе топзіег, іЬе ор-
ргеззог о£ Ьитапкіпсі. Бауісі £оидЬі тапу 
Ьаіііез, апсі, іп еуегу іпзіапсе, іЬозе Ьаіііез 
у/еге £ог іЬе уіпсіісаііоп о£ ̂ ЬоуаЬ'з пате. 
Оі Бауісі Оосі заісі: 'Не із а тап а£іег т у 
ОУ/П Ьеагі.' (1 8атие113:14; Рзаїт 89: 20; 
Асіз 13:22) Бауісі'з пате теапз ЬЄІОУЄСІ. 
Не у/аз а іуре о£ СЬгізі ^зиз. Іі у/аз Ба-
•уісГз £аііЬ£и1пе88 іо Оосі іЬаі даіпесі £ог 
Ьіт Ніз арргоуаі. 

8атие1 у/аз а сЬіИ о£ рагепіз у/Ьо у/еге 
СІЄУОІЄСІ іо апсі ЗЄГУЄСІ ООСІ. Ніз тоіЬег с о п -
зесгаіесі 8атие1 іо ^ЬоуаЬ Ье£оге 8ат-
иеі'з ЬігіЬ, апсі у/Ьеп іЬе ЬаЬе у/аз у/еапесі 
зЬе Ьапсіесі Ьіт ОУЄГ ІО іЬе зегуісе о£ Оосі. 
ТЬаі у/аз а зресійс іпзіапсе іп у/ЬісЬ іЬе 
сЬіИ у/аз іаидЬі £гот Ьіз уоиіЬ ир іо Ьауе 
£аііЬ іп апсі іо зегуе Оосі, апсі £гот ІЬаі 
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Ье ПЄУЄГ сіерагіесі. Не у/аз уеі а сЬіИ у/Ьеп 
Оосі еаііесі 8атие1 іо Ье а ргорЬеі апсі изесі 
Ьіт іЬегеа£іег аз а ргорЬеі. 8атие1 у/аз 
£аііЬ£и1 ипіо іЬе епсі апсі гереаіесігу у/агпесі 
іЬе Ізгаеіііез адаіпзі сіетопізт ог геїідіоп. 
Не дисідесі Ізгаеі у/ііЬ а гідЬіеоиз дисід-
тепі, аіу/ауз зЬоу/іпд Ьіз СІЄУОІІОП ІО АІ
тідЬіу Оой. (Зее 1 8атие1 еЬаріегз 1 іо 7.) 
8атие1 ргорЬезіес! іЬе сотіпд о£ ТЬе Т Н Е О -
СВАТІС СГОУЕККМЕЇГТ апсі іЬе Кіпд іЬегео£ 
апсі ІЬе зеіііпд ир о£ ІЬаі кіпдсіот іп роу/ег 
апсі діогу.—Асіз 3:20-24. 

ТЬеп їауогаЬІе тепііоп із тасіе о£ іЬе 
ргорЬеіз Ьу апсі ІЬгоидЬ у/Ьот Оосі Ьаз 
зрокеп, у/ЬісЬ ргорЬеіз Ьасі £аііЬ іп Оосі 
апсі іп Ьіз сотіпд доуегптепі, Т Н Е ТНЕОС
ВАСТ, апсі ргорЬезіес! оі ііз сотіпд. Вееаизе 
оі ІЬеіг £аііМитезз ІЬеу гесеіуесі Оосі'з 
арргоуаі. А Нзі оі іЬезе патез оі £аііЬ£и1 
ргорЬеіз арреагз іп ІЬе ВіЬІе. ТЬеіг рго-
рЬеііе иііегапсез у/еге поі ІЬеіг ОУ/П еоп-
сіизіопз, зисЬ аз "у/ізе т е п " о£ іосіау иііег, 
Ьиі іЬозе £аііЬ£и1 теп у/гоіе аз іЬеу у/еге 
тоуесі о£ іЬе зрігіі о£ Оосі іо у/гііе.—2 Ре
іег 1:21. 

Уаііапі Р&піегз 
Еуегу опе о£ іЬозе £аііЬ£и1 теп епсіигесі 

дгеаі атісііоп, у/ЬісЬ у/аз Ьеаресі ироп іЬет 
Ьу геїідіопізіз апсі оіЬег сіирез о£ іЬе БЄУІІ, 
апсі аіі іЬезе £аііЬ£и1 теп аге тепііопесі аз 
уаііапі йдЬіегз. ТЬе БЄУІІ, іп Ьіз е££огі іо 
таке ЄЙЄСІІУЄ Ьіз у/іскесі сЬаІІепде іо АІ-
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РКЕЗІЖАТКЖ ОТ 5АМІЖЬ ГОК.ТЕМРІЕ 5ЕКУІСЕ 

тідЬіу Оосі, £оидЬі адаіпзі іЬезе £аііЬ£и1 
теп, епсіеауогіпд іо іигп іЬет ау/ау £гот 
Оосі. Іп іЬаі ЙдЬі іЬе БЄУІІ етріоуесі геїі
діоп ог сіетопізт аз Ьіз еЬіе£ іпзігитепі, 
апсі аррііесі рЬузіеаІ £огсе у/Ьеге Ье соиісі 
поі зиссеесі Ьу £гаис! апсі сіесерііоп. ТЬаі 
ІЬозе теп гетаіпесі ігие апсі зіеа<і£а8І ип
сіег іЬе іезі апсі ЗЬОУ/ЄСІ іЬеіг £аііЬ апсі сіє
уоііоп іо Оосі, ІЬе АІтідЬіу саизесі іо Ье 
у/гіііеп іп Ьіз \Уогсі сопсегпіпд іЬет іЬе 
£о11оу/іпд, іо у/іі: ""УУЬО ІЬгоидЬ £аііЬ зиЬ-



Р К І И С Е В 173 

сіиесі кіпдсіотз, у/гоидЬі гідЬіеоизпезз, оЬ
іаіпес! рготізез, зіоррес! іЬе тоиіЬз о£ Иопз, 
диепсЬесі іЬе уіоіепсе оі йге, езсарес! іЬе 
есіде о£ іЬе ЗУ/ОГСІ, оиі о£ у/еакпезз у/еге 
тасіе зігопд, у/ахесі уаііапі іп йдЬі, іигпесі 
іо ЯідЬі іЬе агтіез о£ іЬе аііепз. АУотеп 
гесеіуесі іЬеіг сіеасі гаізесі іо 1і£е адаіп: апсі 
оіЬегз у/еге іогіигесі, поі ассерііпд СІЄІІУЄГ-
апсе; іЬаі ІЬеу тідЬі оЬіаіп а Ьеііег гезиг
гесііоп : апсі оіЬегз Ьасі ігіаі оі сгиеі тоск-
іпдз апсі зсоигдіпдз, уеа, тогеоуег, о£ Ьопсіз 
апсі ітргізоптепі: іЬеу у/еге зіопесі, ІЬеу 
у/еге зау/п азипсіег, у/еге іетріесі, у/еге зіаіп 
у/ііЬ іЬе ЗУ/ОГСІ: ІЬеу у/апсіегесі аЬоиі іп 
зЬеерзкіпз апсі доаізкіпз; Ьеіпд сіезіііиіе, 
айіісіесі, іогтепіесі; (о£ у/Ьот іЬе у/огісі 
у/аз поі у/огіЬу:) ІЬеу у/апсіегесі іп сіез-
егіз, апсі іп тоипіаіпз, апсі іп сіепз апсі 
сауез о£ іЬе еагіЬ."—НеЬгеу/з 11:33-38. 

ТЬе Рготізе 
АІтідЬіу Оосі Ьасі діуеп Ьіз У/ОГСІ іЬаі 

Ье у/оиісі гаізе ир а зеесі апсі зеі ир Ьіз доу
егптепі, Ьу у/ЬісЬ іЬе у/огісі вЬаІІ Ье гиіесі 
іп гідЬіеоизпезз апсі Ьу у/ЬісЬ оЬесІіепі теп 
зЬаіі Ье £ОГЄУЄГ Ьіеззесі. Ьаіег Ье гепеу/есі 
іЬіз У/ОГСІ о£ рготізе іо АЬгаЬат апсі Ьоипсі 
Ьіз У/ОГСІ у/ііЬ Ьіз оаіЬ. (Оепезіз 12:3; 22: 
16-18; НеЬгеу/з 6:17-20) ТЬе £аііЬ£иі теп 
сІезсгіЬесІ іп іЬе £огедоіпд сЬаріег у/Ьо сііесі 
Ьеіоге ІЬе сотіпд о£ СЬгізі ^зиз ігизіесі 
Оосі ітріісіііу. ТЬеу ЬЄІІЄУЄСІ ЬІЗ рготізез 
апсі геїіесі ироп іЬет. ТЬеу У/Шіпдіу Ьоге 
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іезіітопу іо ІЬеіг £аііЬ іп Оосі'в УТОГСІ оі 
рготізе, апсі іЬеу зеаіесі іЬеіг іезіітопу 
у/ііЬ іЬеіг ОУ/П 1і£еЬ1оос1. ТЬеу сікі поі ех-
рееі іЬе рготізесі доуегптепі іп іЬеіг сіау, 
Ьиі іЬеу у/еге йгтіу сопуіпсесі іЬаі іп Ьіз 
сіие ііте Оосі у/оиісі саггу оиі £и11у Ьіз У/ОГСІ 
оі рготізе, апсі іЬеге£оге іЬеу у/епі іпіо 
сІеаіЬ £и11 о£ £аііЬ. ТЬеіг £аііЬ із сегіаіп 
іо Ье геу/агсіесі Ьу іЬе Мозі НідЬ. Магк 
Ьеге іЬе 8сгіріига1 ргоо£: "ТЬезе аіі сііесі 
іп £аііЬ, поі Ьауіпд гесеіуесі ІЬе рготізез, 
Ьиі Ьауіпд зееп іЬет а£аг о££, апсі у/еге рег-
зиасіесі о£ іЬет, апсі етЬгасесІ іЬет, апсі 
соп£ез8есІ іЬаі іЬеу у/еге зігапдегз апсі ріі-
дгітз оп іЬе еагіЬ."—НеЬгеу/з 11:13. 

ТЬеу кпеу/ ІЬаі іЬе рготізе у/оиісі поі Ье 
£и1ш1ес1 сотріеіеіу у/Ьі1е 8аіап сопііпиесі 
іо Ье іЬе ІПУІЗІЬІЄ ОУЄГІОГСІ ог досі о£ іЬіз 
у/іскесі У/ОГІСІ: "Рог іЬеу ІЬаі зау зисЬ 
іЬіпдз сіесіаге ріаіпіу іЬаі іЬеу зеек а еоип
ігу." (НеЬгеу/811:14) ТЬеу у/еге зеекіпд а 
еоипігу; у/ЬісЬ тапі£езі1у теапі ІЬаі іЬеу 
у/еге поі СІЄУОІЄСІ іо ІЬе еоипігу у/Ьегеіп 
іЬеу гезісіесі. ТЬеу у/еге зеекіпд у/Ьаі еоип
ігу? ТЬе 8сгіріигез апзу/ег: "ТЬе кіпд
сіот о£ Ьеауеп," "іЬе Ногу Сііу," У/ЬІСЬ 
^зиз ЬоидЬі у/ііЬ Ьіз ОУ/П 1і£еЬ1оос1. ТЬеу 
у/ШіпдІу іоок ІЬаі соигзе, апсі ІЬеу соиЩ 
Ьауе іигпесі Ьаск Ьасі ІЬеу зо сіезігесі. "Апсі 
ігиіу, і£ іЬеу Ьасі Ьееп тіпс!£и1 о£ ІЬаі еоип
ігу £гот у/Ьепсе ІЬеу сате оиі, іЬеу тідЬі 
Ьауе Ьасі оррогіипііу іо Ьауе геіитесі: Ьиі 
ПОУ/ іЬеу сіезіге а Ьеііег еоипігу, іЬаі із, ап 
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Ьеауепіу: у/Ьеге£оге Стосі ів поі авЬашесІ іо 
Ье еаііесі іЬеіг Оосі; £ог Ье ЬаіЬ ргерагесі 
іот іЬет а сііу."—НеЬгеу/з 11:15,16. 

Оосі Ьав ргерагесі а ріасе £ог іЬет іп 
соппесііоп у/ііЬ іЬе Ноіу Сііу, Ьів Т Н Е О -
ОКАТІС ООУЕВКМЕИТ. А "сііу", ог гиііпд ог-
дапігаііоп, ів зресіпсаИу ргерагесі £ог іЬет. 
ТЬів "с і іу" ів поі а рагі о£ ІЬе НоГу Сііу, 
Ьиі Оосі'в огдапіяаііоп диві іЬе вате, апсі 
у/ЬісЬ орегаіез ипсіег іЬе вирегуівіоп о£ ІЬе 
Ноіу Сііу. 

"уУЬеп у/Ш іЬове £аііЬ£и1 теп соте іпіо 
роввеввіоп о£ у/Ьаі ів ргерагесі £ог іЬет? 
ТЬе 8сгіріигев апву/ег іЬаі іЬеу гесеіуесі іЬе 
аррготаї о£ Оосі ав £аііЬ£и1 теп Ьиі, у/Ьі1е 
іЬеу водоигпесі оп еагіЬ, іЬеу сіісі поі соте 
іпіо роввеввіоп о£ ог Ьеаг ау/ау ІЬаі у/ЬісЬ 
у/ав рготівесі. Апсі у/Ьу сШ іЬеу поі ГЄСЄІУЄ 
іі Ьеіоге іЬеіг сІеаіЬ! ТЬаі диевііоп ів вре-
сійсаііу апву/егесі ав £О11ОУ/В : "Апсі іЬеве аіі, 
Ьауіпд оЬіаіпес! а доосі герогі ІЬгоидЬ £аііЬ, 
гесеіуесі поі іЬе рготізе: Оосі Ьауіпд рго-
УІСІЄСІ воте Ьеііег іЬіпд £ог из, ІЬаі ІЬеу 
уліЬоиі из зЬоиІсІ поі Ье тасіе рег£ееі."— 
НеЬгеу/в 11:39,40. 

Сіеагіу іЬе теапіпд о£ іЬів зсгіріиге, Іазі 
диоіесі, із іЬаі зоте "Ьеііег іЬіпд" тизі 
йгзі Ье ргоуісіеєі £ог оіЬегз, о£ у/Ьот Раиі 
у/ав опе рагі, апсі Ье£оге ІЬове £аііЬ£и1 теп 
о£ оісі соиИ соте іпіо ІЬеіг геу/агсі ог іЬаі 
у/ЬісЬ у/аз ргерагесі £ог іЬет. ТЬаі "Ьеііег 
іЬіпд" Ьеге тепііопесі із ІЬе Ноіу Сііу, ІЬе 
кіпдсіот о£ Оосі, ТЬе ТНЕООКАТІО ООУЕКІТ-
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МЕИТ, апй іі ів ргерагей £ог ІЬове у/Ьо сот-
розе ЇЬе сарііаі огдапігаііоп, іо у/іі, СЬгіві 
^вив апй іЬе тетЬегз о£ Ьіз Ьосіу, аіі о£ 
у/Ьот тизі ргоуе £аііЬ£и1 ипіо ЙеаіЬ. ТЬаі 
у/оиїй теап іЬаі аіі о£ іЬе Ноіу Сііу тизі 
Ье зеїесіесі апсі іЬе Кіпдсіот тиві соте Ье
іоге іЬове Ьоіу теп о£ оісі соиїй ГЄСЄІУЄ 
у/Ьаі ів ргерагесі іог іЬет. 

ТЬів ів іЬе огйег, аз вЬоу/п Ьу іЬе 8сгір-
іигез: ^ЬоуаЬ Сой йгзі геуеаіей іо Ьіз Ье-
ІОУЄЙ воп іЬе Ьіййеп ігеазиге, у/ЬісЬ із ТЬе 
ТНЕОСКАТІС С О У И Ш М Е К Т . ТЬе ЬЄІОУЄЙ 8оп 
дауе ир еуегуіЬіпд іЬаі Ье Ьай іЬаі Ье тідЬі 
Ьпу іЬаі ігеазиге, апй Ье ЬоидЬі іі, іпеїий-
іпд аіі оЬейіепі сгеаіигез. ТЬе ригеЬазе 
ргісе у/аз ргезепіей іп Ьеауеп, апй іЬе йгзі 
опез іо ГЄСЄІУЄ іЬе Ьепейі іЬегеоі аге іЬове 
у/Ьо аге саііей апй еіесіей іо Ье тетЬегв 
оі іЬе Ноіу Сііу ог "Ьоіу паііоп", ІЬе кіпд-
йот о£ Ьеауеп. ТЬе Кіпдйот тиві Ье сот-
ріеіей апй веі ир, у/ііЬ СЬгіві ^евив іп £и11 
аиіЬогііу апй діогу ав Кіпд, Ье£оге іЬеве 
£аііЬ£и1 теп соиїй Ье дгапіей еуегіавііпд 
1і£е оп еагіЬ. ТЬе гапзот васгійсе, Ьу у/ЬісЬ 
іЬе ригсЬаве ргісе у/ав ргоуійей £ог тап-
кіпй, тизі йгзі Ье раій ОУЄГ Ье£оге апу тап 
соиісі Ье геїеавей £гот ІЬе Ьопйаде о£ йеаіЬ, 
у/ЬісЬ Ьай Ьееп іпЬегііей ІЬгоидЬ Айат. 

Л¥"Ьеп ^зив Ьееате а тап апй у/Ьеп Ье 
у/аз егисійей аз а тап, аі іЬаі ііте аіі іЬе 
£аііЬ£и1 теп ргесейіпд Ьіт апй Ьегеіп теп-
ііопей Ьай равзей ау/ау. ЛУпеге у/еге іЬеу 
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зіпсе іЬеу Ьасі Ьееп соипіей гідЬіеоиз апсі 
Ьасі гесеіуесі а доосі герогі £гот ^ЬоуаЬ? 
Насі іЬеу допе іо Ьеауеп? ТЬе 8сгіріиге 
апз\уегз іЬаі аіі у/еге сіеасі. N0 опе соиїй* 
до іо Ьеауеп Ьеіоге ІЬе ригеЬазе ргісе у/аз 
раій ОУЄГ іп Ьеауеп апсі іЬе Ьеауепіу у/ау 
у/аз ореп. Сопсегпіпд Бауій, 'іЬе тап а£-
іег Сосі'з ОУ/П Ьеагі,' іі із зресійсаііу у/гіі
іеп: "Еог Бауісі із поі азсепсіесі іпіо іЬе 
Ьеауепз: Ьиі Ье заііЬ Ьітзе1£, ТЬе Ьогсі заісі 
ипіо т у Ьогсі, 8іі ІЬои оп т у гідЬі Ьапй, 
ипііі І таке ІЬу £оез ІЬу £ооізіоо1."—Асіз 
2:34,35. 

ЛоЬп іЬе Варіізі у/аз опе о£ іЬе дгеаі 
ргорЬеіз, апсі Ье сап ПЄУЄГ Ье іп Ьеауеп, 
Ьесаизе Ье Ьасі йіей Ье£оге іЬе сгисШхіоп 
о£ іЬе Ьогсі: " Уегіїу І зау ипіо уои, Атопд 
іЬет іЬаі аге Ьогп о£ у/отеп іЬеге ЬаіЬ 
поі гізеп а дгеаіег ІЬап ЛоЬп іЬе Варіізі: 
поІУ/ііЬзіапсІіпд, Ье іЬаі із Іеазі іп іЬе кіпд
сіот о£ Ьеауеп із дгеаіег іЬап Ье."—Маі
іЬеу/ 11:11. 

А11 іЬозе теп йіей апсі у/епі оиі о£ ех
ізіепсе іпіо іЬе дгауе, ог "Ьеіі", Ьиі аіі аге 
Ьеісі іп іЬе тетогу о£ АІтідЬіу Сой, апй 
у/Ьот Ье у/Ш гезиггесі £гот ІЬе йеай іп Ьіз 
ОУ/П йие ііте апй ассогйіпд іо Ьіз рготізе. 
ТЬозе теп Ьай £аііЬ іп іЬе гезиггесііоп, 
апй іЬеге£оге іЬеу епйигей іЬе дгеаі ЙдЬі 
о£ ашісііоп ЄУЄП ипіо йеаіЬ іп огйег "іЬаі 
іЬеу тідЬі оЬіаіп [ІЬе] Ьеііег гезиггес
ііоп ''. — НЄЬГЄУ/З 11: 35. 
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Кезиггесііоп 
ТЬове у/Ьо сотрове іЬе гоуаі Ьоизе, іЬе 

Ьоіу паііоп оі у/ЬісЬ СЬгіві ^вив ів іЬе 
Неасі, рагіісіраіе іп ІЬе "йгзі гезиггее-
ііоп", іЬаі ів іо вау, йгві іп ітрогіапсе 
апсі йгві іп ііте. (Ееуеіаііоп 20:4, 6) ТЬе 
аровіїе Раш у/гоіе іЬаі Ье діасйу вийегесі 
іЬе Іовв оі еуегуіЬіпд іЬаі Ье тідЬі вЬаге 
іп іЬаі гезиггесііоп у/ііЬ СЬгіві ^вив. (РЬі-
Нрріапз 3:7-14) ТЬове у/Ьо Ьауе а рагі іп 
іЬе гевиггесііоп оі СЬгізі аге гаізесі ир оиі 
оі сІеаіЬ апсі тасіе врігіі сгеаіигез апсі аге 
діуеп Ике іттогіаіііу, апсі ІЬеіг еуегіазі
іпд ехізіепсе із іп іЬе врігіі іп Ьеауеп. 

РаііЬіиІ теп оі оИ, ігот АЬеІ іо ІЬе 
Іаві опе оі іЬе ргорЬеів, саппоі Ьауе а рагі 
іп іЬе "йгві гевиггесііоп", іог іЬе геавоп 
іЬаі іЬеу сііесі Ьеіоге іЬе Ьеауепіу у/ау у/аз 
орепесі апсі Ьеіоге апуопе у/ав саііесі іо іЬе 
Ьеауепіу кіпдсіот. ТЬе Иіе оі ІЬове ІаііЬ
іиІ теп вЬаІІ Ье ІОГЄУЄГ Ьитап оп іЬе еагіЬ. 
ТЬеу Ьауе а "Ьеііег гезиггесііоп", ЬОУ/ЄУЄГ, 
іЬап іЬозе оі іЬе Ьитап гасе іп депегаї Ьауе 
у/Ьо аге іауогесі іп ІЬе депегаї гевиггесііоп. 
ТЬове іаііЬіиІ теп оі оИ Ьасі іЬеіг ігіаі оі 
іаііЬ Ьеіоге іЬе ригеЬазе ргісе ог гапзот 
у/аз тасіе ауаіІаЬІе, Ьиі іЬеу Ьасі іиіі іаііЬ 
іп Сосі'з рготізе апсі ІЬеу зЬаіі ГЄСЄІУЄ ІЬе 
Ьепейі оі іЬе гапвот васгійсе Ьесаизе оі 
іЬеіг іаііЬ апсі іаііЬіиІпевз. ОіЬег Ьитап 
сгеаіигез, ІЬаі Ьауе ИУЄСІ оп ІЬе еагіЬ іог 
а веавоп апсі сііесі, аге ЬеИ іп іЬе тетогу 
оі Оосі апсі зЬаИ Ье гевиггесіесі, Ьиі поі оп 
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е̂ иа1 іегтз У/ІІЬ іЬозе £аііЬ£и1 теп о£ оісі 
у/Ьо гесеіуесі ОосГз арргоуаі Ье£оге іЬеу 
сііесі. 

ІПУІЗІЬІЄ 
^ЬоуаЬ Оосі із іЬе дгеаі еіегпаї Врігіі. 

N0 Ьшпап еує сап ЄУЄГ зее Сосі: "Апсі Ье 
ваісі, ТЬои сапві поі вее т у Пасе: £ог ІЬеге 
вЬаІІ по тап вее те , апсі ИУЄ." (Ехосіиз 
33:17-23) ТеЬоуаЬ із ІЬе аІтідЬіу Роіеп-
іаіе, іЬе Кіпд оі еіегпііу. ^егетіаЬ 10: 
10, тагдіп) "[Сгосі] опіу ЬаіЬ іттогіаіііу, 
сіу/еіііпд іп іЬе ИдЬі у/ЬісЬ по тап сап ар-
ргоасЬ ипіо; у/Ьот по тап ЬаіЬ зееп, пог 
сап зее: іо у/Ьот Ье Ьопоиг апсі роу/ег еуег
іазііпд. Атеп."—1 ТітоіЬу 6:16. 

ТЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі ів "іЬе ехргезз 
ітаде" о£ Ьіз ЕаіЬег, ^ЬоуаЬ Сосі. (Не
Ьгеу/з 1:3) Не із ІЬаі дгеаі Врігіі, апсі, 
Ике ^ЬоуаЬ, по Ьитап еує сап ЄУЄГ ЬеЬоІсі 
Ьіт. ТЬе тетЬегз оі іЬе Ьосіу о£ СЬгізі іп 
іЬе гезиггесііоп аге тасіе іп іЬе Икепезз о£ 
СЬгіві ^евиз (1 ^оЬп 3:2), тасіе зрігііз апсі 
у/ііЬ СЬгізі Тезиз іп іЬе НоГу Сііу, апсі сап 
пеуег Ье зееп Ьу Ьитап еуев, Ьесаизе Ьи
тап еуез саппоі зее а зрігіі. ТЬеге£оге ТЬе 
ТНЕОСКАТІС СОУЕВКМЕИТ, іЬе Ноіу Сііу, 
у/Ш аіу/ауз Ье ІПУІВІЬІЄ іо Ьшпап еуев, Ьиі 
у/Ш ехегсіве аЬзоІиіе сопігої ОУЄГ аіі іЬіпдз 
іп іЬе еагіЬ. 

УізіЬІе 
у7Ьеп Сосі зеі ир Ьіз іурісаі іЬеосгасу 

у/ііЬ Ізгаеі апсі гиіесі ОУЄГ Ізгаеі аз Ьіз еЬоз-
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еп реоріе, попе оі ІЬе І8ГаЄІІІЄ8 8аУ/ Ьіпі; 
уеі ІЬеу ОЬЗЄГУЄСІ Ьіз роу/ег. \УЬеп Оосі 
вроке іо Ьіз ІаііЬіиІ шеп Ье 8епі ап апдеї 
аз Ьіз теззепдег, у/Ьо арреагесі іп Ьитап 
іогт апсі СІЄІІУЄГЄСІ ІЬе теззаде ігот ІЬе 
Мозі НідЬ. (Оепезіз 22:11; ЛозЬиа 5:13¬
15; Лисідез б: 11) Оосі тасіе іЬе еагіЬ іот 
тап апсі Не тасіе тап іог іЬе еагіЬ, апсі 
іп сіие ііте гідЬіеоиз теп зЬаіі НУЄ ІОГ ЄУЄГ 
оп іЬе еагіЬ. ТЬеу зЬаіі Ьауе ап огдапіяа-
ііоп іЬаі зЬаіі доуегп іп гідЬіеоизпезз. ТЬаі 
огдапігаііоп у/Ш Ье, поі а сіетосгасу, Ьиі 
а доуегптепі гергезепіаііуе оі ІЬе дгеаі 
ТНЕОСКАСУ, асііпд ипсіег іЬе сіігесі зирег-
уівіоп оі іЬе Кіпд оі іЬе дгеаі ТНЕОСКАТІО 
ООУЕІЙШЕКТ. Несезвагіїу іЬаі гергезепіа
ііуе доуегптепі у/Ш Ье уізіЬІе іо Ьитап 
еуез, апсі іЬе реоріе у/Ш ГЄСЄІУЄ іЬе 1ау/8 
апсі іпзігисііопз ІЬгоидЬ іЬозе уізіЬІе гер-
гезепіаііуез. 

Ргіпсез 
А "ргіпсе" із а зоуегеідп гиіег арроіпі

есі Ьу апсі асііпд ипсіег іЬе сіігесі соттапсі 
оі іЬе зиргете ог ЬідЬег роу/егз. ЛеЬоуаЬ 
Оосі апсі СЬгізі Лезиз Ьіз Кіпд аге "ІЬе 
НідЬег РОУ/ЄГЗ" . (Котапз 13:1) ЛеЬоуаЬ 
із іЬе Кіпд оі еіегпііу ОУЄГ аіі, апсі СЬгізі 
Л*езиз із іЬе Кіпд оі іЬе Ноіу Сііу апсі, аз 
іЬе СЬіеі Ехесиііуе арроіпіесі Ьу ЛеЬоуаЬ, 
Ьаз апсі ЄХЄГСІ8Є8 аіі роу/ег іп Ьеауеп апсі 
іп еагіЬ. (МаііЬеу/ 28:18; ЛоЬп 5:22,26) 
ТЬе Ьогсі Лезиз СЬгізі із "іЬе Ргіпсе оі 
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Реасе", апсі ироп Ьіз вЬоиІсіег ІЬе доуегп
тепі; оі Т Н Е ТНЕОСВАСТ зЬаіі гезі. (ІзаіаЬ 
9:6, 7) ТЬе сЬіеі гиіег атопдзі теп ар
роіпіесі Ьу іЬе Ьогсі із а ргіпсе. — Оепезіз 
32:28; 1 Клпдз 14:7. 

"Іп АИ іЬе ЕагіЬ" 
ТЬе ІаііЬіиІ теп оі іЬе паііоп оі Ізгаеі 

у/еге саііесі 'іаіЬегз іп Ізгаеі' апсі у/еге зо 
гесодпіяесі Ьу ІЬе Ізгаеіііез, апсі аге ІЬиз 
зрокеп оі іп іЬе "У/огсі оі Оосі. (Асіз 3: 22) 
ТЬозе іаііЬіиІ теп оі оісі У/ЬО Ьасі іаііЬ іп 
ІЬе сотіпд ТНЕОСКАТІС СОУЕВИМЕЇТТ апсі 
у/еге ипсіег іЬе дгеаі іезі ргоуесі іЬеіг іаііЬ 
апсі іпіедгііу іоу/агсі Оосі; апсі у/Ьііе а іопд 
ііте адо іЬеу сііесі апсі у/епі іпіо іЬе іотЬ 
ог дгауе, уеі іп ІЬе тетогу апсі ригрозе оі 
АІтідЬіу Оосі іЬеу Ьауе ИУЄСІ, Ьесаизе іі із 
Ьіз ехргезз ригрозе Ьу апсі ІЬгоидЬ СЬгізі 
^зиз іо гезиггесі іЬет ігот ІЬе сіеасі. (Ех
осіиз 3:6; МаііЬеу/ 22:31,32) Віпсе ІЬозе 
ІаііЬіиІ теп апсі зегуапіз оі ^ЬоуаЬ Оосі 
Ьауе оррогіипііу оі а "Ьеііег гезиггесііоп", 
апсі зіпсе Оосі дауе Ьіз У/ОГСІ О І рготізе ІЬаі 
Ье Ьасі "ргерагесі іог іЬет а сііу", іЬаі із, 
ап огдапігаііоп, у/Ьеге У/Ш ІЬеіг еіегпаї 
ехізіепсе Ье? апсі у/Ьаі розіііоп ог ріасе іп 
Оосі'з дгеаі аггапдетепі зЬаіі ІЬеу Ьауе? 
ТЬіз диезііоп із апзу/егесі іп ІЬе іоіїоу/іпд 
зсгіріиге, іо у/іі: "Ь^ГЗТЕАО ОЕ Т Н Ї РАТНЕВЗ 
ЗНАЬЬ ВЕ Т Н Т С Н Ш Ж Е ї ї , У /НОМ ТНОИ М А Ї -
Е8Т М А К Е РВШСЕ8 Ш АЬЬ ТНЕ Е А К Т Н . " — 
Рзаїт 45:16. 
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СЬгіві; ^виз ЬоидЬі; ІЬове £аііЬ£и1 теп, 
апсі ЬоидЬі іЬеіг гідЬів іо 1і£е у/ііЬ Ьів ОУЛІ 
1і£еЬ1оос1. ТЬеу тиві іЬеге£оге ГЄСЄІУЄ 1і£е 
£гот Сосі Ьу апсі ІЬгоидЬ СЬгіві ^зиз. Іі 
ів іЬе У/Ш о£ Сосі іЬаі СЬгіві ^зиз вЬаІІ 
гаіве іЬет оиі о£ сІеаіЬ апсі діуе ІЬет 1і£е. 
(Еотапв 6:23; 5:18,19) ТЬеіг гевиггес
ііоп вЬаІІ іаке ріасе, ассогсііпд іо ІЬе 8сгір-
іигев, У7Ьеп іЬе Кіпдсіот еотев апсі Ьедіпз 
іо £ипсііоп. \¥"Ьеп гаівесі £гот іЬе сіеасі апсі 
діуеп 1і£е іЬеу УЛІІ Ье ІЬе "сЬіїсІгеп" о£ 
СЬгізі ^зиз Ьесаизе гесеіуіпд 1і£е Ьу апсі 
ІЬгоидЬ Ьіт. ТЬеге£оге іі із сегіаіп іЬаі 
іЬозе £аііЬ£и1 теп УГШ Ье гаівесі £гот ІЬе 
сіеасі аз рег£есі Ьитап сгеаіигез, апсі Ье 
арроіпіесі іо апсі оссиру іЬе ЬідЬ ровіііоп о£ 
"ргіпсев [ог уівіЬІе оуегіогсів ог воуегеідп 
гиіегз] іп аіі ІЬе еагіЬ". ТЬеу УЛІІ поі Ье 
а рагі о£ іЬе Ноіу Сііу, ог ТНЕООКАТІС СОУ-
ЕВКМЕЇЇТ, Ьесаизе іЬаі із зрігііиаі; Ьиі іЬеу 
УТІІІ осеиру іЬе ЬідЬ ровіііоп о£ уівіЬІе гер-
гезепіаііуез о£ іЬе Ноіу Сііу, ог ТНЕОСВАСТ, 
апсі У7ІІ1 доуегп ог гиіе іЬе реоріез о£ іЬе 
еагіЬ, апсі аіі іЬе реоріе УЛІІ Іоок іо іЬет 
іо ГЄСЄІУЄ іпвігисііоп £гот іЬет. 

Іп £и11 соггоЬогаііоп о£ іЬів поіе іЬе 
у/огсів, іо УЛІ, "ВеЬокІ, а кіпд вЬаІІ геідп 
іп гідЬіеоивпевв, апсі ргіпсев зЬаіі гиіе іп 
Зисідтепі." (ІзаіаЬ 32:1) ТЬе Кіпд Татез 
ог АиіЬогіхесі Уегвіоп ивез ІЬе У7огсі зисід-
тепі аз іо ІЬе таппег о£ іЬе гиіе о£ ІЬезе 
ргіпсев, У7Ьегеаз апоіЬег ігапзіаііоп геп-
сіегв іЬе У/ОГСІ утЬісе. ВоіЬ аге соггесі. ТЬе 



Р В І И С Е В 183 

дисідтепів ог зисіісіаі сіеіегтіпаііопв аге 
тасіе Ьу Ше Ьогсі, апсі ІЬозе ІаііЬіиІ ргіпсев 
УЛІІ саггу оиі; ог ехесиіе ІЬозе дисідтепіз 
ргеуіоизіу ул*іііеп апсі тасіе Ьу Ше Ьогсі, 
апсі іЬеу УЛІІ саггу оиі; Шеве ;}ис1дтепІв ог 
огсіегв У/ІІЬ ехасі зизіісе іо аіі. А11 Ше рео
ріез Шаі; ИУЄ оп еагШ зЬаіі соте ипсіег Шеіг 
уізіЬІе гиіе ог соттапсі. ТЬаі; у/Ш Ье а гиіе 
Шаі; УЛІІ Ье а доу іо Ше У/ЬОІЄ еагШ апсі аіі 
Ше реоріе іп і і "ЛУЬеп Ше гідЬіеоиз аге 
іп аиіЬогііу, Ше реоріе гедоісе." — РГОУ
ЄГЬЗ 2 9 : 2 . 

"ТЬаі із сегіаіпіу іЬгШіпд," ваісі ЛоЬп. 
"Еипісе, Ьу Ше дгасе оі Ше Ьогсі у/е тау 
вее Шове іаііЬіиІ ргіпсев вооп. \Уе зЬаіі Ье 
апхіоив іо вее ІЬет апсі ІОІІОУ/ Шеіг Іеасі. 
Ав ^виз заісі, 'АЬгаЬат Ьу іаііЬ зау/ Ше 
сіау оі Нів ктдсіот, у/ЬісЬ вЬаІІ гиіе іп 
гідЬіеоизпезз, апсі Ье гедоісесі.' АЬгаЬат 
вау/ іі Ьу іаііЬ. ІЯОУ/ Ьу іаііЬ у/е зее Ше 
гідЬіеоиз доуегптепі ог гиіе оі Ше у/огИ, 
апсі у/е сіо ПОУ/ гедоісе. Ьеі ив сопііпие оиг 
віисііев апсі Іеагп ігот Ше 8сгіріигез у/Ьаі 
тау Ье оиг ровіііоп ог ріасе іп Ше Ьогсі'в 
дгасіоив аггапдетепі" 
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У: 1 ж 
ГАЛегшвІЬеЬеІсІ.аші.Іо. 
а Згеаі тиШ(ис1е,\уЬісЬ по 
т а п соиИ пшпЬег, о ґ аІІ 
паіюпз, апсі кнкігеск, апсі 
реоріе, апсі іоп^иех, $ІосхІ Ье-
Гоге ІЬе Ілгопе, але) Ьеіоге т е 
ЬатЬ,сІо1ЬесІ№іІ1тЬіІегоЬе5, 
алеї раїов т (Ьеіг папск." 

-Кегеїаіюп 7 9. 

ІЕНОУАН Ьиіїсів 
^ ир 2іоп, Ьів сарі-
іаі огдапігаііоп, 
апсі ІЬеп такез рго
уізіоп іог іаііЬіиІ 
апсі оЬесІіепі теп іо 

ас^иі̂ е іЬаі У/ЬІСЬ Асіат іогіеііесі Ьу геа
воп оі Ьів сІівоЬесІіепсе. Мап ів іЬе ЬідЬеві 
еіетепі оі апітаї Іііе, Ьиі 6к>с1 етріоуз ІЬе 
патез оі 1ОУ/ЄГ апітаїз іо Шизігаіе ЬоіЬ 
сІівоЬесІіепі апсі оЬесІіепі теп. Ооаів аге 
ивесі іо зутЬоІіге СІівоЬесІіепі Ьитап сгеа-
іигев; зЬеер изесі іо вутЬоІіге оЬесІіепі теп. 
Іі ів іЬозе оЬесІіепі теп іЬаі аге саііесі Ьу 
іЬе Ьогсі "оіЬег зЬеер". 

Т Н Е ТНЕОСКАСУ. ів іЬе доуегптепі сге
аіесі апсі Ьиііі ир Ьу іЬе АІтідЬіу Оосі ав 
Ьів сарііаі огдапігаііоп апсі у/ЬісЬ вЬаД 
гиіе іЬе У/ОГІСІ. ТЬове У/ЬО аге тасіе т е т 
Ьегв оі іЬаі доуегптепі аге веіесіесі апсі 

184 
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еіесіесі Ьу ^ЬоуаЬ. ТЬеіг питЬег із сіей-
пііеіу йхесі Ьеіоге іЬе зеїееііоп Ьедіпз, апсі 
Шз із етрЬазігес! аі Веуеіаііоп 7:1-8. Іі 
із тапііезіГу сегіаіп іЬаі у/Ьеп Т Н Е Т Н Е 
ОСВАСТ із сотріеіесі іЬеге із по іигіЬег ор-
рогіипііу іог сгеаіигез іо Ье іпзіаііесі іпіо 
ІЬаі доуегптепі. ^зиз иііегесі а рагаЬІе 
сопсегпіпд іЬе Кіпдсіот апсі сопсіисіесі іі 
у/ііЬ іЬе зіаіетепі: 'ЛУ'Ьеп іЬе Вгісіедгоот 
[у/ЬісЬ із СЬгізі ^зив] сате, іЬеу ІЬаі у/еге 
геасіу у/епі іп у/ііЬ Ьіт, апсі іЬе сіоог у/аз 
зЬиі.' (МаііЬеу/ 25:1-10; Ьике 13:24,25) 
ТЬозе гесеіуесі Ьу ІЬе Ьогсі апсі тасіе т е т 
Ьегз оі іЬе Кіпдсіот Ье саііз ІЬе "Иіііе 
йоск" оі Ьіз зЬеер, Ьесаизе іЬе питЬег із 
сотрагаііуеіу зтаїї апсі із йейпііеГу йхесі. 
(Ьике 12:32) 8исЬ аге іЬе опез іЬаі аге 
аззосіаіесі у/ііЬ СЬгізі ^зиз іп Ьеауеп. 

Азісіе ігот іЬозе У/ЬО сотрозе ІЬе "Іііііе 
Йоск" іЬеге аге Ьитап сгеаіигез іЬаі деі 
Иіе еуегіазііпд апсі тизі ИУЄ оп ІЬе еагіЬ. 
Сосі сіісі поі таке ІЬе еагіЬ іп уаіп, Ьиі 
Ье тасіе іі іо Ье іпЬаЬііесІ Ьу регіесі теп. 
(ІзаіаЬ 45:12,18) Рог сепіигіез ІЬе БЄУІІ 
Ьаз аііетріесі іо ргеуепі іЬеге Ьеіпд а рег
іесі тап оп еагіЬ, апсі іЬіз ейогі оп іЬе 
БЄУІІ 'З рагі Ьаз Ьееп риі іогіЬ Ьу Ьіт іо 
саггу оиі Ьіз у/іскесі сЬаІІепде іо ^ЬоуаЬ 
іЬаі Сосі соиісі поі риі теп оп еагіЬ ІЬаі 
у/оиИ гетаіп ІаііЬіиІ іо Ьіт. ТЬе БЄУІІ 'З 
сЬаІІепде зЬаіі іаіі Йаі. 

Сосі'з ригрозе саппоі іаіі, Ьесаизе Ье із 
аіі-роу/егіиі. ^ЬоуаЬ зауз, " І Ьауе зрокеп 
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іі, І УЛІІ аізо Ьгіпд іі іо разз; І Ьауе риг-
розесі іі, І У/Ш аізо сіо іі ." (ІзаіаЬ 46:11) 
"8о зЬаіі т у У/ОГСІ Ье іЬаі доеіЬ іогіЬ оиі 
оі т у тоиіЬ: іі зЬаіі поі геіигп ипіо т е 
УОІСІ; Ьиі іі зЬаіі асеотрПвЬ ІЬаі у/ЬісЬ І 
ріеазе, апсі іі зЬаіі ргозрег іп ІЬе іЬіпд 
у/Ьегеіо І зепі іі."—ІзаіаЬ 55:11. 

Ніз аппоипеесі ригрозе із іо таке ІЬе 
еагіЬ а йі ріасе іог гідЬіеоиз Ьитап сгеа
іигез іо ІІУЄ. "ТЬе еагіЬ аЬісІеіЬ іог ЄУЄГ." 
(Есс1е8Іазіе81:4) ТЬаі теапз іЬаі іЬе еагіЬ 
зЬаіі Ье іЬе еуегіазііпд Ьоте оі гідЬіеоиз, 
регіесі теп. ВідЬіеоиз теп зЬаіі гиіе іЬе 
еагіЬ ипсіег іЬе сіігееііоп апсі зирегуізіоп 
оі іЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі. У7Ьаі ріасе Ьаз 
іЬе Ьогсі ргоуісіесі іог Ьіз "оіЬег зЬеер"? 

ІсІепШісаііоп 
Іі арреагз іо Ье іЬе гиіе ІЬаі ^ЬоуаЬ 

Ьгіпдз аЬоиі сопсііііопз іп іиїйіітепі оі Ьіз 
ргорЬесу апсі, аііег ІЬаі, регтііз Ьіз ІаііЬ
іиІ зегуапіз іо зее іЬе іиИШтепі оі іЬе 
ргорЬесу апсі зотеіітез іо Ьауе а рагі іп 
іЬе іиШІтепі. ^езиз иііегесі а дгеаі ргорЬ
есу сопсегпіпд Ьіз сотіпд іп діогу апсі іп 
роу/ег іо Ьедіп Ьіз геідп, апсі ІЬіз ргорЬесу 
Ьедап іо Ьауе іиІШІтепі іп 1914, апсі Ьіз 
сотіпд іо ІЬе іетріе оі Сосі іоок ріасе іп 
1918. Веіоге іЬаі ііте по Ьитап сгеаіиге 
соиісі ипсіегзіапсі у/Ьот іЬе Ьогсі теапі Ьу 
Ьіз зіаіетепі ЧЬе зЬеер оп т у гідЬі Ьапсі'. 
N016 іЬе ргорЬесу, у/ЬісЬ геасіз: " УТЬеп іЬе 
8оп оі тап зЬаіі соте іп Ьіз діогу, апсі аіі 
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іЬе Ьоіу апдеїв у/ііЬ Ьіт, іЬеп зЬаіі Ье зіі 
ироп ІЬе іЬгопе оі Ьіз діогу."—МаііЬеу/ 
25:31. 

ТЬаі пхев іЬе ііте іог іЬе Ьогсі'з ар
реагіпд аі іЬе іетріе іог зиадтепі, апсі 
у/ЬіеЬ сате іо разз іп АЛ). 1918. ТЬеге-
аііег Ье сопсіиеіз Ьіз зисідтепі, 8 е р а г а і і п д 
іЬозе регзопз оі доо<1-у/Ш іоу/агсі Ьів кіпд
сіот ігот іЬозе у/Ьо аге адаіпзі Ьіз кіпд
сіот. ТЬозе оі доосі-у/ііі Ье саіів ЧЬе зЬеер 
оп т у гідЬі Ьапсі', у/ЬісЬ тапііезіїу аге 
іЬе "оіЬег зЬеер" тепііопесі аі ЛоЬп 10:16. 
8исЬ Ьитап сгеаіигез, рісіигесі Ьу Ьіз "оіЬ
ег зЬеер", саппоі до іо Ьеауеп, апсі іЬеге-
іоге тиві йпсі Иіе оп іЬе еагіЬ. Оосі'в риг
розе і гот іЬе Ьедіппіпд у/ав іЬаі гідЬіеоиз 
теп ипсіег ЬІ8 кіпдсіот зЬоиІсІ ГЄСЄІУЄ ІЬе 
Ьепейі оі іЬе Кіпдсіот, у/ЬіеЬ ^ е 8 и з риг
сЬазесІ у/ііЬ Ьіз ОУ/П ИіеЬІоосІ: "Апсі Ье вЬаІІ 
зеі ІЬе вЬеер оп Ьіз гідЬі Ьапсі, Ьиі іЬе доаіз 
оп іЬе Іеіі. ТЬеп зЬаИ іЬе Кіпд зау ипіо 
іЬет оп Ьіз гідЬі Ьапсі, Соте, уе Ьіеззесі оі 
т у РаіЬег, іпЬегіі іЬе кіпдсіот ргерагесі 
іог уои ігот іЬе іоипсіаііоп оі ІЬе У/ОГІСІ; 
іог І у/аз ап Ьипдгесі, апсі уе дауе т е теаі ; 
І у/аа ІЬігзіу, апсі уе дауе т е сігіпк: І у/аз 
а зігапдег, апсі уе іоок т е іп."—МаііЬеу/ 
25:33-35. 

ТЬе арозіїе «ГоЬп, у/Ьо у/гоіе сіоу/п ТЬе 
Ееуеіаііоп аі іЬе сіісіаііоп оі ІЬе Ьогсі, зре-
сШсаІІу гергевепіесі ог рісіигесі ІЬе ІаііЬ
іиІ вегуапів оі іЬе Ьогсі у/Ьо аге оп ІЬе 
еагіЬ аі ІЬе ііте оі ІЬе сотіпд оі СЬгіві 
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Лезиз іо ІЬе іетріе. ТУЬеп Ье у/гоіе, ЛоЬп 
у/аз іп ЬапізЬтепі оп ІЬе ізіе оі Раітоз. 
Оосі'з ІаііЬіиІ реоріе ПОУ/ оп ІЬе еагіЬ аге 
іп ЬапізЬтепі зо іаг аз оіЬег реоріез оі 
ІЬе еагіЬ аге сопсегпесі. ТЬеу аге Ьаіесі Ьу 
аіі іЬе паііопз Ьесаизе ІЬеу аге ІаііЬіиІ іо 
ІЬе Ьогсі, ЄУЄП аз Л~езиз іогеіоісі. (МаііЬеу/ 
24: 9) ЛоЬп Ьасі тасіе іпдиігу аз іо іЬе ійеп-
іііу оі іЬе "дгеаі тиііііисіе" у/ЬісЬ Ье йгзі 
ЬеЬеІй, аз сІезсгіЬес! аі Ееуеіаііоп 7:9 апсі 
Ееуеіаііоп 7:13,14. Ьікеу/ізе аі ІЬе ііте 
оі Ьіз сотіпд іо ІЬе іетріе ІЬе ІаііЬіиІ іоі-
ІОУ/ЄГЗ оі СЬгізі Лезиз сіісі поі кпоу/ іЬе 
ійепіііу оі ІЬе "дгеаі тиііііисіе", апсі зо 
ІЬеу Ьасі іо іпдиіге, апсі іп сіие ііте іЬе 
Ьогсі геуеаіесі ІЬе ісіепіііу оі ІЬаі тиііі-
іисіе. Іі арреагз еіеагіу ігот іЬе 8сгіріигев 
іЬаі по опе оп іЬе еагіЬ соиісі ісіепіііу іЬе 
"дгеаі тиііііийе" ипііі аііег іЬе сотіпд 
оі іЬе Ьогсі іо іЬе іетріе. ТЬегеаііег іі із 
іЬе У/Ш оі Оой іЬаі Ьіз ІаііЬіиІ реоріе 
оп іЬе еагіЬ зЬаіі ипсіегзіапсі. (Кеуеіаііоп 
1:11; Бапіеі 12:10) КОУ/ ІЬеу зее ІЬаі ІЬе 
"дгеаі тиііііисіе" аге іЬе зате аз іЬе 
Ьогй'з "оіЬег зЬеер". 

Ргіог іо іЬе сотіпд оі ІЬе Ьогсі іо Ьіз 
іетріе зіпсеге зіисіепіз оі іЬе ВіЬІе Ьасі 
ипсіегзіоосі іЬаі іЬе "дгеаі тиііііийе" теп
ііопесі аі Ееуеіаііоп ЗЄУЄП ІЗ а зрігііиаі сот
рапу оі зесопсіагу ітрогіапсе, роззеззіпд а 
Іевз йедгее оі іаііЬ іЬап іЬаі оі іЬозе у/Ьо 
зЬаіі геідп у/ііЬ СЬгізі. ТЬаі УІЄУ/ соиїй поі 
Ье еоггесі, іог іЬе іоііоу/іпд геазопз: N0 
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опе сап ріеазе Оосі ипіезз Ье Ьаз апсі ехег-
СІ8Є8 іаііЬ апсі із ІаііЬіиІ. "Оосі І8 по ге-
зресіег оі регзопз," апсі Ье еЬапдез поі. 
(Асіз 10:34; МаїасЬі 3:6) АП оі тап
кіпсі У/ЬО деі Иіе тизі таіпіаіп ІЬеіг іп
іедгііу іоу/агсі Оосі, апсі Ьепсе тизі Ьауе 
апсі ехегсізе іаііЬ апсі тизі ргоуе ІаііЬіиІ. 
Іі із опіу зисЬ іЬаі Ьауе рагі іп ІЬе уіпсііса-
ііоп оі «ТеЬоуаЬ'з пате. 'А зесопсіагу сіазз 
оі Іезз іаііЬ,' іЬегеіоге, із у/ЬоІГу іпсопзізі-
епі у/ііЬ Оосі'з ригрозе. 

ЛоЬп гесогсіз іЬе іасі іЬаі 144,000 т е т 
Ьегз аге оі "іЬе Ьосіу оі СЬгізі", у/ЬісЬ 
геідп у/ііЬ Ьіт. Веіоге Ье Ьасі а УІЗІОП оі 
зисЬ Ье Ьасі по УІЗІОП ОІ іЬе "дгеаі тиііі-
іисіе". ТЬеп Ье зауз: "Аііег ІЬіз І ЬеЬеИ, 
апсі, Іо, а дгеаі тиііііисіе, у/ЬісЬ по тап 
соиН питЬег, оі аіі паііопз, апсі кіпсігесіз, 
апсі реоріе, апсі іопдиез, зіоосі Ьеіоге іЬе 
іЬгопе, апсі Ьеіоге іЬе ЬатЬ, СІОІЬЄСІ У/ІІЬ 
у/Ьііе гоЬез, апсі раїтз іп іЬеіг Ьапсіз." 
(Ееуеіаііоп 7:9) Іі іЬегеіоге сіеагіу ар-
реагз ІЬаі ІЬе зрігіі сіазз аге а йхесі пит
Ьег, Ьесаизе іЬезе аге а рагі оі ІЬе Кіпд
сіот. ТЬозе оі іЬе "дгеаі тиііііисіе" аге 
поі а Итііесі питЬег, Ьиі гаіЬег ІЬе Ьогсі 
орепз іЬе луау іог аз тапу іо соте аз тау 
сіезіге іо зегуе Ьіт. Не риіз по Итііаііоп 
оп іЬе питЬег. ТЬезе соте ігот аіі па
ііопз. ТЬеу зіапсі "Ьеіоге ІЬе іЬгопе", 
у/ЬісЬ ЗЬОУ/З іЬаі іЬеу аге поі іп іЬе іЬгопе 
апсі поі а рагі оі іЬе Кіпдсіот. ТЬеу сіо 
поі Ьауе іо Ье іп Ьеауеп іп огсіег іо Ье Ье-
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іоге Ше Шгопе оі дисідтепі, Ьиі, оп іЬе 
сопігагу, іЬеіг з'исідтепі іакез ріасе оп 
еагіЬ; апсі ІЬіз із ЗЬОУ/П Ьу іЬе У/ОГСІЗ ОІ 

Зетв аі МаііЬеу/ 25: 31, 32. ТЬеу зіапсі Ье
іоге іЬе ЬатЬ, ІЬаі із, Ьеіоге СЬгізі ^езиз, 
іЬе дгеаі.Лисіде апсі Кіпд. ТЬеу Ьауе а 
зіапсііпд апсі аге іЬиз гесеіуесі Ьу іЬе Ьогсі. 
ТЬеу аге, аз зутЬоІісаІІу зіаіесі, "СІОІЬЄСІ 
у/ііЬ у/Ьііе гоЬез." ЕасЬ опе Ьаз а гоЬе, 
зЬоу/іпд іЬаі іЬе гоЬе із а теапз оі ісіеп-
іШсаііоп оі іЬе іпсііуісіиаі тетЬегз. ТЬеіг 
Ьеіпд у/Ьііе гоЬез зутЬоІігез іЬаі іЬеу аге 
сіеап апсі риге. 

НОУ/ сіо ІЬеу деі еіеап апсі Ьауе риге 
гоЬез1? ТЬе 8сгіріигез апзу/ег іЬаі іЬеу 
"Ьауе у/азЬесІ іЬеіг гоЬез . . . іп іЬе Ьіоосі 
оі іЬе ЬатЬ" (Ееуеіаііоп 7:14); іЬаі із 
іо зау, іЬеу Ьауе ехегсізесі іаііЬ іп іЬе Ьогсі 
^зиз СЬгізі, іЬе ЬатЬ оі Сосі, У/ЬО іакез 
ау/ау іЬе зіп оі іЬе у/огИ. (ЛоЬп 1:29) 
ТЬеу Ьауе ехегсізесі іаііЬ Ьу сотіпд іо іЬе 
Ьогсі апсі оЬеуіпд Ьіз соттапсітепіз. ТЬеу 
аізо арреаг у/ііЬ "раїтз іп іЬеіг Ьапсіз". 
" Р а ї т з " зутЬоІіге іЬаі іЬеу аге гесодпіи-
іпд СЬгізі Лезиз аз ІЬе Кіпд, апсі іЬеу у/еі-
соте Ьіт у/ііЬ зЬоиіз оі з'оу. ТЬіз у/аз іоге-
зЬасІоу/есІ аі іЬе ііте Лезиз госіе іпіо Леги-
заіет апсі ойегесі Ьітзеїі аз Кіпд, апсі аі 
іЬаі ііте "а дгеаі тиііііисіе . . . іоок іЬе 
ЬгапсЬез оі іЬе раїт ігеез, апсі у/епі іогіЬ 
іо тееі Ь і т " апсі Ьаііесі Ьіт аз Кіпд. (ЛоЬп 
12:12,13, Ат. ВЄУ. Уег.; МаііЬеу/ 21: 8, 9) 
Іп зутЬоІіс рЬгазе оі Ееуеіаііоп 7: 9, Шаі 
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"дгеаі тиіііішіе" зіоосі Ьеіоге іЬе Ьогсі'з 
іЬгопе оі дисідтепі апсі іЬеге гесеіуесі ІЬе 
Ьогсі'з арргоуаі, апсі іЬеу гееодпіяесі апсі 
ассеріесі СЬгізі Тезиз аз іЬеіг Ьогсі, Ее-
сіеетег апсі Кіпд. ТЬозе рісіигесі іЬеге аз 
іЬе "дгеаі шиїіііисіе" дауе ехргеззіоп іо 
іЬеіг доу, аз із зіаіесі: "[ТЬеу] сгіесі у/ііЬ 
а Іоисі уоісе, зауіпд, 8аІуаііоп іо оиг Сосі 
у/ЬісЬ зіііеіЬ ироп іЬе ІЬгопе, апсі ипіо іЬе 
ЬатЬ." (Ееуеіаііоп 7:10) ТЬиз ІЬеу ЗЬОУ/ 
іЬаі іЬеу Ьауе Іеагпесі апсі ЬЄІІЄУЄСІ іЬаі іо 
АІтідЬіу Сосі Ьеіопдз заіуаііоп, у/ЬісЬ Ье 
із діуіпд іо тап Ьу апсі ІЬгоидЬ СЬгізі Зе-
зиз, іЬе ригсЬазег апсі Весіеетег.—Рзаїт 
3:8; Асіз 4:12; Еотапз 6: 23. 

Ееуеіаііоп 7:11,12 сІезсгіЬез іЬе Ьеауеп
іу сгеаіигез д'оіпіпд іп іЬе ргаізе оі ^Ьо-
уаЬ Ьесаизе іЬе ііте Ьаз соте іог іЬе даіЬ-
егіпд оі іЬе Ьогсі'з "оіЬег зЬеер". ТЬеп 
іі у/аз іЬаі іЬе диезііоп у/аз ргороипсіесі 
сопсегпіпд іЬе тиііііисіе: "АУЬаі аге ІЬезе 
у/ЬісЬ аге аггауесі іп у/Ьііе гоЬез? апсі 
у/Ьепсе сате іЬеу?" (Уз. 13) ТЬе апзу/ег 
із діуеп: "ТЬезе аге іЬеу у/ЬісЬ сате оиі 
оі дгеаі ігіЬиІаііоп, апсі Ьауе у/азЬес! ІЬеіг 
гоЬез... іп іЬе Ьіоосі оі іЬе ЬатЬ.'' (Уз. 14) 
ТЬаі теапз іЬаі іЬеу Ьауе Ьееп даіЬегес! 
ипіо іЬе Ьогсі іп ігоиЬІезоте іітез. 

РЬувісаІ Расіз 
УУЬеп іЬе рЬузіеаІ іасіз ІЬаі Ьауе соте 

іо разз йі іЬе ргорЬесу, іЬеп у/е тау Ье 
зиге іЬаі у/е Ьауе а ргорег ипсіегзіапсііпд 
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оі ІЬе ргорЬесу. ТЬе ЗЄУЄПІЬ сЬаріег оі 
Веуеіаііоп із ргорЬесу. ЇТоіе іЬе іасіз іЬаі 
Ьауе Ьееп ЬгоидЬі іо разз апсі тасіе сіеаг 
іп гесепі іітез. Іп ІЬе геїідіоиз сіепотіпа-
ііопз, саііесі "сЬигсЬез", ІЬеге Ьауе Ьееп 
апсі зііИ аге тапу регзопз У/ЬО аге тасіе 
засі Ьу геазоп оі іЬе ргасіісез іЬаі аге саг-
гіесі оп іп іЬозе огдапігаііопз іп іЬе пате 
оі іЬе Ьогсі. ТЬезе засі регзопз Ьауе а сіе
зіге іо кпоу/ аЬоиі Оосі апсі СЬгізі іЬаі 
ІЬеіг Ьеагіз тау Ье Шіесі у/ііЬ д'оу. ТЬезе 
аге іЬе опез іЬаі Ьипдег апсі іЬігзі іог 
гідЬіеоизпезз. ^ЬоуаЬ'з ІаііЬіиІ у/ііпеззез, 
асііпд ипсіег іЬе соттапсі оі СЬгізі ^зиз, 
діуе іо зисЬ зіпсеге регзопз іпіогтаііоп оі 
апсі сопсегпіпд Оосі'з кіпдсіот, апсі іЬіз 
іЬеу сіо Ьу іакіпд іо іЬет іЬе кпоу/іесіде 
оі іЬе ігиіЬ апсі ІЬиз "зеі а тагк ироп іЬе 
іогеЬеасІз [зеаі оі іпіеііідепсе] оі ІЬе теп 
ІЬаі зідЬ, апсі ІЬаі сгу, іог аіі іЬе аЬоті-
паііопз іЬаі Ье сіопе іп іЬе тісізі іЬегеоі 
[іЬаі із, іп іЬе тісізі оі іЬе геїідіоиз соп-
дгедаііопз]". (Еяекіеі 9:4) Еог зеуегаї 
уеагз ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез Ьауе Ьееп саггу-
іпд іЬе Кіпдсіот теззаде іо ІЬозе оіЬег рег
зопз У/ЬО Ьауе Ьипдегесі апсі іЬігзіесІ іог 
гідЬіеоизпезз, апсі іп гесепі топіЬз тапу 
Ьауе Йесі ігот іЬе геїідіоиз іпзіііиііопз апсі 
Ьауе іакеп іЬеіг зіапсі йгтіу оп іЬе зісіе оі 
^ЬоуаЬ апсі Ьіз ТНЕОСКАТІС СОУЕККМЕКТ 
ипсіег СЬгізі ^зиз. 8исЬ аге ІЬе опез іо 
у/Ьот ^зиз геіеггесі у/Ьеп Ье заісі: "Віеззесі 
аге іЬеу у/ЬісЬ сіо Ьипдег апсі іЬігзі аііег 
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гідЬіеоизпезз: іог іЬеу зЬаіі Ье Шіесі."— 
МаііЬеу/ 5:6. 

^ЬоуаЬ'в у/ііпеввев Ьауе Ьееп доіпд ігот 
Ьоиве іо Ьоиве У/ІІЬ іЬе тевзаде о£ іЬе Кіпд
сіот, апсі тиііііисіез оі реоріе Ьауе соте 
апсі аге сотіпд іо ІЬе Ьогсі, апсі аге іеагп-
іпд о£ Ьіз ригрозе апсі іакіпд ІЬеіг зіапсі 
йгтіу оп іЬе зісіе оі Сгосі апсі Ьіз кіпдсіот. 
Ву ехегсізіпд £аііЬ іп ІЬе вЬесІ Ьіоосі о£ 
СЬгіві ^зиз апсі Ьіз кіпдсіот ІЬеу Ьауе 
ісіепіійесі іЬетзеїуез аз Ьеіпд Ьіеззесі о£ 
Сосі апсі Ьіз Кіпд, апсі ІЬеу аге гесеіуіпд 
Ьіз Ьіеззіпд. ТЬеу Ьауе еуегу геазоп іо ге-
д'оісе, апсі сіо гедоісе апсі аіігіЬиіе заіуаііоп 
апсі аіі Ьіезвіпдз іо іЬе АІтідЬіу Сосі апсі 
іо Ьіз Кіпд. 

НОУ/ сіо іЬеу зегуе іЬе Ьогсі апсі Ьіз кіпд
сіот'? ТЬеу "зегуе Ьіт сіау апсі підЬі", 
теапіпд, аіі іЬе ііте, сопііпиоизіу. (ВЄУ. 
7:15) ТЬеу Ьауе гесеіуесі іЬе ігиіЬ о£ апсі 
сопсегпіпд Сосі'з кіпдсіот апсі Ьауе Іеагпесі 
іЬаі ^зиз Ьаз ЬоидЬі аіі ІЬе Кіпдсіот іп-
іегезіз апсі аіі ІЬе гідЬіз о£ оЬесІіепі теп, 
апсі у/ііЬ доу іЬеу до аЬоиі іеіііпд оіЬегз 
у/Ьо Ьауе а Ьеагіпд еаг, апсі ІЬиз аіпд ІЬе 
ргаізез о£ ^ЬоуаЬ Сосі, Ьіз Кіпдсіот, апсі 
Ьіз Кіпд. ТЬезе £асіз, ПОУ/ У/ЄІІ кпоулі апсі 
ипсіегзіоосі, ехасіїу йі ІЬе ргорЬесу апсі 
іЬиз аге ргоуіпд ІЬаі іЬе ргезепі із ІЬе 
ііте у/Ьеп іЬе Ьогсі із даіЬегіпд ипіо Ьіт
зеїі Ьіз "оіЬег вЬеер", іЬаі зЬаіі сотрозе 
іЬе "дгеаі тиііііисіе". 
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ТгіЬиІаііоп 
"ТЬезе аге ІЬеу іЬаі соте оиі оі іЬе 

дгеаі ігіЬиІаііоп." (Уз. 14, Ат. ЕЄУ. Уег.) 
СЬгізі ^езиз у/аз епіЬгопесІ аз Кіпд іп 1914 
апсі сате іо Ьіз іетріе іп 1918, апсі ігот 
іЬаі ііте опу/агсі ІгіЬиІаііоп ироп іЬе еагіЬ 
Ьаз сопііпиоизіу іпсгеазесі, апсі іп ІЬаі ііте 
іЬе БЄУІІ Ьаз сіопе аіі у/ііЬіп Ьіз роу/ег іо 
іигп іЬе реоріе ау/ау ігот Сосі апсі Ьіз 
кіпдсіот. (Кеуеіаііоп 12:12) Бигіпд ІЬіз 
і іте оі ІгіЬиІаііоп ироп іЬе еагіЬ іЬе Ьогсі 
даіЬегз іо Ьітзеїі іЬозе оі доосІ-у/Ш, апсі 
іЬезе, іакіпд ІЬеіг віапсі оп іЬе вісіе оі Сосі 
апсі Ьів кіпдсіот, йпсі реасе оі тіпсі апсі 
д'оу оі Ьеагі, апсі іЬезе до іо таке ир іЬе 
"дгеаі тиііііисіе". N0 тоге сіо ІЬеу пеесі 
іо Ьипдег іог іЬе ігиіЬ, Ьесаизе ІЬе Ьогсі 
іеесіз іЬет ігот Ьів ОУ/П зіогеЬоизе оі ігиіЬ. 
(Кеуеіаііоп 7:16,17) Миііііисіез оі реоріе 
іп іЬе еагіЬ Ьауе Ьипдегесі апсі оіЬегв сіо 
Ьипдег іог іЬе ігиіЬ. ТЬеу у/апі вотеіМпд 
сіііїегепі ігот іЬе Ьизкз у/ЬісЬ іЬеу Ьауе 
Ьееп гесеіуіпд ігот геїідіоиз іпзіііиііопв. 
Ьеагпіпд іЬе ігиіЬ, іЬегеіоге, і гот Сосі'з 
"\у"огс1, іЬеу йее іо іЬе Ьогсі. Іі Ьаз Ьееп ІЬе 
ргіуііеде апсі іі із ІЬе ргіуііеде оі ЛеЬоуаЬ'з 
у/ііпезвез іо саггу іЬіз зрігііиаі іоосі іо іЬе 
Ьипдгу опез, апсі у/Ьеп зисЬ Ьипдгу опез 
аге іесі ироп іЬе ігиіЬ сопсегпіпд іЬе Кіпд
сіот іЬеіг д'оу із дгеаі апсі іЬеу ^иіек1у доіп 
іЬетзеїуез у/ііЬ "іЬе гетпапі" іо саггу ІЬаі 
теззаде оі доосі пеу/з іо оіЬегз, апсі ІЬиз 
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ІЬе питЬег оі іЬе Ьогсі'в "оіЬег зЬеер" соп-
ііпиошіу іпсгеазез. 

Реасе 
""уУое, зоггоу/, сіізігезз апсі дгеаі зиїїегіпд 

ПОУ/ ашісі іЬе реоріез оі аіі паііопз оі іЬе 
еагіЬ. ТЬе БЄУІІ апсі Ьіз Ьозі оі сіетопз 
Ьауе іакеп аіі реасе ігот ІЬе еагіЬ, Ьиі 
іЬеге із а сотрапу оі регзопз У/ЬО атісізі 
аіі іЬе зігііе апсі іигтоіі Ьауе реасе апсі 
сопіепітепі. Апсі у/Ьо аге ІЬеу? ТЬезе аге 
іЬе опез У/ЬО аге оі доосІ-у/Ш іоу/агсі Сосі 
апсі у/Ьо ехегсізе іаііЬ іп Ьіт апсі Ьіз Кіпд. 
Т¥"Ьеп іЬе тап-сЬіїсІ ^зиз у/аз Ьогп, ІЬе 
апдеіз оі Оосі, аі Ьіз соттапсі, зипд іЬіз 
апіЬет: "Оіогу іп ІЬе ЬідЬезі ипіо Оосі! 
апсі оп еагіЬ реасе, атопд теп оі доосі-
у/ііі."—Ьике 2:14, ЕоіЬегкат. 

Опіу іЬозе У/ЬО аге ПОУ/ ОІ доосІ-у/Ш іо
у/агсі Оосі апсі Ьіз Кіпд сап Ьауе апсі ещоу 
реасе оі тіпсі ІЬаі раззез ипсіегзіапсііпд оі 
аіі оіЬегз. (РЬіІірріапз 4: 7) ТЬозе У/ЬО риі 
іЬеіг ігизі іп Оосі апсі Ьіз кіпдсіот У/ЄІІ 
кпоу/ іЬаі Оосі із- іЬеіг заГуаііоп апсі ІЬаі 
Ье у/Ш таке іЬіпдз у/огк іодеіЬег іог іЬе 
доосі оі іЬозе У/ЬО ІОУЄ апсі зегуе Ьіт. ТЬеу 
сіеагіу зее ігот іЬе 8сгіріигез іЬаі 8аіап 
іЬе БЄУІІ Ьаз ЬгоидЬі аіі ІЬе у/ое ироп ІЬе 
паііопз апсі реоріез оі іЬе еагіЬ апсі ІЬаі 
іЬіз Ье І8 сіоіпд іп Ьіз еїїогі іо саггу оиі Ьіз 
сЬаІІепде іо іигп аіі теп ау/ау ігот Оосі. 
ТЬе іаііЬіиІ зегуапіз оі ^ЬоуаЬ Ьеаг іЬе 
теззаде, апсі ЬЄІІЄУЄ апсі геїу ироп іі, іо 
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у/іі, "ТЬе Оосі оі реасе зЬаіі Ьгиізе 8аіап 
ипсіег уоиг іееі зЬогіГу." (Еотапз 16: 20) 
ТЬе "дгеаі тиііііисіе" зЬаге іп іЬів кпоуЛ-
есіде апсі гедоісе. 

Апу сегетопу ог ргасіісе іпсіиїдесі іп, 
апсі у/ЬісЬ із сопігагу іо іЬе у/Ш оі АІ
тідЬіу Оосі, із геїідіоп, Ьесаизе зисЬ із аі-
у/ауз рготріесі Ьу іЬе сЬіе£ о£ сіетопз, 
8аіап. Кагізт, Соттипізт, Равсізт, апсі 
зисЬІіке, аге адаіпзі Оосі, апсі іЬеіг ргас-
іісез аге геїідіоиз. ТЬе геїідіоиз іпвіііи-
ііопз саііесі "сЬигсЬ сіепотіпаііопз" іеасЬ 
сіосігіпез іЬаі сіеіате Оосі'з пате апсі ор-
розе Ьіз кіпдсіот; іот іпзіапсе, зисЬ сіос
ігіпез аз іЬе іттогіаіііу оі аіі зоиіз; еоп
зсіоиз зийегіпд о£ іЬе сіеасі іп "ригдаіогу" 
ог "Ьеіі іогтепі"; ІЬе сіосігіпе сопсегпіпд 
Реіег аз іЬе іоипсіаііоп о£ ІЬе сЬигсЬ, апсі 
іЬаі Ье Ьаз зиссеззогз оп еагіЬ; іЬе сіос
ігіпе оі у/огвЬіріпд ітадез, апсі зисЬІіке. 
ТЬезе сіосігіпез Ьауе Ьееп а теапз іо еп-
зпаге тапу доосі, Ьопезі апсі зіпсеге рео
ріе. Оосі Ьаз гереаіесіїу у/агпесі адаіпзі зисЬ 
зпагез. (Беиіегопоту 7:16) ТЬе Всгіріигез 
сіеагіу роіпі оиі іЬаі еуегу реоріе оп еагіЬ 
іЬаі Ьаз ІОІІОУ/ЄСІ геїідіоп Ьаз зоопег ог 
Іаіег те і сіізазіег. 

Рогекпоулпд іЬе тапу ріі£а11з апсі сііт-
сиіііез іп іЬе у/ау оі теп у/ЬісЬ аге рго-
уісіесі Ьу іЬе БЄУІІ ІО СІЄСЄІУЄ теп, Оосі Ьаз 
тасіе ргоуізіоп іо ГЄІІЄУЄ теп £гот іЬезе 
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(Іішсиїііез у/Ьеп ІЬеу зіпсегеїу зеек іо кпоу/ 
іЬе гідЬі у/ау. УУЬЄП ІЬе сЬозеп реоріе о£ 
Оосі, іЬе Ізгаеіііез, у/еге оп ІЬеіг у/ау іо ІЬе 
Рготівесі Ьапсі Оосі соттапсіесі Мозез іо 
ргоуісіе сегіаіп сіііез кпоу/п аз "сіііез о£ 
ге£иде". (Беиіегопоту 4:41-44; ЛозЬиа 
20:1-7; ШшіЬегз 35) ТЬе сіііез о£ ге£иде 
у/еге ргоуісіесі £ог іЬе Ьепейі о£ ІЬе сЬії
сІгеп о£ Ізгаеі апсі '£ог ІЬе зігапдегз ог зо-
д'оигпегз атопдзі ІЬет'. (МитЬегз 35:15) 
Оосі'з "еуегіазііпд соуепапі" сопсегпіпд 
іЬе запсіііу о£ Ьшпап Ше £огЬі<Ї8 іЬе іак-
іпд о£ Ьшпап Ше ехсері іі Ье сіопе оШ-
сіаііу Ьу опе аиіЬогігесІ Ьу ІЬе Ьогсі іо сіо 
зо. (Оепезіз 9:6) ТЬе Іау/ сопсегпіпд ІЬе 
сіііез оі ге£иде, ЬгіеЙу, у/аз ІЬіз: Іі а тап 
кіііесі апоіЬег у/і11£и11у, іпіепііопаїїу апсі 
у/ііЬ таїісе, Ье тизі Ье риі іо сІеаіЬ аз а 
тигсіегег, апсі ІЬе опе ехесиііпд Ьіт із 
саііесі іЬе "ауепдег о£ Ьіоосі", ІЬаі із, іЬе 
отсіаі ехесиііопег. І£ опе кіііесі а тап ас-
сісіепіаііу ог ипау/агез апсі у/ііЬоиі таїісе, 
Ьіз теапз о£ ргоіесііоп у/аз іо йее іо іЬе 
сііу о£ ге£иде апсі гетаіп у/ііЬіп іЬе Ьоипсіз 
о£ іЬаі сііу, оЬесІіепі іо іЬе 1ау/з іЬегео£, 
ипііі іЬе сІеаіЬ о£ ІЬе ЬідЬ ргіезі; апсі у/Ьііе 
Ье гетаіпесі у/ііЬіп ІЬе Ьоипсіз о£ іЬе сііу 
апсі оЬеуес! іЬе 1ау/з іЬегео£ Ье у/аз за£е 
£гот Ьеіпд рипізЬесІ. (Еог а сіеіаііесі сііз-
сиззіоп зее Заіуаііоп, раде 211, апсі ВісЬез, 
раде 106.) 

ТЬе епііге таііег геїаііпд іо сіііез о£ ге£-
иде у/аз іурісаі, апсі £огезЬас1оу/ес1 дгеаіег 
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іЬіпдз іо соте іо разе аі іЬе епсі о£ іЬе 
у/огісі, у/Ьеге у/е ПОУ/ аге. (НеЬгеу/з 10:1; 
12:12-29; 1 СогіпіЬіапз 10:11; Котапз 
15:4) ТЬе сШез о£ ге£иде гергезепіесі іЬе 
Ьогсі'з огдапіяаііоп, іо у/ЬісЬ регзопз о£ 
доосІ-у/Ш тау ПОУ/ йее. А11 паііопз Ьауе 
зоте кіпсі о£ геїідіоп, у/ЬісЬ із а гергоасЬ 
ироп іЬе пате о£ Оосі. ТЬе сопігоПіпд ог 
гиііпд еіетепіз о£ іЬе паііопз аге, іо У/ІІ, 
геїідіоиз, роїііісаі, апсі соттегсіаі. 8исЬ 
гиііпд роу/егз Ьауе у/Ш£и11у уіоіаіесі ог 
Ьгокеп ОосГз "еуегіазііпд соуепапі" соп
сегпіпд іЬе запсіііу о£ Ше, апсі Оосі сіе-
сіагез Ьіз ригрозе іо рипізЬ ІЬет іог іЬе 
зате. (ІзаіаЬ 24:5) Виі іп аіі ІЬозе па
ііопз ІЬеге аге тапу регзопз оі доосІ-у/Ш 
у/Ьо Ьауе Ьееп іпсіисесі Ьу іЬе гиііпд роу/-
егз іо рагіісіраіе іп Ьгеакіпд ІЬе еуегіазі
іпд соуепапі, апсі у/ЬісЬ регзопз оі доосі-
у/і11 Ьауе іЬиз сіопе ідпогапіГу ог ипау/агез. 
АП паііопз Ьаіе апсі регзесиіе іЬе зегуапіз 
о£ Оосі, апсі сіо зо у/Ш£и11у; Ьиі іп іЬозе па
ііопз іЬеге аге тапу регзопз У/ЬО аге кіпсі 
іо іЬе зегуапіз о£ Оосі апсі ЗЬОУ/ кіпсіпезз 
іо іЬет Ьесаизе іЬеу аге зегуіпд Оосі, апсі 
іЬеге аге оіЬегз У/ЬО іпсіиїде іп іЬе регзе-
сиііоп о£ Оосі'з реоріе ідпогапііу Ьиі Іеагп 
Іаіег о£ іЬеіг у/гопдсіоіпд апсі герепі. ТЬе 
опе У/ЬО сопііпиез іп у/Ш£и1 у/гопдсіоіпд ге-
СЄІУЄЗ сіие рипізЬтепі аі іЬе Ьапсіз о£ ІЬе 
Ьогсі, у/Ьегеаз іЬозе \УЬО Ьауе соттіііесі а 
ш-опд ипу/ііііпдіу, іЬаі із, ідпогапііу, апсі 
а£іегу/агсІ8 герепі апсі зеек іо гесіі£у іЬеіг 
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у/гопдсіоіпд, тау йпсі геіиде іі іЬеу Йее іо 
іЬе Ьогсі Лезиз СЬгізі. ТЬе "ауепдег о і 
Ьіоосі" із іЬе Ьогсі, СЬгізі Лезиз, іЬе от-
сіаі Ехееиііопег оі ЛеЬоуаЬ, у/Ьо аі Агта-
десісіоп у/Ш ехесиіе аіі у/ШіиІ у/гопдсіоегз. 

ТЬе апіііурісаі сііу оі геіиде, іЬегеіоге, 
із Сосі'з огдапігаііоп ипсіег СЬгізі ІЬе Кіпд. 
Аііег іЬе сотіпд оі СЬгізі Лезиз іо іЬе іет
ріе, іЬе апіііурісаі сііу оі геіиде із ореп іо 
гесеіуе іог ргоіесііоп іЬозе у/Ьо йее ігот 
8аіап'з огдапігаііоп іо ІЬе огдапіяаііоп оі 
іЬе Ьогсі. ТЬеу Йее Ьу Ьауіпд апсі ехегсіз-
іпд іаііЬ іп іЬе зЬесІ Ьіоосі оі СЬгізі Лезиз 
аз іЬеіг Еесіеетег апсі Ьу сопзесгаііпд іЬет
зеїуез іо Сосі апсі Ьіз Кіпд, адгееіпд іо сіо 
апсі іЬеп сіоіпд іЬе у/Ш оі іЬе Ьогсі. ТЬозе 
у/Ьо іЬиз Йее іо іЬе апіііуріеаі сііу оі геі
иде тизі гетаіп іЬеге ипііі іЬе Ьаіііе оі 
іЬе дгеаі сіау оі Сосі АІтідЬіу, іЬаі із іо 
зау, ипііі іЬе апіііурісаі ЬідЬ-ргіезіїу сіазз 
із іиііу сотріеіесі. Іі із аі іЬе Ьаіііе оі 
Агтадесісіоп іЬаі ІЬе оШсіаІ ехесиііоп Ьу 
СЬгізі Л"езиз іакез ріасе ироп ІЬе у/іскесі, 
Ьиі ІЬозе у/Ьо Ьауе іоипсі геіиде ипсіег іЬе 
Ьогсі'з огдапіяаііоп аге рготізесі ргоіес
ііоп. АП зисЬ аге іпсіисіесі іп ІЬозе саііесі 
іЬе Ьогсі'з "оіЬег зЬеер", у/ЬісЬ Ье із ПОУ/ 
даіЬегіпд. ТЬе іасі іЬаі іЬе ргоуізіоп оі 
іЬе сіііез оі геіиде іп ІЬе іуре у/оиісі ГЄ
СЄІУЄ зігапдегз апсі зод'оигпегз ЗЬОУ/З ІЬаі 
іп іЬе апіііуре іЬе ргоіесііоп із іог іЬозе 
у/Ьо аге поі оі іЬе еіесі Кіпдсіот сіазз, Ьиі 
ІЬозе У/ЬО аге іЬе "оіЬег зЬеер" оі ІЬе Ьогсі 
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апсі у/Ьо зЬаіі сопзіііиіе іЬе "дгеаі паиііі-
іиДе". 

ОіЬег РгорЬеііс Рісіигез 
ТЬеге аге тапу ргорЬеііс рісіигез зеі 

£огіЬ іп іЬе ВіЬІе £огеіе11іпд ІЬе "дгеаі 
тиііііисіе". ЛеЬи у/аз апоіпіесі Ьу ІЬе сот-
тапсі о£ Оосі іо Ье кіпд ОУЄГ Ізгаеі. Не у/аз 
соттіззіопесі Ьу іЬе Ьогсі іо сіезігоу сіе-
топізт ог геїідіоп атопдзі ІЬе Ізгаеіііез. 
(1 Кіпдз 19:16; 2 Кіпдз 9:2-8) ЛеЬи, у/Ьозе 
пате теапз "ЛеЬоуаЬ із Не", у/аз а іуре 
о£ СЬгізі Лезиз, Оосі'з оШсіаІ Ехееиііопег. 
Л~еЬи ргосеесіесі іо сіезігоу ІЬе Вааі-у/ог-
зЬірегз, ог сіетоп-геїідіопізіз, атопдзі іЬе 
Ізгаеіііез. "\¥Ьі1е іп рег£огтапсе оі іЬаі 
сіиіу ЛеЬи сате ироп а тап патесі Ле-
ЬопасІаЬ, ог ЛопасіаЬ. ТЬозе іп ІЬе апіііуре 
у/Ьо іогт іЬе "дгеаі тиііііисіе" у/еге ріс
іигесі Ьу ЛопасіаЬ. ТЬе апіііурісаі ЛопасІаЬз 
аге реоріе оі доосІ-у/Ш іоу/агсі Сосі. Іп ІЬе 
іуре іЬе ЛопасІаЬз у/еге поі Ізгаеіііез, Ьиі 
іЬеу зЬиппес! геїідіоп апсі ге£изес1 іо Ьауе 
апуіЬіпд іо сіо у/ііЬ іі. ТЬеу у/еге рагііси-
Іагіу кпоу/п іог іЬеіг £аііЬ£и1пез8 іп ІЬе 
рег£огтапсе о£ іЬеіг у/огсі апсі оЬесІіепсе іо 
іЬаі у/ЬісЬ у/аз гідЬі.—Л^егетіаЬ 35:18,19. 

"\¥Ьеп ЛопасіаЬ Ьеагсі ІЬаі ЛеЬи у/аз еп-
дадесі іп сіезігоуіпд сіетопізт ог геїідіоп, 
Ье у/епі оиі іо тееі ЛеЬи; апсі зееіпд Ьіт 
сотіпд, Л"еЬи зіорресі Ьіз сЬагіоі апсі зроке 
іо ЛопасіаЬ. (2 Кіпдз 10:15,16) Іп геріу 
іо а диезііоп ргороипсіесі іо Ьіт ЛопасіаЬ 
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ІЬеге сіесіагесі ІЬаі Ье у/аз оп іЬе зісіе о£ 
^еЬи, Ьепсе оі доосІ-у/Ш іоу/агсі ^Ьи апсі 
Оосі, у/Ьот ^Ьи ЗЄГУЄСІ. ^Ьи іттесііаіеіу 
ІПУІІЄСІ ЛопасіаЬ іо д'оіп Ьіт іп Ьіз сЬагіоі 
(у/ЬісЬ Ье сіісі) апсі іо ассотрапу ЛеЬи у/Ьеп 
Ье у/епі іо зІаидЬіег іЬе ВааІ-у/огзЬірегз. 
Іп іЬіз ргорЬеііс сігата ЛопасіаЬ рісіигесі 
іЬозе регзопз оі доосІ-у/Ш іоу/агсі іЬе Ьогсі 
у/Ьо риі іЬетзеїуез ипсіег іЬе огдапіяаііоп 
рісіигесі Ьу іЬе сЬагіоі оі Оосі, апЗ у/Ьо соп
ііпие оп іЬе Ьогсі'з вісіе, Ьесоте сотрапіопз 
оі іЬе £аііЬ£и1 гетпапі, апсі іЬиз у/огк у/ііЬ 
іЬе гетпапі ипііі Агтадесісіоп. ТЬеу дот 
у/ііЬ іЬе гетпапі іп іезіі£уіпд іо ІЬе Кіпд
сіот теззаде. (Еог а сіеіаііесі сіізсиззіоп зее 

Ьоок Віскез, сЬаріегз ІУ/О 
апсі ІЬгее; аізо Ваіюаііоп, 
сЬаріег іЬгее.) 

КПМС Л Е Ш А г © ЛСЖАОАВ 
5ЕЕ БЕМОМЗМ БЕ5ТЕ.ОУЕВ 
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Ілуе оп Еагіп 
ТЬове у/Ьо у/Ш сотрове Ше "дгеаі: птііі-

іисіе" аге даіЬегесІ іо Ше Ьогсі ^виз СЬгізі 
Ьеіоге Ше сіау оі Оосі'з у/гаШ ів ехргеввесі 
аі Агтадесісіоп. ТЬеіг веіесііоп іакев ріасе 
у/Ьііе СЬгізі ^виз, Ше дгеаі «Гисіде, Ьаз Ье
іоге Ьіт аіі паііопз оі іЬе еагШ іог з'исід-
тепі, апсі Шаі іисідтепі сіау із ІЬе ргезепі 
ііте. 8е1есііоп оі Ше "дгеаі тиііііисіе" сііі-
іегз іп зоте іЬіпдз ігот Ше зеїесііоп оі Ше 
"ПШе Йоск" оі зЬеер, іп Шіз, Шаі Шове 
у/Ьо сотрове Ше "Піііе Йоск" аге саііесі, 
Ьедоііеп апсі ргоуесі, апсі Шеіг питЬег із 
йхесі аі 144,000. ТЬозе У/ЬО сошрозе Ше 
"дгеаі шиїіііисіе" аге поі Іітііесі іп пит
Ьег; Шеу Йее іо Ше Ьогсі апсі йпсі геіиде 
ипсіег Ьіз огдапіяаііоп, апсі, аЬісІіпд Шеге 
іаііЬіиІІу ипііі аііег Агтадесісіоп, ГЄСЄІУЄ 
іЬе іиіі Ьепейі оі Ше гапзот заегійсе. 

Аз іЬе Ніііе йоск тизі йгзі ехегсізе іаііЬ 
іп Оосі апсі іп СЬгізі ^виз Ьеіоге Ьеіпд 
саііесі, ЄУЄП зо Ше "дгеаі тиііііисіе" тизі 
Ьауе іаііЬ іп Сосі апсі іп СЬгіві ^зиз Ье
іоге іЬеу сап іаке Шеіг зіапсі оп Ше вісіе 
оі ТЬе ТНЕОСКАТІС ОоУЕіашЕїгт. Меп Ьау
іпд Ше сіезіге іо Ье оп Ше зісіе оі Сосі апсі 
Ьів кіпдсіот Ьедіп іо зеек іЬе у/ау оі гідЬі
еоизпезз, у/ЬісЬ ів Сосі'з арроіпіесі у/ау іог 
аіі іЬове у/Ьо вЬаІІ ЄУЄГ ГЄСЄІУЄ Иіе еуег
іазііпд. Ьеагпіпд Шаі ^ЬоуаЬ ів Ше АІ
тідЬіу Сосі апсі СЬгіві ^вив ів Ше Ее-
сіеетег оі аіі у/Ьо оЬеу Ьіт, зисЬ регвопз 
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оі доосІ-у/Ш Ьедіп іо ехегсіке іаііЬ Ьу ігизі-
іпд іп СЬгізі Лезиз аз іЬе Кесіеетег, апсі 
Ьу адгееіпд іо сіо ІЬе у/Ш оі Оосі апсі оі 
СЬгізі. ТЬе гапзот засгШсе І8 ПОУ/ ауаіі-
аЬІе іог аіі зисЬ, у/Ьо ЬЄІІЄУЄ оп ІЬе Ьогсі 
Лезиз СЬгізі, ІЬаі Ьіз ргесіоиз Ьіоосі із іЬе 
ригеЬазе ргісе оі тапкіпсі у/Ьо оЬеу Ьіт. 
Коіе іЬаі іЬе 8сгіріигез зау ІЬаі СЬгізі Л̂ е-
зиз із іЬе "аиіЬог оі еіегпаї заіуаііоп ипіо 
аіі ІЬет іЬаі оЬеу Ьіт" . (НЄЬГЄУ/З 5:9) 
АП у/Ьо оЬеу іЬе Ьогсі тизі йгзі іаке іЬеіг 
зіапсі йгтіу оп іЬе зісіе оі СЬгізі Лезиз іЬе 
Кіпд апсі іЬеп сопііпие іо Ье оЬесІіепі іо 
Сосі'з Іау/ аз аппоипсесі Ьу ІЬе Кіпд. 

НОУ/ сап опе іаке ЬІ8 зіапсі оп іЬе зісіе 
оі' ЛеЬоуаЬ апсі Ьіз кіпдсіот ипсіег СЬгізі 
Л з̂из апсі таке ІЬіз іасі кпоу/п? Ву соп-
зесгаііпд Ьітзеїі іо Сосі апсі СЬгізі, ІЬаі 
із, Ьу зоїетпіу адгееіпд іо сіо ІЬе У/Ш ОІ 
СОСІ ; ІЬеп Ьу регіогтіпд у/аіег іттегзіоп, 
у/ЬіеЬ із зутЬоІіс апсі сопзіііиіез ап оиі-
у/агсі іезіітопу іЬаі опе із оі доосІ-у/Ш іо
у/агсі іЬе Ьогсі апсі Ьаз іакеп Ьіз зіапсі оп 
іЬе зісіе оі Сосі апсі Ьіз кіпдсіот. ТЬеп Ье 
тизі іаііЬіиІІу саггу оиі Ьіз адгеетепі іо 
сіо Сосі'з У/Ш Ьу Іеагпіпд ігот іЬе 8сгір-
іигез іЬе У/Ш оі Сосі апсі ІаііЬіиІІу оЬеуіпд 
у/Ьаі Ье іЬеге Іеагпз. ТЬе ІаііЬіиІ теп оі 
оісі тапііезіїу сопзесгаіесі ІЬетзеїуез ипіо 
Сосі Ьу адгееіпд іо сіо Ьіз У/Ш апсі іЬеп 
іаііЬіиІІу саггіесі оиі ІЬаі адгеетепі Ьу 
оЬеуіпд Ьіз У/Ш. ТЬозе оі ІЬе "Піііе йоск" 
у/Ьо Ьесоше тетЬегз оі іЬе Кіпдсіот тизі 
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йгві ехегсіве іаііЬ, іиііу сопзесгаіе іЬет
зеїуез іо СТОСІ апсі СЬгізі, апсі іЬеп Ье сіііі-
депі іо саггу оиі іЬеіг адгеетепі. ТЬозе оі 
ІЬе "дгеаі тиііііисіе" тизі сіо Нкеу/ізе, Ье
саизе іЬеге із по зисЬ іЬіпд аз "сіедгеев оі 
іаііЬ". ТЬе гапзот васгійсе із іог іЬозе У/ЬО 
ЬЄІІЄУЄ апсі у/Ьо риЬИсІу ЗЬОУ/ ІЬеіг іаііЬ іп 
Сосі апсі іп СЬгізі. ЕаііЬ апсі оЬесІіепсе аге 
аЬвоІиіеІу евзепііаі іо аіі У/ЬО ЙПСІ Иіе еуег
іазііпд, у/ЬеіЬег іп іЬе зрігіі ог оп іЬе еагіЬ. 

СЬгізі ^вив Ьеіпд ПОУ/ аі ІЬе іетріе оі 
Сосі сопсіисііпд д'исідтепі оі ІЬе паііопз, 
іЬе у/ау із ПОУ/ ореп іог іЬе реоріе оі доосі-
у/Ш іо іаке іЬе песеззагу зіерз іо Ье оі ІЬе 
"дгеаі тиііііисіе". Рог воте ііте іЬе ІаііЬ
іиІ зегуапіз оі іЬе Ьогсі Ьауе саггіесі ІЬе 
тевзаде оі ІЬе Кіпдсіот іо ІЬе реоріе, апсі 
іЬозе оі доосі-у/ііі іоу/агсі Сосі апсі Ьіз Кіпд 
Ьауе Ьеагсі апсі ПОУ/ діуе Ьеесі іо іЬаі тез-
заде, апсі тапу оіЬегв аге віііі сіоіпд зо. 
№ОУ/ із іЬе ііте у/Ьеп ІЬе іоііоу/іпд зсгір
іиге аррііез, іо У/ІІ: "Еог У/ЬОЗОЄУЄГ зЬаіі 
саіі ироп іЬе пате оі іЬе Ьогсі зЬаіі Ье 
зауесі." (Еотапз 1 0 : 1 3 ) ТЬіз сіеагіу ргоуез 
іЬаі іЬозе у/Ьо іаіі ог геіизе іо саіі ироп 
іЬе пате оі ІЬе Ьогсі саппоі Ьауе ІЬе Ьепе-
йі оі іЬе гапзот заегійсе. Апсі ЬОУ/ сіо іЬеу 
саіі ироп іЬе пате оі ІЬе Ьогсі? ТЬе іЗсгір-
іиге апву/ег із: "ТЬаі іі ІЬои зЬаіі сопіезв 
у/ііЬ іЬу тоиіЬ іЬе Ьогсі ^вив, апсі зЬаіі 
ЬЄІІЄУЄ іп іЬіпе Ьеагі ІЬаі Сосі ЬаіЬ гаізесі 
Ьіт ігот іЬе сіеасі, іЬои зЬаіі Ье вауесі. 
Еог у/ііЬ іЬе Ьеагі тап ЬЄІІЄУЄІЬ ипіо гідЬі-
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еоизпезз; апсі у/ііЬ іЬе тоиіЬ соп£еззіоп із 
тасіе ипіо заіуаііоп. Рог іЬе зсгіріиге 8аііЬ, 
"УУЬОЗОЄУЄГ ЬЄІІЄУЄІЬ оп Ьіт зЬаіі поі Ье 
азЬатесІ."—Еотапз 10:9-11. 

ТУЬеп опе сіиіу іакез Ьіз зіапсі оп іЬе зісіе 
о£ ТЬе ТНЕОСКАТІО СгОУЕВИМЕКТ Ье із поі 
азЬатесІ, Ьиі сіезігез іі іо Ье кпоу/п іЬаі 
Ье із £ог Оосі апсі Ьіз кіпдсіот, апсі Ье сіе
зігез іо саггу іЬаі тевзаде іо оіЬегз. ЛУЬаі 
Ьоре із зеі Ье£оге іЬозе у/Ьо сіо ПОУ/ £и11у 
сопзесгаіе іЬетзеїуез ипіо Оосі апсі СЬгізі 
Ьіз Кіпд? Ьі£е еуегіазііпд оп іЬе еагіЬ, 
\УЬІСЬ СОСІ Ьа8 ргоуісіесі £ог оЬесІіепі теп 
ипсіег іЬе геідп о£ СЬгізі. ТЬе Ьогсі ^зиз 
СЬгізі ІЗ СІОІЬЄСІ у/ііЬ £и11 роу/ег іо гезиг-
гесі апсі іо діуе 1і£е іо ІЬе оЬесІіепі опез. 
Аз Ье зіаіесі: " І а т ІЬе гезиггесііоп, апсі 
іЬе 1і£е, . . . апсі У/ЬОЗОЄУЄГ ИУЄІЬ апсі Ье-
ИЄУЄІЬ іп т е зЬаіі ПЄУЄГ сііе." («ГоЬп 11: 
25,26) 8исЬ аге іЬе опез у/Ьо зЬаіі ГЄСЄІУЄ 
1і£е аі іЬе Ьапсі о£ СЬгізі ^зиз ІЬе Кіпд. 
Іі із іо зисЬ о£ ІЬе Ьогсі'з "оіЬег зЬеер" 
іЬаі іЬезе у/огсіз аге асісігеззесі: "ТЬеп зЬаіі 
іЬе Кіпд зау ипіо ІЬет оп Ьіз гідЬі Ьапсі, 
Соте, уе Ьіеззесі о£ т у РаіЬег, іпЬегіі іЬе 
кіпдсіот ргерагесі £ог уои £гот іЬе £оипс1а-
ііоп о£ ІЬе У/ОГІСІ." (МаііЬеу/ 25: 34) ТЬезе 
до ау/ау іпіо еуегіазііпд 1і£е (МаііЬеу/ 
25:46): "Апсі іЬезе [іЬе у/іскесі] зЬаіі до 
ау/ау іпіо еуегіазііпд рипізЬтепі; Ьиі іЬе 
гідЬіеоиз іпіо 1і£е еіегпаї." 
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"Ріее іо іЬе Моипіаіпз" 
Зекоузік Оосі із зутЬоІігесІ Ьу а тідЬіу 

Коск ог Моипіаіп. СЬгіві ^виз ів аіво 
кпоу/п ипсіег іЬе зутЬої о£ Коск ог Моип
іаіп. ТЬе кіпдсіот оі Оосі, о£ у/ЬісЬ СЬГІЗІ 
^евив І8 іЬе дгеаі Кіпд, І8 іп вутЬоІіе Іап-
диаде сІевсгіЬесІ ав "а зіопе . . . сиі оиі у/ііЬ-
оиі Ьапсіз", Ьепсе Ьу ^ЬоуаЬ, апсі у/ЬісЬ 
Віопе "Ьееате а дгеаі тоипіаіп, апсі йііесі 
ІЬе У/Ьоіе еагіЬ", апсі у/ЬісЬ "тоипіаіп" 
сіевігоуз Ваіап'з огдапігаііоп. — Бапіеі 2 : 
34-45. 

ТЬе кіпдсіот о£ Оосі із саііесі "Моипі 
2іоп", іЬаі дгеаі тоипіаіп ІЬаі Оосі рге-
рагез іог Ьіз ОУ/П ЬаЬііаііоп апсі аз Ьіз сар-
ііаі огдапігаііоп. '^егизаіет" із а зутЬої 
оі ^ЬоуаЬ Оосі'8 ипіуегзаі огдапіяаііоп. 
№ОУ/ із ІЬе сіау у/Ьеп аіі регвопв оі доосі-
у/ііі у/Ьо сіезіге заіуаііоп тизі Йее ігот 
Ваіап'з огдапігаііоп іЬаі сопігоїв ІЬе ргев-
епі у/іскесі У/ОГІСІ апсі Йее іо Оосі'в огдапі-
гаііоп ипсіег СЬгіві апсі у/ЬісЬ із саііесі "іЬе 
тоипіаіп". 

Іп Ьіз дгеаі ргорЬесу гесогсіесі аі Маі
іЬеу/ 24 ^зиз іеііз о£ іЬе сопсііііопз іЬаі 
зЬаіі ехіві аі іЬе епсі о£ іЬе у/огісі, у/Ьеп 
Ье сотез іп роу/ег апсі діогу іо д'исіде іЬе 
паііопз, у/ЬісЬ Ье ів сіоіпд аі іЬе ргезепі 
ііте. Аі іЬе вате ііте Ье соттапеїз іЬаі 
іЬіз доосі пеу/з о£ ІЬе Кіпдсіот вЬаІІ Ье 
риЬІісІу сіесіагесі іЬгоидЬоиі ІЬе паііопз аз 
а у/ііпезз апсі іЬаі іЬіз тизі Ье сіопе Ье£оге 
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ІЬе йпаї епсі аі Агтадесісіоп. Іп ІЬіз соп-
песііоп Ье асісігеззез аіі регзопз о£ доосі-
у/Ш іоу/агсі Оосі іп іЬезе У/ОГСІЗ: "ТУЬеп уе, 
ІЬегеіоге, зЬаіі 8ее ІЬе аЬотіпаііоп о£ сіез-
оіаііоп, зрокеп о£ Ьу Бапіеі ІЬе ргорЬеі, 
зіапсі іп іЬе Ьоіу ріасе, (у/Ьозо геасІеіЬ, Іеі 
Ьіт ипсіегзіапсі:) іЬеп Іеі ІЬет у/ЬісЬ Ье 
іп Лисіаза Йее іпіо ІЬе тоипіаіпз."—Маі
іЬеу/ 24:15,16. 

ТЬе "аЬотіпаііоп о£ сіезоіаііоп" із ІЬаі 
геїідіоиз, роїііісаі огдапігаііоп у/ЬісЬ сіаітз 
іЬе гідЬі іо гиіе ІЬе У/ОГІСІ іп іЬе ріасе о£ 
апсі іпзіеасі о£ іЬе Ьогсі; апсі £гот іЬіз іЬе 
реоріе о£ доосІ-у/Ш тизі Йее, апсі Йее іо ІЬе 
Ьогсі'з огдапігаііоп, рісіигесі Ьу ІЬе тоип
іаіпз. 

8а£еіу сап Ье £оипс1 опіу ипсіег ^Ьо-
уаЬ'з ТНЕОСЕАТІС ОВОАШ2АТІО:&Г. Кеіідіоиз 
огдапігаііопз £игпізЬ по ргоіесііоп у/Ьаі-
ЗОЄУЄГ іо іЬе реоріе. Ееіідіоп із епіігеїу 
сопігагу іо іЬе у/Ш о£ Оосі апсі із а зпаге, 
аз Ье Ьаз сіесіагесі. Тосіау геїідіоп із £и11у 
ипііесі у/ііЬ сіісіаіогз ог агЬіігагу гиіегз о£ 
іЬе еагіЬ, апсі іЬезе доіпііу еіаіт ІЬеіг гідЬі 
іо гиіе іЬе еагіЬ. ТЬеу іЬегеіоге зіапсі у/Ьеге 
іЬеу "оидЬі поі" іо зіапсі. Іпзіеасі о£ зир-
рогііпд ТНЕ ТНЕОСВАСТ, ІЬеу с1е£у іі. ТЬе 
£асіз, іЬеге£оге, ЗЬОУ/ ІЬаі іЬіз із іЬе ііте 
іЬаі аіі регзопз о£ доосі-У/Ш тизі йее іо 
іЬе огдапіяаііоп о£ ^ЬоуаЬ ипсіег СЬгізі 
^зиз, іЬаі із, "іо ІЬе тоипіаіпз." АП ор-
ро8егз іо ТНЕ ТНЕОСВАСТ іЬе Ьогсі у/Ш сіе
зігоу аі Агтадесісіоп, Ьесаизе зисЬ соп-
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віііиіе ап аЬотіпаііоп іп Ьіз зідЬі. (Магк 
13:14-20) 8а£еіу із іо Ье £оипс1 апсі СІЄІІУ-
егапсе Ьасі опіу іп іЬе огдапігаііоп оі Зе-
ЬоуаЬ ипсіег СЬгізі ^зиз. 

"Регтіі те , Еипісе, аі ІЬіз ііте, іо геасі 
£гот ТЬе ЇУаІсМогоег оі ЗеріетЬег 1,1939, 
Ьедіппіпд аі рагадгарЬ 36, оп раде 265: 

" ' 8іпсе 1925 рагііеиіагіу ^ЬоуаЬ'з у/іі
пеззез Ьауе саггіесі ІЬе кіпдсіот теззаде 
апсі ріасесі іі у/ііЬіп іЬе Ьеагіпд о£ ІЬе рео
ріе, у/ЬісЬ теззаде іеііз о£ ІЬе сіау о£ уепде-
апсе о£ оиг Сосі, апсі іЬаі іі із уегу пеаг. 
8исЬ із іЬеіг рагі іп Сосі'з "зігапде у/огк", 
апсі зисЬ у/огк арреагз іо іЬе геїідіопізіз аз 
а уегу зігапде ІЬіпд. ТЬіз у/ііпезз у/огк тизі 
Ье сіопе Ье£оге ^ЬоуаЬ ЗЬОУ/З іо ІЬе епету 
Ьіз дгеаі роу/ег, у/ЬісЬ Ье у/ііі сіо аі Агта
десісіоп. Саизіпд Ьіз пате апсі Ьіз кіпдсіот 
іо Ье ргосіаітесі іЬгоидЬоиі ІЬе еагіЬ, ^е-
ЬоуаЬ іЬиз діуез у/агпіпд іо іЬе епету апсі 
аі іЬе зате ііте ехіепсіз Ьіз тегсу іоу/агсі 
іЬозе ргасііііопегз о£ геїідіоп у/Ьо Ьауе Ьееп 
апсі аге СІЄСЄІУЄСІ апсі Ьеісі аз ргізопегз іп іЬе 
геїідіоиз огдапіяаііопз, апсі у/Ьо ипу/ііііпдіу 
Ьауе у/аікесі у/ііЬ геїідіопізіз. КОУ/ іп іЬіз 
сіау ^еЬоуаЬ такез іі сіеагіу іо арреаг іЬаі 
геїідіоп із сіоотесі, апсі іЬе зоипсііпд о£ зисЬ 
у/агпіпд о£ сіоот ргоуісіез ІЬе оррогіипііу 
іо аіі регзопз о£ доосІ-у/Ш іо Йее іо іЬе кіпд
сіот £ог ргоіесііоп Ье£оге ІЬе у/гаіЬ о£ Сосі 
із ехргеззесі адаіпзі 8аіап'з огдапіяаііоп. 
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" 'У/НО МАУ. Е8САРЕ 

" 'То ПОУ/ Ье регтіііесі іо сіесіаге ІЬе 
пате апсі кіпдсіот о£ ^ЬоуаЬ апсі ІЬе ар-
ргоасЬіпд Ьоиг о£ Ьіз у/гаіЬ ироп аіі у/іск-
есіпезз, із ап ипзреакаЬІе ргіуііеде дгапіесі 
10 іЬове ироп у/Ьот Ье Ьаз риі Ьіз зрігіі. 
ТЬе теззаде Ьоісііу аппоипсез ІЬе зиргет-
асу оі ^ЬоуаЬ, апсі іЬіз сіопе іп іЬе тісізі 
оі геїідіоиз оррозіііоп такез іі роззіЬІе іот 
іЬозе у/Ьо Ьеаг апсі у/Ьо оЬеу іо йпсі рго
іесііоп апсі заіуаііоп; апсі ІЬіз Оосі £огеіо1сі 
іЬгоидЬ іЬе ргорЬесу оі Л"ое1 2:32: "Апсі 
11 зЬаіі соте іо разз, ІЬаі У/ЬОЗОЄУЄГ зЬаіі 
саіі оп іЬе пате о£ ІЬе Ьогсі зЬаіі Ье СІЄІІУ-
егесі: £ог іп тоипі 2іоп апсі іп ^гизаіет 
зЬаіі Ье сіеііуегапсе, аз ІЬе Ьогсі ЬаіЬ заісі, 
апсі іп іЬе гетпапі у/Ьот ІЬе Ьогсі зЬаіі 
саіі." 

" 'Кесеззагіїу іі £О11ОУ/З іЬаі У/ЬОЗОЄУЄГ 
зЬаіі поі саіі ироп іЬе пате оі іЬе Ьогсі 
зЬаіі поі Ье сіеііуегесі. ТЬаі такез іі і т -
регаііуе £ог ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез іо саггу 
оиі іЬеіг соттіззіоп іо ргосіаіт [іо ІЬе 
реоріе] Ьіз пате, Ьіз кіпдсіот апсі Ьіз 
уепдеапсе аі іЬе ргезепі ііте. 

" 'ТУЬеп тизі опе саіі ироп ІЬе пате о£ 
^ЬоУаЬ, ТНАТ БЕЬІУЕВАЇТОЕ МАУ ВЕ НАБ? 
N01 АРТЕВ ТНЕ ВАТТЬЕ ОЕ АВМАСЕОБОК ВЕ-
ОШ8, аі у/ЬісЬ ііте аіі тау сіізсегп Ьу ІЬе 
паіигаї зідЬі о£ ІЬе еуез ІЬе ехргеззіоп о£ 
Оосі'з уепдеапсе адаіпзі у/іскесіпезз. РаііЬ 
тизі Ье ехегсізесі Ьу ІЬозе У/ЬО ЙПСІ рго-
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іесііоп. Опе тиві пгві ЬЄІІЄУЄ іЬаі ІЬе АІ
тідЬіу Оосі ів ^ЬоуаЬ апсі ІЬаі ргоіес
ііоп апсі заіуаііоп Ьеіопд іо Ьіт. (НеЬгеу/8 
11: 6; Рзаїт 3:8) Не тиві ЬЄІІЄУЄ ІЬаі Зе-
ви8 СЬгіві І8 іЬе Еесіеетег апсі Беїіуегег, 
апсі іЬеп іаке асііоп іп Ьагтопу у/ііЬ іЬаі 
Ьеііеі. ОіЬегу/іве ІЬе іпЬегііесІ сопсіетпа-
ііоп аЬісІез оп висЬ опе іо сіезігисііоп. (^оЬп 
3: 36) Не тиві саіі ироп іЬе пате оі ^Ьо-
уаЬ Ьеіоге ІЬе Ьаіііе оі Агтадесісіоп Ьедіпв; 
апсі іЬіз Ье тизі сіо Ьу Ьеагіпд, Ьеііеуіпд 
апсі асііпд ироп ІЬе іпіогтаііоп оі ІгиіЬ 
ЬгоидЬі іо Ьіт Ьу іЬозе у/Ьо аге у/ііпеззез 
іог ЛеЬоуаЬ, апсі рагіісиїагіу ироп у/Ьот 
Оосі Ьаз ріасесі Ьіз зрігіі. Рог іЬіз геавоп 
^ЬоуаЬ 8епсІ8 іогіЬ Ьіз апоіпіесі у/ііпеззез 
1 0 сіесіаге Ьіз пате апсі Ьіз ригрозез: "НОУ/ 
ІЬеп зЬаіі ІЬеу саіі оп Ьіт іп у/Ьот ІЬеу 
Ьауе поі ЬЄІІЄУЄСИ апсі ЬОУ/ вЬаІІ іЬеу ЬЄ
ІІЄУЄ іп Ьіт оі у/Ьот ІЬеу Ьауе поі Ьеагсі ? 
апсі ЬОУ/ зЬаіі ІЬеу Ьеаг у/ііЬоиі а ргеасЬег 
[опе у/Ьо Ьеагз іезіітопу іо ІЬе ігиіЬ ог 
ргосіаітз ІЬе ІгиіЬ] ? Апсі ЬОУ/ 8Ьа11 іЬеу 
ргеасЬ, ехсері ІЬеу Ье зепі [у/Ьо аге зепі 
Ьу гесеіуіпд іЬе апоіпііпд оі ІЬе зрігіі апсі 
соттіззіоп ігот ^ЬоуаЬ іо до апсі ргеасЬ 
іЬів дозреї оі іЬе кіпдсіот] ? аз іі із у/гіі
іеп, НОУ/ Ьеаиіііиі аге іЬе іееі оі ІЬет іЬаі 
ргеасЬ іЬе дозреї оі реасе, апсі Ьгіпд діасі 
іісііпдз оі доосі ІЬіпдз!" (Еотапз 10:14,15) 
11 із сопсегпіпд іЬезе ІаііЬіиІ у/ііпеззез іЬаі 
іЬе ргорЬесу із у/гіііеп: "НОУ/ Ьеаиіііиі ир
оп іЬе тоипіаіпз аге іЬе іееі оі Ьіт [СЬгізі] 
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Шаі ЬгіпдеіЬ доосі іісііпдз, Шаі риЬНзЬеШ 
реасе; Шаі ЬгіпдеіЬ доосі іісііпдз о£ доосі, 
Шаі риЬИзЬеШ ваіуаііоп; Шаі заіШ ипіо 
2іоп, ТЬу Оосі геідпеШ!"—ІзаіаЬ 52: 7.. . . 

'' ' Огдапіяесі геїідіоп Ьедап у/іШ ВаЬуІоп, 
апсі ЄУЄГ зіпсе Шеп Ше геїідіопізіз апсі Шеіг 
огдапігаііопз Ьауе Ьееп сіезідпаіесі іп іЬе 
іЗсгіріигез ипсіег апсі Ьу Ше пате о£ "ВаЬу
Іоп". Аз Оосі зепі ЛегетіаЬ іо у/агп Шозе 
о£ Ізгаеі у/Ьо у/еге о£ доосі-у/ііі Шаі Шеу 
тідЬі Йее оиі о£ Ше БЄУІІ'З огдапіяаііоп, 
зо ПОУ/ Ье зепсіз Ьіз апоіпіесі опез, ассотра-
піесі Ьу Шеіг сотрапіопз, Ше ЛопасІаЬз, іо 
діуе у/агпіпд іо аіі оіЬегз У/ЬО сіезіге рго
іесііоп апсі заіуаііоп, апсі іо Шозе [у/Ьо сіе
зіге ргоіесііоп апсі заіуаііоп, апсі іо Шозе] 
у/агпесі ЛеЬоуаЬ ПОУ/ зауз: "Шее оиі о£ Ше 
тісізі о£ ВаЬуІоп, апсі СІЄІІУЄГ еуегу тап 
Ьіз зоиі; Ье поі сиі оИ іп Ьег іпідиііу; £ог 
Шіз із Ше ііте о£ Ше Ьогсі'з уепдеапсе; 
Ье у/Ш гепсіег ипіо Ьег а гесотрепсе." 
"Му реоріе, до уе оиі о£ Ше тісізі о£ Ьег, 
апсі СІЄІІУЄГ уе еуегу тап Ьіз зоиі £гот 
Ше йегсе апдег о£ Ше Ьогсі."—ЛегетіаЬ 
51:6,45. 

" 'ТЬіз теззаде тизі Ье саггіесі іо Ше 
реоріе ПОУ/, апсі ироп еуегу опе у/Ьо Ьаз 
гесеіуесі Ше апоіпііпд о£ Ше Ьоіу зрігіі 
Оосі Ьаз ріасесі Ше гезропзіЬіІііу іо раг-
іісіраіе іп сіеііуегіпд Шаі теззаде. А їаіі-
иге ог ге£иза1 іо рег£огт Ше соттіззіоп 
Шиз діуеп із сегіаіп іо Ье сіізазігоиз іо Ше 
опез Шиз £аі1іпд ог ге£изіпд. 
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" 'Іп іЬе іурісаі сіауз Тегизаіет апсі 2іоп 
у/еге Іосаіесі оп асід'оіпіпд тоипіаіпз, апсі 
рісіигесі іЬе ипіуегзаі апсі ІЬе сарііаі ог-
дапігаііоп о£ ^ЬоуаЬ. 2іоп у/аз а іуре о£ 
ЛеЬоуаЬ'з сарііаі огдапігаііоп, тасіе ир оі 
^зиз СЬгізі апсі ІЬе 144,000 тетЬегз оі Ьіз 
Ьосіу, апоіпіесі Ьу ІЬе Ьоіу зрігіі, апсі ироп 
у/ЬісЬ тоипіаіп, апіііурісаііу, ПОУ/ ^зиз 
СЬгізі апсі Ьіз Ьосіу тетЬегз зіапсі, апсі 
іЬеге іЬеу аге зігопдіу £огіійес1 адаіпзі іЬе 
епету. (Ееуеіаііоп 14 :1 ,3 ) ТЬозе У/ЬО У/Ш 
сотрозе іЬе "дгеаі тиііііисіе" аге поі ріс
іигесі аз зіапсііпд ироп Моипі 2іоп. А11 
регзопз оі доосІ-у/Ш у/Ьо Йее іо ІЬе тоип
іаіпз аз соттапсіесі, апсі £аііЬ£и11у аЬісІе 
іЬеге ипсіег іЬе ргоіесііоп о£ СЬгізі ипііі 
іЬе епсі оі Агтадесісіоп, у/Ш Ье СІЄІІУЄГЄСІ 
апсі у/Ш £огт іЬе "дгеаі тиііііисіе". "Рог 
іп тоипі 2іоп апсі іп ^гизаіет зЬаіі Ье 
сіеііуегапсе," зауз іЬе ргорЬесу. Неге іЬе 
у/огсі "сіеііуегапсе" теапз "ап езсаріпд", 
апсі тау Ье ргорегіу аррііесі іо іЬе асі о£ 
езсаріпд апсі іо іЬозе у/Ьо сіо езсаре. (Іза
іаЬ 4 : 2,3) ^ЬоуаЬ'з ргоуізіоп £ог іЬозе о£ 
доосІ-у/Ш із Ьу апсі іЬгоидЬ СЬгізі ^зиз, 
іЬе Неасі о£ Ьіз огдапігаііоп 2іоп. "Виі 
ироп тоипі 2іоп зЬаіі Ье сіеііуегапсе, апсі 
іЬеге зЬаіі Ье Ьоііпезз; апсі ІЬе Ьоизе о£ ̂ а-
соЬ зЬаіі роззезз іЬеіг роззеззіопз." (ОЬа-
сІіаЬ 17) Моипі 2іоп із ТНЕ ТНЕОСВАСТ, ОГ 
Кіпдсіот, апсі сіеііуегапсе зЬаіі Ье іЬеге 
Ьесаизе ^ЬоуаЬ Сосі у/Ш ЙдЬі £ог Ьіз ог-
дапігаііоп, аз іі із у/гіііеп: "Рог іЬиз ЬаіЬ 
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іЬе Ьогсі зрокеп ипіо те , Ьіке аз ІЬе Ноп 
апсі іЬе уоипд ііоп гоагіпд оп Ьіз ргеу, 
у/Ьеп а тиііііисіе оі зЬерЬегсІз із саііесі 
£огіЬ адаіпзі Ьіт, Ье у/Ш поі Ье а£гаіс1 оі 
іЬеіг уоісе, пог аЬазе Ьітзеїі £ог ІЬе поізе 
оі іЬет: зо зЬаіі ІЬе Ьогсі о£ Ьозіз соте 
СІОУ/П іо ЙдЬі £ог тоипі 2іоп, апсі £ог іЬе 
ЬШ іЬегеоі. Аз Ьігсіз Йуіпд, зо у/Ш ІЬе Ьогсі 
о£ Ьозіз с1е£епс1 Легизаіет; с!е£епс1іпд аізо 
Ье у/Ш СІЄІІУЄГ іі; апсі раззіпд ОУЄГ [СОУЄГ-
іпд іі у/ііЬ сотріеіе ргоіесііоп] Ье у/Ш рге-
ЗЄГУЄ і і ." (ІзаіаЬ 31:4,5) ТЬиз іЬе Ьогсі 
ЗЬОУ/З ІЬаі ргоіесііоп апсі заіуаііоп соте 
опіу £гот Ьіт Ьу апсі ІЬгоидЬ Ьіз гоуаі 
огдапігаііоп. ТЬіз Ье такез кпоу/п £ог іЬе 
Ьепейі о£ іЬе ЛопасІаЬз, ог регзопз о£ доосі-
у/Ш. 

" 'Езсаре апсі сіеііуегапсе зЬаіі Ье £оипс1 
іп по оіЬег ріасе іЬап іп ІЬе Ьогсі Сгосі'з 
огдапігаііоп, "аз ІЬе Ьогсі ЬаіЬ заісі." Ке-
реаіесіїу Оосі Ьаз ІЬиз заісі Ьу Ьіз ргорЬ
еіз, іЬе "Ьоіу теп о£ оісі". Не Ьаз заісі іі 
ІЬгоидЬ СЬгізі Лезиз апсі Ьіз арозіїез, апсі 
ПОУ/ Ье изез іЬе гетпапі, ог ІЬе апоіпіесі 
опез, іо Ьгіпд іЬіз теззаде іо іЬе аііепііоп 
о£ іЬе реоріе о£ доосІ-у/Ш. А11 о£ ІЬезе, £гот 
ІЬе £аііЬ£и1 теп о£ оісі, апсі іпсіисііпд іЬе 
гетпапі, Ьауе Ьееп апсі аге у/ііпеззез іо іЬе 
пате о£ ЛеЬоуаЬ апсі Ьіз ригрозе. ТЬе гет
папі ПОУ/ Ьеаг іЬіз теззаде у/ЬісЬ іЬе Ьогсі 
Ьаз заісі, апсі іЬеу тизі сопііпие іо саггу 
іЬаі теззаде іо ІЬе реоріе, Ьесаизе ІЬаі із 
іЬе ригрозе о£ іЬеіг апоіпішд., " 
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"ЛоЬп, сіеаг, сіоп'і уои ІЬіпк ше зЬоиІсІ 
Ьауе ТЬе ТУаісМогсег апсі віисіу іі гедиіаг-
1у, ІЬаі у/е тідЬі Ье іпіогспесі оі ІЬе ип-
£о1с1іпд о£ ^ЬоуаЬ'з ргорЬесіез?" 

" І і із риЬНзЬесІ ІУ/ІСЄ еасЬ топіЬ. \у"е 
зЬаіі Ьауе іі, Еипісе." 

МиШіисІе СаіЬегіїщ 
ТгіЬиІаііоп саше ироп ІЬе паііопз о£ ІЬе 

еагіЬ іп 1914 апсі Ьаз сопііпиесі іо іпсгеазе 
еасЬ уеаг зіпсе іЬаі сіау. КОУ/ аіі ІЬе па
ііопз оі еагіЬ аге іп сіізігезз. Іі із сіигіпд 
іЬіз ііте о£ ІгіЬиІаііоп іЬаі іЬе реоріе оі 
доосІ-у/Ш Ьеагіпд ІЬе теззаде о£ ІЬе Кіпд
сіот аге зеекіпд ге£иде ипсіег іЬе Ьогсі'з 
огдапігаііоп. ВоіЬ іЬе "Іііііе Йоск" апсі іЬе 
Ьогсі'з "оіЬег зЬеер" аге ІЬе опез ІЬаі іЬе 
у/огісі Ьаз по изе £ог. Непсе іЬеу сіо поі 
сіезіге іЬет. То ІЬезе оЬесІіепі опез іЬе 
Ьогсі асісігеззез ІЬезе У/ОГСІЗ: "ОгаіЬег уоиг-
зеїуез іодеіЬег, уеа, даіЬег іодеіЬег, О па
ііоп [Сгосі'з 'Ьоіу паііоп' апсі сотрапіопз] 
поі сіезігесі; Ье£оге ІЬе сіесгее Ьгіпд £огіЬ, 
Ье£оге іЬе сіау разз аз ІЬе сЬай, Ьеіоге іЬе 
йегсе апдег о£ іЬе Ьогсі соте ироп уои, Ье-
£оге іЬе сіау о£ іЬе Ьогсі'з апдег соте ироп 
уои. 8еек уе ІЬе Ьогсі, аіі уе теек о£ ІЬе 
еагіЬ, у/ЬісЬ Ьауе у/гоидЬі Ьіз дисідтепі; 
зеек гідЬіеоизпезз, зеек теекпезз; іі тау 
Ье уе зЬаіі Ье Ьісі іп ІЬе сіау о£ іЬе Ьогсі'з 
апдег."—2ерЬапіаЬ 2:1-3. 

ТЬе у/ау оі іЬе Ьогсі із іЬе у/ау оі гідЬі
еоизпезз. То "зеек теекпезз" теапз іо Ье 
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сіііідепі іо Іеагп у/Ьаі із Оосі'з ООСІ 
Ьаз рготізесі іо Іеасі іЬозе у/Ьо аге іЬиз 
теек апсі епсіеауог їо Іеагп. "ТЬе теек 
у/Ш Ье диісіе іп д'исідтепі, апсі ІЬе теек 
у/Ш Ье іеасЬ Ьіз у/ау. А11 ІЬе раіЬз ої іЬе 
Ьогсі аге тегсу апсі ігиіЬ ипіо зисЬ аз кеер 
Ьіз соуепапі апсі Ьіз іезіітопіез."—Рзаїт 
25:9,10. 

ТЬе Ьгіе£ зііепсе у/аз Ьгокеп Ьу Еипісе 
зреакіпд. "ЛоЬп, ІЬе Ьогсі Ьаз Ьееп уегу 
дгасіоиз іо из. ЕасЬ опе о£ ІЬезе зіисііез Ье-
сотез тоге ргопіаЬІе апсі ІЬе ігиіЬ Іеагпесі 
тоге ргесіоиз іо из. Ргот оиг сЬіїсІЬоосІ 
у/е Ьауе сіезігесі іо зегуе Оосі. "У о̂иісі іі поі 
Ье у/еіі £ог из іо поу/ таке а сопзесгаііоп 
ипіо Оосі апсі ипіо СЬгізі Лезиз апсі ІЬеп 
іо зеек іЬе йгзі оррогіипііу іо етрЬавіге 
іЬаі сопзесгаііоп іп Ьаріізт, риЬІісГу сіе-
сіагіпд оиг соуепапі у/ііЬ Сосі?" 

"То іЬаі І £и11у адгее, Еипісе. ТУе сіоп'і 
пеесі іо таке зисЬ сопзесгаііоп іо апу тап. 
Оиг адгеетепі із у/ііЬ іЬе Ьогсі, іо у/Ьот 
у/е сап до сіігесіїу. Коіе іЬіз іехі асісігеззесі 
іо іЬозе у/Ьо зеек Ьіт апсі у/Ьо адгее іо сіо 
Ьіз у/Ш: 'Апсі Лезиз заісі ипіо ІЬет, І ат 
іЬе Ьгеасі о£ 1і£е; Ье іЬаі сотеіЬ іо т е зЬаіі 
ПЄУЄГ Ьипдег; апсі Ье іЬаі ЬЄІІЄУЄІЬ оп т е 
зЬаіі ПЄУЄГ іЬігзі. А11 іЬаі іЬе РаіЬег діу-
еіЬ т е зЬаіі соте іо т е ; апсі Ьіт ІЬаі сот
еіЬ іо т е І у/Ш іп по у/ізе сазі оиі.'—ЛоЬп 
6:35,37. 
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"ЕаііЬ апсі оЬесІіепсе аге іЬе песезвагу 
ІЬіпдз. АУе Ьауе £аііЬ апсі ПОУ/ У/Є аге ЗІГІУ-
іпд іо оЬеу, апсі у/е зЬоиІсІ оЬеу Ьу зуш-
Ьоіігіпд оиг сопзесгаііоп іп у/аіег Ьаріізт. 
ТЬеге тизі Ье тисЬ у/огк іог іЬозе іо сіо 
у/Ьо аге £аііЬ£и1 іо іЬе Ьогсі, апсі у/е тизі 
сіо оиг рагі. Уои гететЬег іЬаі у/аіег Ьоіе 
іп іЬе сгеек пеаг іЬе Ьід зусатоге ігее, 
у/Ьеге у/е изесі іо до зу/іттіпд аз сЬіїсІгеп % 
Іі у/Ш Ье а сІеІідЬі іот из іо до іЬеге апсі 
зутЬоКге оиг сопзесгаііоп Ьу у/аіег ітшег-
зіоп. АУе Ьауе Іеагпесі і ї о т іЬе іЗсгіріигез 
іЬаі у/е сіоп'і Ьауе іо Ье іттегзесі Ьу зоте 
геїідіоиз регзоп, Ьиі апуопе у/Ьо ІОУЄЗ ООСІ 
сап іттегзе из. ВоіЬ уоиг £аіЬег апсі т у 
£аіЬег ІОУЄ іЬе Ьогсі, апсі Іеі из ІПУІІЄ опе оі 
іЬет іо сіо іЬе іттегзіпд, апсі аіі ІЬе £аті1у 
іо до у/ііЬ из іо ІЬаі у/аіег Ьоіе, апсі іЬеп у/е 
у/Ш Ье іттегзесі пехі 8ипс1ау." 

Іі із адгеесі. 
'^оЬп, іЬе Ьогсі у/Ш зигеїу геуеаі іо из 

у/Ьаі у/е тизі сіо а£іег у/е Ьауе іакеп іЬіз 
зіер о£ оЬесІіепсе, апсі іЬеп у/е тизі сіо іі ." 



іп гідЬіеоизпезз, апсі адаіпзі у/ЬісЬ ТНЕО-
СКАТІО СГОУЕКНМЕ^Т по роу/ег зЬаіі ЄУЄГ 
ргеуаіі. ТЬаі огдапігаііоп у/Ш Ье а еот-
ріеіе уіпсіісаііоп оі ^ЬоуаЬ'з пате апсі іо 
Ьіз еуегіазііпд діогу. А11 роу/ег гезісіез іп 
^ЬоуаЬ. Не із іЬе АІтідЬіу Сгосі, Ьезісіез 
у/Ьот іЬеге із по оіЬег. Еог Ьіт іо У/Ш іЬаі 
а іЬіпд Ье сіопе теапз іЬаі іі із сегіаіп іо 
Ье ассотрИзЬесІ. Не соиісі Ьауе Ьиііі ир 
іЬе еарііаі огдапігаііоп іпзіапііу Ьасі іЬаі 
Ьееп Ьіз У/Ш апсі ригрозе. ТЬаі у/аз поі Ьіз 
ригрозе. Аз іЬе 8сгіріигез сіізсіозе, ІЬе сіе-
уеіортепі о£ Сгосі'з сарііаі огдапігаііоп, ог 
кіпдсіот, у/аз іот адез а тузіегу. ТЬаі туз
іегу Ье йгзі геуеаіесі іо Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, апсі 
іЬеп, а£іег ^зиз Ьасі Ьееп егисійесі, гаізесі 
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ігот іЬе сіеасі, апсі ехаііесі іо Ьеауеп, ЗеЬо-
уаЬ тасіе кпоу/п іо теп іог ІЬе йгзі ііте 
іЬе теапіпд оі ІЬаі тузіегу. Боев ОосГз 
""УУОГСІ ПОУ/ геуеаіесі іо тап таке сіеаг іЬе 
геазоп іог іЬе Іопд регіосі оі ііте Ье у/аз 
сіеуеіоріпд Ьіз кіпдсіот? Уев; апсі іЬе 
8сгіріига1 апзу/ег іо ІЬаі диезііоп тадпі-
йез іЬе пате апсі роу/ег оі іЬе Мозі НідЬ. 

ТЬе дагсіеп оі Есіеп у/аз а регіесі ріасе 
апсі опе оі Ьеаиіу апсі діогу. ТЬегеіп Оосі 
Ьасі ріасесі іЬе регіесі Ьитап раіг апсі із-
зиесі іо іЬет Ьіз тапсіаіе іо "тиіііріу апсі 
Ш1 іЬе еагіЬ". Веіоге сіоіпд апуіЬіпд іо 
саггу оиі ІЬаі СІІУІПЄ тапсіаіе 8аіап сате 
ироп іЬе зсепе. Сопсегпіпд ІЬаі у/іскесі опе, 
іЗаіап, іЬе гесогсі геасіз: "Іп [ІЬе дагсіеп 
оі] Есіеп іЬе дагсіеп оі Оосі сіісізі іЬои 
аЬісіе; . . . іЬои у/азі а сЬегиЬ у/ііЬ оиі-
зргеасі соуегіпд (у/іпдз); апсі І Ьасі зеі 
іЬее ироп іЬе Ьоіу тоипіаіп оі Оосі (аз) 
іЬои у/азі; іп іЬе тісізі оі ІЬе зіопез оі 
йге [іЬаі із, соуегесі у/ііЬ а Ьіаге оі діогу] 
сіісізі іЬои у/апсіег. Регіесі у/азі іЬои іп іЬу 
у/ауз ігот ІЬе сіау іЬаі іЬои у/азі сгеаіесі, 
іШ у/іскесіпевв у/аз іоипсі іп іЬее." (Еяе-
кіеі 28:13-15, Ьеезег) АІтідЬіу Оосі іЬеп 
сіесіагесі Ьіз дисідтепі оі сотріеіе сіезігис
ііоп оі 8аіап. Сосі тасіе кпоу/п іЬаі Ье 
у/оиісі Ьгіпд іогіЬ а зеесі ІЬаі у/оиісі сіе
зігоу 8аіап, апсі у/ЬісЬ зеесі іЬе Зсгіріигез 
ісіепіііу аз СЬгізі.—Оепезіз 3:15; Оаіаііапз 
3:16, 29. 
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8аіап сіейапііу сЬаіІепдесі іЬе зиргетасу 
апсі роу/ег оі ^еЬоуаЬ Сгосі. Не сіесіагесі ІЬаі; 
Оосі соиісі поі; риі оп еагіЬ а тап ІЬаі у/оиісі 
гетаіп іаііЬіиІ апсі ігие у/Ьеп риі іо ІЬе 
тозі ЗЄУЄГЄ іезі. (ЛоЬ 2: 4,5) АІтідЬіу Оосі 
соиісі Ьауе іттесііаієїу ЬгоидЬі іпіо ехізі
епсе Ьіз сарііаі огдапігаііоп апсі іттесіі
аієїу Ьауе сіезігоуесі 8аіап. Виі іЬаі у/аз 
поі Ьіз ригрозе. Веіпд аіі-у/ізе, Оосі риг-
розесі апсі аггапдесі ІЬаі аіі сгеаіигез зЬоиІсІ 
Ьауе а ігее сЬоісе аз іо у/Ьот іЬеу у/оиИ 
ЗЄГУЄ, апсі іЬаі іЬеге тизі Ье сіетопзігаіесі 
Ьеіоге сгеаіигез у/Ьо із зиргете апсі у/Ьо 
із гідЬіеоиз. ТЬозе сЬоозіпд іо зегуе іЬе 
БЄУІІ зЬоиІсІ зийег сіезігисііоп; іЬозе сЬооз
іпд іо оЬеу апсі зегуе ЕЬоуаЬ Оосі зЬоиІсІ 
ИУЄ; апсі іо саггу іпіо сотріеііоп Ьіз риг
розе Оосі соттіііесі іЬе у/огк іпіо іЬе Ьапсі 
оі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, іЬе Ьодоз, іЬаі із, Зе-
зиз. ТЬаі теапз іЬаі еуегу тап апсі еуегу 
апдеї із ігее іо сЬоозе у/Ьот Ье у/Ш зегуе, 
апсі Ьепсе Ье йхез Ьіз ОУ/П сіевііпу Ьу Ьіз 
сЬоісе: "КПОУ/ уе поі, ІЬаі іо у/Ьот уе 
уіеісі уоигзеїуез зегуапіз іо оЬеу, Ьіз зегу
апіз уе аге іо у/Ьот уе оЬеу; У/ЬеіЬег оі 
зіп ипіо сІеаіЬ, ог оі оЬесІіепсе ипіо гідЬі
еоизпезз?"—Еотапз 6:16. 

Іі ПОУ/ сіеагіу арреагз ігот іЬе 8сгір-
іигез іЬаі опе теапз оі кееріпд Ьіз риг
розе а тузіегу ипііі сіие ііте іо геуеаі іі 
у/аз іо етріоу сгурііе Іапдиаде апсі изе 
зутЬоІз іо гергезепі геаііііез. Ап іпзіапсе 
із іоипсі іп соппесііоп \УІІЬ іЬе сіесіагаііоп 
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о£ ОосГз ашу/ег їо ІЬе у/іскесі сЬаІІепде о£ 
8аіап. РЬагаоЬ оі Едурі у/аз ап агЬіігагу 
гиіег оі ІЬе йгзі у/огісі роу/ег, у/ЬісЬ у/огісі 
роу/ег рагіісиїагіу зіоосі £ог ауагісе, соп-
диеаі апсі соттегсе. РЬагаоЬ у/аа іЬе еагіЬ-
1у гергезепіаііуе о£ іЬе БЄУІІ, ОГ досі оі* ІЬіз 
у/іскесі У/ОГІСІ, апсі ^ЬоуаЬ'з апзу/ег іо 8а-
іап'з сЬаІІепде у/а8 гесогсіесі аі ІЬе ііте аз 
іЬоидЬ іі у/еге асісігеззесі іо РЬагаоЬ, Ьиі 
іп £асі із асісігеззесі іо 8аіап. Іп апзу/ег іо 
іЬаі у/іскесі сЬаІІепде ^ЬоуаЬ заісі: "ЕУЄП 
ПОУ/ І тідЬі Ьауе зігеісЬес! оиі т у Ьапсі, 
апсі І тідЬі Ьауе 8 т і і і е п іЬее . . . Ьиі £ог 
іЬіз саизе Ьауе І аііоу/есі іЬее іо гетаіп, 
іп огсіег іо ЗЬОУ/ іЬее т у роу/ег; апсі іп 
огсіег іЬаі іЬеу тау ргосіаіт т у пате 
іЬгоидЬоиі аіі іЬе еагіЬ."—Ехосіиз 9:15, 
16, Ьеезег. 

Магк Ьеге іЬе ІУ/О ІЬіпдз у/ЬісЬ Оосі сіе-
сіагесі аз Ьіз геазоп апсі ригрозе іп с!е£ег-
гіпд іЬе ехесиііоп о£ 8аіап ипііі а ііте 
Іаіег: (1) іо ЗЬОУ/ Оосі'З зиргете роу/ег; 
апсі (2) іЬе такіпд кпоу/п о£ Ніз пате. 

8аіс1 іЬе Ьогсі: " Іп огсіег іо ЗЬОУ/ іЬее 
т у роу/ег; апсі іп огсіег іЬаі ТНЕУ МАУ 
РКОСЬАІМ МУ КАМЕ ТНКОТГОНОТТТ АЬЬ ТНЕ 
ЕАКТН." ТЬе У/ОГСІ ТНЕУ Ьеге изесі тапі-
£езі1у теапз аіі теп оп еагіЬ у/Ьо у/оиісі 
сЬоозе іо £аііЬ£и11у ЗЄГУЄ АІтідЬіу Оосі 
апсі оЬеу Ьіз соттапсітепіз. ТЬегеіоге іі 
£О11ОУ/З іЬаі еуегу регзоп іЬаі гесеіуез іЬе 
арргоуаі о£ АІтідЬіу Оосі, апсі ІЬаі гесеіуез 
£гот Ьіт 1і£е еуегіазііпд, тизі Ье а гиііпезз 
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/ог Зекоуак Оосі. ТЬеге соиШ Ье по ехсер-
ііоп іо іЬіз гиіе, Ьесаизе Оосі'з гиіез сіо поі 
сЬапде, апсі Ье із по гезресіег оі регзопз.— 
МаїасЬі 3:6; Асіз 10:34. 

"ІеЬОУаЬ'8 ШІПЄ88Є8" 

ТЬе пате '^еЬоуаЬ'з у/ііпеззез" теапз 
Ьиі опе іЬіпд, іо У/ІІ, ІЬаі еасЬ опе із іо Ьеаг 
уліпезз іог 3еЬоуаЬ, іЬе АІтідЬіу Оосі, апсі 
іог попе оіЬег. ТЬеу аге ^ЬоуаЬ'з у/ііпезз
ез, апсі поі тетЬегз оі зоте зесі ог сиіі аз 
іЬе БЄУІІ у/оиісі Ьауе оіЬегз ЬЄІІЄУЄ. ТЬеу 
аге зеїесіесі Ьу іЬе Ьогсі Оосі. ТЬеу аге поі 
зиЬ^есі іо іЬе сопігої оі Ьитап огдапіга-
ііопз ог Ьитап роу/ег. ТЬеіг аііедіапсе із 
іо АІтідЬіу Оосі. ТЬеу тизі оЬеу Ьіз сот
тапсітепіз апсі аге гезропзіЬІе іо Оосі іог 
іЬеіг асііоп.—Еотапз 14: 4. 

ТЬіз у/іскесі У/ОГІСІ із ПОУ/ іп іЬе "Іазі 
сіауз" іЬєгеоі. ТЬезе аге "регіїоиз іітез", 
апсі іЬе сіау іог іЬе ехесиііоп оі іЬе у/іскесі 
із д'изі аі Ьапсі апсі іЬе БЄУІІ кпоу/з іЬаі Ьіз 
ііте із зЬогі. (2 ТітоіЬу 3 :1 ; Ееуеіаііоп 
12:12) "ТЬе Ьаіііе оі ІЬаі дгеаі сіау оі Оосі 
АІтідЬіу," у/ЬісЬ вЬаІІ сіезігоу Ваіап'з ог-
дапігаііоп апсі аіі у/іскесіпезз, із аЬоиі іо Ье 
іоидЬі. (Ееуеіаііоп 16:13-16) Іп ІЬезе Іазі 
сіауз Оосі Ьаз оп іЬе еагіЬ а сотрагаііуеіу 
зтаїї питЬег оі регзопз у/Ьо аге геаііу СІЄ
УОІЄСІ іо Ьіт апсі Ьіз ТНЕОСЕАТІС ООУЕЕШ-
МЕМТ, апсі у/Ьо ПОУ/ Ьеаг іезіітопу іо іЬе 
пате оі Оосі апсі Ьіз кіпдсіот. ТЬе БЄУІІ 
у/оиісі Ьауе аіі ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬіз зтаїї сот-
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рапу о£ £аііЬ£и1 зегуапіз о£ АІтідЬіу Оосі 
сопзіііиіе а геїідіоиз зесі ог сиіі £о11оу/іпд 
іЬе Іеасі о£ зоте тап. N0 Ьитап роу/ег ог 
огдапігаііоп соиісі Іеасі ог сопігої ІЬе у/іі
пеззез о£ ІЬе Мозі НідЬ Оосі. ЕУЄП зоте 
соипігіез, у/ЬісЬ аге ипсіег іЬе роу/ег апсі 
сопігої о£ сіетопізт, ПОУ/ сіесіаге Ьу Іау/ 
іЬаі ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез аге Шедаї. іЗисЬ 
у/огісіїу огдапіяаііопз ЗЬОУ/ сотріеіе ідпо-
гапсе о£ іЬе ригрозе апсі роу/ег о£ АІтідЬіу 
Оосі. N0 еагіЬІу доуегптепі ог роу/ег Ьаз 
апу аиіЬогііу іо сіесіаге ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез 
Шедаї; апсі іп сіоіпд зо зисЬ паііоп соттііз 
іЬе гапкезі ЬІазрЬету апсі іп сіие ііте зЬаіі 
ГЄСЄІУЄ а д'изі гесотрепзе £гот іЬе Ьогсі'з 
Ехееиііопег. 

ІЄ8118 

Опе о£ іЬе ііііез У/ЬІСЬ Оосі дауе Ьіз ЬЄ
ІОУЄСІ 8оп ^зиз із "ТЬе ЕаііМиї апсі Тгие 
\Уііпез8, іЬе Ьедіппіпд о£ ІЬе сгеаііоп о£ 
Оосі". (Кеуеіаііоп 3:14) Не із ІЬе Неасі 
апсі іЬе йгзі о£ аіі у/ііпеззез о£ ^ЬоуаЬ. 
А11 ігие апсі £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ о£ СЬгізі 
Л"езиз аге у/ііпеззез о£ ^ЬоуаЬ Оосі. АІ
тідЬіу Оосі арроіпіесі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп Ьіз 
УУІІПЄЗЗ апсі зепі Ьіт іо ІЬе еагіЬ іо Ьеаг 
у/ііпезз Ье£оге іЬе реоріе о£ іЬе пате апсі 
кіпдсіот о£ ІЬе Мозі НідЬ. (ЛоЬп 8:14-18) 
8ауз ЛеЬоуаЬ Оосі о£ Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, СЬгізі 
^зиз: "ВеЬоІсІ, І Ьауе діуеп Ьіт £ог а у/іі
пезз іо іЬе реоріе, а Іеасіег апсі соттапсіег 
іо іЬе реоріе.''—ІзаіаЬ 55: 4. 
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Веіоге іЬе гиііпд роу/ег оі ^гшаїет 
^ з ш ваісі: "То ІЬіз епсі у/аз І Ьогп, апсі 
іог іЬів саше сате І іпіо ІЬе у/огісі, ІЬаі 
І вЬоиІсІ Ьеаг у/ііпезз ипіо ІЬе ігиіЬ. Еуегу 
опе іЬаі ів о і іЬе ігиіЬ ЬеагеіЬ т у уоісе." 
(ЛоЬп 18: 37) Егот іЬезе всгіріигев іі пес-
еввагіїу ІО11ОУ/8 ІЬаі еуегу регвоп у/Ьо Ье-
сотев а іо11оу/ег оі СЬгіві Лезиз апсі рег-
іогтз Ьів соуепапі тиві Ье а у/ііпезз іо ІЬе 
ігиіЬ апсі іо ІЬе пате апсі тадевіу апсі кіпд
сіот оі* ЛеЬоуаЬ Сосі, апсі І8 іЬегеіоге опе 
оі ЛеЬоуаЬ'з у/ііпеввев. (1 Реіег 2:21) То 
Ьів ІаііЬіиІ іо11оу/егв Лезш вау8: "Апсі уе 
аіво вЬаІІ Ьеаг у/ііпевз, Ьесаиве уе Ьауе Ьееп 
у/ііЬ т е ігот іЬе Ьедіппіпд."—ЛоЬп 15: 27. 

А у/ііпезз ів опе У/ЬО іезіійез Ьеіоге ОІЬ-
егз іо ІЬаі у/ЬісЬ ів ІЬе ІгиіЬ. Еуегу опе, 
іЬегеіоге, у/Ьо ргосіаітв іо оіЬегв ІЬе пате, 
тад'е8Іу апсі кіпдсіот оі ЛеЬоуаЬ Сосі ів а 
у/ііпезз іог ЛеЬоуаЬ. 

Нитап ЧУІІПЄВЙЄЗ 

АЬеІ у/ав іЬе йгві гідЬіеоив тап оп іЬе 
еагіЬ аііег іЬе ігадесіу іп Есіеп. Не у/аз а 
у/ііпе88 іо іЬе пате оі АІтідЬіу Сосі: "Ву 
іаііЬ АЬеІ ойегесі ипіо Сосі а тоге ехсеї-
Іепі васгійсе іЬап Саіп, Ьу у/ЬісЬ Ье оЬ-
іаіпесі у/ііпевз іЬаі Ье у/аз гідЬіеоиз, Сосі 
іевіііуіпд оі Ьіз діііз; апсі Ьу іі Ье, Ьеіпд 
сіеасі, уеі зреакеіЬ."—НеЬгеу/з 11: 4. 

АП ІаііЬіиІ теп зресійсаііу патесі аі ІЬе 
ЄІЄУЄПІЬ сЬаріег оі НеЬгеу/з у/еге у/ііпевзез 
іо іЬе пате оі ЛеЬоуаЬ Сосі, ЬоіЬ Ьу У/ОГСІ 
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о£ тоиіЬ апсі Ьу іЬеіг соигзе о£ 1і£е. Ву 
і'аііЬ іЬеу валу ТНЕ ТНЕОСЕАОЇ апсі сіесіагесі 
ІЬетзеїуез £ог іЬаі доуегптепі о£ АІтідЬіу 
Оосі, апсі іЬив ІЬеу у/еге \уііпеввев іо іЬе 
пате апсі тад'езіу о£ ЛеЬоуаЬ. АП ІЬе £аііЬ-
£и1 ргорЬеіз о£ Оосі у/еге ЛеЬоуаЬ'з У/ІІ-
певвев. Сопсегпіпд ІЬаі дгеаі ргорЬеі ЛоЬп 
іЬе Варіізі, іі ів у/гіііеп: "ТЬеге у/ав а тап 
вепі £гот Оосі, у/Ьове пате у/ав ЛоЬп. ТЬе 
вате сате £ог а у/ііпевв, іо Ьеаг у/ііпевв о£ 
іЬе ЬідЬі, іЬаі аіі теп ІЬгоидЬ Ьіт тідЬі 
ЬЄІІЄУЄ. Не у/ав поі іЬаі ЬідЬі, Ьиі у/ав вепі 
іо Ьеаг у/ііпевв о£ ІЬаі ЬідЬі.''—ЛоЬп 1: 6-8. 

ТЬе £аііЬ£и1 теп о£ оісі аЬоуе тепііопесі, 
апсі У/ЬО іпсіисіесі аіі іЬе Ьоіу ргорЬеіз, у/еге 
у/ііпеввев о£ ЛеЬоуаЬ. ТЬе У/ОГСІ ігапвіаіесі 
"у/ііпеззез" ів іЬе вате У/ОГСІ £гот у/ЬісЬ 
ів ігапвіаіесі "тагіугз". ТЬозе £аііЬ£и1 теп 
о£ оісі у/еге тагіугв, веаііпд іЬеіг іезіітопу 
у/ііЬ іЬеіг 1і£еЬ1оос1. ТЬеу у/еге £аііЬ£и1 у/іі-
певзез о£ 3еЬоуаЬ. ТЬе 8сгіріигев Ьоісі ІЬет 
£огіЬ аз зЬіпіпд ехатріев іо Ье £О11ОУ/ЄС1 Ьу 
іЬове У/ЬО вЬоиІс! Ьесоте тетЬегз о£ іЬе 
"Ьоіу паііоп" о£ Оосі апсі аіво іЬове у/Ьо 
зЬаП Ье іЬеіг "сотрапіопз"; аз іі із у/гіі
іеп: """уУЬеге£оге зееіпд у/е аіво аге сот-
раззесі аЬоиі у/ііЬ зо дгеаі а сіоисі о£ у/іі
пеззез, Іеі из Іау авісіе еуегу у/еідЬі, апсі ІЬе 
віп у/ЬісЬ СІОІЬ во еазіїу Ьевеі из, апсі Іеі из 
гип у/ііЬ раііепсе іЬе гасе іЬаі із зеі Ье£оге 
из, Іоокіпд ипіо Лезив ІЬе аиіЬог апсі йп-
івЬег о£ оиг £аііЬ; у/Ьо, £ог іЬе доу іЬаі у/ав 
веі Ье£оге Ьіт, епсіигесі іЬе сгозз, сіезрізіпд 
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ІЬе зЬате, апсі ів веі СІОУ/П аі ІЬе гідЬі Ьапсі 
оі іЬе іЬгопе оі Оосі."—НеЬгеу/в 12:1, 2. 

8 о песеввагу апсі ітрогіапі ів іі іо Ье 
а у/ііпевз іог ^ЬоуаЬ іЬаі еасЬ опе у/Ьо 
адгеев іо ІОІІОУ/ іп іЬе іооізіерз оі ^зив 
із айтопівЬесІ іо Іау авісіе еуегу у/еідЬі, 
іЬаі ів, еуегуіЬіпд іЬаі Ьіпсіегз іЬе іиіі 
регіогтапсе оі Ьів сіиіу іо ВЄГУЄ Оосі; аіво 
іЬаі Ье тиві риі авісіе ІЬе віп іЬаі "СІОІЬ 
80 еазіїу Ьевеі" еуегу сгеаіиге, у/ЬісЬ зіп 
І8 геїідіоп, Ьесаизе іі із зо уегу еазу іо іаіі 
ипсіег іЬе іпйиепсе оі геїідіоп. ТЬіз дгеаі 
віп, іЬе 8сгіріигев сіесіаге, тизі Ье Іаісі 
азісіе апсі іЬе СЬгізііап тизі Ьесоте а 
ІаііЬіиІ апсі ігие іоііоу/ег оі СЬгізі ^вив 
апсі, ав зисЬ, Ье а ІаііЬіиІ апсі ігие у/іі
певв оі ^ЬоуаЬ Сосі. 

ОгйаіпесІ 
ТЬе У/ОГСІ огйаіпей, аз сіейпесі Ьу ІЬе 

Ьеві аиіЬогііу (Босіог 8ігопд), теапв "іо 
таке; іо арроіпі; іо апоіпі; іо сопзіііиіе; 
іо соттіззіоп". Опіу іЬе Ьогсі, іЬегеіоге, 
соиісі ігиіу апсі ргорегіу огсіаіп опе іо Ье
соте а у/ііпезз іог Ніт. ^вив аррііесі ІЬе 
їоііоу/іпд ргорЬесу іо Ьітзеїі, апсі іо аіі 
у/Ьо аге Ьіз ігие іооізіер ІОІІОУ/ЄГЗ: "ТЬе 
зрігіі оі іЬе Ьогсі Оосі із ироп т е ; Ьесаизе 
іЬе Ьогсі ЬаіЬ апоіпіесі т е іо ргеасЬ доосі 
іісііпдз ипіо іЬе теек; Ье ЬаіЬ зепі т е іо 
Ьіпсі ир іЬе ЬгокепЬеагіесІ, іо ргосіаіт ПЬ-
егіу іо ІЬе еарііуез, апсі іЬе орепіпд оі ІЬе 
ргізоп іо іЬет ІЬаі аге Ьоипсі; іо ргосіаіт 
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ІЬе ассеріаЬІе уеаг о£ іЬе Ьогсі, апсі іЬе сіау 
о£ уепдеапсе о£ оиг Стосі; іо сот£огі аіі ІЬаі 
тоигп."—ІзаіаЬ 61:1,2. 

Опе у/Ьо Ьесотез а ігие апсі £аііЬ£и1 зегу
апі о£ Оосі апсі СЬгізі, апсі у/Ьо Ьаз гесеіуесі 
іЬе зрігіі о£ іЬе Ьогсі, із огсіаіпесі ог сот-
тіззіопесі іо ргеасЬ іЬе доосі ПЄУ/З о£ ІЬе 
Кіпдсіот апсі іо тадпі£у ^ЬоуаЬ'з пате, 
апсі Ьепсе із ап "огсіаіпесі тіпізіег" о£ ІЬе 
дозреї. 

Коі опіу аге зисЬ регзопз арроіпіесі апсі 
соттіззіопесі Ьу іЬе Ьогсі іо ргеасЬ іЬе доз
реї о£ ІЬе Кіпдсіот, Ьиі зисЬ аге етрЬаіі-
саііу соттапсіесі іЬаі іЬеу тизі ргеасЬ ІЬе 
дозреї о£ іЬіз кіпдсіот. (МаііЬеу/ 24:14) 
\УЬеп СЬгізі ^зиз арреагесі аі іЬе іетріе 
апсі риі Ьіз сопзесгаіесі £О11ОУ/ЄГЗ іо ІЬе іезі, 
Ье зепі £огіЬ іЬе арргоуесі опез іо "оЯег 
ипіо іЬе Ьогсі ап о£Еегіпд іп гідЬіеоизпезз". 
(МаїасЬі 3: 3) іЗисЬ теапз ІЬаі іЬеу тизі 
етріоу ІЬеіг Іірз апсі еуегу оіЬег £аси1іу 
роззеззесі іо Ьеаг у/ііпезз іо іЬе ігиіЬ о£ 
ЛеЬоуаЬ'з пате апсі Ьіз кіпдсіот. (НеЬгеу/з 
13:15) ЕасЬ опе о£ зисЬ із арроіпіесі апсі 
соттіззіопесі іо ргеасЬ іЬе доосі пеу/з Ьу 
іеіііпд іЬе реоріе о£ іЬе Кіпдсіот, ог ТНЕО-
ОКАТІС ООУЕШМЕКТ. ТЬіз розіііуе соштапсі 
ІЬе Ьогсі ^зиз діуез, іо У/ІІ: "Апсі ІЬіз доз
реї о£ іЬе кіпдсіот зЬаіі Ье ргеасЬес! іп аД 
іЬе У/ОГІСІ £ог а у/ііпезз ипіо аіі паііопз; 
апсі іЬеп зпаД іЬе епсі соте."—МаііЬеу/ 
24:14. 



НІЙ ШТИЕЗВЕВ 227 

АП зисЬ віпсеге £О11ОУ/ЄГЗ о£ СЬгіві Лезиз 
у/Ьо оЬеу іЬів соттапсітепі аге ЛеЬоуаЬ'з 
у/ііпеззез, Ьеагіпд іезіітопу іо Ьів пате 
апсі іо Ьів кіпдсіот. N0 еагіЬІу роу/ег Ьав 
апу аиіЬогііу іо іпіег£еге у/ііЬ іЬеіг ргеасЬ-
іпд "іЬів довреї", Ьесаиве ІЬеу аге ІЬе у/іі-
ПЄ88Є8 о£ іЬе Мові НідЬ, ог АІтідЬіу Сосі, 
асііпд ипсіег Ьіз соттапсітепі. 

Іп тосіегп іітез іЬе соїіедез апсі ипіуег-
зіііез, апсі рагіісиїагіу зо-саПесІ "іЬеоІоді-
еаі зсЬооїз", іеасЬ апуіЬіпд апсі еуегуіЬіпд 
Ьиі іЬе довреї о£ Сосі'в кіпдсіот. ТЬеге аге 
питегоив геїідіоиз сіепотіпаііопз, у/ЬісЬ 
ргеасЬ іЬеіг ОУ/П сіосігіпез Ьазесі ироп іЬе 
ігасііііопз ог іеасЬіпдз о£ теп. Ргіог іо ІЬе 
сотіпд о£ іЬе Ьогсі Лезиз іо ІЬе іетріе £ог 
дисідтепі іп 1918 тапу сопзесгаіесі регзопз 
у/Ьо у/еге ргеасЬіпд іо іЬе реоріе о£ апсі 
сопсегпіпд Ьіз весопсі сотіпд у/еге кпоу/п 
ав МШеппіаІ Бау/пііев, ог КиззеПііез, ог 
Іпіегпаііопаї ВіЬІе Віисіепіз, апсі оіЬег Ике 
8есіагіап патез. Виі у/Ьеп іЬе Ьогсі Лезиз 
сіеапзесі іЬе іетріе апсі іЬе арргоуесі опев 
у/еге зепі £огіЬ іо "о££ег ипіо іЬе Ьогсі ап 
о££егіпд іп гідЬіеоизпезз", Сосі зерагаіесі 
Ьіз £аііЬ£и1 зегуапіз £гот аіі оіЬегз. ТЬе 
арргоуесі опез, ЬгоидЬі іпіо іЬе іетріе, 
у/еге тасіе а рагі о£ 2іоп, ІЬе еіесі огдап-
ігаііоп о£ ЛеЬоуаЬ; апсі іо зисЬ ІЬе Ьогсі 
зауз: "Рог 2іоп'з ваке у/Ш І поі ЬоИ т у 
реасе, апсі £ог Легизаіет'з заке І у/Ш поі 
гезі, ипііі іЬе гідЬіеоизпезз іЬегео£ до £огіЬ 
аз ЬгідЬіпезз, апсі іЬе заіуаііоп іЬегео£ аз 



228 

ТЕ АКЕ МУ \УТШЕ58Е&' 

а Іатр іЬаі ЬигпеіЬ. Апсі ІЬе Оепіііез зЬаіі 
зее ІЬу гідЬіеоизпезз, апсі аіі кіпдз іЬу 
діогу: апсі ІЬои зЬаіі Ье саііесі Ьу а пеу/ 
пате, у/ЬісЬ ІЬе тоиіЬ оі ІЬе Ьогсі зЬаіі 
пате."—ІзаіаЬ 62:1,2. 

\Упа* ^ т е ? 
А11 \УЬО ПОУ/ ігиіу оЯег ипіо іЬе Ьогсі 

ап оігегіпд іп гідЬіеоизпезз тизі Ье у/іі
пеззез іо іЬе пате оі ^ЬоуаЬ. ТЬеу тизі 
до атопдзі іЬе реоріе апсі Йесіаге Ьіз пате 
апсі Ьіз кіпдсіот, апсі іЬе теззаде у/ЬісЬ 
зисЬ зегуапіз Ьеаг із сопігагу іо іЬаі у/ЬісЬ 
геїідіопізіз іеасЬ. ТЬегеіоге ІЬе АІтідЬіу 
Оосі зерагаіез Ьіз ІаііЬіиІ у/ііпеззез ігот 
геїідіоиз огдапігаііопз, апсі іЬіз іакез ріасе 
аі ІЬе ііте СЬгізі ^зиз, ІЬе дгеаі «Гисіде, 
із сііуісііпд Ьіз "зЬеер" ігот іЬе "доаіз". 
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(МаііЬеу/ 2 5 : 32) Іп іЬіз ЙІУІЗІОП іЬе Ьогсі 
Оосі еаііз ироп ІЬе ігайіііоп іеасЬегз іо 
таке іЬеіг ргооі ог еізе асітіі іЬеу аге 
у/гопд; апсі іЬиз іі із гесогсіесі: "Ьеі аіі 
іЬе паііопз Ье даіЬегей іодеіЬег, апсі Іеі 
іЬе реоріе Ье аззетЬІей: у/Ьо атопд іЬет 
сап Йесіаге іЬіз, апсі ЗЬЄУ/ из іогтег ІЬіпдз % 
Іеі іЬет Ьгіпд іогіЬ іЬеіг у/ііпеззез, ІЬаі 
іЬеу тау Ье дизіШей: ог Іеі іЬет Ьеаг, апсі 
зау, Іі із ігиіЬ."—ІзаіаЬ 4 3 : 9. 

ТЬеп іЬе Ьогсі асісігеззез Ьіз ІаііЬіиІ зегу
апіз, у/Ьо аге у/ЬоІГу СІЄУОІЄСІ ІО Ьіт, апсі 
зауз: "Уе аге т у у/ііпеззез, заііЬ іЬе Ьогсі, 
апсі т у зегуапі у/Ьот І Ьауе сЬозеп; іЬаі 
уе тау кпоу/ апсі ЬЄІІЄУЄ те , апсі ипсіег
зіапсі ІЬаі І а т Ье: Ьеіоге т е іЬеге у/аз 
по Оосі іогтесі, пеііЬег зЬаіі іЬеге Ье аііег 
те . І Ьауе йесіагей, апсі Ьауе зауесі, апсі І 
Ьауе ВЬЄУ/ЄСІ, у/Ьеп ІЬеге у/аз по зігапде досі 
атопд уои: іЬегеіоге уе аге т у у/ііпеззез, 
заііЬ іЬе Ьогсі, іЬаі І а т Оой." (ІзаіаЬ 
4 3 : 1 0 , 1 2 ) Неге із іЬе сіеаг сіізііпсііоп Ье-
іу/ееп геїідіопізіз апсі СЬгізііапз. ^ЬоуаЬ'з 
у/ііпеззез аге Ьіз зегуапіз, апсі поі іЬе зегу
апіз оі апу еагіЬІу огдапігаііоп. 

Іі із іЬезе іаііЬіиІ зегуапіз оі АІтідЬіу 
ООЙ апй СЬгізі У/ЬО тизі іиШІІ іЬе сот-
тапй апй ригрозе оі ^ЬоуаЬ Сой іо 'йе-
сіаге Ьіз пате іп аіі іЬе еагіЬ' д'изі рге-
сейіпд ІЬе Ьаіііе оі Агтадеййоп, аі у/ЬісЬ 
ііте апй ріасе Оой у/Ш ехЬіЬіі Ьіз зиргете 
роу/ег адаіпзі іЬе БЄУІІ апй аіі у/іскейпезз. 
—Ехойиз 9 : 1 6 . 
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Сотрапіопз 
ТЬе "оіЬег вЬеер" о£ Ше Ьогсі, Ше Лопа-

сіаЬз, у/Ьо вЬаІІ £огт Ше "дгеаі тиііііисіе", 
ПОУ/ йее іо Оосі'з огдапігаііоп апсі йпсі геі
иде ипсіег СЬгізі Ше Кіпд. Неагіпд Ше тез
заде о£ іЬе Кіпдсіот, Шеу сЬоозе іо ЗЄГУЄ 
Сосі апсі СЬгізі. ТЬеу Ьесоте Ше сотрап
іопз о£ "Ше гетпапі", Шаі із, Ше зрігіі 
сотрапу уеі оп Ше еагіЬ. Аз Ше сотрап
іопз оі Ше гетпапі іЬеу іоо тизі Ье у/іі
пеззез іо Ше пате апсі кіпдсіот о£ АІтідЬіу 
Сосі. ТЬе £о11оу/іпд ргорЬесу ПОУ/ аррііез, 
Ьесаизе Ше гетпапі аге іакеп іпіо Ше Ьоизе 
о£ Ше Ьогсі апсі Шеіг сотрапіопз аге вегу-
іпд Ье£оге Ше Шгопе; Ьепсе іі із у/гіііеп: 
" І у/аз діасі у/Ьеп Шеу заісі ипіо те , Ьеі 
из до іпіо Ше Ьоизе о£ Ше Ьогсі. Оиг £ееі 
вЬаІІ зіапсі у/ііЬіп Шу даіез, О Легизаівт. 
Легизаіет із ЬиіИесІ аз а сііу Шаі із сот-
расі іодеіЬег; у/ЬіШег Ше ігіЬез до ир, Ше 
ігіЬез о£ Ше Ьогсі, ипіо Ше іезіітопу о£ 
Ізгаеі, іо діуе Шапкв ипіо Ше пате о£ Ше 
Ьогсі. Рог Шеге аге зеі Шгопез о£ дисідтепі, 
Ше Шгопез о£ Ше Ьоизе о£ Бауісі. Ргау £ог 
Ше реасе о£ Легиваїет; Шеу зЬаіі ргозрег 
іЬаі ІОУЄ Шее. Реасе Ье у/ііЬіп Шу у/аііз, 
апсі ргозрегііу у/ііЬіп Шу раїасез. Рог т у 
ЬгеіЬгеп апсі сотрапіопз' закез, І У/Ш ПОУ/ 
вау, Реасе Ье у/ііЬіп іЬее. Весаизе о£ Ше 
Ьоизе о£ Ше Ьогсі оиг Сосі І у/Ш зеек ІЬу 
доосі." (Рваїт 122:1-9) ТЬеге£оге Ше Лоп-
асІаЬз д'оіп у/ііЬ Ше гетпапі іп іакіпд рагі 
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іп ІЬе іевіітопу ІО ІЬе пате оі ^ЬоуаЬ 
апсі іо іЬе дгеаі ТНЕОСВАСТ, У/ЬІСЬ ів ІЬе 
опіу Ьоре оі тапкіпсі. 

Іпуііаііоп 
СЬгіві ^ в ш ів ІЬаі дгеаі Врігіі, у/Ьо ІВ 

Неасі апсі Кіпд оі 2іоп, іЬе сарііаі огдапіга-
ііоп оі ^ЬоуаЬ. ТЬе тетЬегв оі ІЬе сЬигсЬ, 
ІЬаі ів, оі "іЬе Ьосіу оі СЬгіві", оі у/ЬісЬ 
СЬгіві ^ 8 и з ів іЬе Неасі, аге сіевідпаіесі іп 
іЬе Всгіріигев ав "ІЬе Ьгісіе" оі СЬгіві. 
(ЕрЬезіапз 1:22,23; ЛоЬп 3:29; Кеуеіа-
ііоп 21:9) ТЬе Ьогсі ^виз аі іЬе іетріе 
іакез іЬе Іеасі іп сіесіагіпд ІЬе пате апсі 
кіпдсіот оі ^ЬоуаЬ, апсі висЬ у/ііпевв \уогк 
ів сіопе у/ііЬіп іЬе Ьеагіпд оі ІЬове регвопв 
оі доосі-у/Ш іЬаі іЬеу тау сЬоове іо вегуе 
Сосі апсі ИУЄ. ТЬегеіоге ІЬе СІІУІПЄ соттапсі 
ів діуеп: "Апсі ІЬе Врігіі апсі іЬе Ьгісіе вау, 
Соте. Апсі Іеі Ьіт іЬаі ЬеагеіЬ вау, Соте. 
Апсі Іеі Ьіт іЬаі ів аіЬігві соте: апсі у/Ьо-
ВОЄУЄГ у/Ш, Іеі Ьіт іаке іЬе \уаіег оі Иіе 
ігееіу."—Ееуеіаііоп 22:17. 

ТЬаі теапв ІЬаі СЬгіві ̂ вив апсі аП іЬове 
оі "ІЬе гетпапі" оп ІЬе еагіЬ \УІ11 ргосіаіт 
іЬе пате оі ^ЬоуаЬ апсі Ьіз кіпдсіот апсі 
іЬегеЬу ІПУІІЄ аП у/Ьо аге оі доосі-у/Ш іо
у/агсі Ьіт іо соте апсі йпсі іЬе у/ау іо Иіе. 
ТЬе "сотрапіопв" оі іЬове у/ііпевзев, ІЬаі 
із, іЬове У/ЬО У/Ш іогт іЬе "дгеаі тиііі-
ішіе", Ьеагіпд іЬе Кіпдсіот тевваде, діуе 
Ьеесі апсі соте іо ІЬе Ьогсі, апсі ІЬеу іоо 
3"оіп іп іЬе іпуііаііоп іо аіі у/Ьо Ьипдег апсі 
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ІЬігзі іог гідЬіеоизпезз іо соте, ІЬаі У/ЬО
ЗОЄУЄГ у/Ш тау соте апсі іаке оі іЬе у/аіег 
оі Ше ігееіу. ТЬиз ІЬе депегаї іпуііаііоп із 
ПОУ/ ореп іо аП оі доосі-у/Ш, у/ііЬоиі Итііа-
ііоп оі питЬег, іо соте іо іЬе Ьогсі. ТЬе 
ргезепі із іЬе ііте, іЬегеіоге, у/Ьеп іЬе у/ау 
із ореп іо іЬозе у/Ьо зеек іЬе Ьогсі, апсі іЬіз 
із іЬе ііте тепііопесі іп іЬе йсгіріигез, іо 
у/іі: "Апсі іі 8Ііа11 соте іо разз, іЬаі У/ЬО
ЗОЄУЄГ зЬаіі саіі оп іЬе пате оі іЬе Ьогсі 
зЬаіі Ье сіеііуєгесі: іог іп тоипі 2іоп апсі 
іп ^гизаіет зЬаіі Ье сіеііуегапсе, аз ІЬе 
Ьогсі ЬаіЬ заісі, апсі іп ІЬе гетпапі у/Ьот 
ІЬе Ьогсі вЬаІІ саіі." (Лоеі 2:32; Котапз 
10:13) іЗіпсе іЬе сотіпд оі ІЬе Ьогсі іо іЬе 
іетріе іЬіз теззаде оі іЬе Кіпдсіот із ІЬе 
депегаї іпуііаііоп іо аіі оі доосі-у/Ш іо соте 
апсі іаке оі іЬе у/аіег оі Иіе ігееіу, іЬаі із, 
іо йпсі іЬе у/ау іо Иіе апсі ІЬеп іо доіп іп сіе-
сіагіпд іЬаі теззаде іЬгоидЬоиі іЬе еагіЬ. 

"8ігап£е ТУогк" 
^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез апсі сотрапіопз до 

ігот Ьоизе іо Ьоизе саШпд іЬе аііепііоп 
оі іЬе реоріе іо іЬе Всгіріигез сопсегпіпд 
^ЬоуаЬ апсі Ьіз кіпдсіот. ТЬаі теззаде оі 
Сгосі'з ТУогсІ песеззагіїу ехрозез геїідіоп аз 
іЬе іпзігитепі оі 8аіап, изесі іо сіесеіуе 
іЬе реоріе, апсі адаіпзі у/ЬісЬ АІтідЬіу Сгосі 
Ьаз гереаіесіїу діуеп у/агпіпд іо ІЬозе у/Ьо 
у/Ш Ьеаг. "Шіііе ІЬе арозіїез у/еге оп іЬе 
еагіЬ іЬеу зЬиппесІ геїідіоп, у/агпесі іЬе 
реоріе адаіпзі іі, апсі ргеасЬес! ІЬіз дозреї 
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о£ ІЬе кіпдсіот о£ Оосі. ТЬе арозіїе Раиі, 
рагіісиїагіу, роіпіесі оиі іЬаі геїідіоп із йе-
топізт. (Асіз 17:22, Мо$аі, Воіігегігаш; 
Оаіаііапз 1:6-16) ТУііЬіп а £ЄУ/ уеагз а£-
іег іЬе арозіїез Ьасі раззесі ау/ау ргоіеззей 
СЬгізііап теп, іакіпд іЬе Іеай іп СЬгізііап 
огдапігаііопз, £е11 уісіітз іо геїідіоп апсі 
геїідіоиз ргаеіісез апсі іаидЬі ігасііііопз оі 
теп гаіЬег іЬап Оосі'з \Уогс1. ТЬеу тіхей 
Оосі'з ЛУогй у/ііЬ іЬеіг ігасііііопз, апсі іЬиз 
іЬе реоріе у/еге еазіїу ЙЄСЄІУЄЙ. ТЬаі ргас
іісе сопііпиесі £ог сепіигіез апсі із саггіесі 
оп іо іЬіз йау. ТЬеп іп йие ііте Оой зепі 
Ьіз Меззепдег, СЬгізі Тезиз, іо ргераге іЬе 
у/ау Ьеіоге Н іт (МаїасЬі 3:1) ; апй йоіпд 
зисЬ у/огк, іЬе Ьогй саііей оиі ігот геїі
діоиз зузіетз іЬозе зіпсеге регзопз у/Ьо йе-
зігей іо зее апй Іоокей £ог іЬе сотіпд о£ 
ІЬе Ьогй апй Ьіз кіпдйот іп діогу. Іі у/аз 
іЬозе £аііЬ£и1 опез у/Ьо, Ьеіпд іезіей аі іЬе 
іетріе, Ьееате ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез о£ той-
егп йауз, апй зисЬ іЬе Ьогй зепйз £огіЬ іо 
ргеасЬ "іЬіз дозреї о£ іЬе кіпдйот" аз а 
у/ііпезз іо ІЬе паііопз о£ іЬе еагіЬ Ье£оге 
іЬе йпаї епй о£ Заіап'з огдапігаііоп. ТЬе 
теззаде о£ ІЬе Ьогй, іЬеге£оге, йізсіозез 
іЬаі геїідіоп, у/ЬісЬ із ргасіісей Ьу ІЬе йе-
потіпаііопз, із йетопізт апй ІЬе геїідіоп
ізіз аге Ьііпйей Ьу іЬе іпйиепсе о£ іЬе еп
ету апй саппоі зее іЬе ігиіЬ. ТЬе Іюгй 
у/агпз аіі зіпсеге СЬгізііапз іо йее £гот 
геїідіоп апй іо ЗЄГУЄ СОЙ апй СЬгізі іЬе 
Кіпд. Не у/агпз іЬет іЬаі ІЬе йау о£ Ьіз 
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у/гаіЬ адаіпзі: аіі ипдосШпезз із пеаг, апсі 
іЬегеіоге іЬе реоріе тизі аЬапсІоп геїідіоп 
ог сіетопізт апсі зегуе Оосі апсі Ьіз кіпд
сіот іі іЬеу у/оиісі Ье зауесі. 

Аз ^ЬоуаЬ'в у/ііпеззез до ігот ріасе іо 
ріасе діуіпд іЬе у/агпіпд ігот іЬе Ьогсі апсі 
ргосіаітіпд ^ЬоуаЬ'з пате апсі Ьіз риг
розе ІЬе геїідіоиз Іеасіегз оЬзегуіпд іЬеіг 
у/огк іЬіпк ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез аге зігапде 
реоріе апсі епдаде іп а зігапде у/огк, апсі 
ІЬеу оііеп зау \УОГС1З іо ІЬів еііесі: " І і із 
вігапде іЬаі іЬеве реоріе, У/ЬО сіаіт іо Ье 
СЬгізііапв, Ьауе іо до аЬоиі йпсііпд іаиіі 
\уііЬ оиг геїідіоп." Іі із іЬе теззаде оі ігиіЬ 
іЬаі ехрозез геїідіоп аз а у/гопд іЬіпд. ТЬіз 
"зігапде у/огк" із ОосГз у/огк: "Рог іЬе 
у/огсі оі Оосі із диіск апсі роу/егіиі, апсі 
зЬагрег іЬап апу іу/о-есідесі ЗУ/ОГСІ, ріегсіпд 
ЄУЄП іо іЬе сііуісііпд азипсіег оі зоиі апЗ 
зрігіі, апсі оі іЬе д'оіпіз апсі таггоу/, апсі 
із а сіізсегпег оі ІЬе іЬоидЬіз апсі іпіепіз 
оі іЬе Ьеагі."—НеЬгеу/з 4:12. 

ТЬіз у/огк оі ргеасЬіпд "іЬіз дозреї оі 
іЬе кіпдсіот", діуіпд у/агпіпд іо іЬе рео
ріе, із поі іЬе у/огк оі апу тап ог теп. Іі 
із Оосі'з у/огк, апсі Ьіз зегуапіз епдаде іп 
іі Ьесаизе соттапсіесі Ьу ІЬе Ьогсі іо сіо зо. 
(МаііЬеу/ 24:14) Іі із поі сіопе іог іЬе 
Ьепейі оі іЬе у/іскесі у/Ьо оррове Оосі, Ьиі 
із сіопе іог іЬе Ьепейі оі зіпсеге регзопз 
у/Ьо аге оі доосі-у/Ш апсі у/Ьо, Ьесаизе оі 
у/гопдіиі іппиепсе, аге Ьеісі іп гезігаіпі 
Ьу геїідіоиз огдапігаііопз. ТЬе теззаде оі 
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ігиіЬ із зоипсіесі апсі ІЬе у/агпіпд із діуеп 
іЬаі Шозе у/по Ьауе £аііЬ іп Оосі апсі іп Ьіз 
кіпдсіот тау йее іо іЬе ріасе о£ за£еіу апсі 
йпсі іЬе у/ау іо 1і£е у/Ьеп іЬе у/гаіЬ о£ Оосі 
із ехргеззесі адаіпзі ІЬе У/ОГІСІ. І І ІЗ іп£огт-
аііуе у/огк, іЬаі іЬозе у/Ьо сіезіге гідЬіеоиз
пезз тау кпоу/ ЬОУ/ ІО сЬоозе іЬе у/ау ІЬаі 
Іеасіз іо за£еіу апсі 1і£е. ТЬіз у/огк із поі 
сіопе £ог іЬе ригрозе о£ Ьоісііпд ир регзопз 
ог дгоирз о£ регзопз іо гісіісиїе ог Ьаігесі; 
іі із сіопе іп Ьопог о£ іЬе пате о£ ІЬе Ьогсі. 
ТЬе у/ііпезз у/огк роіпіз іо ^ЬоуаЬ Сгосі 
апсі Ьіз кіпдсіот аз іЬе опіу Ьоре £ог Ьи
тап сгеаіигез У/ЬО сіезіге іо НУЄ, апсі іЬе 
йоіпд о£ іЬіз у/огк песеззагіїу ехрозез ип-
досіїіпезз апсі аіі У/ЬО аге доіпд іп іЬе у/гопд 
у/ау. 

Оосі изесі КоаЬ іо діуе у/агпіпд о£ Ніз 
ригрозе іо сіезігоу аП ЙезЬ Ьесаизе о£ іЬе 
у/іекесіпевз апсі уіоіепсе у/ЬісЬ іЬе сіетопз 
Ьасі ЬгоидЬі ироп іЬе реоріе іп ІЬаі сіау. 
(2 Реіег 2: 5; Оепезіз 6:11-17) ТЬе Ізгаеі-
ііез £е11 ау/ау іо ісіоіаігу ог сіетопізт, саііесі 
"геїідіоп", апсі Оосі зепі Ьіз ргорЬеіз, ^ г е -
тіаЬ, Еяекіеі апсі оіЬегз, іо у/агп іЬет о£ 
Ьіз ригрозе іо сіезігоу іЬаі паііоп Ьесаизе 
іЬеу Ьасі уіоіаіесі ІЬеіг соуепапі, іигпесі 
ау/ау £гот Ьіт апсі іигпесі іо сіетопізт. 
ТЬе Ьогсі ^зиз зресійсаііу у/агпесі ІЬе Із-
гаеіііез адаіпзі геїідіоп апсі геїідіоиз Іеасі-
ег8 іп огсіег іЬаі іЬозе о£ доосі-у/Ш у/Ьо сіе-
зігесі іо сЬоозе гідЬіеоизпезз тідЬі сіо зо. 
(МаііЬеу/ 23:1-36) Не етрЬаіісаІІу іоШ 
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ІЬе геїідіоиз Іеасіегз ІЬаі ІЬеу Ьасі тасіе 
іЬе У7огсІ оі Сгосі оі попе ейесі атопдзі 
іЬе реоріе Ьесаизе оі іеасЬіпд ІЬеіг ігасіі
ііопз апсі іЬаі іЬегеіоге іЬеу у/еге ІЬе зегу
апіз о£ 8аіап іЬе І)ЄУІ1.—МаііЬеу/ 15:1-9; 
ЛоЬп 8: 40-44; МаііЬеу/ 3:7. 

ТЬеге аге тапу геїідіоиз огдапіяаііопз 
іп іЬе еагіЬ іосіау, поі опе оі у/ЬісЬ асіуо-
саіез апсі виррогіз ТНЕ ТНЕОСВАСТ. АП оі 
іЬет іеасЬ апсі ІОНОЛУ іЬе ігасііііопз оі теп, 
у/ЬісЬ із адаіпзі іЬе Ьогсі, апсі аіі аге ап 
аЬотіпаііоп іп Сосі'з зідЬі. ТЬеге із а дгеаі 
апсі оісі геїідіоиз іпзіііиііоп іЬаі сіигіпд іЬе 
разі 1500 уеагз Ьаз зргеасі аП ОУЄГ ІЬе еагіЬ 
апсі Ьаз сігау/п іпіо ііз сІиісЬез тШіопз о£ 
регзопз, тапу оі у/Ьот аге уегу зіпсеге, уеі 
ЬИпсІ іо іЬе ігиіЬ, апсі ІЬезе аге ЬеИ іп ге-
зігаіпі Ьу геазоп оі ІЬе іпйиепсе ехегсізесі 
ОУЄГ іЬет Ьу геїідіоиз Іеасіегз. 8исЬ регзопз 
оі доосІ-луШ, Сосі У/Ш зее іо іі, зЬаіі Ьауе 
ап оррогіипііу оі Ьеагіпд іЬе ігиіЬ, іЬаі 
іЬеу тау езсаре. ТЬаі дгеаі геїідіоиз іп
зіііиііоп із сіовеїу аіііесі у/ііЬ соттегсе апсі 
роїііісз апсі із а рагі оі 8аіап'в у/огісі. ТЬаі 
дгеаі геїідіоиз іпзіііиііоп изез сопзіапіГу аз 
ііз зіодап іЬезе у/огсіз: "ТЬе даіез оі ЬеИ 
вЬаІІ поі ргеуаП адаіпзі из." ЕигіЬегтоге 
іЬеу зау: "ЛУЬеп Сосі'з у/гаіЬ сотез, іі У/Ш 
поі іоисЬ из, Ьесаизе у/е Ьауе тасіе а соу
епапі у/ііЬ сІеаіЬ, апсі ап адгеетепі У/ІІЬ 
ЬеП." ТЬе Іеасіегз оі іЬаі дгеаі геїідіоиз 
іпзіііиііоп аге ргоисі, аизіеге апсі зсогпіиі 
теп іЬаі гиіе у/ііЬіп іЬеіг іпзіііиііопз апсі 
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ехегсіве а роу/егіиі іпйиепсе оиівісіе іЬеге-
оі. Оосі, ІЬгоидЬ Ьів ргорЬеі апсі іог іЬе 
Ьепейі оі іЬове у/Ьо аге Ьеісі іп гевігаіпі Ьу 
висЬ дгеаі геїідіоиз іпзіііиііоп, апзу/егз іЬе 
Ьоазііиі У/ОГСІЗ оі ІЬове всогпіиі шеп іп 
іЬів таппег: "8о вЬаІІ Ье у/іресі оиі уоиг 
соуепапі у/ііЬ сІеаіЬ, апсі уоиг УІЗІОП У/ІІЬ 
Ьасіез [зЬаіі] поі віапсі; у/Ьеп іЬе ОУЄГЙОУ/-
іпд всоигде зу/еереіЬ разі, ІЬеп зЬаіі уе Ье 
іЬегеЬу Ьеаіеп СІОУ/П: ав оііеп аз іі ву/еер-
еіЬ разі, іі вЬаІІ іаке уои ау/ау, іог тогп-
іпд Ьу тогпіп§ вЬаІІ іі разв аіопд, Ьу сіау 
апсі Ьу підЬі; апсі іі вЬаІІ Ье поіЬіпд Іезв 
іЬап а іеггог іо таке оиі ІЬе тевваде."— 
ІваіаЬ 28:18,19, ВоікегЛат. 

ТЬаі у/огк оі діуіпд у/ііпезв апсі у/агп
іпд із іЬе у/огк у/ЬісЬ АІтідЬіу Сгосі Ьаз 
аггапдесі апсі соттапсіесі тизі Ье сіопе д'изі 
ргесесііпд іЬе дгеаі Ьаіііе оі Агтадесісіоп. 
ІЯоіе іЬе ргорЬесу іп іЬів соппесііоп: "Еог 
іЬе Ьогсі зЬаіі гізе ир ав іп тоипі Регагіт, 
Ье вЬаІІ Ье у/гоіЬ аз іп іЬе уаііеу оі СгіЬеоп, 
іЬаі Ье тау сіо Ьіз у/огк, Ьіз зігапде у/огк; 
апсі Ьгіпд іо равз Ьів асі, Ьів вігапде асі." 
—ІзаіаЬ 28:21. 

Апсі у/Ьеп із іЬаі "зігапде у/огк" іо Ье 
сіопе? апсі у/Ьеп сотріеіесі? ТЬе іогедо-
іпд іехів ЗЬОУ/ іЬаі іі іттесііаіеіу ргесесіев 
Сгосі'в "зігапде асі", у/ЬісЬ "зігапде асі" 
ів іЬе ехргевзіоп оі Ьіз у/гаіЬ аі ІЬе Ьаіііе 
оі Агтадесісіоп, у/ЬісЬ із "ІЬе Ьаіііе оі іЬаі 
дгеаі сіау оі Оосі АІтідЬіу" апсі у/ЬісЬ зЬаіі 
сотріеіеіу у/геск 8аіап'в огдапігаііоп. ТЬів 
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із ехаеііу іп Ьагтопу у/ііЬ Ше сіесіагаііоп 
оі ^ЬоуаЬ їо 8аіап, їо У/ІІ: 'РОГ Шз саше 
Ьауе І регтіііесі іЬее іо гетаіп, ІЬаі І тідЬі 
ВЬОЛУ іЬее т у роу/ег, апсі іЬаі іЬеу [ ту у/іі
пеззез] тау ргосіаіт т у пате іЬгоидЬоиі 
аП іЬе еагіЬ.'—Ехосіиз 9:16. 

.Тизі Ьеіоге Оосі ехегсізез Ьіз зиргете 
роу/ег іп іЬе сіезігисііоп оі Ваіап'з огдапі-
гаііоп Ье сіоез Ьіз "зігапде у/огк" оп еагіЬ, 
апсі іЬіз із сіопе Ьу зепсііпд Ьіз зегуапіз 
атопдзі іЬе реоріе іо діуе у/агпіпд іо іЬе 
Ьопезі апсі зіпсеге опез у/Ьо сіезіге гідЬі
еоизпезз апсі іо таке кпоу/п Ьіз ОУ/П дгеаі 
пате. ТЬіз Ье сіоез "іог Ьіз пате'з заке". 
Іі іЬегеіоге сіеагіу арреагз ІЬаі у/Ьеп Оосі'з 
"зігапде у/огк" із сіопе, у/ЬісЬ у/огк із ПОУ/ 
іп ргодгезз апсі у/ЬісЬ зЬаіі Ье сіопе Ьу ІЬе 
ргосіатаііоп оі Ьіз пате апсі кіпдсіот, 
іЬаі у/огк у/Ш іттесііаіеіу Ье ІОІІОУ/ЄСІ Ьу 
ІЬе дгеаіезі ІгіЬиІаііоп ІЬаі іЬе у/огИ У/Ш 
ЄУЄГ Ьауе кпоу/п, аЬоиі у/ЬіеЬ ^ з ш заісі: 
"Апсі іЬіз дозреї оі іЬе кіпдсіот зЬаіі Ье 
ргеасЬесІ іп аіі іЬе у/огИ іог а у/ііпезз ипіо 
аіі паііопз; апсі іЬеп зЬаіі ІЬе епсі соте. 
Еог іЬеп зЬаіі Ье дгеаі ІгіЬиІаііоп, зисЬ аз 
у/аз поі зіпсе ІЬе Ьедіппіпд оі іЬе у/огИ 
іо іЬіз ііте, по, пог ЄУЄГ зЬаіі Ье."—Маі
іЬеу/ 24:14,21. 

Еуегуопе у/Ьо ІОУЄЗ гідЬіеоизпезз т ш і 
іаке Ьіз зіапсі ПОУ/ оп ІЬе зісіе оі ТНЕ ТНЕ
ОСВАСТ апсі т ш і рагіісіраіе іп іЬе "зігапде 
у/огк" оі ргосіаітіпд іЬе пате апсі кіпд
сіот оі іЬе дгеаі ТНЕОСВАТ, ^ЬоуаЬ Оосі, 



НІ8 Ш Т М Е 8 8 Е 8 239 

апсі Ьів Кіпд, СЬгіві Тевив. Іі ів іЬове рео
ріе у/Ьо ПОУ/ Ьеаг Ьів у/агпіпд апсі діуе 
Ьеесі іо іі, апсі У/ЬО іигп іо ІЬе Ьогсі апсі 
ппсі геіиде іп СЬгіві, апсі У/ЬО іттесііаіеіу 
Ьесоше Ьів вегуапів, іЬаі у/Ш Ье вауесі апсі 
ГЄСЄІУЄ Ьів Ьіеввіпдв. Копе оіЬег вЬаІІ ев-
саре: "Віеввесі ів іЬе реоріе іЬаі кпоу/ іЬе 
Іоуіиі воипсі; ІЬеу вЬаІІ у/аїк, О Ьогсі, іп 
іЬе ИдЬі оі іЬу соипіепапсе. Іп ІЬу пате 
вЬаІІ іЬеу гедоісе аіі ІЬе сіау: апсі іп іЬу 
гідЬіеоивпевв вЬаІІ іЬеу Ье ехаїіесі. "-Рваїт 
8 9 : 1 5 , 1 6 . 

"ОЬ, 3біт, у/е тиві іттесііаіеіу Ьесоте 
у/ііпеввев іо іЬе пате апсі кіпдсіот оі Зе-
ЬоуаЬ, апсі у/е тиві сіо оиг рагі іп іеіііпд 
оіЬегв аЬоиі Ніш апсі Ьів кіпдсіот." 

"То іЬаі І іиііу адгее, Еипісе. Іп ІЬів 
Ьоиг оі У/ОГІСІ сіівігевв іі ів оиг ргіуііеде 
іо Ье оп іЬе Ьогсі'в вісіе апсі ргосіаіт Ьів 
пате. Оиг еіегпаї ваіуаііоп сіерепсів ироп 
оиг іаііЬіиІ ВЄГУІСЄ іо Сосі апсі Ьів Кіпд 
ігот ЬепсеіогіЬ. ЛУЬаі тау у/е ехресі і гот 
оіЬегв іі у/е епдаде іп ІЬів у/ііпевв у/огк?" 



апсі аіі іЬіпдз у/ііЬ Ьіт аге 
гідЬіеоиз. "ТЬе Ьоїш із гідЬіеоиз іп аіі Ьіз 
у/ауз, апсі Ьоіу іп аіі Ьіз у/огкз." (Рзаїт 
1 4 5 : 1 7 ) "Рог іЬе гідЬіеоиз Ьоко ІОУЄІЬ 
гідЬіеоизпезз; Ьіз соипіепапсе сІоіЬ ЬеЬоІсІ 
іЬе иргідЬі." (Рзаїт 1 1 : 7 ) Ьікеу/ізе ^Ьо-
уаЬ'з ЬЄІОУЄСІ 8оп із гідЬіеоиз, Ьоіу апсі 
риге; апсі Ьесаизе Ье ІОУЄЗ гідЬіеоизпезз аі 
аіі іітез ^ЬоуаЬ Ьаз ехаїіесі Ьіт іо іЬе 
ЬідЬезі ріасе пехі іо іЬе АІтідЬіу Ьітзеїі. 
"ТЬои Іоуєзі гідЬіеоизпезз, апсі Ьаіезі у/іск-
есіпезз: іЬегеіоге (госі, іЬу Сгосі, ЬаіЬ апоіпі
есі іЬее у/ііЬ іЬе оіі оі діасіпезз аЬоуе ІЬу 
іеііоу/з."—Рзаїт 4 5 : 7. 
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\УЬо соиісі Ьаіе ^ЬоуаЬ Оосі, апсі У/ЬО 
соиісі ріапі Ьаігесі іп ІЬе тіпсі оі апоіЬег 
адаіпзі іЬе АІтідЬіу Сосі, у/Ьо із ІОУЄ ? Опіу 
ІЬе у/іекесі опе, 8аіап іЬе БЄУІІ. НІЗ пате 
8аіап теапз асіуегзагу ог оррозег оі Оосі. 
8аіап із іЬе ргіпсе оі іЬе У/ОГІСІ, ігот іЬе 
ііте оі Есіеп опу/агсі іо Агтадесісіоп, апсі 
іЬе епііге У/ОГІСІ із ипсіег іЬе роу/ег апсі 
іпішепсе оі 8аіап, іЬаі у/іскесі опе. (ЛоЬп 
12:31; 1 ЛоЬп 5:19) ТЬегеіоге аіі сгеа
іигез іЬаі Ьаіе ^ЬоуаЬ, іЬе АІтідЬіу Оосі, 
аге іЬе зегуапіз оі іЬе ВЄУІІ. АП у/Ьо Ьаіе 
іЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі аге Икеу/ізе зегуапіз 
оі іЬе БЄУІІ. АІІ У/ЬО Ьаіе ІЬе ІаііЬіиІ зегу
апіз оі Оосі апсі СЬгізі аге аізо оі іЬе БЄУІІ. 
ТЬезе зсгіріигез зЬоиІсІ СОПУІПСЄ аіі зіпсеге 
регзопз У/ЬО сіезіге гідЬіеоизпезз іЬаі іЬозе 
у/Ьо Ьаіе ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез апсі регзесиіе 
іЬет аге іпзігитепіз оі "ІЬаі у/іскесі опе", 
у/Ьо Ьаіез Оосі апсі СЬгізі, апсі іЬаі аП зисЬ 
оррозегз оі ^ЬоуаЬ апсі Ьіз кіпдсіот аге 
сіоотесі іог сіезігисііоп. Виі у/Ьу сіоез ІЬе 
у/огісі Ьаіе іЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі, аз зіаіесі 
іп іЬе іехі? Ніз апзу/ег із: 'ТЬе у/огісі Ьаі-
еіЬ т е Ьесаизе І іезіііу оі іі, іЬаі ІЬе у/огкз 
іЬегеоі аге ЄУП. ' (ЛоЬп 7: 7) ТЬе У/ОГІСІ 
Ьаіез аіі у/Ьо ІаііЬіиІІу ІОІІОУ/ іп іЬе іооі-
зіерз оі Лезиз Ьу діуіпд іезіітопу іо ЛеЬо-
уаЬ'з пате. 

ЛУЬаі із теапі іп ІЬезе іехіз дизі сііесі Ьу 
ІЬе іегт "іЬе У/ОГІСІ"? ТЬе реоріе апсі па
ііопз оі еагіЬ іЬаі аге ипсіег ІЬе іппиепсе 
оі сіетопз, оі у/ЬісЬ іЗаіап іЬе Белої із іЬе 
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ргіпсе ог сЬіеі оі сіетопз, сопзіііиіе іЬе 
у/огИ іЬаі; Иез іп ІЬе у/іскесі опе. ( 1 .ТоЬп 
5:19, ВіадІоіҐ) ТЬе у/огИ із тасіе ир сЬіеЙу 
оі іЬгее гиііпд еіетепіз, іо у/іі: геїідіоп, 
роїііісз, апсі соттегсе; апсі аіі регзопз у/Ьо 
іЬиз гиіе ргасіісе зоте кіпсі оі геїідіоп, 
у/ЬісЬ із сіетопізт, Ьесаизе іЬеіг ргасіісе із 
сопігагу іо Оосі'з ТУогсІ. ТЬе у/огИ, іЬеге
іоге, сопзізіз оі ІЬе огдапігаііоп оі іЬе 
реоріез оі еагіЬ іпіо іогтз оі доуегптепі 
у/ЬісЬ аге сіотіпаіесі Ьу ІЬе роу/ег апсі іп
йиепсе оі іЬе іпуізіЬІе ОУЄГІОГСІ, 8аіап. ТЬе 
пеу/ У/ОГІСІ у/Ш СОП8І8І оі аіі реоріе у/Ьо зиг-
УІУЄ Агтадесісіоп, апсі у/Ьо ІОУЄ гідЬіеоиз
пезз апсі Ьаіе у/іскесіпезз, апсі зисЬ У/Ш ИУЄ 
оп іЬе еагіЬ ипсіег іЬе зирегуізіоп апсі 
сопігої оі іЬе іпуізіЬІе, гідЬіеоиз ОУЄГІОГСІ, 
СЬгізі іЬе Кіпд. ТЬиз іі із зееп іЬаі аіі 
реоріе апсі аіі паііопз тизі ПОУ/ Ье зера-
гаіесі ог СІІУІСІЄСІ іпіо ІУ/О сіаззез, ІЬаі ІЬозе 
у/Ьо ІОУЄ гідЬіеоизпезз апсі у/Ьо зегуе гідЬі
еоизпезз вЬаІІ ИУЄ, апсі ІЬаі ІЬозе у/Ьо сЬоозе 
у/іскесіпезз зЬаіі Ье сіезігоуесі. "ТЬе Ьогсі 
ргевегуеіЬ аіі іЬет ІЬаі ІОУЄ Ьіт; Ьиі аіі 
іЬе у/іскесі у/Ш Ье сіезігоу.' '-Рзаїт 145 : 20. 

ТЬе пате БЄУІІ теапз ігасіисег ог віап-
сіегег. ТЬе пате ^ЬоуаЬ Сосі теапз іЬе 
АІтідЬіу'з ригрозе іоу/агсі Ьіз сгеаіигез. 
ТЬе БЄУІІ Ьедап іо (Мате іЬе пате оі 
АІтідЬіу Сосі у/Ьеп Ье іоИ іЬе йгзі Ие іо 
ЕУЄ. Ргот іЬаі і іте іШ ПОУ/ ІЬе БЄУІІ Ьаз 
сопзіапііу зіапсіегесі ІЬе пате оі ^ЬоуаЬ, 
апсі іЬе БЄУІІ Ьаз саизесі тиііііисіез оі сгеа-
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іигез іо Ьесоше зіапсіегегз апсі Ьаіегз оі* іЬе 
пате оі АІтідЬіу ^ЬоуаЬ Оосі. Еог іЬіз 
ригрозе іЬе БЄУІІ риі Штгосі іогу/агсі аз 
опе едиаі іо ог аЬоуе Оосі, апсі Ьепсе Шт-
госі у/ав Ьопогесі аз "а тідЬіу опе" "Ье
іоге іЬе Ьогсі". (Оепезіз 10: 8-10) Штгосі 
у/аз іЬе Іеасіег оі ІЬе йгві огдапіяаііоп оі 
геїідіоп іоПоу/іпд ІЬе Йоосі. ТЬе БЄУІІ апсі 
Ьіз зегуапіз Ьауе сопііпиоизГу гергоасЬесІ 
іЬе пате оі ^ЬоуаЬ Оосі; апсі Ніз ЬЄІОУЄСІ 
8оп, СЬгізі ^вив, Ьаз аіу/аув тадпійесі ІЬе 
пате оі ^ЬоуаЬ. Еог іЬаі геазоп іЬе БЄУІІ 
Ьаз сопііпиоизіу гергоасЬесІ іЬе пате оі 
^зив СЬгізі. Еог іЬіз геазоп іі із у/гіііеп 
оі СЬгізі ^зив: "ТЬе гергоасЬез оі ІЬет 
іЬаі гергоасЬесІ ІЬее аге іаііеп ироп т е . " 
—Рзаїт 69:7, 9. 

Еуегу сгеаіиге у/Ьо Ьаз Ьееп ІаііЬіиІ іо 
АІтідЬіу Оосі Ьаз виігегесі гергоасЬ, зіап-
сіег, оррозіііоп, регзесиііоп апсі сгиеііу. ТЬе 
іаііЬіиІ теп оі оісі, ігот АЬеІ опу/агсі, зиі-
іегесі аіі таппег оі гергоасЬ апсі сгиеі рип-
ізЬтепі іог іЬе геазоп іЬаі ІЬеу У7еге іог 
апсі сіесіагесі іЬе пате оі АІтідЬіу Оосі апсі 
Ьіз сотіпд кіпдсіот. N"0 опе у/Ьо ІОУЄСІ Сосі 
соиісі Ье диіііу оі іпйісііпд рипізЬтепі ир
оп іЬозе ІаііЬіиІ теп у/Ьо ргосіаітесі іЬе 
пате оі АІтідЬіу Сосі. ТЬе БЄУІІ у/аз ІЬе 
опе у/Ьо ЬгоидЬі гергоасЬ ироп іЬет апсі 
саизесі ІЬеіг зиііегіпд, апсі іЬіз ІЬе БЄУІІ 
СІІСІ Ьесаизе ІЬозе ІаііЬіиІ теп ргосіаітесі 
ІЬе пате оі іЬе Мозі НідЬ. 
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Ргош ІЬе уегу сіау іЬаі Тезиз Ьедап іо 
ргосіаіт іЬе пате апсі кіпдсіот оі ^Ьо-
уаЬ іЬе ВЄУІІ оррозесі Ьіт апсі зоидЬі іо 
Ьгіпд аЬоиі Ьіз сіезігисііоп. (МаііЬеу/ 4: 
1-11) ТЬе БЄУІІ апсі Ьіз аззосіаіе сіетопз 
сопііпиесі іо гергоасЬ, зіапсіег апсі регзе-
сиіе ^зиз, апсі іо іаїзеїу сЬагде Ьіт у/ііЬ 
сгіте, апсі йпаїїу ЬгоидЬі аЬоиі Ьіз сгисі
йхіоп. ТЬе іаііЬіиІ зегуапіз оі ^зиз СЬгізі 
зрепсі іЬеіг сіауз сіесіагіпд іЬе пате оі Зе-
ЬоуаЬ апсі СЬгізі ^зиз іЬе Кіпд, апсі іЬе 
БЄУІІ апсі Ьіз адепіз сопзіапііу гергоасЬ 
іЬет апсі регзесиіе іЬет. Апсі у/Ьу1? Ве-
саизе іЬеу ирЬоІсІ іЬе пате оі іЬе Ьогсі 
апсі д'оуіиііу ргосіаіт Ьіз пате апсі Ьіз 
кіпдсіот. 

БЄУІІ'З Зегуапіз 
А СЬгізііап із опе У/ЬО ІЗ а іоііоу/ег оі 

СЬгізі ^зиз апсі У/ЬО іЬегеіоге ргосіаітз 
іЬе пате оі ^ЬоуаЬ апсі Ьіз кіпдсіот. 
N0 ігие СЬгізііап ЄУЄГ регзесиіесі апоіЬег 
СЬгізііап. А регзоп тау сіаіт іо Ье а СЬгіз
ііап апсі іпсіиїде іп гергоасЬіпд Сосі апсі 
СЬгізі апсі іп регзесиііпд ігие СЬгізііапз, 
Ьиі іЬаі сіаіт оі Ьеіпд а СЬгізііап із іаїзе. 
N0 опе у/Ьо ІОУЄЗ Сосі апсі Ьіз кіпдсіот 
соиісі Ьаіе, гергоасЬ ог регзесиіе а ігие 
іоііоу/ег оі СЬгізі ^зиз. Апу регзоп у/Ьо 
гергоасЬез іЬе пате оі Сосі апсі СЬгізі 
іЬегеЬу ЗЬОУ/8 Ьітзеїі іо Ье ап епету оі 
Сосі апсі СЬгізі, апсі а зегуапі оі ІЬе БЄУІІ : 
"КПОУ/ уе поі, іЬаі іо у/Ьот уе уіеИ уоиг-
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ЗЄІУЄЗ зегуапіз іо оЬеу, Ьіз зегуапіз уе аге 
іо у/Ьот уе оЬеу; у/ЬеіЬег оі зіп ипіо СІеаіЬ, 
ог оі оЬесІіепсе ипіо гідЬіеоизпезз Vі—Ео
тапз 6:16. 

І і а регзоп сіаітз іо ІОУЄ іЬе Ьогсі апсі аі 
іЬе зате ііте іпсіиїдез іп зіапсіег, гергоасЬ 
апсі регзесиііоп оі оіЬегз У/ЬО аге зегуіпд 
Оосі апсі СЬгізі, іЬаі зіапсіегег ЗЬОУ/З іЬаі 
Ье із ІЬе зегуапі оі 8аіап. 8ауз ^зиз: 'Не 
іЬаі із поі іог т е із адаіпзі те . ' (МаііЬеу/ 
12: ЗО) Іі ІОІІОУ/З, іЬегеіоге, іЬаі еуегу опе 
у/Ьо із поі іог іЬе Ьогсі апсі Ьіз Кіпдсіот із 
а зегуапі оі Ваіап, апсі іЬаі оі песеззііу із 
ігие, у/ЬеіЬег 8исЬ регзоп геаіігез іі ог поі. 

Ке1І£І0ПІ8І8 

ТЬе ипЬгокеп Ипе оі ВіЬІе іезіітопу 
ЗЬОУ/8 ІЬаі аі аіі іітез ІЬозе у/Ьо Ьауе іп-
йиїдесі іп гергоасЬіпд іЬе пате оі АІтідЬіу 
Сосі апсі СЬгізі апсі іп ІЬе регзесиііоп оі 
Сосі'з зегуапіз Ьауе Ьееп апсі аге іЬозе рег
зопз У/ЬО іпсіиїде іп апсі ргасіісе геїідіоп. 
ТЬіз із іигіЬег ргооі ІЬаі геїідіоп із сіе
топізт апсі геїідіоп із ЬгоидЬі іпіо асііоп 
Ьу іЬе сЬіеі оі сіетопз, Ваіап, іог ІЬе уегу 
ригрозе оі Ьгіпдіпд гергоасЬ ироп ІЬе пате 
оі Сосі апсі СЬгізі апсі аіі ІЬозе у/Ьо зегуе 
Ьіт. Еог іЬіз геазоп ^ЬоуаЬ у/агпесі Ьіз 
сЬозеп реоріе іЬаі ІЬеу тизі зЬип геїідіоп 
ог сіетопізт Ьесаизе іЬе зате із а зпаге 
ипіо аіі у/Ьо аііетрі іо зегуе гідЬіеоизпезз. 
(Беиіегопоту 7:1,16) ТЬе паііоп оі Ізгаеі 
уіеНесІ іо геїідіоп, йізоЬеуіпд Сосі'з сот-
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тапсітепі, апсі іЬаі паііоп зийегесі сіезігис
ііоп. Іі у/аз іЬе зсгіЬез, ргіезіз апсі РЬагі-
зеез, іЬе геїідіоиз Іеасіегз о£ Ізгаеі, іЬаі рег-
зесиіесі іЬе ргорЬеіз оі Оосі, апсі іЬіз ^зиз 
ріаіпіу іоИ іЬет, аз зеі £огіЬ аі МаііЬеу/ 
23 :33 -36 . 

Іі у/аз іЬе зате сіазз оі геїідіоиз Іеасі
егз іЬаі гергоасЬесІ іЬе пате оі Зе&ив апсі 
зоидЬі іо кііі Ьіт Ьесаизе Тезиз ргеасЬесІ 
іЬе ігиіЬ оі апсі сопсегпіпд ^ЬоуаЬ апсі 
Ьіз кіпдсіот. ^зиз іоісі ІЬет ІЬаі ІЬеу у/еге 
зегуапіз о£ іЬе БЄУІІ. (ЛоЬп 8 : 40-44) Іі у/аз 
ІЬаі зате сіазз оі геїідіопізіз у/Ьо тасіе ІЬе 
"УУОГСІ ОІ Єіосі ОІ попе ейесі Ьу ІЬеіг іеасЬ
іпд іЬе ігасііііопз оі теп, апсі аі іЬе зате 
ііте іЬозе геїідіопізіз сіаітесі іо Ье зегуапіз 
оі Єіосі. ТЬеіг сіаіт у/аз Шзе, апсі іп Ласі 
іЬеу ЗЄГУЄСІ іЬе БЄУІІ.—МаііЬеу/ 1 5 : 1 - 9 . 

ТЬе теп у/Ьо іаїзеїу сЬагдес! Лезиз у/ііЬ 
ігеазоп апсі саизесі Ьіт іо Ье риі іо сІеаіЬ 
у/еге геїідіоиз теп апсі Іеасіегз іп геїідіоиз 
ргасіісез. Иоі у/Шіпд іо Ьауе Лезиз ігіесі 
ироп ігиіМиІ іезіітопу, іЬозе зате геїі
діоиз Іеасіегз зоидЬі £а1зе у / і іпе88ез іп ог
сіег іо СОПУІСІ Лезиз апсі Ьгіпд аЬоиі Ьіз 
ЙеаіЬ. (МаііЬеу/ 2 6 : 5 7 - 6 2 ) Іі у/аз ІЬозе 
зате геїідіоиз Іеасіегз іЬаі гаізесі ир а тоЬ 
оі ідпогапі регзопз іо гергоасЬ іЬе пате 
оі ^езиз апсі іо ЬОУ/1 £ог Ьіз 1і£еЬ1оосІ. (Маі
іЬеу/ 2 7 : 25) Іі у/аз іЬаі зате сіазз оі геїі
діоиз Іеасіегз іЬаі ЬгіЬесІ у / і іпе88ез іо сіепу 
іЬе гезиггесііоп оі* Лезиз, у/Ьот Оосі Ьасі 
гаізесі ир оиі оі сІеаіЬ. (МаііЬеу/ 2 8 : 1 1 - 1 5 ) 
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ТУїіЬоиі а СІоиЬі іЬе БЄУІІ изесі ІЬозе геїі
діоиз Іеасіегз іо гергоасЬ іЬе пате оі Сгосі 
апсі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп. 

ТУШ Оой £огдіуе іЬозе геїідіоиз Іеасіегз 
апсі регтіі; іЬет іо Ьауе іЬе Ьепейі оі* ІЬе 
гапзот васгіпсе апсі а гезиггесііоп ітот 
сІеаіЬ? ТЬе 8сгіріигез апзу/ег іЬаі диев-
ііоп, N0 ! Ьесаизе іЬозе теп у/еге у/Ш£и1 
у/гопдйоегз апсі ПЄУЄГ герепіесі о£ ІЬеіг 
у/гопдйоіпд. Іп ІЬіз соппесііоп іі арреагз 
іЬаі тапу Ьауе ітргорегіу аррііесі іЬе 
у/огсіз ассгесіііесі іо ^зиз, у/ЬісЬ арреаг іо 
Ьауе Ьееп зрокеп Ьу Ьіт, іо у/іі: "ЕаіЬег, 
£огдіуе іЬет; £ог ІЬеу кпоу/ поі у/Ьаі ІЬеу 
сіо." (Ьике 23: 34, Ат. ВЄУ. Уег., тагдіп) 
ТЬове У/ОГСІЗ Ьасі по арріісаііоп іо ІЬе ге
їідіоиз Іеасіегз У/ЬО ЬгоидЬі аЬоиі ^зиз ' 
сІеаіЬ. ТЬе сопіехі ріаіпіу ЗЬОУ/З ІЬаі іЬозе 
у/огсіз у/еге зрокеп Ьу ІЬе Ьогсі ^зиз оп 
ЬеЬа1£ о£ ІЬе ІУ/О ІЬІЄУЄЗ іЬаі у/еге сгиеі-
ЙЄЙ аі іЬе зате ііте у/ііЬ ^зиз. Опе о£ 
ІЬет гаііесі оп ^виз, гереаііпд іЬе У/ОГСІЗ 
іЬаі Ьасі Ьееп изесі Ьу іЬе РЬагізеез іо ге
ргоасЬ іЬе пате о£ Оосі апсі СЬгізі, апсі іЬе 
та1е£асіог по сІоиЬі гереаіесі ІЬозе У/ОГСІЗ, 
у/ііЬоиі кпоу/іпд ІЬе £огсе апсі теапіпд 
іЬегео£. ТЬозе ІЬІЄУЄЗ у/еге ідпогапі теп. 
Виі іЬе геїідіопізіз, у/Ьо ЬгоидЬі аЬоиі ІЬе 
егисійхіоп о£ іЬе Ьогсі, у/еге у/Ш£и1 апсі 
(ІеІіЬегаіе тигсіегегз. ІТроп зисЬ ІЬе У/гаіЬ 
о£ Оосі аЬМев £огеуег.—-ІГоЬп 3: 36. 

ТЬе гапзот заегійсе гезиііз Ьепепсіаііу 
іо іЬозе опіу у/Ьо герепі о£ іЬеіг у/гопд, 
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апсі у/Ьо ЬЄІІЄУЄ оп іЬе Ьогсі Сосі апсі оп 
СЬгізі ^зиз аз ІЬе іЗауіог, апсі у/Ьо ІЬеп 
гепсіег іЬетзеїуез іп іиіі оЬесІіепсе іо іЬе 
Ьогсі. Іпзіеасі оі* герепііпд, іЬозе геїідіоиз 
Іеасіегз, у/Ьо ЬгоидЬі аЬоиі ^зиз ' сІеаіЬ, 
сопііпиесі іо гергоасЬ Ьіз пате апсі іо рег
зесиіе іЬозе у/Ьо ргосіаітесі іЬе пате оі 
^ЬоуаЬ апсі СЬгізі. Іі у/аз ІЬаі зате сіазз 
оі геїідіоиз Іеасіегз У/ЬО саизесі ІЬе ІаііЬ
іиІ у/ііпезз ВіерЬеп іо Ье віопесі іо сІеаіЬ. 
(Асіз 6:8-15; 7:1-59) Опе геїідіоиз ргас-
ііііопег, у/Ьо зіоосі Ьу апсі у/ііпеззесі іЬе 
сІеаіЬ оі ВіерЬеп, сіісі аііегу/агсіз герепі 
апсі іигп іиііу іо іЬе Ьогсі, апсі ІЬе Ьогсі 
іогдауе Ьіт. Виі іЬозе у/гопдсіоегз У/ЬО СІІСІ 
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поі герепі сііесі іп іЬеіг зіпз.— Оаіаііапз 
1:13-17; АсІ8 9:1-20. 

Рог Ьіз пате'з заке ІЬе £аііЬ£и1 сіізсіріез 
іодиігесі о£ ^зиз аз іо у/Ьаі у/ои1<1 Ье іЬе 
сопсііііопз ехізііпд оп еагіЬ аі ІЬе ііте о£ 
іЬе епсі о£ ІЬе У/ОГІСІ апсі іЬе сотіпд о£ Ьіз 
кіпдсіот. То іЬеіг диезііоп ^зиз иііегесі 
іЬе дгеаі ргорЬесу гесогсіесі аі МаііЬеу/ 24. 
А11 іЬе рЬузісаІ £асІ8 іЬаі Ьауе соте іо разз 
ЗЬОУ/ іЬаі іЬе епсі о£ ІЬе у/огісі о£ Ваіап'з 
гиіе у/ііЬоиі іпіеггирііоп Ьедап іп 1914, 
у/Ьеп ^ЬоуаЬ Оосі зепі £огіЬ СЬгізі ^зиз 
іо Ьедіп Ьіз геідп. (Рзаїтз 2 :6 ; 110:2) 
Ргот 1918 опу/агсі іЬе регзесиііоп о£ ІЬе 
Ьогсі'з зегуапіз оп еагіЬ іпсгеазесі. Іп ап-
зу/ег іо іЬе аЬоуе диезііоп аз іо сопсііііопз 
^зиз зроке іЬе ргорЬесу у/ЬісЬ тизі ар-
ріу іо апсі Ье £иШ11ес1 ироп Ьіз £аііЬ£и1 
зегуапіз оп еагіЬ £гот апсі а£іег 1918 ипііі 
Агтадесісіоп. То іЬет ^виз зауз: "ТЬеп 
зЬаіі іЬеу СІЄІІУЄГ уои ир іо Ье атісіесі, апсі 
зЬаіі кііі уои: апсі уе зЬаіі Ье Ьаіесі о£ аіі 
паііопз £ог т у пате'з заке."—МаііЬеу/ 
24:9. 

ТЬе ТУогІсІ Л\7аг у/аз оп аі іЬе ііте іЬіз 
ргорЬесу Ьедап іо арріу, апсі еуегу паііоп 
ІЛУОГУЄСІ іп іЬаі у/аг Ьаіесі іЬе £аііЬ£и1 зегу
апіз о£ СЬгізі ^зиз апсі регзесиіесі іЬет, 
апсі £гот іЬеп іііі іЬіз сіау іЬаі Ьаігесі апсі 
регзесиііоп Ьаз іпсгеазесі. \УЬу Ьауе іЬе 
паііопз іЬиз Ьаіесі іЬе Ьогсі'з зегуапіз? 
Рог іЬе 8аке о£ іЬе пате о£ Сосі апсі о£ 
СЬгізі. ТЬе £аііЬ£и1 зегуапіз Ьауе сопііп-
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иесі іо ргосіаіт ^ЬоуаЬ'з пате апсі кіпд
сіот, апсі іЬе БЄУІІ Ьаз зееп іо іі ІЬаі ІЬозе 
£аііЬ£и1 зегуапіз о£ Сіосі Ьауе зиїїегесі аіі 
таппег оі регзесиііоп апсі сопііпие іЬиз 
іо зиЯег. 

Іп Єіегтапу сіигіпд іЬе геідп о£ ІЬе сііс-
іаіог іЬоизапсІз о£ ̂ ЬоуаЬ'з у/ііпеззез Ьауе 
Ьееп ітргізопесі апсі сгиеііу Ьеаіеп апсі 
тапу о£ іЬет кіііесі, аіі Ьесаизе ІЬозе у/іі
пеззез ргосіаітесі ІЬе пате апсі кіпдсіот 
о£ ^ЬоуаЬ Оосі апсі СЬгізі. Іп аіі іЬе па
ііопз о£ Сопііпепіаі Еигоре іЬе зегуапіз о£ 
Сосі'з кіпдсіот аге сгиеііу регзесиіесі іо-
сіау. ТЬе зате із ігие о£ іЬе соипігіез о£ 
Азіа апсі А£гіса. Іп Сапасіа, ПОУ/ гиіесі Ьу 
а геїідіоиз сіісіаіог, ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез аге 
сіесіагесі ап "Шедаї" огдапігаііоп апсі аге 
ітргізопесі Ьесаизе іЬеу сіаге зреак іЬе 
пате о£ ^ЬоуаЬ Сосі апсі СЬгізі ^зиз ог 
Ьауе іп іЬеіг роззеззіоп апуіЬіпд іЬаі такез 
кпоу/п іЬе пате о£ Сосі апсі Ьіз кіпдсіот. 
Рипу, іпзідпШсапі тап сіесіагез Шедаї іЬе 
у/ііпезз у/огк о£ ІЬе АІтідЬіу ^ЬоуаЬ 
Сосі!! Ьеі іЬе Ьопезі реоріе д'исіде аз іо 
у/Ьозе зегуапіз зисЬ сіісіаіогз аге. 

Іп іЬе ІІпііесІ 8іаіез, у/ЬісЬ £гот ііз £оип-
сіаііоп Ьаз зіоосі £ог £геес1от о£ у/огзЬір, 
ІЬоизапсІз о£ ^ЬоуаЬ'з у/ііпеззез аге аг-
гезіесі, ітргізопесі, апсі сгиеІГу аЬизесІ, ІЬеіг 
ргорегіу сіезігоуесі, апсі ІЬеіг патез сазі 
оиі. Рог у/Ьаі геазоп ? Весаизе іЬозе £аііЬ-
£и1 у/ііпеззез ргосіаіт іЬе пате о£ ^ЬоуаЬ 
апсі Ьіз Кіпд. Аі у/Ьозе сіетапсі аге зисЬ 
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сгиеіііез апсі регзесиііопз саггіесі оп? Іп 
еуегу іпзіапсе іі із сіопе аі ІЬе сіетапсі о£ 
роу/ег£и1 геїідіоиз огдапіяаііопз, апсі раг-
іісиїагіу ІЬаі оИ апсі дгеаі геїідіоиз огдап-
ігаііоп у/ЬісЬ Ьоазіз іЬаі іЬе даіез о£ ЬеИ 
зЬаіі поі ргеуаіі адаіпзі іі. ТЬаі дгеаі геїі
діоиз огдапіяаііоп, іп рагіісиїаг, сіетапсіз 
ІЬаі іЬе роїііісаі апсі д'шііеіаі отсегз зЬаіі 
рипізЬ ТеЬоуаЬ'з зегуапіз, апсі Ьепсе ІЬеу 
Ьауе Ьагаззесі апсі регзесиіесі ТеЬоуаЬ'з у/іі
пеззез ЄУЄП аз іЬе геїідіопізіз сіісі ^зиз апсі 
Ьіз арозіїез. 8исЬ геїідіоиз Іеасіегз зее іо іі 
ІЬаі тізсЬіе£ із £гатес1 Ьу 1а\у адаіпзі іЬозе 
у/Ьо їаіікпиііу зегуе ^еЬоуаЬ апсі Ьіз Кіпд, 
ЄУЄП аз іЬе Ьогсі їогеіоИ. (Рзаїт 94:20,21) 
Аі іЬе ргезепі ііте ІЬоизапсІз оі ^ЬоуаЬ'з 
у/ііпеззез аге зиЬз'есіесІ іо ігіаі апсі рипізЬ-
тепі Ьу іЬе соигіз. Магк ЬОУ/ ІЬе У/ОГСІЗ ОІ 

Зе&ив арріу іо ІЬе ргезепі сіау, іо у/іі: "Іі 
уе у/еге оі іЬе у/огИ, іЬе у/огИ у/оиісі ІОУЄ 
Ьіз ОУ/П : Ьиі Ьесаизе уе аге поі оі ІЬе у/огИ, 
Ьиі І Ьауе сЬозеп уои оиі оі ІЬе у/огИ, 
іЬегеіоге ІЬе У/ОГІСІ ЬаіеіЬ уои. ЕететЬег 
іЬе У/ОГСІ ІЬаі І заісі ипіо уои, ТЬе зегуапі 
із поі дгеаіег іЬап Ьіз Іогсі. Іі іЬеу Ьауе 
регзесиіесі те , ІЬеу у/Ш аізо регзесиіе уои; 
іі іЬеу Ьауе кері т у зауіпд, іЬеу у/Ш кеер 
уоигз аізо. Виі аіі іЬезе ІЬіпдз у/Ш ІЬеу сіо 
ипіо уои іог т у пате'з заке, Ьесаизе іЬеу 
кпоу/ поі Ьіт іЬаі зепі те . ' ЧТопп 15:19-21. 
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"ОЬ, ЛоЬп, І сап ПОЛУ ипсіегзіапсі у/Ьу 
тоЬз іп Техаз, АІаЬата, Ьоиізіапа, Маіпе, 
ІІНпоіз, апсі іп тапу оіЬег ріасез Ьауе 
сгиеііу аззаиііесі апсі Ш-изесІ ЛеЬоуаЬ'з у/іі
пеззез. Мапу оі ІЬе пеу/зрарегз Ьауе тасіе 
тапу £а1зе герогіз аЬоиі ІЬет, апсі аізо 
іЬеу епсоигаде іЬе тоЬз. Іі із ПОЛУ сіеаг 
іо т е іЬаі ІЬе БЄУІІ, іЬе сЬіеі о£ сіетопз, 
Ьаз изесі апсі із изіпд Ьііпсіесі геїідіопізіз 
іо іпсііе ідпогапі регзопз іо £огт тоЬз апсі 
іо Ш-ігеаі £аііЬ£и1 зегуапіз о£ ІЬе Ьогсі. 
ТЬезе £асіз ехасіїу йі іЬе ргорЬеііс У/ОГСІЗ 
о£ Лезиз." 

"¥е8, Еипісе, іі із ЄУЄП ЗО. Уои гесаіі 
іЬаі іп Ьіз дгеаі ргорЬесу сопсегпіпд іЬе 
ргезепі сіау Л"езиз аізо заісі: 'Аз іі у/аз іп 
іЬе сіауз оі Ко'е, зо зЬаіі іі Ье аізо іп іЬе 
сіауз оі іЬе Воп оі тап.' (Ьике 17:26) ТЬе 
сіетопз Ьасі сІеЬаисЬес! аіі ІЬе реоріе ехсері 
КоаЬ апсі Ьіз їатіїу. ТЬеу сіагесі іеіі іЬе 
ігиіЬ, апсі Ьепсе іЬе сіетопз апсі іЬеіг сіирез 
гергоасЬесІ КоаЬ апсі Ьіз £атіїу. Ьікеу/ізе 
іп іЬе сіауз о£ Ьоі іЬе сіетопз оуеггеаеЬес! 
ІЬе реоріе, апсі саизесі Ьоі іо Ье регзесиіесі. 

"Тосіау іЬе епііге у/огісі із допе шасі Ье
саизе о£ іЬе іпйиепсе апсі роу/ег оі ІЬе БЄУІІ 
апсі Ьіз Ьозі оі сіетопз ехегсізесі ОУЄГ ІЬе 
реоріе. Атісізі аіі іЬе іигтоіі іЬаі із ироп 
іЬе паііопз апсі ІЬе іапаіісаі Ьузіегіа іЬаі 
із зу/ееріпд ОУЄГ іЬе еагіЬ, іЬе іезіітопу 
сопсегпіпд Сгосі апсі Ьіз кіпдсіот тизі Ье 
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діуеп апсі Оосі із зееіпд іо іі іЬаі іі із діуеп. 
КОУ/ іі із іЬе дгеаі ргіуііеде о£ іЬе реоріе 
\УЬО ІОУЄ ООСІ апсі гідЬіеоизпезз іо до аЬоиі 
іеіііпд оіЬегз у/Ьо аге оі* доосі-у/Ш сопсегп
іпд ^ЬоуаЬ'з пате апсі Ьіз кіпдсіот іп ог
сіег іЬаі зисЬ регзопз тау Йее іо іЬе ріасе 
о£ за£еіу. Еипісе, у/е тизі сіо оиг рагі апсі 
до апсі іеіі ІЬозе реоріе У/ЬО У/Ш Ьеаг іЬаі 
Оосі'з кіпдсіот із іЬеіг опіу Ьоре. ТУе тизі 
Ье у/ііпеззез іо Ьіз пате, гедагсіїезз о£ іЬе 
регзесиііоп іЬаі тау соте ироп из. Неге 
І а т гетіпсіесі о£ іЬе У/ОГСІЗ О£ іЬе ароз
іїе Раиі, іЬаі Ье гед'оісесі іп ІгіЬиІаііоп Ье
саизе о£ ІЬе оррогіипііу о£ зегуіпд Оосі 
апсі СЬгізі іЬе Кіпд. 

В І У І Й І П ^ іЬе Реоріе 
"ТЬе реоріе аге гарісіїу Ьеіпд зерагаі-

есі іпіо ІУ/О сотрапіез: іЬе 'доаіз' апсі ІЬе 
'зЬеер'. ТЬе дгеаі «Гисіде, СЬгізі ^зиз, із 
ріасіпд іЬе 'доаіз' оп Ьіз ип£ауогаЬ1е зісіе. 
А11 зисЬ аге тагкіпд ІЬетзеїуез Ьу орроз-
іпд іЬе Кіпд апсі Ьіз зегуапіз. ТЬе реоріе 
о£ доосі-у/Ш аге Йееіпд іо СЬгізі Ьесаизе 
іЬеу аге Ьіз 'оіЬег зЬеер', апсі Ье із риі-
ііпд 'Ьіз зЬеер' оп Ьіз £ауогаЬ1е зісіе. Агта
десісіоп, іЬе Ьаіііе о£ іЬаі дгеаі сіау о£ Оосі 
АІтідЬіу, із сігау/іпд пеаг. 

"ТЬеге із апоіЬег сіазз сіезідпаіесі іЬе 
'ЄУІІ зегуапі'. 8исЬ сотрапу із тасіе ир 
о£ регзопз у/Ьо Ьасі ІЬе асіуапіаде о£ іЬе 
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гапзот заегійсе, адгеесі іо сіо Ше у/Ш оі 
Оосі, апсі Шеп ргоуесі ипіаііЬіиІ, апсі ПОУ/ 
Шеу гергоасЬ Ше пате оі ^ЬоуаЬ апсі Ьіз 
Кіпд, апсі регзесиіе Ше ІаііЬіиІ зегуапіз 
оі Оосі. ТЬеу Ьауе Ьесоте ойепсіесі аі Ше 
Ьогсі апсі Ьіз у/ау оі саггуіпд оп Ьіз у/огк 
апсі Ьауе Ьесоте Іау/Іезз, апсі Шезе аге даШ-
егесі оиі апсі Шеіг Іоі із йхесі. (МаііЬеу/ 
25:41; 2 ТЬеззаІопіапз 2:1-12) ТЬе іаіе оі 
Ше 'ЄУІІ зегуапі' із Ше зате аз Шаі оі Ше 
Ьуросгііез апсі оіЬег сіеіатегз оі ^ЬоуаЬ'з 
пате.—МаііЬеу/ 24:51. 

Агтадесісіоп 
"ТУЬаі із Агтадесісіоп? ТЬе У/ОГСІ теапз 

іЬе ріасе оі Ше даіЬегіпд оі ігоорз ипсіег 
СЬгізі ^зиз. ТЬезе зегуапіз оі Ше Ьогсі 
аге оррозесі Ьу 8аіап апсі Ьіз зегуапіз, апсі 
іп Сосі'з сіие ііте Не у/Ш еоттапсі Ше 
Ьогсі ^зиз СЬгізі іо Іеасі Ше Ьозі оі Ьеауеп 
адаіпзі аіі Ше у/іскесі опез іп Ше дгеаі Ьаі-
ііе оі Шаі сіау оі Сосі АІтідЬіу апсі сіезігоу 
Ше у/іскесі. ТЬаі із саііесі ЧЬе Ьаіііе оі Аг
тадесісіоп'. Іп Шаі Ьаіііе аіі Ше оррозегз 
оі ТНЕ ТНЕОСВАСТ вЬаІІ Ье сіезігоуесі. Опіу 
регзопз оі доосі-у/Ш, у/Ьо йее іо ІЬе Ьогсі 
Ьеіоге Агтадесісіоп із іоидЬі апсі у/Ьо ге
таіп іаііЬіиІ апсі оЬесІіепі ипсіег СЬгізі, 
зЬаіі зигуіуе, апсі Шезе зЬаіі Ье Ше опез 
Шаі у/Ш іогт іЬе 'дгеаі тиііііисіе'. Іп Шаі 
дгеаі сопйісі Ше у/іскесі, апсі рагіісиїагіу 
Ше геїідіоиз Іеасіегз, У/Ш йпсі по у/ау оі 
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езеаре. (3егетіаЬ 25: 33-35) Агтадесісіоп 
УЛІІ Ье іЬе у/огзі ІгіЬиІаііоп ІЬе ЛУОГІСІ ЛУІІІ 
ЄУЄГ Ьауе кполуп. (МаііЬелу 24:21) ^Ьо-
уаЬ'з кіпдсіот із ІЬе опіу геіиде." 



1а\уз. АІтідЬіу Оосі із 
іЬе ЕаіЬег, ог Ьііе-діуег, іо аіі апсі Ье Ьаз 
сіеіедаіесі іо СЬгізі Лезиз ІЬе аиіЬогііу апсі 
роу/ег іо асітіпізіег 1і±*е іо аіі оЬесІіепі опез. 
Непсе СЬгізі Л"езиз іЬе Кіпд із саііесі іп 
іЬе 8сгіріигез "ТЬе Еуегіазііпд ЕаіЬег", 
теапіпд ІЬе Опе у/Ьо асітіпізіегз Ше еуег
іазііпд. (ІзаіаЬ 9:6) ТЬе 'йгзі соттапсі 
у/ііЬ рготізе' діуеп іо сЬіїсІгеп із ІЬіз: 
"Нопоиг іЬу £аіЬег апсі ІЬу тоіЬег; іЬаі 
ІЬу сіауз тау Ье Іопд ироп іЬе Іапсі у/ЬісЬ 
іЬе Ьогсі ІЬу Оосі діуеіЬ іЬее." — Ехосіиз 
20:12. 

ТЬе у/огсіз "£аіЬег" апсі "тоіЬег", іп 
іЬіз іехі, аге изесі зутЬоІісаІІу аз у/еіі аз 
Піегаїїу. 8утЬо1іеа11у ІЬіз соттапсі теапз 

256 



АБМООТТІСЖ ТО СНІІЛЖЕН 257 

іЬаі іЬе АІтідЬіу Оосі, ІЬе Ьі£е-діуег, із ІЬе 
ЕаіЬег, апсі Ьіз огдапіяаііоп із іЬе "тоіЬ
ег", о£ аіі у/Ьо ГЄСЄІУЄ Ше еуегіазііпд. Непсе 
еуегу опе У/ЬО гесеіуез Ше тизі Ьопог Оосі 
іЬе ЕаіЬег апсі Ьіз огдапігаііоп, іЬе тоіЬег, 
ІЬгоидЬ у/ЬісЬ Ше із асітіпізіегесі. Еог іЬіз 
геазоп іі із у/гіііеп іп іЬе Всгіріигез: "СЬії
сІгеп, оЬеу уоиг рагепіз іп іЬе Ьогсі: £ог 
іЬіз із гідЬі." ТЬе етрЬазіз Ьеге із оп ІЬе 
у/огсіз "іп іЬе Ьогсі", іЬаі із іо зау, раг
епіз У/ЬО аге СІЄУОІЄСІ іо ^ЬоуаЬ апсі Ьіз 
кіпдсіот. 

Маггіаде апсі сЬіїсІЬеагіпд із Сосі'з аг-
гапдетепі £ог Ьитапкіпсі іЬаі зЬаіі ИУЄ оп 
ІЬе еагіЬ. Рагепіз У/ЬО Ьауе тасіе а соуе
папі іо сіо іЬе у/Ш о£ Сосі апсі у/Ьо Ьауе 
сЬіїсІгеп аге ргорегіу заісі іо Ье "іп іЬе 
Ьогсі", у/ііЬіп іЬе теапіпд о£ ІЬе £огедо-
іпд іехі. ТЬеіг сЬіїсІгеп, іЬеге£оге, тизі Ье 
іаидЬі Ьу іЬе рагепіз іп іЬе Ьогсі іо Ье оЬе
сІіепі іо іЬе Ьогсі апсі іо іЬеіг Ьитап раг
епіз аз іЬеу £О11ОУ/ ІЬе Ьогсі. 8исЬ рагепіз, 
у/Ьо аге іп іЬе Ьогсі, тизі Ье "іаидЬі о£ 
Сосі" апсі оЬеу Ьіт. (ІзаіаЬ 54:13) Іі £о1-
Іоу/з іЬаі іЬеу зЬоиИ ^е^иі̂ е ІЬеіг сЬіїсІгеп 
іо Ье оЬесІіепі іо Ніз соттапсітепі ог гиіез, 
у/ЬісЬ іЬе Ьогсі Ьаз риі іп Ьіз "УУОГСІ. ІТроп 
аіі рагепіз У/ЬО аге іп а соуепапі іо сіо 
Сосі'з у/іП іЬеге із Іаісі а сіиіу апсі зресійс 
оЬИдаііоп іо іеасЬ іЬеіг сЬіїсІгеп ІЬе ^огсі 
о£ Сосі, апсі іі із ІЬе сіиіу о£ іЬе сЬіїсІгеп 
іо оЬеу іЬеіг рагепіз У/ЬО діуе зисЬ іпзігис
ііоп. ТЬеге сап Ье по ^ие8Ііоп аЬоиі іЬе ге-
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зропвіЬШіу іЬаі гезіз ироп іЬе рагепіз аз 
у/еіі аз іЬе сЬіїсІгеп. То іЬе рагепіз ІЬіз асі-
шопіііоп із діуеп: "Апсі, уе £аіЬегз, рго-
уоке поі уоиг сЬіїсІгеп іо у/гаіЬ: Ьиі Ьгіпд 
іЬет ир іп іЬе пигіиге апсі асітопіііоп о£ 
ІЬе Ьогсі."—ЕрЬезіапз 6: 4. 

Ьеі іЬе у/огсіз о£ іЬе іехі Ье етрЬазігесІ, 
іо у/іі: "СЬіїсІгеп, оЬеу уоиг рагепіз іп ІЬе 
Ьогсі: £ог іЬіз із гідЬі." ТЬе опіу іп£егепсе 
іо Ье сігау/п іЬеге£гот із ІЬаі рагепіз іп іЬе 
Ьогсі тизі іеасЬ ІЬеіг сЬіїсІгеп іЬаі у/ЬісЬ 
із гідЬі, іЬеге£оге іЬаі у/ЬісЬ І8 гідЬіеоиз. 
ТЬе у/огсіз "гідЬі" апсі "гідЬіеоиз" аге 
£гот іЬе зате гооі апсі теап ІЬе зате 
іЬіпд. ТЬіз із ЗЬОУ/П Ьу іЬе £о110У/іпд ргоо£ 
іехіз: "Еог ІЬе гідЬіеоиз Ьогсі ІОУЄІЬ гідЬі
еоизпезз; Ьіз соипіепапсе СІОІЬ ЬеЬоІсІ іЬе 
иргідЬі." (РзаЬп 11:7) "Еог ІЬе еуез о£ 
іЬе Ьогсі аге ОУЄГ іЬе гідЬіеоиз, апсі Ьіз 
еагз аге ореп ипіо ІЬеіг ргауегз: Ьиі іЬе 
£асе о£ іЬе Ьогсі із адаіпзі іЬет ІЬаі сіо 
ЄУІІ." (1 Реіег 3:12) "ТЬе Ьогсі кпоу/-
еіЬ іЬе сіауз о£ ІЬе иргідЬі; апсі іЬеіг іп-
Ьегііапсе зЬаіі Ье £ог ЄУЄГ. ТЬеу зЬаіі поі 
Ье азЬатесІ іп іЬе ЄУІІ і іте ; апсі іп іЬе сіауз 
о£ £атіпе іЬеу зЬаіі Ье заіізйесі. ТЬе гідЬі
еоиз зЬаіі іпЬегіі іЬе Іапсі, апсі СІУ/Є11 іЬеге-
іп £ог ЄУЄГ." (Рзаїт 37:18,19,29) "ЬідЬі 
із зоу/п £ог іЬе гідЬіеоиз, апсі діастезз £ог 
іЬе иргідЬі іп Ьеагі." (Рзаїт 97:11) ТЬезе 
апсі тапу Ике рготізез о£ Сосі аге діуеп іо 
іЬозе у/Ьо ІОУЄ апсі оЬеу гідЬіеоизпезз. Раг
епіз іп іЬе Ьогсі у/Ш Ье діасі іо іпзігисі ІЬеіг 
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сЬіїсІгеп іп гідЬіеоизпезз, апсі іЬе сЬіїсІгеп 
зЬоиІсІ Ье оЬесІіепі у/ііЬ геаі доу. ТЬеу зЬоиІсІ 
Ьауе іп тіпсі іЬе У/ОГСІЗ оі іЬе ЬЄІОУЄСІ 8оп о£ 
Оосі: " І сІеІідЬі іо сіо ІЬу у/Ш, О т у Оосі." 
—Рзаїт 40:8. 

НОУ/ тау рагепіз апсі сЬіїсІгеп Іеагп оі 
апсі кпоу/ іЬе у/ау оі гідЬіеоизпезз ? Опіу 
Ьу гесеіуіпд апсі оЬеуіпд іпвігиеііопз діуеп 
Ьу ̂ еЬоуаЬ апсі гесогсіесі іп Ьіз ЛУогсі: "ТЬу 
у/огсі із а Іатр ипіо т у іееі, апсі а ИдЬі ипіо 
т у раіЬ. ТЬу гідЬіеоизпезз із ап еуегіазі
іпд гідЬіеоизпезз, апсі іЬу Іау/ із іЬе ігиіЬ. 
ТЬе гідЬіеоизпезз оі ІЬу іезіітопіез із еуег
іазііпд : діуе т е ипсіегзіапсііпд, апсі І зЬаіі 
ИУЄ. Му іопдие вЬаІІ зреак о£ іЬу у/огсі; 
£ог аИ ІЬу соттапсітепіз аге гідЬіеоиз
пезз."—Рзаїт 119:105,142,144,172. 

Веіідіоиз сегетопіез ргосіисе по доосі ге-
зиііз апсі аге іп уаіп апсі іпдигіоиз, Ьесаизе 
сопігагу іо іЬе Т¥ог<і оі Оосі. ІЯоіе іЬе сіеаг 
сіізііпсііоп тасіе Ьеіу/ееп зисЬ геїідіоиз сеге
топіез апсі іЬе ігиіЬ. "8іис1у іо ВЬЄУ/ іЬузеІі* 
арргоуесі ипіо Оосі, а у/огктап іЬаі пеесІеіЬ 
поі іо Ье азЬатесІ, гідЬіІу сііуісііпд іЬе У/ОГСІ 
оі ігиіЬ. Виі зЬип ргоіапе апсі уаіп ЬаЬ-
ЬИпдз; іот ІЬеу у/Ш іпсгеазе ипіо тоге ип-
досіїіпезз."—2 ТітоіЬу 2:15,16. 

ТЬе У/ОГСІ Ьеге гепсіегесі "ргоіапе" теапз 
ЬеаіЬепізЬ. Ееіідіоп із ЬеаіЬепізЬ апсі із а 
гергоасЬ іо іЬе пате оі АІтідЬіу Оосі. ТЬе 
у/огсіз "уаіп" апсі "ЬаЬЬИпдз" ігапзіаіе іЬе 
зате гооі У/ОГСІ, апсі ЬоіЬ теап етріу, ігиіі-
іезз, апсі іЬеге£оге сіеігітепіаі. ТЬе іЬеогу 
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оі "Ьитап еуоіиііоп" соиїй по* роззіЬІу 
Іеасі іо гідЬіеоизпезз, Ьиі гаіЬег іо іпсгеазе 
зеїйвЬпезз, аггодапсе, апсі йізоЬейіепсе іо 
Оосі. Еуоіиііоп Йепіез іЬе сгеаііоп оі тап 
аз зіаіесі іп ІЬе ВіЬІе, апсі ІЬе іЬеогу із 
е̂ иІVа1епі іо зауіпд, "ТЬеге із по АІтідЬіу 
Оосі." Кеіідіоиз сегетопіез іЬаі рау ігіЬ-
иіе, Ьопог ог ргаізе іо апу сгеаіиге аге 
Икеу/ізе сопігагу іо Оосі'з у/Ш апсі аге 
йедгайіпд апсі гергоасЬ ^ЬоуаЬ'з пате. 
Мапу регзопз зіпсегеїу іпйиїде іп йхесі ге
їідіоиз сегетопіез апсі іЬіпк іЬаі Ьу зо йо-
іпд іЬе зате у/Ш Ьгіпд іо іЬет доой гезиііз. 
Виі зисЬ регзопз аге у/ое£и11у ЙЄСЄІУЄЙ. То 
Іеап іо іЬе іп£огтаііоп ог іпзігисііоп оі 
теп, іо іЬе ейіесі іЬаі апу кіпсі оі геїідіоп із 
доой д'изі зо іЬе регзоп зіпсегеїу ЬЄІІЄУЄЗ ІІ, 
поі опіу із Ьагтїиі Ьиі Іеасіз іо сіезігисііоп. 

Іі опе сіезігез іо Ье іаидЬі іп ІЬе гідЬі 
у/ау Ье тизі поі ІО11ОУ/ іЬе іеасЬіпдз оі 
теп, у/ЬісЬ іеасЬіпдз аге сопігагу іо Оой'з 
"УУОГЙ, пог ЄУЄП Іеап іо Ьіз ОУ/П іЬеогіез. 
То ргаіе аЬоиі, іаїк аЬоиі ог рагіісіраіе 
іп зисЬ іЬіпдз аз геїідіоп апй еуоіиііоп, із 
уаіп ЬаЬЬІіпд. Оой 'з іпзігисііоп іо ІЬозе У/ЬО 
у/оиїй йпй іЬе гідЬі у/ау із ІЬіз: "Тгизі іп 
іЬе ЬОГЙ У/ІІЬ аіі ІЬіпе Ьеагі; апй Іеап поі 
ипіо іЬіпе ОУ/П ипйегзіапйіпд. Іп аіі іЬу 
у/ауз аскпоу/іейде Ьіт, апй Ье зЬаіі йігесі 
іЬу раіЬз. Ве поі \уізе іп іЬіпе ОУЛІ еуез; 
іеаг іЬе Ьогй, апй йерагі £гот ЄУІІ."— 
РГОУЄГЬЗ 3:5-7. 
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8апе регзопз сіезіге іо ИУЄ, Ьесаизе у/ііЬ
оиі Ше поіЬіпд еізе соиісі Ье епдоуесі. НОУ/ 
тау опе деі Ше1? Лезиз апзу/егз: "ТЬіз із 
Ше еіегпаї, іЬаі іЬеу тідЬі кпоу/ іЬее, іЬе 
опіу ігие Оосі, апсі Лезиз СЬгізі, у/Ьот ІЬои 
Ьазі 8епі." (ЛоЬп 17: 3) То кпоу/ теапз іо 
ГЄСЄІУЄ апсі регсеіуе іЬе ігиіЬ. УУЬеге із іЬе 
ігиіЬ сопсегпіпд Ше іо Ье іоипсі % ^езиз ап-
8У/ЄГ8: "ТЬу у/огсі із ігиіЬ" (ЛоЬп 17:17) ; 
у/ЬісЬ теапз ІЬаі ІЬе ігиіЬ сопсегпіпд 1іі"е 
із гоїте! опіу іп ІЬе ТУ'ОГСІ оі ООСІ іЬе Сге
аіог. То ГЄСЄІУЄ апсі регсеіуе іЬе ігиіЬ опе 
Ьедіпз іо даіп кпоу/іесіде. Сосі'з уізіЬІе сге
аііоп ітрагіз іпіогтаііоп ог кпоу/іесіде 
іЬаі а тідЬіу роу/ег, іат аЬоуе тап, ехізіз. 
(Рзаїт 19:2) ТЬе зіпсеге регзоп у/оиісі 
іеаг іо ойепсі іЬаі дгеаі роу/ег: "ТЬе іеаг 
оі іЬе Ьогсі із іЬе Ьедіппіпд оі кпоу/іесіде: 
Ьиі іооїз сіезрізе у/ізсіот апсі іпзігисііоп." 
—РГОУЄГЬЗ 1: 7. 

ТЬе іеаг оі Оосі, ІЬегеіоге, із ІЬе Ьедіп
піпд оі кпоу/іесіде. НОУ/ сіоез зисЬ а рег
зоп Ьесоте у/ізе ? Опе Ьесотез ігиіу у/ізе Ьу 
гесеіуіпд апсі регсеіуіпд іЬе ігиіЬ оі Оосі 
аз зеі іогіЬ іп Ьіз УУогсІ, апсі іЬеп Ьу риг-
зиіпд а соигзе оі асііоп іп Ьагтопу у/ііЬ 
іЬаі кпоу/іесіде. Реаг оі Оосі, іЬегеіоге, із 
іЬе Ьедіппіпд оі ігие кпоу/іесіде, апсі аізо 
іЬе Ьедіппіпд оі у/ізсіот. ТЬе "іеаг оі Оосі" 
теапз іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі ЛеЬоуаЬ із іЬе АІ
тідЬіу Сгеаіог, ігот \\гЬот аіі доосі рго-
сеесіз, апсі іЬегеіоге опе іеагз ог сігеасіз іо 
ригзие апу соигзе іЬаі із сопігагу іо Оосі'з 
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у/Ш. ТЬе у/ізе регзоп із Ье у/Ьо із сіііідепі 
іо 6\о іЬаі у/ЬісЬ із ріеазіпд іо Оосі, регсеіу-
іпд іЬаі Оосі дгапіз Ьіз іауог оі* Ше еуег
іазііпд опіу іо іЬозе у/Ьо ^у£и11у сіо Ьіз 
у/Ш: "ТЬе іеаг оі ІЬе Ьогсі із іЬе Ьедіппіпд 
оі У/ІЗСІОШ ; апсі іЬе кпоу/1е<1де оі ІЬе Ьоіу ія 
ипсіегзіапсііпд. Рог Ьу т е іЬу сіауз зЬаіі Ье 
тиШрИесІ, апсі ІЬе уеагз оі іЬу Ше зЬаіі Ье 
іпегеазесі." (РГОУЄГЬЗ 9:10,11) "ТЬе іеаг 
оі іЬе Ьогсі із іЬе Ьедіппіпд оі у/ізсіот: а 
доосі ипсіегзіапсііпд Ьауе аП іЬеу іЬаі сіо 
Ьіз соттапсітепіз: Ьіз ргаізе епсІигеіЬ іог 
ЄУЄГ."—Рзаїт 111:10. 

Магк іЬаі іЬе іеаг оі Оосі із іЬе Ьедіп
піпд оі кпоу/іесіде апсі у/ізсіот; апсі ІЬаі 
іеаг оі Оосі тизі еопііпие іп іЬе Ьеагі апсі 
тіпсі оі іЬе регзоп у/Ьо у/оиісі ріеазе Ьіт. 
8исЬ регзоп тизі йгзі Ьауе зоте кпоу/1-
есіде оі Оосі апсі Ьіз ригрозе, апсі ІЬеп, 
Ьу іакіпд ІЬе соигзе роіпіесі оиі Ьу Оосі'з 
"УЛТОГСІ, іЬаі регзоп Ьедіпз іо дгоу/ у/ізе. 
"ууТіеп Ье арргесіаіез Оосі'з іпзігисііоп аз 
зеі іогіЬ іп іЬе ВіЬІе, апсі ІЬеп ЗЬОУ/З іЬаі 
арргесіаііоп Ьу Ьіз оЬесІіепее, Ье Ьедіпз 
іо Ьауе ипсіегзіапсііпд. Кпоу/Іесіде, у/ізсіот 
апсі ипсіегзіапсііпд, іЬегеіоге, аге ргодгез-
ЗІУЄ апсі асіуапсе іп іЬіз огсіег: Рігзі кпоу/1-
есіде, іЬеп у/ізсіот, ІЬеп ипсіегзіапсііпд. Ву 
"ипсіегзіапсііпд" із теапі іЬе егеаіиге'з 
ргорег арргесіаііоп оі ІЬе геІаііопзЬір Ье 
Ьеагз іо іЬе дгеаі Сгеаіог, АІтідЬіу Оосі. 

То іигіЬег Шизігаіе іЬе роіпі: ТЬе сЬіїсІ 
ЬеЬоІсІз іЬе зіагз апсі ріапеіз аі підЬі, апсі 
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Ьіз геазопіпд іасиШез сопсіисіе ІЬе зіаг сіісі 
поі таке іізеїі, іі із поі ІЬе гезиіі оі ЄУО-
Іиііоп, Ьиі іЬе дгеаі апсі тідЬіу Опе тасіе 
аіі зіагз апсі ріапеіз. То Ьітзеїі Ье зауз: 
' І у/оиісі Ике іо кпоу/ тоге аЬопі іЬе Сге
аіог апсі Ьіз ригрозе, апсі І у/оиісі іеаг іо 
сіо апуіЬіпд іЬаі сіізріеазез Ьіт.' ТЬаі із 
іЬе Ьедіппіпд оі кпоу/іесіде. ТЬе сЬіїсі іЬеп 
Іеагпз іЬаі іЬе ВіЬІе сопіаіпз іЬе ^Уогсі оі 
Оосі. Не зеекз апсі зіисііез іЬе ВіЬІе апсі 
даіпз тоге іпіогтаііоп апсі кпоу/іесіде апсі 
Ьедіпз іо ІОІІОУ/ іЬе соигзе роіпіесі оиі Ьу 
іЬе 8сгіріигез аз іо у/Ьаі Ье зЬаіі сіо, іеаг-
іпд Іезі Ье зЬоиІсІ до у/гопд, іеагіпд іо сііз-
ріеазе Оосі; апсі ІЬаі із ІЬе Ьедіппіпд оі 
у/ізсіот. ТЬеп Ье Ьедіпз іо зее апсі арргесі-
аіе іЬаі Оосі із іЬе АІтідЬіу Опе, апсі іЬаі 
Ье, іЬе сЬіїсі, із Ьиі а зтаїї сгеаіиге, апсі 
іЬаі Оосі'з доосіпезз апсі тегсу аге ехіепсі-
есі іо аіі сгеаіигез у/Ьо кпоу/ апсі оЬеу Ьіт; 
апсі іЬеп Ье ігіез іо оЬеу, апсі іЬиз Ье даіпз 
ипсіегзіапсііпд. Не із арргесіаііпд Ьіз геїа-
ііопзЬір іо ІЬе аІтідЬіу Сгеаіог, ^ЬоуаЬ. 

То ІЬе сЬікі ог регзоп у/Ьо Ьаз іаііЬ іп 
Оосі апсі у/Ьо сіезігез іо Іеагп оі Ьіт, іЬе 
АІтідЬіу зауз: "Му зоп, іі ІЬои у/ііі ГЄ
СЄІУЄ т у у/огаз, апсі Ьісіе т у соттапсі-
тепіз У/ІІЬ іЬее; зо іЬаі іЬои іпсііпе іЬіпе 
еаг ипіо улзсіот, апсі арріу іпіпе Ьеагі 
іо ипсіегзіапсііпд; уеа, іі іЬои сгіезі аііег 
кпоу/іесіде, апсі Иііезі ир іЬу УОІСЄ іог ип
сіегзіапсііпд ; іі іЬои зеекезі Ьег аз ЗІІУЄГ, 
апсі зеагсЬезі іог Ьег аз іог Ьісі ігеазигез; 
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ІЬеп зЬаіі іЬои ипсіегзіапсі іЬе іеаг оі іЬе 
Ьогсі, апсі гіпсі іЬе кпоу/іесіде оі Оосі. Еог 
іЬе Ьогсі діуеіЬ у/ізсіот: оиі оі* Ьіз тоиіЬ 
сотеіЬ кпоу/іесіде апсі ипсіегзіапсііпд. Не 
ІауеіЬ ир зоипсі у/ізсіот іог іЬе гідЬіеоиз: 
Ье із а Ьискіег іо іЬет іЬаі у/аїк иргідЬіІу. 
Не кеереіЬ іЬе раіЬз оі дисідтепі, апсі рге-
ЗЄГУЄІЬ іЬе у/ау оі Ьіз заіпіз. ТЬеп зЬаіі 
іЬои ипсіегзіапсі гідЬіеоизпезз, апсі дисід-
тепі, апсі едиііу; уеа, еуегу доосі раіЬ. 
"уУЬеп у/ізсіот епіегеіЬ іпіо ІЬіпе Ьеагі, 
апсі кпоуЛесІде із ріеазапі ипіо іЬу зоиі, 
сіізсгеііоп зЬаіі ргезегуе іЬее, ипсіегзіапсі
іпд зЬаіі кеер іЬее."—РГОУЄГЬЗ 2:1-11. 

Бізсгеііоп у/оиісі ^е^иі̂ е зисЬ а регзоп 
1 0 ІОІІОУ/ іЬе у/ау Оосі Ьаз роіпіесі оиі; апсі 
ипсіегзіапсііпд, у/ЬіеЬ із а ргорег арргесіа
ііоп оі іЬе геїаііопзЬір Ьеіу/ееп ІЬе сгеа
іиге апсі іЬе Сгеаіог, у/Ш кеер опе іп ІЬе 
гідЬі у/ау. 

Рагепіз У/ЬО Ьауе соуепапіесі іо сіо іЬе 
у/Ш оі Оосі Ьауе а зресіаі гезропзіЬШіу 
гезііпд ироп ІЬет сопсегпіпд іЬеіг сЬіїсІгеп. 
ТЬаі гезропзіЬіІііу саппоі Ье зісіе-зіерресі 
ог ауоісіесі Ьу ріасіпд іЬеіг сЬіїсІгеп ипсіег 
апоіЬег іо Ье іпзігисіесі, апсі рагіісиїагіу 
у/Ьеп іЬаі оіЬег регзоп, іЬе іеасЬег, із поі 
"іп іЬе Ьогсі". Рагепіз аге іЬе опез у/Ьо 
ЬгоидЬі іЬеіг сЬіїсІгеп іпіо іЬе у/огісі, апсі 
11 із іЬеіг сіиіу апсі гезропзіЬШіу іо іеасЬ 
іЬеіг сЬіїсІгеп. ТЬеге із Ьиі опе гідЬі у/ау 
іо іеасЬ іЬет, апсі ІЬаі із іп Ьагтопу у/ііЬ 
Оосі'з \УогсІ апсі у/Ьаі із сопіаіпесі іп іЬе 
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УУОГСІ ОІ ООСІ. ТЬеу зЬоиІсІ ауоісі іеасЬіпд 
іЬет апуіЬіпд іЬаі із сопігагу іо Оосі'з 
\\7ог<1. Непсе іЬеу тизі ауоісі апсі зЬип ЄУ-
оіиііоп сопсегпіпд теп, апсі зЬип геїідіоп, 
Ьесаизе іі із іаїзе. 

\¥пеп? 
"у\7Ьеп зЬаіі іЬе рагепіз Ьедіп іо іеасЬ 

іЬеіг сЬіШгеп ? Ргерагаііоп зЬоиІсІ Ье тасіе 
Ьеіоге іЬе сЬіїсі із Ьогп, Ьу ргорегіу іпіогт-
іпд іЬетзеїуез. Ргот іЬе ііте іЬе сЬіїсі із 
Ьогп іі зЬоиІсІ Ье іаидЬі оЬесІіепсе, Ьесаизе 
іо оЬеу іЬаі \УЬІСЬ ІЗ гідЬі із еззепііаі іо 
Иіе. ОЬесІіепсе іп зтаїї ІЬіпдз, аз \УЄ11 аз 
іп іЬе тоге у/еідЬіу таііегз, зЬоиІсІ Ье ге-
диігесі оі іЬе сЬіїсі. Аз іЬе сЬіїсі іпсгеазез 
іп уеагз апсі іп аЬШіу іо ГЄСЄІУЄ апсі рег
сеіуе іЬе ігиіЬ, іЬе рагепіз зЬоиІсІ епіагде 
ироп іЬе іеасЬіпд оі іЬаі сЬіїсі, рагіісиїагіу 
сопсегпіпд іЬе УУогсІ оі Оосі. 

ТЬе іоипсіаііоп оі іЬе сЬіИ'з есіисаііоп 
тизі Ье Іаісі іп іЬе \\7ог<1 оі Оосі, Ьесаизе 
іЬаі із іЬе опе \уау іЬаі Іеасіз іо Иіе еуег
іазііпд. Іп огсіег іо Ье едиірресі іо іеасЬ 
іЬеіг сЬіїсІгеп, іЬе рагепіз тизі йгзі Іеагп. 
Рог іЬеіг ОУ/П доосі, апсі іог іЬе доосі оі 
іЬеіг сЬіїсІгеп, іЬе рагепіз тизі ІаііЬіиІІу 
кеер іЬеіг соуепапі у/ііЬ Оосі, апсі іЬаі соу
епапі іпсіисіез Іеагпіпд іог ІЬетзеїуез апсі 
іеасЬіпд іЬе сЬіїсі Оосі'з соттапсітепіз. Іп 
іЬіз соппесііоп поіе іЬе іо11оУ7Іпд іпзігис
ііоп: "Виі іЬе тегсу оі іЬе Ьогсі із ігот 
еуегіазііпд іо еуегіазііпд ироп іЬет ІЬаі 
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іеаг Ьіт, апсі Ьіз гідЬіеоизпезз ипіо сЬії
сІгеп'з сЬіїсІгеп; іо зисЬ аз кеер Ьіз соуе
папі, апсі іо іЬозе іЬаі гететЬег Ьіз сот
тапсітепіз іо сіо іЬет. ТЬе Ьогсі ЬаіЬ рге
рагесі Ьіз іЬгопе іп іЬе Ьеауепз; апсі Ьіз 
кіпдсіот гиІеіЬ ОУЄГ аіі. "-Рзаїт 103 :17-19 . 

ТеасЬіпд оі сЬіїсІгеп Ьу іЬе рагепіз іЬаі 
у/ЬісЬ із сопіаіпесі іп іЬе У/огсі оі Оод. УЛІІ 
гезиіі іо іЬет іп іЬе дгеаіезі оі аіі Ьіезз-
іпдз; апсі Ьепсе зисЬ із іЬе дгеаіезі Ьіезз-
іпд іЬе рагепі сап ЬЄЗІОУ/ ироп іЬе сЬіїсІгеп. 
Оепегаїїу іЬозе оі іЬе у/огісі у/Ьо аге раг
епіз сіезіге іо ргоуісіе іЬеіг сЬіїсІгеп у/ііЬ а 
соіїеде есіисаііоп апсі а ігаіпіпд іп геїідіоп, 
соттегсе, апсі роїііісз, У/ІІЬ ІЬе аЬіІііу іо 
таке топеу апсі зЬіпе іп іЬе у/огИ. Сгоосі 
іЬаі із епсіигіпд сіоез поі гезиіі і гот зисЬ 
у/огШу іеасЬіпд. Іі із оі іаг дгеаіег і т 
рогіапсе іо іЬе сЬіїсі іо іеасЬ іі СгосГз ^Гогсі, 
ІЬаі іі тау даіп кпоу/іесіде, у/ізсіот апсі ип
сіегзіапсііпд, у/ЬісЬ Іеасі іо епсіїезз Ьіеззіпдз: 
"НОУ/ тисЬ Ьеііег із іі іо деі у/ізсіот ІЬап 
доИ! апсі іо деі ипсіегзіапсііпд гаіЬег іо Ье 
сЬозеп іЬап ЗІІУЄГ!" (РГОУЄГЬЗ 1 6 : 1 6 ) "Ке-
СЄІУЄ т у іпзігисііоп, апсі поі ЗІЇУЄГ; апсі 
кпоу/іесіде гаіЬег іЬап сЬоісе доісі. Рог у/із
сіот із Ьеііег іЬап гиЬіез; апсі аіі ІЬе іЬіпдз 
іЬаі тау Ье сіезігесі аге поі іо Ье сотрагесі 
іо іі."—РГОУЄГЬЗ 8 : 1 0 , 1 1 . 

Не у/Ьо іоИоу/з іЬе соигзе оі геїідіоп, 
роїііісз апсі соттегсе изиаііу епсіз Ьіз са-
геег іп зоггоу/. Не у/Ьо ригзиез ІЬе соигзе 
оі у/ізсіот, у/ЬісЬ із роіпіесі оиі Ьу ОгосГз 
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^Уогсі, гесеіуез іЬе ЬІЄЗЗІПдЗ оі* іЬе ІЮГСІ 
апсі епіегз іпіо еуегіазііпд доу: "ТЬе Ьіезз-
іпд оі іЬе Ьогсі, іі такеіЬ гісЬ; апсі Ье асісі-
еіЬ по 80ГГОУ7 у/ііЬ іі ." (РГОУЄГЬЗ 10:22) 
"Нарру із іЬе тап іЬаі йпсІеіЬ у/ізсіот, 
апсі іЬе тап ІЬаі деііеіЬ ипсіегзіапсііпд: 
іот іЬе тегсЬапсІізе оі іі із Ьеііег ІЬап іЬе 
тегсЬапсІізе оі ЗІІУЄГ, апсі ІЬе даіп іЬегеоі 
іЬап йпе доісі. 8Ье із тоге ргесіоиз іЬап 
гиЬіез; апЗ аіі іЬе іЬіпдз іЬои сапзі сіезіге 
аге поі іо Ье сотрагесі ипіо Ьег. ЬепдіЬ оі 
сіауз із іп Ьег гідЬі Ьапсі; апсі іп Ьег Іеіі 
Ьапсі гісЬез апсі Ьопоиг. Нег \уауз аге у/ауз 
оі* ріеазапіпезз, апсі аіі Ьег раіЬз аге реасе. 
8Ье із а ігее оі Іііе іо іЬет іЬаі Іау ЬоИ 
ироп Ьег; апсі Ьарру із еуегу опе іЬаі ге-
іаіпеіЬ Ьег."—РГОУЄГЬЗ 3:13-18. 

ТОїеге? 
8Ьа11 іЬе еЬіїсІ Ье зепі іо ІЬе 8ип<1ау 

зсЬооІ оі зоте геїідіоиз огдапігаііоп іо 
іЬеге ГЄСЄІУЄ іпзігисііоп ? N 0 ; іог ІЬе геа
зоп іЬаі геїідіоиз огдапігаііопз сіо поі іеасЬ 
іЬе ВіЬІе, УЛІІСЬ із іЬе луау оі гідЬіеоиз
пезз. Іі іЬе рагепіз ІОУЄ ІЬеіг сЬіїсІгеп ІЬеу 
тизі апсі УЛІІ іпзігисі іЬет аі Ьоте іп іЬе 
\^огсІ оі Оосі апсі УЛІІ іаке іЬеіг сЬіїсІгеп 
у/ііЬ іЬет іо іЬе сіазз ог сотрапу у/Ьеге 
іЬе ВіЬІе із сагеіиііу апсі зузіетаіісаігу 
зіисііесі, апсі ІЬеге гедиіге ІЬе сЬіїсІгеп іо 
зіі диіеііу апсі Іеагп; апсі \уЬеп ІЬеу Ьауе 
асіуапсесі зитсіепііу іЬеу УЛІІ Іеі іЬе сЬії
сІгеп рагіісіраіе іп іЬе зіисіу. 8исЬ із іЬе 
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гиіе у/ЬісЬ Оосі Ьаз тасіе кпоу/п, апсі Шаі 
із Ше опіу ргорег гиіе іо £О11ОУ/. ТЬе гиіе 
ог гиіез у/ЬісЬ Оосі тасіе кпоу/п іо іЬе Із-
гаеіііез, Ьіз іурісаі сЬозеп реоріе, арріу іо 
аіі регзопз У/ЬО епіег іпіо а соуепапі у/ііЬ 
Оосі іо сіо Ьіз У/Ш. ТЬезе гиіез, арріуіпд іо 
іЬе іурісаі реоріе, у/ііЬ вігопдег геавопіпд 
арріу іо іЬе апіііурісаі. уУЬеп а регзоп Ье-
ІІЄУЄЗ Шаі Оосі із іЬе АІтідЬіу апсі Шаі 
СЬгізі ^виз, Ше ЬЄІОУЄСІ 8оп о£ Оосі, із іЬе 
Еесіеетег оі теп, апсі у/Ьеп Шаі регзоп ге-
Ііез ироп іЬезе ігиіЬз апсі у/ШіпдІу адгеев 
іо сіо іЬе у/Ш оі Оосі, Шаі регзоп Шеп апсі 
Шеге соуепапіз іо сіо у/Ьаі Оосі'з УУогсІ сот-
тапсіз Ьіт іо сіо. Оосі'з гиіез сіо поі сЬапде, 
ЄУЄП аз Ье сіоез поі сЬапде. (МаїасЬі 3:6) 
ТЬегеГоге Ше гиіез аппоипсесі іп Ьіз УУОГСІ 
£гот Оепезіз іо Ееуеіаііоп арріу іо Шозе 
у/Ьо Ьауе адгеесі іо сіо Оосі'з У/Ш. ООСІ ІЗ 
Ше дгеаі ТеасЬег ог Іпзігисіог, Ьу апсі 
ІЬгоидЬ СЬгізі ^зиз, о£ аіі Ніз реоріе; 
апсі іЬе гиіез геїаііуе іо зисЬ іпзігисііоп 
арріу іо аіі регзопз У/ЬО Ьауе адгеед, іо Ло 
Оой'8 гоіїї, ЄУЄП аз іі із у/гіііеп: "Рог ІЬіз 
саизе І ЬОУ/ т у кпеез ипіо Ше РаіЬег оі 
оиг Ьогсі ^зиз СЬгізі, оі у/Ьот іЬе У/ЬОІЄ 
£аті1у іп Ьеауеп апсі еагіЬ із патесі."— 
ЕрЬезіапз 3:14,15. 

УУЬаі, іЬеп, аге іЬе гиіез у/ЬісЬ Оосі Ьаз 
аппоипсесі сопсегпіпд іЬе рагепіз апсі Шеіг 
гезропзіЬШіу іо іеасЬ Шеіг сЬіїсІгеп? Ьеі 
Ше У7огс1 оі Оосі апзу/ег: "Опіу іаке Ьеесі 
іо Шузе1£, апсі кеер ІЬу зоиі сіііідепііу, Іезі 
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іЬои £огдеі іЬе іЬіпдз у/ЬісЬ іЬіпе еуез Ьауе 
зееп, апсі Іезі іЬеу сіерагі £гот ІЬу Ьеагі 
аіі іЬе сіауз о£ іЬу 1і£е; Ьиі іеасЬ ІЬет іЬу 
зопз, апсі іЬу зопз' зопв; зресіаііу ІЬе сіау 
іЬаі іЬои зіоосіезі Ье£оге іЬе Ьогсі іЬу Оосі 
іп НогеЬ, \уЬеп іЬе Ьогсі заісі ипіо те, 
ОаіЬег т е ІЬе реоріе іодеіЬег, апсі І у/Ш 
таке іЬет Ьеаг т у У/ОГСІЗ, іЬаі іЬеу тау 
Іеагп іо £еаг т е аіі ІЬе сіауз іЬаі іЬеу зЬаіі 
ИУЄ ироп іЬе еагіЬ, апсі іЬаі іЬеу тау іеасЬ 
іЬеіг сЬіїсІгеп."—Беиіегопоту 4: 9,10. 

А£іег аппоипсіпд іо Ьіз соуепапі реоріе 
іЬе гиіез у/ЬісЬ ІЬеу тизі оЬеу Оосі зауз 
іо іЬет: "ТЬеге£оге зЬаіі уе іау ир іЬезе 
т у у/огсіз іп уоиг Ьеагі апсі іп уоиг зоиі, 
апсі Ьіпсі іЬет £ог а зідп ироп уоиг Ьапсі, 
іЬаі іЬеу тау Ье аз £гопі1еіз Ьеіу/ееп уоиг 
еуез. Апсі уе зЬаіі іеасЬ іЬет уоиг сЬіїсІгеп, 
зреакіпд о£ іЬет у/Ьеп ІЬои зіііезі іп іЬіпе 
Ьоизе, апсі у/Ьеп іЬои у/аікезі Ьу ІЬе у/ау, 
у/Ьеп іЬои Иезі СІОУ/П, апсі у/Ьеп іЬои гізезі 
ир. Апсі іЬои зЬаіі у/гііе ІЬет ироп іЬе сіоог 
розіз о£ іЬіпе Ьоизе, апсі ироп іЬу даіез; 
іЬаі уоиг сіауз тау Ье тиііірііесі, апсі іЬе 
сіауз о£ уоиг сЬіїсІгеп, іп іЬе Іапсі у/ЬісЬ іЬе 
Ьогсі зу/аге ипіо уоиг £аіЬегз іо діуе ІЬет, 
аз іЬе сіауз о£ Ьеауеп ироп ІЬе еагіЬ."— 
Беиіегопоту 11:18-21. 

ЇТоіе іЬезе зресіпс соттапсітепіз соп
сегпіпд ІЬе іеасЬіпд о£ ІЬе сЬіїсІгеп: "ОЬ
зегуе апсі Ьеаг аП іЬезе У/ОГСІЗ У/ЬІСЬ І сот
тапсі іЬее, іЬаі іі тау до у/еіі У/ІІЬ іЬее, 
апсі у/ііЬ іЬу сЬіїсІгеп а£іег іЬее £ог ЄУЄГ, 
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у/Ьеп іЬои сіоезі ІЬаі у/ЬісЬ із доосі апсі 
гідЬі іп іЬе зідЬі о£ ІЬе Ьогсі іЬу Оосі." 
(беиіегопоту 12:28) "Апсі Ье заісі ипіо 
іЬет, 8еі уоиг Ьеагіз ипіо аіі іЬе У/ОГСІЗ 
у/ЬісЬ І іезіі£у атопд уои іЬіз сіау, у/ЬісЬ 
уе зЬаіі соттапсі уоиг сЬіїсІгеп іо оЬзегуе 
іо сіо, аіі іЬе У/ОГСІЗ оі іЬіз Іау/."—Беиіег-
опоту 32:46. 

ТЬе рагепіз У/ЬО Ьауе адгеесі іо сіо ІЬе 
у/Ш оі* Оосі тизі іеасЬ ІЬеіг сЬіИгеп іо 
ІОУЄ Сгосі: "АПСІ ІЬои зЬаіі ІОУЄ іЬе Ьогсі 
іЬу Оосі у/ііЬ аіі іЬіпе Ьеагі, апсі у/ііЬ аП 
іЬу зоиі, апсі у/ііЬ аіі іЬу тідЬі. Апсі ІЬезе 
у/огсіз, у/ЬісЬ І соттапсі іЬее ІЬіз сіау, 
зЬаіі Ье іп іЬіпе Ьеагі: апсі іЬои зЬаіі 
іеасЬ іЬет сіііідепііу ипіо іЬу сЬіїсІгеп, 
апсі зЬаіі іаїк оі ІЬет у/Ьеп іЬои зіііезі 
іп іЬіпе Ьоизе, апсі у/Ьеп іЬои у/аікезі Ьу 
ІЬе у/ау, апсі у/Ьеп ІЬои Иезі СІОУЛІ, апсі 
у/Ьеп іЬои гізезі ир. Апсі ІЬои зЬаіі Ьіпсі 
ІЬет іог а зідп ироп іЬіпе Ьапсі, апсі іЬеу 
зЬаіі Ье аз £гопі1еіз Ьеіу/ееп іЬіпе еуез." 
—Беиіегопоту 6: 5-8. 

То 'ІОУЄ Оосі', аз соттапсіесі іп уегзе ЙУЄ 
аЬоуе, теапз іо Ье ипзеШвЬІу СІЄУОІЄСІ ІО 
сіоіпд іЬе У/Ш о£ Оосі, апсі сіоіпд зо у/ііЬ 
а депиіпе сІеІідЬі. "Г£ уе ІОУЄ те , кеер т у 
соттапсітепіз." " І £ уе кеер т у соттапсі-
тепіз, уе зЬаіі аЬісІе іп т у ІОУЄ ; ЄУЄП аз І 
Ьауе кері т у ЕаіЬег'з соттапсітепіз, апсі 
аЬісІе іп Ьіз ІОУЄ." (ЛоЬп 14:15; 15:10) 
Лезиз етрЬазігес! іЬе песеззііу о£ оЬеуіпд 
Оосі'з соттапсітепіз. (МаііЬеу/ 22: 37-40) 
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Рагепіз У/ЬО ІОУЄ СТОСІ У/Ш кеер аіу/ауз іп 
тіпсі сопсегпіпд Шеіг сЬіїсІгеп Шаі Ше 1і£е 
оі* Ше сЬіїсі із ІПУОІУЄСІ апсі Шаі іі із оі* Ше 
дгеаіезі ітрогіапсе Шаі Ше сШІй зЬоиІсІ 
Ье іпзігисіесі ігот ііз уоиШ опу/агсі аз іо 
у/Ьаі Сгосі гедиігез оі Шозе у/Ьо зЬаіі бпсі 
Иіе еуегіазііпд. 

Нитап Ьатоз 
Иаііопз епасі 1ау/з, апсі іі із Ше сіиіу оі 

рагепіз апсі сЬіШгеп іо оЬеу аіі зисЬ 1ау/з 
аз аге іп Ьагтопу у/ііЬ Сгосі'з Іау/, Ьесаизе 
зисЬ із гідЬі. Ьау/з аге тасіе іог ігапздгез-
зогз, Ьиі іі опе аіу/ауз сіоез Шаі у/ЬісЬ із 
гідЬі, ассогсііпд іо Сгосі'з Іау/, Ье у/Ш поі 
Ье а ігапздгеззог оі еііЬег Ше Іау/ оі тап 
ог Ше Іау/ оі (ТОЙ. їЗиррозе Ше зіаіе епасіз 
а Іау/, апсі Ше кееріпд оі Шаі Іау/ Ьу а сЬіїсі 
у/Ьо із іп соуепапі у/ііЬ Сгосі у/оиїй таке 
Ше сЬіїсі ап ісіоіаіег апсі Ьепсе а уіоіаіог оі 
Сгосі'з Іау/, у/Ьаі зЬаіі Ше сЬіїсі сіо? Сгосі'з 
Іау/ ргоуісіез Шаі аіі у/Ьо ргасіісе ійоїаігу 
зЬаіі Ье еуегіазііпдіу йевігоуесі. Нитап 
1ау/з, Шаі із, 1ау/з оі паііопз, рипізЬ Шозе 
у/Ьо сІізоЬеу Шеіг 1ау/з, апсі зотеіітез Ше 
рипізЬтепі із ЙеаіЬ. Аз іо у/Ьаі а регзоп 
іп а соуепапі у/ііЬ Сгосі зЬаіі сіо ипсіег зисЬ 
еігситзіапсез ^е8и8 дауе Ше соггесі апзу/ег, 
а зітіїаг диезііоп Ьеіпд ргороипсіесі іо Ьіт: 
"Кепсіег іо Сгезаг Ше Шіпдв іЬаі аге Саз-
8аг 'в, апсі іо Сгосі Ше іЬіпдз Шаі аге Сгосі'з." 
(Магк 12:17) "Саезаг" Ьеге зіапсіз іог Ше 
зіаіе, паііоп, ог Ьитап 1ау/з. ТЬе Іау/ оі Оосі 



272 С И І І І Б К Е К 

із зиргете. А11 Ьитап 1ау/з іЬаі аге уаіісі 
СІЄГІУЄ іЬеіг аиіЬогііу ігот О осі'з Іау/. Опе 
тизі сЬоозе іо оЬеу еііЬег іЬе Іау/ оі тап 
ог іЬе Іау/ оі Оосі, апсі іЬозе іп а соуепапі 
у/ііЬ Оосі апсі Ьауіпд адгеесі іо сіо Ьіз У/Ш 
тизі оЬеу іЬе іау/ оі Оосі, і£ іЬеу у/оиісі 
ІІУЄ. 8исЬ із іЬе ІЗсгіріигаІ аиіЬогііу, апсі 
іЬаі аиіЬогііу із сопігоШпд зо іаг аз рег
зопз у/Ьо Ьауе тасіе а соуепапі іо сіо Оосі'з 
у/Ш аге сопсегпесі. (Асіз 3: 22, 23; 4:19, 20; 
5:29; Бапіеі 3:15-28) ТЬе регзоп у/Ьо із 
аіу/ауз сІШдепі іо оЬеу Оосі'з Іау/, апсі у/Ьо 
сіоез оЬеу Оосі'з Іау/, у/Ш ПЄУЄГ іпігасі апу 
Іау/ оі апу зіаіе іЬаі із диві, ргорег апсі 
гідЬі. 

Рагепіз аге оііеп гедиігесі іо зиЯег рип-
ізЬтепі Ьесаизе іЬеу іеасЬ іЬеіг сЬіїсІгеп 
іЬе "УУОГСІ ОІ ООСІ, Ьиі зисЬ зийегіпд сіоез 
поі сіеіег іЬет £гот іеасЬіпд іЬе сЬіїсі у/Ьаі 
Оосі Ьаз соттапсіесі. Іі іЬе рагепіз ог сЬії
сІгеп аге рипізЬес! Ьу іЬе зіаіе іог гепсіег-
іпд оЬесІіепсе ипіо Оосі'з Іау/, іЬеп іЬаі зи£-
іегіпд із зиЯегіпд іог гідЬіеоизпезз' заке: 
"Апсі у/Ьо із Ье іЬаі у/Ш Ьагт уои, іі уе 
Ье іоііоу/егз оі іЬаі у/ЬісЬ із доосі ? Виі апсі 
іі уе зийег іог гідЬіеоизпезз' заке, Ьарру 
аге уе: апсі Ье поі аігаісі оі ІЬеіг іеггог, 
пеііЬег Ье ігоиЬІесІ. Рог іі із Ьеііег, іі іЬе 
у/Ш оі Оосі Ье зо, іЬаі уе зиіїег іог у/еіі 
сіоіпд іЬап іог ЄУІІ сіоіпд."—1 Реіег 3:13, 
14,17. 

РипізЬтепі Ьеіпд іпйісіесі ироп іЬе сЬії
сІгеп оі Оосі Ьесаизе ІЬеу оЬеу Ьіз соттапсі-
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тепіз у/Ш ГЄСЄІУЄ сіие аііепііоп £гот іЬе 
Ьогсі Ьітзе1£, апсі іп Ьіз ОУ/П сіие ііте Ье 
у/Ш гесотрепзе іЬозе У/ЬО рипізЬ ІЬе сЬії
сІгеп £ог оЬеуіпд Оосі'з Іау/. Не У/Ш ауепде 
Ьіз £аііЬ£и1 зегуапіз, апсі Ьіз сіие ііте £ог 
сіоіпд зо із дизі аі Ьапсі.—Ьике 18:7,8. 

Іі Ьаз ЄУЄГ Ьееп іЬе ргасіісе о£ 8аіап іо 
риі іЬе £еаг о£ тап іпіо іЬе Ьеагі апсі тіпсі 
о£ СЬгізііапз, апсі іЬіз Ье Ьаз сіопе іп Ьіз 
епсіеауог іо іигп іЬет ау/ау £гот Оосі. ТЬе 
ігие сЬіїсі о£ Оосі Ьаз по £еаг о£ у/Ьаі тап 
ог БЄУІІ тау сіо іо Ьіт, Ьесаизе Ье кпоу/з 
іЬаі іЬе £еаг о£ тап Іеасіз іпіо іЬе зпаге о£ 
іЬе БЄУІІ. (РГОУЄГЬЗ 29:25) ТЬе дгеаіезі 
рипізЬтепі Ьитап 1ау/з сап іпйісі ироп опе 
із сІеаіЬ. ТЬе дгеаіезі рипізЬтепі Оосі іп-
Шсіз ироп іЬе уіоіаіогз о£ Ьіз Іау/ апсі соуе
папі із сотріеіе сіезігисііоп. СЬгізііапз у/Ьо 
зи££ег сІеаіЬ аі іЬе Ьапсіз о£ іЬе зіаіе Ье
саизе ІЬеу оЬеу Оосі, зисЬ регзопз аге диаг-
апіеесі а гезиггесііоп оиі о£ сІеаіЬ Ьу іЬе 
роу/ег о£ іЬе Ьогсі. ТЬеге£оге ^зиз асЬпоп-
ізЬез іЬе СЬгізііап іп іЬезе У/ОГСІЗ: "Апсі 
£еаг поі іЬет у/ЬісЬ кШ іЬе Ьосіу, Ьиі аге 
поі аЬІе іо кШ іЬе 8ои1: Ьиі гаіЬег £еаг Ьіт 
у/ЬісЬ із аЬІе іо сіезігоу ЬоіЬ зоиі апсі Ьосіу 
іп ЬеИ."—МаііЬеу/ 10:28. 

І£ іЬе сЬіїсі о£ Оосі із риі іо ЙеаіЬ Ье
саизе Ье оЬеуз іЬе Іау/ о£ Оосі, у/ЬісЬ із зи
ргете, Оосі у/Ш поі £огдеі іЬаі £аііЬ£и1 зоиі 
Ьиі У/ІІІ гаізе Ьіт ир оиі о£ сІеаіЬ апсі дгапі 
іо іЬаі £аііЬ£и1 опе 1і£е еуегіазііпд. Реаг 
Сосі, апсі ІІУЄ. 
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ОЬеу 
А11 рагепіз у/Ьо аге сопзеегаіесі іо Оосі, 

апсі Ьепсе іп а соуепапі іо сіо Оосі'в У/Ш, 
тиві оЬеу Ьів соттапсітепіз; апсі опе 
соттапсі сопсегпіпд ІЬеіг сЬіїсІгеп із іЬіз: 
"Апсі, уе іаіЬегв, ргоуоке поі уоиг сЬії
сІгеп іо у/гаіЬ: Ьиі Ьгіпд іЬет ир іп іЬе 
пигіиге апсі асітопіііоп о£ іЬе Ьогсі."— 
ЕрЬезіапз 6:4. 

"Нигіиге" теапз іо сіізсірііпе апсі ігаіп 
іЬе сЬіИ іп іЬе у/ау о£ гідЬіеоизпезз; апсі 
зисЬ у/ау оі гідЬіеоизпевз Оосі Ьав тагкесі 
оиі іп Ьіз ""УУОГСІ. 'АсІтопізЬ' теапз іо іеасЬ 
апсі іпвігисі, іо соипвеї апсі асіуіве, іЬе сЬії
сІгеп оі апсі іп ассогсі у/ііЬ іЬе у/Ш оі Оой" 
аз зеі іогіЬ іп іЬе •Зсгіріигев. ТЬе рагепіз 
у/Ьо ІОУЄ іЬеіг сЬіїсІгеп у/Ш поі педіесі іо 
оЬеу іЬіз іпдипсііоп о£ іЬе їЗсгіріигез. ТЬеу 
ЛУІІІ зее іо іі іЬаі іЬеіг сЬіїсІгеп ГЄСЄІУЄ іп
зігисііоп аз Оосі Ьаз соттапсіесі. Іі іЬе 
рагепіз сіаіт іо ІОУЄ апсі ЗЄГУЄ ООСІ, апсі 
аі іЬе вате ііте іаі1 ог ге£иве іо іеасЬ 
іЬеіг сЬіїсІгеп іЬе \Уогс1 ОІ ООСІ, зисЬ соигзе 
оі іЬе рагепіз із сегіаіп іо саизе іЬе сЬії
сІгеп іо Іозе гезресі і:ог іЬе рагепіз, апсі 
іЬиз іЬе рагепіз у/Ш Ье ргоуокіпд іЬеіг 
сЬіїсІгеп іо сіо у/гопд ог іо У/гаіЬ. Еог іЬіз 
геазоп іЬе асітопіііоп із діуеп іо ІЬе раг
епіз іо Ьгіпд ир іЬеіг сЬіїсІгеп іп іЬе пиг
іиге апсі асітопіііоп оі ІЬе Ьогсі. 
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СаІЬегіпр Ніз Оті 
ТЬе ргезепі; із ІЬе ііте у/Ьеп іЬе Ьогсі 

із даіЬегіпд Ьіз "оіЬег зЬеер", у/ЬісЬ зЬаіі 
£огт іЬе "дгеаі тпііііисіе". ВоіЬ рагепіз 
апсі сЬіїсІгеп аге о£ іЬе "оіЬег зЬеер". ВоіЬ 
зЬоиІсІ у/аїк іодеіЬег У/ІІЬ ІЬе Ьогсі, зеек
іпд аіу/аув іо кпоу/ апсі іо сіо ІЬе у/Ш о£ 
Оосі. ТЬе Ьоре о£ іЬе рагепіз апсі о£ іЬе 
сЬіїсІгеп у/Ьо аге ЛопасІаЬз ог регзопз о£ 
доосі-у/Ш із іЬаі ІЬеу тау ИУЄ £ОГЄУЄГ оп 
іЬе еагіЬ, вегуіпд апсі ргаізіпд Оосі апсі Ьіз 
Кіпд. Еепсіегіпд іЬетзеїуез ПОУ/ іп оЬесІі
епсе іо іЬе Ьогсі'з Іау/ ІЬеіг Ьоре із іо Ье 
£огеуег іодеіЬег, іЬаі із іо вау, геаі рагі-
пегв ог сотрапіопз іп сіоіпд гідЬіеоиз сіеесіз 
іо іЬе діогу оі Оосі апсі Ьів Кіпд. ТЬаі сот-
рапіопзЬір зЬоиІсІ Ьедіп ПОУ/, апсі ЬоіЬ раг
епіз апсі сЬіїсІгеп зЬоиІсІ іодеіЬег зіисіу ІЬе 
УУогсІ о£ Оосі апсі Ье сіііідепі іо оЬеу Ьіз 
соттапсітепіз апсі іо іп£огт оіЬегз у/Ьо 
у/Ш Ьеаг, о£ іЬе Ьіезвіпдз іЬаі ау/аіі аіі у/Ьо 
оЬеу Оосі апсі Ьів Кіпд. Оосі Ьаз Іаісі ІЬіз 
дгеаі оЬНдаііоп ироп іЬе рагепіз, ЄУЄП ав 
Ье Іаісі а вітіїаг оЬНдаііоп ироп Ьіз іурі-
саі реоріе. 

Еігзі іаке поіе о£ у/Ьаі іЬе Ьогсі зауз іо 
аП іЬозе у/Ьо у/оиісі йпсі іЬе у/ау о£ 1і£е: 
"ОІУЄ еаг, О т у реоріе, іо т у Іау/: іпсііпе 
уоиг еагв іо ІЬе У/ОГСІЗ О£ т у тоиіЬ. . . . 
у/ЬісЬ у/е Ьауе Ьеагсі апсі кпоу/п, апсі оиг 
£аіЬегз Ьауе іоісі из. УТе У/Ш поі Ьісіе іЬет 
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ігот іЬеіг сЬіїсІгеп, зЬеу/іпд іо іЬе депега-
ііоп іо соте ІЬе ргаізез оі іЬе Ьогсі, апсі 
Ьіз зігепдіЬ, апсі Ьіз у/опсіегіиі у/огкз іЬаі 
Ье ЬаіЬ сіопе. Еог Ье езіаЬІізЬесІ а іезііто
пу іп ТаеоЬ, апсі арроіпіесі а Іау/ іп Ізгаеі, 
у/ЬісЬ Ье соттапсіесі оиг іаіЬегз, іЬаі іЬеу 
зЬоиІсІ таке ІЬет кпоу/п іо іЬеіг сЬіїсІгеп: 
іЬаі іЬе депегаііоп іо соте тідЬі кпоу/ 
іЬет, ЄУЄП іЬе сЬіїсІгеп у/ЬісЬ зЬоиІсІ Ье 
Ьогп, у/Ьо вЬоиІс! агізе апсі сіесіаге ІЬет 
іо іЬеіг сЬіїсІгеп: іЬаі іЬеу тідЬі зеі іЬеіг 
Ьоре іп Сгосі, апсі поі іогдеі іЬе у/огкз оі 
ОТОСІ, Ьиі кеер Ьіз соттапсітепіз."—Рзаїт 
78:1-7. 

ТЬе сопзесгаіесі рагепіз у/Ьо таке соп-
Мапіз оі іЬеіг сЬіїсІгеп у/Ш іаке іЬеіг сЬії
сІгеп іо іЬе сотрапу зіисііез у/Ьеге іЬе ВіЬІе 
із зіисііесі, апсі ЬоіЬ у/Ш Ьауе а рагі іп іЬе 
зіисіу. Аізо іЬеу УЛІІ ригзие іЬеіг зіисііез 
оі іЬе 8сгіріигез іодеіЬег іп іЬе Ьоте, апсі 
у/Ш іаїк аЬоиі іЬе Ьогсі апсі Ьіз кіпдсіот 
аз іЬеу до аЬоиі ІЬеіг у/огк. Аізо ІЬеу у/Ш 
до іодеіЬег іп іЬе у/ііпезз у/огк ігот Ьоизе 
іо Ьоизе, іеіііпд ІЬе реоріе оі Сгосі'з дга-
сіоиз ргоуізіоп іог іЬозе у/Ьо ІОУЄ апсі оЬеу 
Ьіт. Рагепіз у/Ьо ригзие ІЬіз соигзе у/іп 
іЬе ЬідЬезі гезресі оі іЬеіг сЬіїсІгеп апсі зеі 
іЬет ап ехатріе апсі Іеасі іЬет іп іЬе у/ау 
іо іЬе іоипіаіп оі Іііе. ВоіЬ Ьауе іп тіпсі 
іЬе зате дгеаі ОЬДЄСІІУЄ, іЬаі із, Іоокіпд 
іогу/агсі іо іЬе сіау оі ІЬеіг сіеііуегапсе 
ігот ипгідЬіеоизпезз апсі у/Ьеп гідЬіеоиз
пезз зЬаіі Ш1 іЬе еагіЬ, іо іЬе діогу оі Оосі 
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апсі іо Ше доосі оі аіі у/Ьо оЬеу ТНЕ ТНЕ
ОСВАСТ. 

СЬІІСІгеП Ч¥ІІПЄ88Є8 

А сЬіїсі оі іепсіег уеагз оііеп ЗЬОУ/З іізеїі 
аз а доосі апсі еіїесііуе у/ііпезз іог ^ЬоуаЬ 
апсі Ьіз Кіпд. ТЬе сЬіИ тіпсі із ігее ігот 
еггогз о£ геїідіоп, іі іі із гесеіуіпд ргорег 
ігаіпіпд аі Ьоте ігот сопзесгаіесі рагепіз. 
Маіигаїїу іЬаі сЬіїсі зреакз іо оіЬегз оі іЬе 
тозі ітрогіапі ІЬіпд іп ііз тіпсі, апсі ІЬе 
тозі ітрогіапі іЬіпд із іЬе Кіпдсіот апсі 
іЬе уіпсіісаііоп оі ^ЬоуаЬ'з пате. Іп зіт-
ріе рЬгазе іЬе сЬіЩ іеііз оі іЬе Ьіеззіпдз 
іЬаі аге зооп іо соте іо тапкіпсі ІЬгоидЬ 
ТНЕ ТНЕОСВАСТ, апсі ІЬаі іезіітопу діуеп 
Ьу а сЬіїсі із ігедиепііу гесеіуесі Ьу еісіег 
регзопз, аз \УЄ11 аз оіЬегз, апсі Ьу іЬет діуеп 
сіеер сопзісіегаііоп. Оп тапу оссазіопз сЬії
сІгеп Ьауе ЬгоидЬі іЬе Кіпдсіот теззаде іо 
дгоу/пирз іп зисЬ а зітріе апсі іогсеіиі тап-
пег іЬаі дгоу/пирз соиісі поі іаіі іо сопзісіег 
іі. ТЬе сопзесгаіесі рагепіз У/Ш іеасЬ ІЬеіг 
сЬіїсІгеп іо Ье у/ііпеззез іо іЬе пате апсі 
кіпдсіот оі Оосі. 

ТЬе Ьогсі тасіе а тагуеіоиз рісіиге іоге-
іеіііпд ехасіїу у/Ьаі із іосіау ОЬЗЄГУЄСІ Ьу 
іЬозе у/Ьо ІОУЄ Оосі апсі Ьіз кіпдсіот. ^зиз 
госіе іпіо ІЬе сііу оі ^гизаіет іп іЬе тап-
пег іЬаі апсіепі кіпдз ргезепіесі іЬетзеїуез 
іо ІЬе реоріе. (МаііЬеу/ 21: 2-16) Меп, у/от
еп апсі сЬіїсІгеп Ьаііесі ^зиз аз Кіпд, ІЬиз 
риЬІісГу діуіпд іезіітопу іЬаі ІЬеу гесод-
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пігесі апсі ассеріесі СЬгізі ^зиз аз тап'з 
Кіпд апсі БЄІІУЄГЄГ. ТЬаі у/аз а ргорЬеііс 
рісіиге, іЬе £и1Ш1тепі о£ у/ЬісЬ із ПОУ/ іп 
ргодгезз, у/Ьеп СЬгізі іЬе Кіпд Ьаз соте 
апсі зііз іп дисідтепі апсі із зерагаііпд Ьіз 
"оіЬег зЬеер" £гот іЬозе У/ЬО аге адаіпзі 
Ьіт. Аз іЬе дгеаі Кіпд Ье із ПОУ/ епіЬгопесІ, 
апсі Ьіз геідп Ьа8 Ьедип. ТЬаі ргорЬеііс ріс
іиге роіпіз іо іЬе ргезепі у/Ьеп теп, у/отеп 
апсі сЬіїсІгеп ПОУ/ гесодпіге апсі Ьаіі СЬгізі 
^зив аз іЬе дгеаі Кіпд оі ТЬе ТНЕОСКАТІС 
ООУЕЇЙШЕКТ у/ЬісЬ зЬаіі гиіе іЬе у/огісі іп 
гідЬіеоизпезз апсі Ьіезз аіі оЬесІіепі опе8. 
Аз іі у/аз іп іЬе рісіиге, зо іі із ПОУ/ іп ге-
аіііу. СЬгізі іЬе Кіпд Ьаз соте, апсі Ьіз 
"оіЬег зЬеер" аге ргосіаітіпд Ьіз пате 
апсі ргаізез: "Апсі а уегу дгеаі тиііііисіе 
зргеасі іЬеіг дагтепіз іп іЬе у/ау; оіЬегз 
сиі СІОУ/П ЬгапсЬез £гот ІЬе ігеез, апсі 
зігау/есі іЬет іп ІЬе у/ау. Апсі іЬе тиііі-
іисіез іЬаі у/епі Ьеіоге, апсі іЬаі £О11ОУ/ЄС1, 
сгіесі, зауіпд, Нозаппа іо ІЬе зоп о£ Бауісі! 
Віеззесі із Ье іЬаі сотеіЬ іп ІЬе пате о£ 
іЬе Ьогсі; Нозаппа іп ІЬе ЬідЬезі!"—Маі
іЬеу/ 21:8, 9. 

А£іег гісііпд іпіо ІЬе сііу, аз ЗЬОУ/П іп 
ІЬе ргорЬеііс рісіиге, ^зиз у/епі іпіо іЬе 
іетріе апсі іЬеге іЬе тиііііисіе, іпсіисііпд 
іЬе сЬіїсІгеп, £О11ОУ/ЄСІ Ьіт. ТЬеіг ргезепсе 
іЬеге о££епсІес! іЬе геїідіоиз Іеасіегз, ЄУЄП 
аз іосіау іЬе іезіітопу о£ іЬе тиііііисіе, іп
сіисііпд тіпог сЬіїсІгеп, ойепсіз ІЬе геїі-
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діоиз Іеасіегз. КОУ/ ^зив із іп іЬе іетріе 
апсі іЬе сЬіїсІгеп сгу оиі, Ьаіііпд Ьіт аз 
Кіпд апсі Беїіуегег. Магк ІЬе у/огсіз оі 
^вив зреакіпд іЬеп, апсі у/ЬісЬ у/огсіз ар
ріу ПОУ/ у/ііЬ дгеаіег іогсе апсі ейесі: 
"Апсі у/Ьеп іЬе сЬіеі ргіезіз апсі зсгіЬез 
зау/ ІЬе у/опсіегіиі іЬіпдз іЬаі Ье сіісі, апсі 
іЬе сЬіїсІгеп сгуіпд іп ІЬе іетріе, апсі вау-
іпд, Нозаппа іо ІЬе зоп оі Бауісі! іЬеу у/еге 
зоге сіізріеазесі, апсі заісі ипіо Ьіт, Неагезі 
іЬои у/Ьаі ІЬезе зау? Апсі ^виз заііЬ ипіо 
іЬет, Уеа: Ьауе уе ПЄУЄГ геасі, Оиі оі іЬе 
тоиіЬ оі ЬаЬев апсі зискііпдз іЬои Ьазі рег-
іесіесі ргаізе?" (МаііЬеу/ 21:15,16) Еп-
соигаде уоиг сЬіїсІгеп ПОУ/ ІО Ье у/ііпеззез 
апсі іЬеіг іезіітопу у/Ш Ье ЄЙЄСІІУЄ. 

ТЬе Ьоиг Ьав ПОУ/ соте у/Ьеп сЬіїсІгеп 
у/Ьо аге іаидЬі апсі у/Ьо ІОУЄ ООСІ апсі Ьіз 
Кіпд у/Ш діуе іЬе дгеаіезі у/ііпезв іо ІЬе 
пате оі ^ЬоуаЬ апсі Ьіз Кіпд іЬаі Ьаз уеі 
Ьееп діуеп. ТЬезе Іііііе опез у/Ьо ПОУ/ іеаг-
Іеввіу апсі іаііЬіиІІу ргосіаіт ІЬе пате оі 
іЬе дгеаі ТНЕОСКАСУ апсі сопііпие ІаііЬ
іиІІу іо сіо зо аге сегіаіп іо ГЄСЄІУЄ іЬе 
арргоуаі оі іЬе Ьогсі апсі Ье дгапіесі ап 
еуегіазііпд іпЬегііапсе іп іЬіз еагіЬ, Ьеге 
іо епдоу епсіїезв Иіе, реасе апсі доу Ьеуопсі 
апуіЬіпд тап Ьаз ЄУЄГ кпоу/п. ТЬіз ів ІЬе 
тові іауогаЬІе ііте сЬіїсІгеп Ьауе ЄУЄГ Ьасі 
оп еагіЬ, Ьесаизе іі із іЬе ііте у/Ьеп іЬеу 
тау ВЄГУЄ Оосі іп віпсегііу апсі іп ігиіЬ апсі 
Ьеаг іевіітопу іо Ьіз пате апсі Ьіз кіпдсіот. 
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СШІЛЖШ НАІЬШС ЛЕ5и5-ЕЕШСЮ№ЗТ5 ОРР05Е 

І^шгетепів 
То ГЄСЄІУЄ Оосі'з арргоуаі Ьіз соуепапі 

реоріе тизі тееі Ьіз гедиігетепіз. "Ве
ЬоІсІ, іо оЬеу із Ьеііег іЬап заегійсе." 
(1 Ватиеі 15:22) РаііЬ, іаііЬіиІпезз апсі 
оЬесІіепсе аге ̂ е̂ иі̂ ес̂  оі аіі У/ЬО зЬаіі ГЄ
СЄІУЄ Иіе. ТЬе зегуапі о і Оосі пктігез: 
"\УЬегеу/ііЬ зЬаіі І соте Ьеіоге ІЬе Ьогсі, 
апсі ЬОУ/ тузеїі Ьеіоге іЬе ЬідЬ Оосі? . . . 
Не ЬаіЬ ЗЬЄУ/ЄСІ іЬее, О тап, у/Ьаі із доосі; 
апсі у/Ьаі СІОІЬ ІЬе Ьогсі гедиіге оі іЬее, 
Ьиі іо сіо д'изіїу, апсі іо ІОУЄ тегсу, апсі іо 
у/аїк ЬшпЬІу У/ІІЬ ІЬу Оос1?"-МісаЬ 6: 6, 8. 

"Рагепіз іп іЬе Ьогсі" у/Ш Ье сШідепі іо 
оЬеу Оосі Ьу 'Ьгіпдіпд ир іЬеіг сЬіїсІгеп іп 
іЬе пигіиге апсі асітопіііоп оі іЬе Ьогсі', 
аз соттапсіесі. ТЬеу У/Ш іеасЬ іЬеіг сЬД-
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сігеп іо Ье оЬесІіепі, апсі рагіісиїагіу іо ІОУЄ 
апсі оЬеу іЬе соттапсітепіз ої босі апсі 
СЬгізі. ТодеіЬег іЬеу у/Ш зіисіу Сосі'з сот
тапсітепіз іп іЬе Ьоте, іЬаі іЬеу тау ип
сіегзіапсі іЬет апсі іЬаі іЬеу тау оЬеу ІЬе 
Ьогсі. ТЬіз сіопе, рагепіз апсі сЬіїсІгеп у/Ш 
\уа1к іодеіЬег іп гідЬіеоизпезз у/ііЬ Сосі, 
іЬаі із, іп іЬе \уау Ье Ьаз соттапсіесі. Ве-
іпд сШідепі іо зеек гідЬіеоизпезз апсі іо Ье 
диісіесі Ьу Сосі'з "УУОГЗ, іЬеу у/Ш Ье диісіесі 
іп іЬе гідЬі у/ау: "ТЬе теек у/Ш Ье диісіе 
іп д'исідтепі, апсі іЬе теек у/Ш Ье іеасЬ Ьіз 
у/ау. А11 іЬе раіЬз о£ іЬе Ьогсі аге тегсу 
апсі ігиіЬ ипіо зисЬ аз кеер Ьіз соуепапі 
апсі Ьіз іевіітопіез." (Рзаїт 25: 9,10) То 
Ьіз "оіЬег зЬеер", у/Ьо іп іЬіз сіау у/аїк 
ассогсііпд іо іЬе соттапсітепі оі іЬе Ьогсі, 
Ье у/Ш діуе ргоіесііоп ипііі Ьіз у/гаіЬ Ье 
оуегразі. 

ТЬе сЬіїсІгеп оі* іепсіег уеагз, аз у/еіі аз 
іЬе оШег опез, у/Ьо Ьауе діуеп іЬеіг зіп
сеге, Ьеагі СІЄУОІІОП іо Сосі апсі Ьіз Кіпд, 
апсі у/Ьо іп оЬесІіепсе іо іЬе Ьогсі'з сот
тапсітепі сопііпие іаііЬіиИу апсі д'оуіиііу 
іо Ьеаг іезіітопу іо Ьіз пате апсі іо ІЬе 
кіпдсіот оі іЬе дгеаі ТНЕОСВАТ, У/Ш зооп 
зее іЬе еагіЬ сіеапзесі оі аіі у/іскесіпезз, 
у/ЬісЬ у/Ш соте іп іЬе ехргеззіоп оі Сосі'з 
у/гаіЬ ІЄУЄІЄСІ адаіпзі іЗаіап'з епііге огдап-
ігаііоп. Бигіпд іЬаі ііте оі дгеаіезі сгізіз 
Сосі у/Ш кеер іп іЬе ЬОІІОУ/ о£ Ьіз Ьапсі апсі 
ипсіег Ьіз сотріеіе ргоіесііоп аіі іЬозе іЬаі 
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ІОУЄ апсі зегуе Ьіт £аііЬ£и11у. Рог сепіигіез 
а дгеаі СІІУІПЄ тапсіаіе Ьаз у/аііесі ОосГз 
сіие ііте іо Ье саггіесі іпіо £и11 е££есі. А£-
іег Агтадесісіоп ІЬе £аііЬ£и1 "оіЬег зЬеер", 
у/Ьо У/Ш £огт ІЬе "дгеаі тиііііисіе", У/Ш 
соте £огіЬ £гот іЬеіг ріасе у/Ьеге Оосі Ьаз 
Ьісісіеп апсі ргоіесіесі ІЬет, апсі іЬеу зЬаіі 
Ье асіуапсесі іо а ріасе ипсіег іЬе сарііаі 
огдапіяаііоп апсі діуеп а зегуісе о£ дгеаі 
ітрогіапсе іп іЬе £ауог о£ ІЬе Ьогсі. ТЬе 
Ьогсі УЛІІ аззідп ІЬет іо а ріасе ргерагесі 
£ог іЬе "дгеаі тиііііисіе" £гот іЬе ііте о£ 
Есіеп, апсі, рег£огтіпд іЬеіг аззідпесі сіиіу, 
іЬеу у/Ш рагіісіраіе іп іЬе уіпсіісаііоп о£ 
іЬе пате о£ ІЬе Мозі НідЬ. Тосіау іЬе дгеаі
езі £ауог іо сЬіїсІгеп із іо кпоу/ Оосі апсі 
СЬгізі ^зиз апсі іо Ье у/ііпеззез іо ІЬе пате 
о£ ^ЬоуаЬ апсі іо Ьіз діогіоиз доуегптепі, 
ТНЕ ТНЕОСВАСТ. 

"Регтіі т е іо таке іЬіз оЬзегуаііоп, 
Еипісе, сопсегпіпд іЬе сарііаі огдапіга-
ііоп о£ ТеЬоуаЬ: ТЬе 8сгіріигез, аз у/е 
Ьауе Іеагпесі, ЗЬОУ/ ІЬаі ІЬе таггіаде о£ 
тап апсі у/отап рісіигез ІЬе геІаііопзЬір 
о£ СЬгізі апсі Ьіз сЬигсЬ. СЬгізі ^е8и8 із 
іЬе Вгісіедгоот, апсі іЬе Ьосіу тетЬегз 
соїіесііуеіу сопзіііиіе Ьіз Ьгісіе. Іі із у/гіі
іеп іо іЬе £аііЬ£и1 £О11ОУ/ЄГЗ о£ СЬгізі Зе-
зиз Ьу іЬе Ьогсі'з ігие зегуапі: ' І Ьауе 
езроизесі уои іо опе ЬизЬапсІ, іЬаі І тау 
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ргезепі уои аз а сЬазіе уігдіп іо СЬгізі.' 
(2 СогіпіЬіапз 11:2) КОУ/, Еипісе, І ге
тто", уои іЬаі уои Ьауе адгеесі іо Ье т у 
у/ііе, апсі зіпсе зееіпд ІЬе геІаііопзЬір о£ 
СЬгізі апсі Ьіз Ьгісіе \УЄ арргесіаіе тоге 
іЬап ЄУЄГ іЬе Ьеаиіу апсі засгесіпезз оі зисЬ 
геІаііопзЬір. І а т дгаіеіиі іо іЬе Ьогсі іЬаі 
І ат іо Ьауе іЬе сотрапіоп оі т у уоиіЬ, 
\УЬО Ьаз аіу/ауз Ьееп зо ІаііЬіиІ, зооп іо Ье 
т у у/ііе апсі сотрапіоп, іЬаі іодеіЬег у/е 
тау ІОГЄУЄГ зегуе іЬе Ьогсі. Ву Ніз дгасе 
у/е у/Ш Ьгіпд ир оиг сЬіїсІгеп іп іЬе пиг-
іиге апсі асітопіііоп оі іЬе Ьогсі. Іі ПОУ/ 
зеетз іо Ье іЬе арргоргіаіе ііте іо пате 
іЬе сіау у/Ьеп у/е зЬаіі сопвиттаіе оиг таг-
гіаде сопігасі. 8Ьа11 у/е сіо зо?" 

"Уои аге уегу кіпсі апсі сопзісіегаіе, сіеаг 
ЛоЬп. Оиг Ьоре із ІЬаі у/е зЬаіі Ье оі ІЬе 
'дгеаі тиііііисіе' іЬаі зЬаіі ІОГЄУЄГ зегуе 
іЬе Кіпд оі Еіегпііу. Веіоге сопзиттаі-
іпд оиг таггіаде апсі Ьедіппіпд іо Ьгіпд 
сЬіїсІгеп іпіо іЬе У/ОГІСІ, у/оиісі іі поі Ье у/еіі 
іог из іо Іеагп тоге ігот іЬе Всгіріигез 
аЬоиі у/Ьаі розіііоп ог ріасе іЬе 'дгеаі 
тиііііисіе' у/Ш Ьауе іп Сосі'з дгасіоиз апсі 
Ьіеззесі аггапдетепі, апсі у/ЬеіЬег ІЬаі тиі-
іііисіе зЬаіі геаг сЬіїсІгеп?" 

"Уез, Еипісе сіеаг, іЬаі із а іітеїу зид-
дезііоп. Іп оиг пехі зіисіу Іеі из азсегіаіп 
ігот іЬе йегіріигез, іі у/е сап, у/Ьаі іЬе 
Ьогсі у/Ш Ьауе іЬе 'дгеаі тиііііисіе' іо сіо, 
ЬоіЬ ПОУ/ апсі іп іЬе іиіиге. Т е̂ тизі ІЬиз 
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Ье іпзітисіесі, Шаі ше тау ргорегіу іеасЬ 
оиг еЬШгеп, іі Ше доосі Ьогсі регтііз из 
іо Ьауе сЬіїсІгеп." 



сіеп, апсі іі шаз регіесі. ТЬе пате "Есіеп" 
теапз а рагасіізе ог ріасе оі Ьеаиіу апсі 
ріеазапіпезз. Іп іі дгеу/ еуегуіЬіпд регіесі 
тап соиісі сіезіге. "Апсі оиі оі іЬе дгоипсі 
тасіе іЬе Ьогсі Сгосі іо дгоу/ еуегу ігее іЬаі 
із ріеазапі іо ІЬе зідЬі, апсі доосі іог іоосі; 
іЬе ігее оі Иіе аізо іп іЬе тісізі оі іЬе даг
сіеп, апсі іЬе ігее оі кпоуЛесІде оі доосі апсі 
ЄУІІ. Апсі а ГІУЄГ у/епі оиі оі Есіеп іо у/аіег 
іЬе дагсіеп; апсі ігот іЬепсе іі у/аз рагіесі, 
апсі Ьееате іпіо іоиг Ьеасіз. ТЬе пате оі 
іЬе Йгзі із Різоп: іЬаі із іі у/ЬісЬ сотразз-
еіЬ іЬе у/Ьо1е Іапсі оі НауіІаЬ, у/Ьеге іЬеге 
із доісі; апсі іЬе доісі оі іЬаі Іапсі із доосі: 

285 
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іЬеге із ЬйеШит апсі іЬе опух зіопе. Апсі 
іЬе пате о£ іЬе зесопсі ГІУЄГ ІЗ ОіЬоп: іЬе 
зате із іі іЬаі сотраззеіЬ іЬе У/ЬОІЄ Іапсі 
о£ ЕіЬіоріа. Апсі іЬе пате о£ іЬе іЬігс! ГІУЄГ 
із Нісісіекеї: іЬаі із іі У/ЬІСЬ доеіЬ іоу/агсі 
іЬе еаві о£ Аззугіа. Апсі іЬе £оигіЬ ГІУЄГ ІЗ 
ЕирЬгаіез."—Оепезіз 2: 9-14. 

Оосі тасіе Есіеп іот Ьіз сгеаіиге тап. 
ТЬеп Оосі £огтес1 іЬе огдапівт оі тап апсі 
ЬгеаіЬесІ іпіо Ьіз позігіїз, апсі тап Ьееате 
а Иуіпд, ЬгеаіЬіпд сгеаіиге, а зоиі. (Оепе
зіз 2: 7) \у"Ьеп тап орепесі Ьіз еуез Ье у/аз 
іп Есіеп апсі Ье ЬеЬеІсі ііз тагуеіоиз Ьеаиіу. 
Іі у/аз зисЬ а діогіоиз зсепе ІЬаі Ье Ье
ЬеІсі іЬаі іЬозе апдеііс зопз оі Оосі зЬоиіес! 
£ог доу. (еГоЬ 38:7) N0 Ьитап сгеаіиге, 
азісіе £гот Асіат апсі ЕУЄ, ЄУЄГ зау/ іЬаі 
дагсіеп оі рег£есііоп апсі діогу. ТУЬеп тап 
уіоіаіесі Оосі'з Іау/ Ье у/аз ехреііесі £гот 
Есіеп апсі іЬе даіез іЬегео£ у/еге сіозесі, 
апсі ПЄУЄГ адаіп еап Асіат зее іі. Копе о£ 
Асіат'з ойзргіпд Ьауе ЄУЄГ зееп Есіеп. 

Іп іЬе Ьгіе£ і іте Асіат апсі ЕУЄ у/еге іп 
Есіеп іЬеу у/оиісі ГЄУЄІ іп ііз дгапсіеиг. ТЬеу 
у/оиісі у/аїк атісізі іЬе ігеез Ьу ІЬе ГІУЄГЗ, 
іпЬаІе іЬе £гадгапсе о£ іЬе зу/ееі-зсепіесі 
ЙОУ/ЄГЗ, еаі іЬе рег£есі £гиіі, апсі доіп у/ііЬ 
іЬе Ьігсіз іп зопд іо ІЬе ргаізе о£ іЬе дгеаі 
Сгеаіог. Іі у/аз аі ІЬаі ііте апсі іп іЬаі 
ріасе іЬаі іЬе АІтідЬіу Оосі іззиесі іо ІЬе 
рег£есі раіг Ьіз тапсіаіе, іо у/іі: 

" В Е Е К Ш Т Е Т Л І Д О Т М І Ш И Р Ь У А О Т Е П Л Т Н Е 
Е А К Т Н . " 
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Опіу Есіеп у/ав тасіе а рагасііве. ОіЬег 
рагів оі іЬе еагіЬ Оосі сигвесі у/ііЬ іЬогпз 
апсі іЬізіїев апсі У/ЄЄЙЗ іпаі віпіиі тап тідЬі 
Ье гедиігей іо ІаЬог іот Ьів іоой. (Оепевів 
3:17) ТЬаі іі ів ^ЬоуаЬ'в ригрове іо воте 
сіау Ьауе іЬе епііге еагіЬ а рагасііве іЬеге 
ів поі іЬе вІідЬіеві сІоиЬі. ТЬаі Ьеіпд Зеііо-
уаЬ'в ригрове іп іЬе Ьедіппіпд, іі тиві Ье 
саггіей оиі іп Ьів сіие ііте.—Егекіеі 36: 35. 

ТЬе АІтідЬіу Оосі сгеаіесі іЬе еагіЬ іо 
Ье іпЬаЬііесі ІОГЄУЄГ Ьу гідЬіеоив теп. Не 
сгеаіесі тап а гідЬіеоив сгеаіиге іог іЬе 
еагіЬ. А11 оі Оой'в сгеаііоп ів регіесі апсі 
сіопе іп гідЬіеоивпевв. ТЬеве віаіетепів аге 
іиііу виррогіесі Ьу ІЬе іпіаШЬІе ТУогй оі 
Оосі апсі саппоі Ье виссеввіиііу саііесі іп 
диевііоп. (ІваіаЬ 45:12,18) "Нів у/огк ів 
регіесі." (Беиіегопоту 32:4) "Еог іЬе 
У/ОГЙ оі іЬе Іюгй ів гідЬі; апсі аіі Ьів 
у/огка аге сіопе іп ігиіЬ." (РваЬп 33:4) 
"Нів у/огк ів ЬопоигаЬІе апсі діогіоив: апсі 
Ьів гідЬіеоивпевв епйигеіЬ іог ЄУЄГ. Не 
ЬаіЬ тасіе Ьів у/опсіегіиі у/огкв іо Ье ге-
тетЬегесІ: іЬе Ьогй із дгасіоив, апй іиіі 
оі сотразвіоп. ТЬе у/огкв оі Ьів Ьапйв 
аге уегііу апй дийдтепі; аіі Ьів соттапй-
тепіз аге виге." (Рваїт 111:3,4,7) "А11 
іЬу у/огкв зЬаіі ргаіве іЬее, О Ьогй; апй 
іЬу ваіпів вЬаІІ Ьіевв іЬее."—Рваїт 145:10. 

Айат, іЬе тап у/Ьот Оой сгеаіей, у/аз 
регіесі апй гідЬіеоиз у/Ьеп сгеаіей, апй 
іЬегеіоге Ьай іЬе гідЬі іо Іііе, сопйіііопей 
ироп оЬейіепсе. Ілкеу/іве ЕУЄ у/ав регіесі 
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апй гідЬіеоив у/Ьеп сгеаіесі. То ІЬаі регіесі 
апсі гідЬіеоив раіг Оой дауе іЬе соштапй-
тепі: "Ве ігиіііиі апсі тиіііріу апсі Ш1 ІЬе 
еагіЬ." ТЬе АиіЬогіяей Уегзіоп оі іЬе ВіЬІе 
ивев іЬе У/ОГЙ "герІепізЬ" (іЬе еагіЬ), Ьиі 
ІЬе тапу оіЬег ігапвіаііопв гепсіег іЬаі вате 
у/огй "ш1'\ (8ее Ьеезег, Воиау, Магдоігз, 
ВоІЇьегЬат, Зігопд, апй оіЬегв) Кесевзаг-
ііу іЬе тапйаіе соиїй Ье саггіей оиі опіу 
Ьу гідЬіеоив теп апй гідЬіеоиз у/отеп. Ву 
геавоп оі йізоЬейіепсе оі Оой'в Іау/ Айат 
апй ЕУЄ Ьееате ипгідЬіеоив Ьеіоге ап еі-
іогі у/аз тайе іо регіогт іЬе ЙІУІПЄ тап
йаіе. Еог іЬаі геазоп іЬе тапйаіе іаііей ав 
іо іЬет, Ьиі іі соиїй поі іаіі аз іо Оой. Іі 
зЬаіі Ье регіогтей.—ІваіаЬ 46:11. 

Аі іЬе ііте у/Ьеп іЬе тапйаіе у/ав діуеп 
іо Айат апй ЕУЄ Ьу ^ЬоуаЬ ІЬаі регіесі 
раіг у/ав ипйег іЬе зирегуізіоп оі ап іп
уізіЬІе оуєгіогй, іо У/ІІ, Ьисііег, у/Ьо аізо 
у/ав іЬеп регіесі. Ьисііег Іей іЬаі Ьитап 
раіг іпіо віп апй йеаіЬ. Ьисііег Ьееате 
8аіап, іЬаі у/іскей опе у/Ьо аі аіі іітез 
зіпсе оррозез іЬе АІтідЬіу Оой. Іі у/оиїй 
ІОІІОУ/ іЬаі аі ІЬе ііте у/Ьеп іЬе ЙІУІПЄ 
тапйаіе із саггіей оиі, Ьитап сгеаіигез 
у/Ьо саггу іі оиі, ЄУЄП іЬоидЬ регіесі апй 
гідЬіеоиз, тизі Ье ипйег іЬе зирегуізіоп оі 
а гідЬіеоиз ОУЄГІОГЙ. АІтідЬіу Оой йоез 
поі йеуіаіе опе доі ог іііііе ігот Ьів риг
розе, апй поіЬіпд іЬаі ів йопе Ьу у/іскей 
теп апй у/іекей зрігіі сгеаіигез сап рге-
уепі іЬе саггуіпд оиі оі Ьіз ригрозе, у/ЬісЬ 





РОШТЕБ Ш5СОІІН5Е5 
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Ье У/Ш сіо іп Ьіз ОУ/П ііте апсі доосі у/ау. 
"ШіЬ Сгосі іЬеге із поіЬіпд ітроззіЬІе. А11 
регзопз у/Ьо Ьауе £аііЬ іп Сгосі тау У/ІІЬ 
£и11 апсі сотріеіе сопМепсе ехресі іо £пс1 
іЬаі іЬе Всгіріигез сіеагіу роіпі оиі ЬОУ/ 
апсі у/Ьеп ^ЬоуаЬ Сгосі'з дгеаі тапсіаіе іо 
Ш1 іЬе еагіЬ зЬаіі Ье саггіесі оиі. 

А "тапсіаіе" із ап аиіЬогііаііуе зіаіе-
тепі, апсі іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе, аЬоуе теп
ііопесі, із зіаіесі У/ІІЬ аЬзоІиіе аиіЬогііу 
£гот ЛеЬоуаЬ, іЬе АІтідЬіу Сгосі, апсі тизі 
зіапсі. 

Асіат ОіздиаІШесІ 

ТЬе СІІУІПЄ тапсіаіе, зо £аг аз іі геїаіесі 
1 0 Асіат апсі ЕУЄ, у/аз еапсеїесі Ьесаизе іЬеу 
Ьееате ипгідЬіеоиз. ІЯоі зо, ЬОУ/ЄУЄГ, У/ІІЬ 
АІтідЬіу Сгосі. ТЬаі тапсіаіе Ьасі Ьееп із-
зиесі апсі тизі зіапсі. Оосі Ьасі діуеп Ьіз 
у/огсі, апсі іЬаі тизі зіапсі £ог ЄУЄГ: "ЕОГ 
аз іЬе гаіп сотеіЬ СІОУ/П, апсі ІЬе ЗПОУ/, 
£гот Ьеауеп, апсі геіигпеіЬ поі іЬііЬег, 
Ьиі у/аіегеіЬ ІЬе еагіЬ, апсі такеіЬ іі Ьгіпд 
£огіЬ апсі Ьисі, іЬаі іі тау діуе зеесі іо ІЬе 
зоу/ег, апсі Ьгеасі іо іЬе еаіег; зо зЬаіі т у 
у/огсі Ье іЬаі доеіЬ £огіЬ оиі о£ т у тоиіЬ: 
11 зЬаіі поі геіигп ипіо т е УОІСІ ; Ьиі іі зЬаіі 
ассотрІізЬ ІЬаі у/ЬісЬ І ріеазе, апсі іі зЬаіі 
ргозрег іп іЬе іЬіпд у/Ьегеіо І зепі іі."— 
ІзаіаЬ 55:10,11. 

А£іег Ьеіпд ехреііесі £гот Есіеп Асіат 
апсі ЕУЄ Ьедап іо тиіііріу, Ьиі поі іп гідЬі
еоизпезз, апсі іЬегеіоге іі у/аз ітроззіЬІе 
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іог ІЬет іо саггу оиі іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе. 
ТЬеу у/еге зепіепсесі іо сІеаіЬ Ьу ІЬе з'исід-
тепі оі ^ЬоуаЬ; Ьепсе іЬеу У7еге сіергіуесі 
оі апу гідЬі іо Іііе апсі оі іЬе роу/ег іо 
ігапзтіі іЬаі гідЬі іо ІЬеіг оі£8ргіпд. (Оеп-
Є8І8 3:15-19) ТЬаі дисідтепі апсі іЬе еігесі 
іЬегеоі 8ІІ11 8Іапс1 аз іо аіі Ьитап сгеа
іигез у/Ьо Ьауе поі іакеп іЬеіг зіапсі еп-
іігеїу оп іЬе 8Іс1е оі ^ЬоуаЬ: "Мап ІЬаі 
із Ьогп оі а у/отап із оі ІЄУ/ сіауз, апсі іиіі 
оі ігоиЬІе. Не сотеіЬ іогіЬ Ііке а ЙОУ/ЄГ, 
апсі І8 сиі СІОУ/П: Ье ЙееіЬ аізо аз а зЬасІ-
ОУ/, апсі сопііпиеіЬ поі."—ЗоЬ 14:1, 2. 

А11 іЬе ойзргіпд оі Асіат у/еге Ьогп ип
сіег сопсіетпаііоп Ьу геазоп оі іпЬегепі іт-
регіесііоп. (Еотапз 5:12) "ВеЬоІсІ, І у/аз 
зЬареп іп п^иііу, апсі іп зіп сШ ту тоіЬег 
СОПСЄІУЄ те . " (Рзаїт 51:5) Іп огсіег іог 
іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе іо Ье саггіесі оиі Оосі 
тизі таке зоте Ьитап сгеаіигез гідЬі
еоиз апсі іЬегеіоге диаіійесі іо саггу оиі 
іЬе тапсіаіе. 

ТЬе ГІООЙ РгорЬеііс 
Арргохітаіеіу 1600 уеагз аііег Есіеп'з 

ігадесіу іЬе ой^ргіпд оі Асіат Ьасі дгоу/п 
іо а Іагде питЬег, аіі оі у/ЬісЬ у/еге ех-
сеесііпдіу у/іскесі, у/ііЬ Ьиі а іеу/ ехсер-
і іоп8 . Опіу іЬгее теп у/ііЬіп іЬаі ііте Оосі 
соипіесі гідЬіеоиз Ьесаизе оі іЬеіг іаііЬ апсі 
оЬесІіепсе. ТУїіЬіп іЬаі регіосі оі ііте ІЬе 
БЄУІІ Ьасі риі іогіЬ Ьіз зігопдезі епсіеау-
огз іо сІеЬаисЬ апсі сотріеіеіу сіедгасіе Ьи-
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тапкіпсі. ЕУЄП а Ьозі о£ апдеїв, іЬаі із, 
зрігіі; сгеаіигез, ІЬе І>ЄУІ1 Ьасі Іесі іпіо у/іск
есіпезз. 8оте о£ іЬе зрігіі сгеаіигез таіе-
гіаііяесі іп Ьитап £огт апсі соЬаЬііесІ у/ііЬ 
у/отеп апсі ргосіисесі а сгор о£ геЬеІз адаіпзі 
Оосі. Аііег їТоаЬ Ьасі ІІУЄСІ 500 уеагз Ье 
Ьасі а £аті1у. (Оепезіз 5:32) Азісіе ігот 
КоаЬ апсі Ьіз гатіїу аіі Ьитап сгеаіигез 
іигпесі іо у/іскесіпезз: "ТЬе еагіЬ аізо у/аз 
соггирі Ье£оге Оосі, апсі іЬе еагіЬ у/аз йііесі 
у/ііЬ уіоіепсе. Апсі Оосі Іоокесі ироп іЬе 
еагіЬ, апсі, ЬеЬоІсІ, іі у/аз соггирі; £ог аіі 
ЙезЬ Ьасі еоггиріесі Ьіз у/ау ироп ІЬе еагіЬ. 
Апсі Оосі заісі ипіо їїоаЬ, ТЬе епсі о£ аіі 
ЙезЬ із соте Ье£оге т е ; £ог іЬе еагіЬ із 
Шіесі у/ііЬ уіоіепсе ІЬгоидЬ іЬет; апсі, Ье
ЬоІсІ, І У/ІІІ сіезігоу іЬет У/ііЬ іЬе еагіЬ." 
—Оепезіз 6:11-13. 

ТЬеп Оосі ЬгоидЬі іЬе дгеаі Йоосі о£ у/а-
іегз, ог сіеіиде: "Апсі еуегу Иуіпд зиЬзіапсе 
у/аз сіезігоуесі у/ЬісЬ у/аз ироп ІЬе £асе о£ 
іЬе дгоипсі, ЬоіЬ тап, апсі саіііе, апсі ІЬе 
сгееріпд іЬіпдз, апсі ІЬе £ОУ/1 о£ іЬе Ьеау
еп ; апсі іЬеу у/еге сіезігоуесі £гот ІЬе еагіЬ: 
апсі КоаЬ опіу гетаіпесі аііуе, апсі іЬеу іЬаі 
у/еге у/ііЬ Ьіт іп іЬе агк."—Оепезіз 7: 23. 

Опіу еідЬі зоиіз у/еге зауесі £гот іЬаі сіеі-
иде: "Апсі зрагесі поі ІЬе оісі У/ОГІСІ, Ьиі 
зауесі КоаЬ, іЬе еідЬіЬ регзоп, а ргеасЬег 
о£ гідЬіеоизпезз, Ьгіпдіпд іп іЬе Йоосі ироп 
ІЬе у/огИ о£ іЬе ипдосИу." (2 Реіег 2:5) 
ТЬезе зсгіріигез £и!1у ргоуе ІЬе сапсеДа-
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ііоп оі іЬе СІІУШЄ тапсіаіе 80 іаг ав Асіат 
апсі ЕУЄ апсі іЬеіг оіізргіпд у/еге сопеегпесі. 

ТЬе йоосі, \УЬІСЬ сіевігоуесі аіі йевЬ ав зіаі-
есі іп іЬе іогедоіпд іехі, ргеуепіесі іЗаіап'в 
всЬете іо соггирі аіі сгеаіигез оп іЬе еагіЬ. 
ТЬегеіоге ІЬе вауіпд оі №оаЬ апсі Ьіз іатіїу 
ігот іЬе Йоосі із ргооі оі іЬе зиргетасу оі 
^ЬоуаЬ: "Апсі, ЬеЬоИ, І , ЄУЄП І , СІО Ьгіпд 
а Йоосі оі у/аіегв ироп іЬе еагіЬ, іо сіезігоу 
аіі ЙезЬ, у/Ьегеіп із іЬе ЬгеаіЬ оі Іііе, і гот 
ипсіег Ьеауеп; апсі еуегу іЬіпд іЬаі із іп 
ІЬе еагіЬ вЬаІІ сііе. Виі \УІІЬ ІЬее у/Ш І ез-
іаЬІівЬ т у соуепапі; апсі іЬои зЬаіі соте 
іпіо іЬе агк; ІЬои, апсі ІЬу вопв, апсі ІЬу 
у/ііе, апсі іЬу зопз' У/ІУЄЗ У/ІІЬ іЬее."—Оеп-
евіз 6:17,18. 

ТЬе гезиіі оі іЬе Йоосі у/ав іЬе сіеапвіпд 
ой іЬе еагіЬ еуегуіЬіпд оі Ьитапкіпсі іЬаі 
у/ШіиИу сіейіесі іі. Сой изесі іЬе Йоосі, іЬе 
агк, ї\ГоаЬ апсі іЬе тетЬегз оі КоаЬ'з іат
іїу, іо таке а дгеаі ргорЬеііс рісіиге, іЬе 
іиїйіітепі оі у/ЬісЬ іакез ріасе іп Оосі'з 
сіие ііте апсі ів регіогтесі сЬіеЙу Ьу СЬгізі 
^ евив. 

Ьеагпіпд ІЬе теапіпд оі іЬе ргорЬеііс 
рісіиге тасіе Ьу ІЬе Йоосі епаЬІез опе іо 
зее іЬе теапз Ьу у/ЬісЬ Оосі у/Ш саггу оиі 
Ьіз ригрозе іо сіеапзе іЬе еагіЬ оі аіі 
у/іскесіпезз апсі ІЬеп іо Ш1 іЬе еа і̂Ь у/ііЬ 
а гідЬіеоиз гасе оі Ьитап сгеяіигев. ТЬаі 
іЬе Йоосі у/ав іурісаі апсі іогевЬасІоу/в у/Ьаі 
вЬаІІ соте іо разз аі іЬе епсі оі 8аіап'в 
ипіпіеггиріесі гиіе апсі у/ііЬ ІЬе сотіпд оі 
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СЬгізі ^зиз іп роу/ег апсі діогу, із тасіе 
сегіаіп Ьу іЬе У/ОГСІЗ ОІ Зезш: "Апсі аз іі 
у/аз іп іЬе сіауз оі ІЯо'е, зо зЬаіі іі Ье аізо 
іп іЬе сіауз оі іЬе 8оп оі тап. " "ЕУЄП ІЬиз 
зЬаіі іі Ье іп ІЬе сіау у/Ьеп іЬе 8оп оі тап 
із геуеаіесі."—Ьике 17: 26, ЗО. 

Веіоге іЬе Йоосі оі* у/аіегз £е11 ироп іЬе 
еагіЬ Сосі саивесі №оаЬ іо Ьиіїсі ап агк, апсі 
Ье соттапсіесі КоаЬ іо іаке іпіо іЬаі агк 
аіі іЬе тетЬегз оі Ьіз іатіїу, іо ІЬеге Ье 
Ьісісіеп іп заіеіу ипііі іЬе Йоосі у/аз раззесі: 
"Виі КоаЬ іошмї дгасе іп ІЬе еуез оі іЬе 
Ьогсі." (Сепезіз 6:8) "Апсі іЬе Ьогсі заісі 
ипіо №оаЬ, Соте іЬои апсі аіі іЬу Ьоизе іпіо 
ІЬе агк; іог іЬее Ьауе І зееп гідЬіеоиз Ье
іоге т е іп іЬіз депегаііоп."—Сепезіз 7:1. 

Іп іЬе Іазі диоіесі іехі поіе ІЬаі ^ЬоуаЬ 
заісі іо КоаЬ: "Еог іЬее Ьауе І зееп гідЬі
еоиз Ьеіоге т е іп іЬіз депегаііоп." Весаизе 
оі КоаЬ'з іаііЬ апсі оЬесІіепсе Сосі соипіесі 
Ьіт аз а гідЬіеоиз тап. КоаЬ, іЬегеіоге, 
рісіигесі іЬе Опе у/Ьо у/аз іо соте апсі у/Ьо 
із гідЬіеоиз, апсі аізо іЬозе аззосіаіесі У/ІІЬ 
Ьіт іп гідЬіеоизпезз, іЬеу іоо Ьеіпд тасіе 
гідЬіеоиз Ьу геазоп оі іЬеіг іаііЬ апсі оЬе
сІіепсе ипіо Оосі. №оаЬ, іЬегеіоге, рісіигесі 
СЬгізі ^зиз, іЬе гідЬіеоиз Опе, апсі аізо 
аіі іЬе тетЬегз оі "іЬе Ьосіу оі СЬгізі", 
у/ЬісЬ іодеіЬег сотрозе іЬе гоуаі Ьоизе ог 
кіпдсіот оі Сосі. Іі із іЬе Кіпдсіот, оі У/ЬІСЬ 
СЬгізі ^зиз із іЬе Неасі, ІЬаі ЗеЬоуаЬ изез 
іо саггу оиі Ьіз ригрозе. ТЬаі дгеаі рго
рЬеііс сігата іп у/ЬісЬ КоаЬ апсі Ьіз іатіїу 
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ріауесі а рагі у/аз тасіе апсі гесогсіесі Іопд 
адо, апсі із ПОУ/ тасіе шнІегзіапсІаЬІе Ьу 
іЬозе У/ЬО ІОУЄ Оосі апсі із іог іЬеіг сот-
іогі апсі Ьоре, апсі епаЬІез іЬет іо зее апсі 
іо ипсіегзіапсі у/Ьаі ІЬе ІЬіпдз ІЬаі аге ПОУ/ 
сотіпд іо разз оп ІЬе еагіЬ геаііу теап. 
(Еотапз 15:4) Оосі регтііз Ьіз ІаііЬіиІ 
зегуапіз ПОУ/ іо Ье іп Ьіз ИдЬі апсі іо зее 
апсі арргесіаіе Ьіз у/огкз. 

Оосі соттапсіесі КоаЬ іо іаке у/ііЬ Ьіт 
іпіо іЬе агк іЬе тетЬегз оі Ьіз іатіїу, апсі 
іЬезе, іодеіЬег у/ііЬ І̂ оаЬ, сопзіііиіесі еідЬі 
регзопз опіу у/Ьо у/еге саггіесі ОУЄГ апсі у/еге 
зауесі ігот іЬе сіезігисііуе сіеіиде оі у/аіегз. 
ІЯоаЬ Ьиіїсіесі іЬе агк аі іЬе соттапсі оі 
АІтідЬіу Оосі, апсі у/ЬісЬ у/аз а рісіиге оі 
Оосі'з огдапігаііоп. ТЬе Огеаіег-іЬап-]ЯоаЬ, 
СЬгізі ^зиз, Ьиіїсіз іЬе сарііаі огдапігаііоп 
оі ^ЬоуаЬ, апсі іЬегеіоге іЬе агк рісіигесі 
^ЬоуаЬ'з сарііаі огдапігаііоп. КоаЬ апсі 
Ьіз іатіїу гетаіпесі іп іЬе агк сіигіпд іЬе 
сіеіиде, апсі іЬеге ІЬеу у/еге сотріеіеіу Ьісі
сіеп іп заіеіу апсі саггіесі ОУЄГ іЬе Йоосі. 

Ьікеу/ізе аіі іп СЬгізі ^зиз аге дгапіесі 
заіеіу сіигіпд іЬе апіііурісаі сіеіиде, ІЬаі 
із, Агтадесісіоп. ТЬозе у/Ьо у/еге Ьісісіеп 
у/ііЬ КоаЬ іп іЬе агк рісіигесі іЬозе у/Ьо 
зЬаіі йпсі геіиде апсі заіеіу ипсіег іЬе сар-
ііаі огдапігаііоп оі ^ЬоуаЬ. ТЬе тетЬегз 
оі КоаЬ'з іатіїу, іЬегеіоге, іогезЬасІоу/есІ 
ог рісіигесі іЬе "оіЬег зЬеер" оі іЬе Ьогсі, 
у/Ьо аге даіЬегесІ ипіо Ьіт апсі у/Ьо йпсі 
ргоіесііоп ігот іЬе сіеуазіаііоп оі "ІЬе Ьаі-
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ііе о £ іЬаі дгеаі сіау о £ Стосі АІтідЬіу", 
саііесі "Агтадесісіоп". ТЬе дгеаі сіетде оі 
у/аіегз іЬаі £е11 ироп іЬе еагіЬ аз зооп аз 
іЬе еідЬі регзопз шеге за£е1у іп іЬе агк 
рісіигесі іЬе Ьаіііе о£ Агтадесісіоп, у/ЬісЬ 
зЬаІІ Ьедіп ііз сіевігисііуе у/огк у/Ьеп аіі 
іЬе "оіЬег зЬеер" о£ іЬе Ьогсі аге даіЬегесІ 
ипйег іЬе ргоіесііоп о£ ІЬе Ьогсі'з огдапі-
гаііоп. ТЬіз із зігопд ргоо£ ІЬаі опіу іЬозе 
у/Ьо аге іп СЬгізі апсі іЬозе У/ЬО аге о£ ІЬе 
"оіЬег зЬеер" о£ ІЬе Ьогсі, іодеіЬег у/ііЬ 
ІЬе "ргіпсез", зЬаіі зигуіуе Агтадесісіоп. 
А11 оіЬегз ПОУ/ оп ІЬе еагіЬ у/Ш сііе аі Аг
тадесісіоп. Іі із іЬе "зЬеер", іЬаі із іо вау, 
ІЬе оЬесІіепі опез, іЬаі аге вауесі; апсі іі із 
іЬе "доаіз", ог СІівоЬесІіепі опез, іЬаі зЬаІІ 
ви££ег аезігисііоп. (МаііЬеу/ 25:31-46) Іі 
£О11ОУ/З, іЬеге£оге, ІЬаі аП іЬозе У/ЬО виг-
УІУЄ Агтадесісіоп тизі Ье соипіесі гідЬі
еоиз іп іЬе зідЬі о£ Сосі. ТЬаі гідЬіеоиз
пезз сотев опіу £гот Сосі ІЬгоидЬ СЬгіві 
^виз, апсі сотез іо іЬозе у/Ьо Ьу геавоп о£ 
ІЬеіг £аііЬ апсі оЬесІіепсе ипіо Сосі апсі 
СЬгіві аге тасіе гідЬіеоив. 

ТЬе йоосі Ьауіпд епсіесі, КоаЬ апсі Ьіз 
£аті1у у/епі £огіЬ оиі о£ іЬе агк аі ІЬе сот
тапсі о£ Сосі: "Со £огіЬ о£ іЬе агк, іЬои, 
апсі іЬу у/і£е, апсі іЬу зопз, апсі іЬу зопз' 
У/ІУЄЗ У/ІІЬ іЬее. Вгіпд £огіЬ у/ііЬ іЬее 
еуегу Иуіпд іЬіпд іЬаі ів у/ііЬ іЬее, о£ аіі 
ЙезЬ, ЬоіЬ о £ £ОУ/1, апсі о£ саіііе, апсі о£ 
еуегу сгееріпд іЬіпд іЬаі сгеереіЬ ироп 
ІЬе еагіЬ; іЬаі ІЬеу тау Ьгеесі аЬипсіапі-
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1у іп іЬе еагіЬ, апсі Ье ігиіііиі, апсі птаї-
ііріу ироп іЬе еагіЬ." "Апсі КоаЬ у/епі 
іогіЬ, апсі Ьів зопз, апсі Ьіз у/ііе, апсі Ьіз 
зопз' У/ІУЄЗ У/ііЬ Ьіт." (Оепезіз 8:16-18) 
АП іЬе апішаїз іп іЬе агк у/епі іогіЬ У/ііЬ 
КоаЬ. "Апсі КоаЬ ЬиіИесі ап аііаг ипіо 
іЬе Ьогсі; апсі іоок оі еуегу сіеап Ьеазі, 
апсі оі еуегу сіеап ІОУ/1, апсі ойегесі Ьигпі 
оЙіегіпдз оп іЬе аііаг." (Оепезіз 8:20) 
КоаЬ іЬеп оігегесі апішаїз іп васгійсе Ье
іоге ІЬе Ьогсі, апсі іЬаі засгійсіаі оїїегіпд 
у/аз ріеавіпд іо Оосі. "Апсі ІЬе Ьогсі втеІІесІ 
а зауоиг оі тезі." (Оепезіз 8:21, тагдіп) 
ТЬаі арреагз сіеагіу іо геіег іо іЬе тезі апсі 
еотіогі іЬаі у/Ш соте іо іЬе зигуіуогз аі 
ІЬе епсі оі іЬе Ьаіііе оі Агтадесісіоп; апсі 
іЬіз 8ЬОУ/8 іЬаі іЬе васгійсе ойіегесі Ьу ІЯоаЬ 
у/аз а рагі оі ІЬе ргорЬеііс рісіиге. 

КоаЬ апсі Ьіз іатіїу у/еге ІЬе опіу Ьи
тап сгеаіигез іЬеп оп іЬе еагіЬ, апсі, аіі оі 
іЬет Ьауіпд іоипсі іауог іп іЬе зідЬі оі 
Оосі, аіі у/еге соипіесі гідЬіеоиз Ьу геазоп 
оі іЬеіг іаііЬіиІпезз апсі оЬесІіепсе. ТЬіз 
аіво у/аз а рагі оі іЬе ргорЬеііс рісіиге 
іогеіеШпд іЬаі іттесііаіеіу іоііоу/іпд іЬе 
Ьаіііе оі Агтадесісіоп аіі іЬе вигуіуогв У/ІІІ 
Ье гідЬіеоив іп іЬе 8ІдЬі оі Оосі. 

Мапйаіе Кезіаіесі 
Аііег ЇТоаЬ Ьасі оігегесі ІЬе васгійсе Ье

іоге іЬе Ьогсі, Оосі гевіаіесі іЬе тапсіаіе 
огідіпаїїу діуеп іо Асіат апсі у/ЬіеЬ Асіат 
Ьасі іаііесі іо регіогт: "8о Оосі Ьіеззесі 



ТНЕ МА2ТОАТЕ 297 

ТЇИСАЬ ГШЛЬЬМЕОТ ОГ МАИШТ АГТЕК. ТНЕ ГЮСЮ 

ИоаЬ апсі Ьіз зопз, апсі заісі іо іЬет, Ве 
ігиіііиі апсі птШрІу апсі Ш1 ІЬе еагіЬ." 
(Оепезіз 9:1, Воікегкат) 8іпсе ИоаЬ апсі 
Ьіз іатіїу іп соппееііоп шііЬ іЬе агк апсі 
іЬе йоосі шеге такіпд а ргорЬеііс рісіиге, 
оі песеззііу аізо ІЬе гезіаіетепі оі ІЬе тап
сіаіе іо ИоаЬ апсі Ьіз зопз шаз а рагі оі іЬаі 
ргорЬеііс рісіиге, іогеіеНіпд Оосі'з ригрозе 
1 0 саггу оиі Ьіз тапсіаіе апсі іогеіеНіпд ІЬе 
гідЬіеоиз опез іЬаі Ье шоиісі изе іо саггу 
11 іпіо орегаііоп. 

ТЬе тапсіаіе шаз йгзі зіаіесі іо Асіат 
шЬеп Ье шаз а гідЬіеоиз тап. Іі шаз ге-
зіаіесі іо МоаЬ апсі Ьіз зопз шЬеп іЬеу шеге 
соипіесі гідЬіеоиз апсі шЬеп такіпд іЬе рго
рЬеііс сігата, аз аЬоуе тепііопесі. ТЬаі пес-
еззагіїу теапз іЬаі іЬе тапсіаіе тизі Ье апсі 
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у/Ш Ье саггіесі оиі Ьу іЬе опез у/Ьот ІЯоаЬ'з 
зопз гергезепіесі апсі у/Ьо тизі Ье гідЬіеоиз. 
КоаЬ рісіигесі СЬгізі ^зиз апсі ІЬе т е т 
Ьегз оі "Ьіз Ьосіу", У/ЬО аге гідЬіеоиз. ТЬе 
СІІУІПЄ тапсіаіе тизі Ье саггіесі оиі Ьу ІЬозе 
теп апсі у/отеп у/Ьо аге ипсіег ІЬе сіігесііоп 
апсі соттапсі оі іЬе Сгеаіег-іЬап-ІЯ"оаЬ, 
патеїу, СЬгізі іЬе Кіпд, апсі іЬе Ьитап 
сгеаіигез У/ЬО тизі саггу оиі ІЬаі тапсіаіе 
тизі Ье гідЬіеоиз іп Сгосі'з зідЬі у/Ьеп ІЬеу 
сіо саггу іі оиі. 

Іі тизі Ье кері іп тіпсі ІЬаі ІЯоаЬ у/аз 
іурісаі. ІЯоаЬ сіШ поі саггу оиі іЬе СІІУІПЄ 
тапсіаіе, аІіЬоидЬ Ье НУЄСІ оп іЬе еагіЬ 
349 уеагз аііег Ье сате оиі оі іЬе агк. ТЬе 
Оіуіпе Еесогсі сіоез поі ЗЬОУ/ іЬаі №оаЬ 
ЬгоидЬі іпіо ІЬе у/огісі апу сЬіїсІгеп аііег 
іЬе Йоосі. Ніз іЬгее зопз, 8Ьет, ^рЬеіЬ 
апсі Нат, у/еге Ьогп Ьеіоге іЬе Йоосі, апсі 
іЬозе іЬгее, ассогсііпд іо іЬе 8егіріигез, 
аге іЬе іЬгее ргітагу ЬгапсЬез оі іЬе Ьи
тап гасе. І і ЇГоаЬ Ьасі тоге іЬап іЬезе 
ІЬгее зопз, іЬеге у/оиісі Ьауе Ьееп тоге 
іЬап іЬгее ргітагу ЬгапсЬез оі іЬе Ьитап 
гасе. 8іпсе іЬе БІУІПЄ Кесогй сіоез поі ЗЬОУ/ 
іЬаі Ье Ьасі апу оіЬег іЬап іЬезе іЬгее зопз, 
іЬіз тизі теап іЬаі іЬеу аге іЬе опіу зопз 
Ье Ьасі. 

8іпсе КоаЬ іп іЬе рісіиге гергезепіесі 
іЬе зрігііиаі ог Ьеауепіу сотрапу, ог гоуаі 
Ьоизе оі У/ЬІСЬ СЬгізі ^зиз із іЬе Неасі, 
апсі зіпсе ІЯоаЬ Ьасі по зопз аііег іЬе йоосі, 
ІЬіз ЗЬОУ/З іЬаі ІЬе СІІУІПЄ тапсіаіе іо тиі-
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ііріу апсі йіі Ше еагШ сіоез поі арріу іо Ше 
зрігііиаі сіазз аз іо регіогтапсе, Ьиі Шаі 
Ше тапсіаіе тизі Ье саггіесі оиі Ьу Ьитап 
сгеаіигез асііпд ипсіег сіігесі зирегуізіоп оі 
СЬгізі ^зиз, Ше апіііурісаі №оаЬ, апсі у/Ьо 
із "Ше Еуегіазііпд ЕаіЬег" у/Ьо асітіпіз-
іегз Иіе еуегіазііпд іо аіі У/ЬО ІІУЄ.—ІзаіаЬ 
9:6 ; Еотапз 6: 23. 

ТЬе ВіЬІе гесогсі оі Ше Шгее зопз оі 
№оаЬ, іо у/іі, 8Ьет, ^рЬеіЬ апсі Нат, зеіз 
іогіЬ Ше патез оі Шеіг сЬіїсІгеп апсі дгапсі-
СЬІІСІГЄП, аіі оі у/ЬісЬ у/еге Ьогп аііег Ше 
Йоосі апсі аііег Ше гезіаііпд оі Ше СІІУІПЄ 
тапсіаіе, апсі іЬіз гесогсі сіізсіозез зеуепіу 
патез ог депегаііопз ігот Ше СІІУІПЄ УІЄУ/-
роіпі. (Сепезіз 10:1-32) Егот Ше гесогсі 
іі арреагз Шаі Штгосі Ьасі по сЬіїсІгеп апсі 
сііесі сЬіїсІІєзз апсі іп у/іскесіпезз, апсі іог 
Шаі геазоп Ьіз пате із поі іпсіисіесі іп Ше 
зеуепіу. Метогу оі Штгосі зЬаіі сеазе іог 
ЄУЄГ. "ТЬе тетогу оі Ше д'изі із Ьіеззесі: 
Ьиі Ше пате оі Ше у/іскесі зЬаіі гоі."— 
РГОУЄГЬЗ 1 0 : 7. 

ПеііЬег КоаЬ пог Ьіз Шгее зопз соиісі 
асіиаііу саггу оиі Ше СІІУІПЄ тапсіаіе; апсі 
Шіз аізо сіеагіу ЗЬОУ/З Шаі еасЬ опе оі 
Шет ріауесі Ьіз рагі іп Ше ргорЬеііс сіга
т а іогеіеНіпд Ше саггуіпд оиі оі Ше тап
сіаіе Ьу Шозе у/Ьот Ше рісіиге іогеіоШ. 
"Шіу соиісі поі ІЯоаЬ апсі Ьіз зопз саггу 
оиі Ше СІІУІПЄ тапсіаіе? Весаизе Ше гап
зот заегійсе Ьасі поі Шеп Ьееп раісі апсі 
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ІЬеу сіісі поі Ьауе апсі ро88езз іЬе гідЬі іо 
Иіе еуегіазііпд. ТЬеу соиісі ГЄСЄІУЄ зисЬ 
опіу іЬгоидЬ СЬгізі ^ з ш , аііег іЬе рау-
іпд оі іЬе гапзот ргісе, апсі іЬеу аіі сііесі 
Ьеіоге іЬаі ііте. Іп іЬе рісіиге ІЬеу у/еге 
соїшіесі гідЬіеоиз апсі ріауесі іЬе рагі ріс
іигіпд а сіазз оі регзопз ІЬаі тизі Ье асіи-
аііу гідЬіеоиз Ьеіоге іЬеу сап саггу оиі ІЬе 
СІІУІПЄ тапсіаіе іо "Ш1 іЬе еагіЬ". Асіат 
у/аз а гідЬіеоиз опе у/Ьеп іЬе тапсіаіе у/аз 
діуеп, апсі опіу гідЬіеоиз теп сап саггу оиі 
ІЬаі тапсіаіе іп іасі. Веіоге іЬе тапсіаіе 
сап Ье саггіесі оиі ассогсііпд іо ІЬе ехргеззесі 
у/Ш апсі ригрозе оі АІтідЬіу Сосі, іЬе Ьи
тап гасе тизі Ье ригсЬазесІ Ьу іЬе іііе-
Ьіоосі оі СЬгізі ^зиз, Сосі'з ЬЄІОУЄСІ Воп, 
апсі іЬеп Иіе апсі ІЬе гідЬі іЬегеіо тизі Ье 
асітіпізіегесі іо теп Ьу СЬгізі ^ 8 и з іп ог
сіег іЬаі іЬеу соиісі Ье диаІШесІ іо саггу оиі 
іЬе тапсіаіе. Іі із ехргеззіу зіаіесі, аі Не-
Ьгеу/8 еіеуеп, іЬаі ІЯоаЬ апсі ІЬе оіЬег ІаііЬ
іиІ теп іЬеге патесі у/еге соипіесі гідЬі
еоиз Ьу геазоп оі іЬеіг іаііЬ апсі оЬесІіепсе, 
апсі іЬаі аіі оі іЬозе сііесі у/ііЬоиі Ьауіпд 
гесеіуесі Иіе апсі тизі ау/аіі іЬе сотріеііоп 
оі іЬе Кіпдсіот Ьеіоге іЬеу сап соте іпіо 
роззеззіоп оі Иіе апсі ІЬе гідЬі ІЬегеіо. Іі 
іоНоу/з, іЬеп, іЬаі ІЯоаЬ апсі Ьіз зопз, Ьеіпд 
у/ііЬоиі іЬе гідЬі іо Иіе, соиісі поі саггу 
оиі іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе іо Ш1 ІЬе еагіЬ, Ьиі 
ІЬаі іЬеу еасЬ ріауесі іЬеіг рагіз іп ІЬе 
ргорЬесу геїаііуе іо іЬе іишіїіпд оі іЬаі 
СІІУІПЄ тапсіаіе. 
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РгорЬесу РиШНесІ 
Іп сіие ііте ЛеЬоуаЬ зепі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп 

іпіо ІЬе еагіЬ іо саггу оиі Ніз ригрозе. 
СЬгізі Л"езиз, Ьу Ьіз ОУ/П ШеЬІоосІ, риг
сЬазесІ іЬе Ьитап гасе, апсі іо Ьіт із діуеп 
£и11 роу/ег апсі аиіЬогііу іо асітіпізіег Ііїе 
іо аіі теп іЬаі ЬЄІІЄУЄ СОСІ'З ТУОГСІ, ЬЄІІЄУЄ 
оп СЬгізі апсі сЬоозе іо оЬеу СЬгізі, апсі іЬаі 
сіо £аііЬ£и11у оЬеу Оосі апсі СЬгізі. (Маі
іЬеу/ 28:18; ЛоЬп 5:22,26; 17:3) СЬгізі 
Лезиз, Ьеіпд ехаїіесі іо іЬе ЬідЬезі ріасе, 
ргосеесіесі іо Ьшісі ир ОосГз сарііаі огдап-
іяаііоп іп Ьагтопу у/ііЬ Ьіз ЕаіЬег'з у/Ш, 
апсі у/ЬісЬ огдапігаііоп із іЬе Кіпдсіот, оґ 
ТНЕОСКАТІО С-ОУЕВИМЕКТ, оі у/ЬісЬ СЬгізі 
Лезиз із іЬе Неасі. ТЬаі сарііаі огдапіга-
ііоп із зрігііиаііу тасіе ир оі СЬгізі апсі 
іЬе 144,000 тетЬегз оі "Ьіз Ьосіу" апсі сіез
ідпаіесі іп іЬе 8сгіріиге8 ипсіег іЬе зутЬої 
оі "Ігіііе Йоск" оі зЬеер, У/ЬІСЬ "ИШе йоск" 
зЬаге іЬе Кіпдсіот у/ііЬ СЬгізі Лезиз, ІЬеіг 
Неасі. ТЬе іаііМиІ теп о£ оісі У/ЬО аге іо 
Ье ргіпсез іп іЬе еагіЬ тизі у/аіі ипііі 
іЬаі сарііаі огдапізаііоп із сотріеіесі, апсі 
іЬеп іЬеу зЬаіі Ье дгапіесі Ше еуегіазііпд. 
ТЬе "оіЬег зЬеер", саііесі 'ЛопасІаЬз", апсі 
у/ЬісЬ зЬаіі їогт ІЬе "дгеаі тиііііисіе", аге 
даіЬегей ипіо ІЬе Ьогсі Лезиз СЬгізі, апсі 
иііітаіеіу аіі оі іЬезе, іодеіЬег у/ііЬ аіі іп 
Сосі'з огдапігаііоп, тизі Ье оі опе іоісі. 
"Апсі оіЬег зЬеер І Ьауе, у/ЬісЬ аге поі о£ 
іЬіз £о1<і: іЬет аізо І тизі Ьгіпд, апсі ипіо 
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т у УОІСЄ у/Ш іЬеу Ьеагкеп [Воіііегіїат'], 
апсі іЬеге зЬаіі Ье опе іоісі, апсі опе зЬер-
Ьегс1."^ГоЬп 10:16. 

А11 тизі Ье іп іиіі Ьагтопу, апсі іЬеге
іоге аіі тизі Ье гідЬі апсі епііііесі, аз рго-
уісіесі Ьу ^ЬоуаЬ Оосі, іо ГЄСЄІУЄ Иіе еуег
іазііпд ІЬгоидЬ ^зиз СЬгізі. ТЬезе "оіЬег 
зЬеер", іЬаі У/Ш іогт ІЬе "дгеаі тиііі-
іисіе", тизі Ье даіЬегес! ипіо ІЬе Ьогсі апсі 
Ьісісіеп іп іЬе апіііуріеаі агк, ІЬаі із іо зау, 
ипсіег іЬе ргоіесііоп оі ІЬе Ьогсі'з огдапі-
гаііоп, апсі тизі ІЬеге аЬісІе іп заіеіу ипііі 
ІЬе у/гаіЬ оі Сосі Ье раззесі, у/ЬісЬ у/гаіЬ із 
ехргеззесі аі Агтадесісіоп. А11 іЬе тетЬегз 
оі іЬе "дгеаі тиііііисіе" тизі апсі сіо ГЄ
СЄІУЄ а іезі, апсі іЬеу тизі ргоуе іЬеіг іп
іедгііу Ьеіоге іЬеу ГЄСЄІУЄ Иіе апсі ІЬе гідЬі 
іо Иіе еуегіазііпд. 

Ву іаііЬ Сосі'з зегуапіз ПОУ/ зее іЬаі 
іЬе апіііурісаі агк, іЬаі із, іЬе Ьогсі'з сар-
ііаі огдапігаііоп, Ьаз Ьееп Ьиіїсіесі ир; іЬаі 
СЬгізі ^зиз, іЬе Неасі іЬегеоі, із оп Ьіз 
іЬгопе оі аиіЬогііу апсі Ьаз даіЬегесІ іо 
Ьітзеїі Ьіз аззосіаіез, іЬе тетЬегз оі "Ьіз 
Ьосіу"; іЬаі Ьеіоге Ьіт аге ПОУ/ даіЬегесІ 
аіі іЬе паііопз оі еагіЬ іог дисідтепі; апсі 
іЬаі іЬе Ьогсі із ПОУ/ зерагаііпд іЬе реоріе 
Ьу риШпд Ьіз орропепіз оп опе зісіе апсі 
ІЬе оЬесІіепі опез оп іЬе оіЬег зісіе, іЬе ор
ропепіз Ьеіпд сіезідпаіесі аз "доаіз" апсі 
іЬе оЬесІіепі опез сіезідпаіесі аз Ьіз "зЬеер". 
ТЬіз із ІЬе ііте оі Сосі'з "зігапде у/огк" 
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Ьеіпд сіопе іп іЬе еагіЬ, у/Ьеп Ьіз пате апсі 
Ьіз кіпдсіот аге Ьеіпд сіесіагесі Ьу Ьіз у/іі
пеззез іп асеогсіапсе у/ііЬ Ьіз ехргеззесі у/Ш. 
(Ехосіиз 9:16) ТЬаі "зігапде у/огк" із 
аЬоиі сотріеіесі, апсі у/Ьеп іі із еотріеіесі 
іЬе "оіЬег зЬеер" у/Ш Ьауе Ьееп даіЬегесІ. 
уУЬаі пехі? 

АпШурісаІ Бе1іі£е оі Гіге 
Оосі рготізесі іЬаі ІЬе еагіЬ зЬоиІсІ поі 

адаіп Ье сіезігоуесі Ьу у/аіег. (Оепезіз 9:15) 
Не Ьаз ріаіпіу у/агпесі, ЬОУ/ЄУЄГ, іЬаі іЬе 
у/огісі зЬаіі Ье сіезігоуесі Ьу йге, іЬе "йге 
01 Ьіз д'еаіоизу" ог апдег. (2ерЬапіаЬ 3:8; 
2 Реіег 3:7) Тезиз зауз: "Апсі аз іі у/аз 
іп іЬе сіауз оі Ко'е, зо зЬаіі іі Ье аізо іп іЬе 
сіауз оі іЬе 8оп оі тап." "ЕУЄП ІЬиз зЬаіі 
іі Ье іп іЬе сіау у/Ьеп іЬе 8оп оі тап із ге-
уеаіесі." (Ьике 17: 26,30) ТЬе сіетопз, ип
сіег іЬе соттапсі оі* іЬе сЬіеі оі сіетопз, 
Ваіап іЬе БЄУІІ, Ьасі іп ИоаЬ'з сіау сот-
ріеіеіу оуеггип апсі сІеЬаисЬес! аіі іЬе Ьи
тап гасе азісіе ігот ЇТоаЬ апсі Ьіз іатіїу. 
Ьікеу/ізе іосіау іЬе сіетопз, ипсіег іЬе іп
йиепсе, роу/ег апсі сопігої оі іЬе БЄУІІ, ПОУ/ 
іпйиепсе апсі сопігої аіі іЬе паііопз оі іЬе 
еагіЬ азісіе ігот іЬозе у/Ьо Ьауе іакеп ІЬеіг 
зіапсі йгтіу оп іЬе зісіе оі ТНЕ ТНЕОСВАСТ. 
ТЬе зтаїї питЬег у/Ьо Ьауе іигпесі ау/ау 
ігот сіетопізт, апсі у/Ьо аге іигпіпд ау/ау, 
апсі У/ЬО Ьауе іаііЬ іп Оосі апсі Ьіз кіпдсіот 
апсі іаке іЬеіг зіапсі оп ІЬе зісіе оі ТНЕ ТНЕ
ОСВАСТ, Ьауе іЬе рготізе іо Ье Ьісі іп іЬе 
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ріасе оі заіеіу. ТЬе паііопз оі ІЬе еагіЬ, 
ЬоіЬ іЬе гиіегз апсі іЬе реоріе у/Ьо іаіі ог 
геіизе іо ЬЄІІЄУЄ іп Оой апсі СЬгізі, аге 
Ьііпсі іо ІЬе ігиіЬ оі Сосі'з ригрозез. ТЬеу 
аге іп сошріеіе сіагкпезз апсі аге оЬИуіоиз 
іо у/Ьаі із аЬоиі іо Ьеіаіі ІЬе У/ОГІСІ. (Іза
іаЬ 60: 2) А Ике сопсііііоп ехівіесі іп NоаЬ'8 
йау, 'ипііі іЬе Йоосі саше апсі сіезігоуесі 
іЬет аИ.' ТЬе паііопз оі іЬе еагіЬ іойау 
аге даіЬегесІ іпіо іЬе "уаИеу оі сопсізіоп" 
(«Гоеі 3:14, тагдігі), апсі зЬогіїу іЬе Ьаіііе 
оі іЬаі дгеаі сіау оі Сосі АІтідЬіу у/Ш Ье 
іоидЬі, апсі іп іЬаі Ьаіііе СЬгізі ^зиз зЬаіі 
сотріеіеіу сіезігоу аіі сгеаіигез апсі іЬіпдз 
ІЬаі аге оррозесі іо ТЬе ТНЕОСКАТІС СОУ-
ЕКИМЕКТ. АЗ ^ЬоуаЬ Сосі у/Ш ІЬеп ех-
ЬіЬіі Ьіз зиргете роу/ег, аіі сгеаііоп зЬаіі 
кпоу/ іЬаі Ье із іЬе АІтідЬіу Сой, "у/Ьозе 
пате аіопе із ^ЬоуаЬ."—Рзаїт 83:18. 

Зигуіуогз 
ТЬе зигуіуогз оі Агтадеййоп у/Ш Ье 

тайе гідЬіеоиз. ТЬе Ьогй'з "оіЬег зЬеер", 
у/Ьо Ьауе зоидЬі гідЬіеоизпезз апй теек
пезз аз Сой Ьаз соттапйей, апй у/Ьо аге 
Ьіййеп ипйег іЬе Ьогй'з огдапігаііоп, іЬе 
апіііурісаі агк, у/Ш Ье саггіей ОУЄГ ігот 
іЬе оій у/огій іЬаі зЬаИ зиііег йезігисііоп 
апй зЬаіі йпй ІЬеіг ріасе іп іЬе "пеу/ еагіЬ, 
у/Ьегеіп йу/е11еіЬ гідЬіеоизпезз". (2 Реіег 
3:13) ^зиз зіаіез ІЬаі Ьіз "оіЬег зЬеер", 
у/Ьо у/Ш іогт іЬе "дгеаі тиііііийе", зЬаИ 
Ье гідЬіеоиз апй іЬаі іЬезе до іпіо еіегпаї 
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іііе, Ьауіпд гесеіуесі ігот Ьіт, аз Оосі'з Ех-
есиііуе, іЬе гідЬі іо Иіе. — МаііЬеу/ 25:46. 

ТЬе "дгеаі тиііііисіе", іЬеп тасіе ир оі 
іЬозе У/ЬО аге ЬгоидЬі ОУЄГ і гот іЬе ргез
епі у/іскесі У/ОГІСІ апсі у/Ьо йпсі Іііе іп іЬе 
пеу/ У/ОГІСІ оі гідЬіеоизпезз, У/Ш Ье гідЬі
еоиз іп іЬе зідЬі оі Оосі. ТЬове У/ЬО У/ІІІ 
сотрозе іЬе "дгеаі тиііііисіе" У/Ш еопзіі-
іиіе іЬе йгзі опез оп еагіЬ зіпсе регіесі 
Асіат іЬаі У/ІІІ ^иа1ііу іо саггу оиі іЬе сіі
уіпє тапсіаіе іо Й11 ІЬе еагіЬ. Опіу гідЬі
еоиз теп апсі у/отеп сап саггу оиі іЬаі 
тапсіаіе. Іі ІОІІОУ/З, ІЬегеіоге, ІЬаі ІЬе 
Ьогсі'з "оіЬег вЬеер", у/Ьо у/Ш, Ьу Ніз 
дгасе, іогт іЬе "дгеаі тиііііисіе", аге іо Ье 
ІЬе опез іо іиїйіі ІЬаі тагуеіоиз тапсіаіе, 
апсі іЬаі ІЬеу ГЄСЄІУЄ іЬеіг соттіззіоп оі 
аиіЬогііу іо сіо зо ігот СЬгізі ^виз, ІЬе 
Кіпд, іЬе Опе у/Ьо тіпізіегв Іііе еуегіазі
іпд іо Ьитап сгеаіигез. Іп ІЬе ргорЬеііс 
рісіиге КоаЬ гергевепіесі СЬгізі ^вив, апсі 
Ьів зопз рісіигесі іЬе "оіЬег зЬеер" оі ІЬе 
Ьогсі. №оаЬ Ьасі по сЬіїсІгеп аііег іЬе Йоосі. 
ТЬаі у/ав ргорЬеііс. КоаЬ'з зопз Ьедап іо 
Ьгіпд іогіЬ сЬіїсІгеп аііег іЬе Йоосі. ТЬеу 
рісіигесі іЬе "дгеаі тиііііисіе", апсі Ьепсе 
іЬаі рагі оі іЬе ргорЬесу тизі Ье іиїйііесі 
Ьу іЬе "дгеаі тиііііисіе" аііег Агтадесісіоп. 

ТЬе "оіЬег зЬеер" оі ІЬе Ьогсі, у/ЬісЬ 
іогт іЬе "дгеаі тиііііисіе", соиісі поі Ье 
даіЬегесІ іо ІЬе Ьогсі ипііі аііег СЬгізі 
зиз сате іо іЬе іетріе іп 1918. №ог соиісі 
Ьіз "оіЬег зЬеер" диаіііу іо саггу оиі іЬе 



306 С Н І Ь Б К Е И 

СІІУІПЄ тапсіаіе ипііі аііег зисЬ Ьауе Ьееп 
риі іо іЬе іезі апсі арргоуесі апсі тасіе 
гідЬіеоиз, апсі ГЄСЄІУЄ іЬе іиіі Ьепейі оі 
іЬе гапзот заегійсе; апсі ІЬіз соиісі поі Ье 
іиІГу ассотрНзЬес! ипііі аііег Агтадесісіоп. 
ТЬегеіоге і гот іЬе ііте оі регіесі Асіат 
іп Есіеп ипііі іЬе "дгеаі тиііііисіе" із сот-
ріеіеіу іогтесі, по Ьитап сгеаіигез Ьауе 
арреагесі оп іЬе еагіЬ іЬаі соиісі тееі іЬе 
гедиігетепіз іо саггу оиі іЬе СІІУІПЄ тап
сіаіе. 

Аз іЬе еагіЬ у/аз сіеап апсі епіігеїу ігее 
ігот зіп у/Ьеп ^ЬоуаЬ Оосі йгзі іззиесі ог 
зіаіесі іЬе тапсіаіе іо "тиіііріу апсі £Ш іЬе 
еагіЬ", ЄУЄП зо ІЬе еагіЬ тизі Ье сіеап апсі 
ігее ігот у/іскесіпезз апсі ипсіег іЬе сот-
ріеіе сопігої апсі зирегуізіоп оі іЬе гідЬі
еоиз ОУЄГІОГСІ, СЬГІЗІ, Ьеіоге ІЬе СІІУІПЄ 
тапсіаіе сап Ье саггіесі оиі. ТТпсІег іЬе соп
ігої оі іЬе гідЬіеоиз ОУЄГІОГСІ іЬе іоііоу/іпд 
ргорЬесу тизі Ье іиШИесІ, Ьесаизе зисЬ із 
іЬе ригрозе оі ТеЬоуаЬ, іо у/іі: "Бгор 
СІОУ/П, уе Ьеауепз, і гот аЬоуе, апсі Іеі іЬе 
зкіез роиг СІОУ/П гідЬіеоизпезз; Іеі іЬе еагіЬ 
ореп, апсі Іеі іЬет Ьгіпд іогіЬ заіуаііоп, 
апсі Іеі гідЬіеоизпезз зргіпд ир іодеіЬег. 
І іЬе Ьогсі Ьауе сгеаіесі і і ." "Еог ІЬиз заііЬ 
іЬе Ьогсі іЬаі сгеаіесі іЬе Ьеауепз; Оосі Ьіт
зеїі ІЬаі іогтесі іЬе еагіЬ апсі тасіе іі; Ье 
ЬаіЬ езіаЬІізЬес! іі, Ье сгеаіесі іі поі іп уаіп, 
Ье іогтесі іі іо Ье іпЬаЬііесІ; І а т ІЬе Ьогсі, 
апсі іЬеге із попе еіве."—ІзаіаЬ 4 5 : 8 , 1 8 . 
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8аіап соггиріей ІЬе еагіЬ. (Егекіеі 28: 
16-18) 8аіап апсі Ьіз у/іскей огдапігаііоп 
тизі Ье гетоуей Ьеіоге іЬе еагіЬ сап Ье 
Шіесі у/ііЬ гідЬіеоиз теп аз іЬе тапсіаіе 
сіігесіз. ТЬе зирегуізіоп оі іЬе у/огк оі Й11-
іпд іЬе еагіЬ Оосі Ьаз поі соттіііесі іо 
апдеїв, Ьиі Ье Ьаз соттіііесі іЬе зирегуі
зіоп апсі сопігої іЬегеоі іо іЬе Ьогй ^зив 
СЬгізі, у/Ьо Ьаз ригсЬазесІ аіі ІЬозе У/ЬО У/Ш 
сотрове іЬе "дгеаі тиііііисіе" апсі у/Ьот 
Ье даіЬегз ипіо Ьітзеїі ассогсііпд іо іЬе 
у/Ш оі ^ЬоуаЬ. (НЄЬГЄУ/З 2:5-9) "ЬідЬі 
ів ВОУ/П іог іЬе гідЬіеоиз." (Рваїт 97:11) 
СЬгізі ^зиз, іЬе Кейеетег апсі Кіпд, із 
іЬе Опе У/ЬО Ьеагз іЬаі ИдЬі іо гідЬіеоиз 
теп іп іЬе еагіЬ. Не ів ІЬе дгеаі Могпіпд 
8іаг. " І Тезиз Ьауе зепі тіпе апдеї іо іез-
іііу ипіо уои ІЬезе ІЬіпдз іп ІЬе сЬигсЬез. 
І а т іЬе гооі апсі ІЬе оіїзргіпд оі Бауісі, 
апсі іЬе ЬгідЬі апсі тогпіпд зіаг." (Ееуеіа-
ііоп 22:16) ТЬе "оіЬег зЬеер" оі ІЬе Ьогсі, 
іп оЬесІіепсе іо Оосі'з соттапсітепі, ПОУ/ 
зеек гідЬіеоизпезз, апсі ІЬеу Йее іо Оосі'з 
огдапігаііоп іог ргоіесііоп; апсі ІЬеу тизі 
Йее апсі іаке іЬеіг розіііоп оп ІЬе зісіе оі 
іЬе Ьогй Ьеіоге Агтадесісіоп, апсі іЬеге йпсі 
геіиде, апй, йоіпд зо, іЬеу аге ПОУ/ регтіі-
іей іо вее апй іо епдоу іЬе ИдЬі оі Оой'з 
ТУогй ПОУ/ геуеаіей сопсегпіпд іЬет. 

Тіте 
ТЬе "оіЬег вЬеер" оі іЬе Ьогй тизі 

ргоуе іЬеіг іаііЬ Ьу іЬеіг у/огкз, апй Ьепсе 
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тиві зіапсі а іееі оі іаііЬіитевв апсі тизі 
таіпіаіп іЬеіг іпіедгііу іоу/агсі Оосі, Ье
іоге іЬеу ГЄСЄІУЄ Іііе апсі ІЬе гідЬі іо Иіе 
аі іЬе ЬапсІ8 оі СЬгіві ^вив. Іп іЬе рго
рЬеііс рісіиге сопсегпіпд іЬе сіііез оі геі
иде, у/ЬісЬ рісіигесі іЬе Ьогсі'з сарііаі ог-
дапігаііоп, іЬе у/гопдсіоег у/ав регтіііесі іо 
Йее іо апсі йпсі геіиде іп ІЬаі сііу (огдапі-
гаііоп) апсі, Ьеіпд іЬеге, Ье тиві Ье іиііу 
оЬесІіепі іо іЬе гиіев ог гедиіаііопв оі іЬаі 
сііу ог огдапіяаііоп. Не тиві гетаіп у/ііЬ-
іп ІЬе Ьоипсів оі ІЬе сііу; апсі іі Ье у/ав 
іоипсі оиізісіе оі іЬе Ьоипсіз Ье у/аз зиЬд'есі 
іо іттесііаіе ехесиііоп; аз іі із у/гіііеп: 
"Не зЬаіі аЬісІе іп іі [ІЬе сііу оі геіиде] 
ипіо іЬе сІеаіЬ оі іЬе ЬідЬ ргіезі, у/ЬісЬ 
у/аз апоіпіесі у/ііЬ ІЬе Ьоіу оіі. . . . Виі аі
іег іЬе сІеаіЬ оі іЬе ЬідЬ ргіезі ІЬе зіауег 
вЬаІІ геіигп іпіо ІЬе Іапсі оі Ьів роввеввіоп." 
—:КГитЬег8 35:25-28. 

Аз іо іЬе іиНШтепі оі іЬаі ргорЬеііс 
рісіиге, іЬе апіііурісаі ЬідЬ ргіезі ів ІЬе 
Ьогсі ^зиз СЬгіві, апсі аіі іЬе тетЬегз оі 
Ьів Ьосіу аге соипіесі іп аз оі ІЬе ЬідЬ ргіезі. 
(Ееуеіаііоп 1:6; 20: 6; 1 Реіег 2: 5-10) А11 
зисЬ Ьауе Ьееп апоіпіесі у/ііЬ іЬе Ьоіу оіі, 
іЬаі із іо зау, іЬе Ьоіу зрігіі оі Сосі, апсі 
у/ЬісЬ апоіпііпд оі іЬе Іазі тетЬегз оі ІЬе 
ргіезіЬоосІ іакез ріасе аііег іЬе сотіпд оі 
СЬгізі ^зиз іо іЬе іетріе. "ТЬе сІеаіЬ оі 
іЬе ЬідЬ ргіезі" теапз іЬе епсі оі іЬе ЬідЬ 
ргіезіЬоосІ ог ргіезіїу сіазз оп іЬе еагіЬ, 
у/ЬісЬ іакез ріасе у/Ьеп іЬе "зігапде у/огк" 
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оі іЬе Ьогй Ьаз Ьееп еотріеіесі, іЬаі із, у/Ьеп 
ІЬе ргеасЬіпд оі* "іЬіз дозреї оі іЬе кіпд
сіот" із сіопе. ТЬе "сІеаіЬ оі іЬе ЬідЬ ргіезі" 
із ІЬе сЬапде оі аіі у/Ьо іогт ІЬе ргіезіїу ог 
іЬе зрігііиаі сіазз ігот Ьитап іо зрігіі, аз 
зіаіесі іп 1 СогіпіЬіапз 15:49-52. ТТпііІ ІЬе 
тетЬегз оі іЬе гоуаі ргіезіЬоосІ аге сот-
ріеіе іЬе "оіЬег зЬеер" йпсі геіиде іп іЬе 
апіііурісаі сііу оі геіиде, іЬаі із, ипсіег іЬе 
огдапігаііоп оі СЬгізі Л"езиз, апсі тизі Шеге 
гетаіп апй гоогк іп Ьагтопу у/ііЬ ІЬе Ьогсі'з 
огдапіяаііоп. ТЬеу тизі гетаіп іп ІЬаі соп-
сііііоп ипііі Агтадесісіоп Ьаз епсіесі. ТЬозе 
"оіЬег зЬеер" аге поі дизіійесі іо Іііе ипііі 
ІЬе гоуаі ргіезіЬоосІ із іиііу сотріеіесі. ТЬе 
"оіЬег зЬеер", Ьауіпд ргоуесі іЬеіг іаііЬ 
апсі оЬесІіепсе апсі таіпіаіпесі іЬеіг іпіед
гііу іоу/агсі Сосі ргіог іо апсі сіигіпд Агта
десісіоп, іЬегеаііег ГЄСЄІУЄ іЬе іиіі Ьепейі 
оі іЬе гапзот заегійсе апсі аге дизіійесі апсі 
аге дгапіесі Іііе еуегіазііпд у/ііЬ іЬе гідЬі 
іо Иіе оп еагіЬ ІОГЄУЄГ іЬегеаііег. ТЬеп 
зисЬ аге гідЬіеоиз, апсі ІЬеу роззезз іЬе 
диаіійсаііопз іо саггу оиі іЬе іегтз оі ІЬе 
СІІУІПЄ тапсіаіе іо тиіііріу апсі ЙИ іЬе еагіЬ. 

Опе у/Ьо Ьаз зоидЬі іЬе Ьогсі, у/Ьо Ьаз 
ехегсізесі іаііЬ іп Сосі апсі іп СЬгізі Лезиз 
апсі Ьаз Йесі іо СЬгізі апсі іоипсі геіиде 
ипсіег Ьіз огдапігаііоп, апсі у/Ьо ІЬеп у/ііЬ-
сігау/з Ьітзеїі ігот іЬаі ргоіесііоп Ьу іог-
закіпд ІЬе Ьогсі, іЬаі регзоп зийегз еуег
іазііпд сІеаіЬ. ТЬегеіоге іі із аііег Ьауіпд 
Йесі іо СЬгізі іог геіиде іЬаі ІЬе "оіЬег 
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зЬеер" аге іезіесі аз іо іЬеіг £аііЬ апсі оЬе
сІіепсе; апсі тееііпд іЬе іегтз о£ ІЬаі іезі 
апсі таіпіаіпіпд іЬеіг іпіедгііу іоу/агсіз іЬе 
дгеаі ТНЕОСВАСТ, аіі зисЬ ГЄСЄІУЄ Ше апсі 
ІЬе гідЬі іо Ше. ТЬе дгеаі апсі сгисіаі ііте 
сотез аі іЬе Ьаіііе о£ Агтадесісіоп, апсі і£ 
іЬозе "оіЬег зЬеер" Ьауе оЬеуес! ІЬе Ьогсі'з 
соттапсітепі іо зеек гідЬіеоизпезз апсі 
теекпезз ІЬеу Ьауе іЬе рготізе о£ Ьеіпд 
Ьісісіеп апсі ргоіесіесі Ьу ІЬе Ьогсі ІЬгоидЬ 
іЬаі йоосі оі йге.—2ерЬапіаЬ 2: 2-4. 

Аз іЬе зопз о£ ї̂ оаЬ шеге саггіесі ІЬгоидЬ 
іЬе йоосі іп іЬе агк, ЄУЄП ЗО іЬе "оіЬег зЬеер" 
о£ іЬе Ьогсі аге саггіесі ІЬгоидЬ іЬе йегу 
йоосі о£ Агтадесісіоп іп іЬе апіііурісаі агк, 
іЬаі із, СЬгізі'з огдапігаііоп. ТЬеу разз ОУЄГ 
£гот іЬе У/ОГІСІ о£ у/іскесіпезз іо ІЬе пеу/ 
у/огісі, у/Ьегеіп сіу/еііз гідЬіеоизпезз. (2 Ре
іег 3:13) Рог а тоге сіеіаііесі сопзісіегаііоп 
зее Віскез, сЬаріегз ІУ/О апсі іЬгее; апсі 8аІ-
уаііоп, сЬаріег зеуеп; аізо Тке Т¥аісМошег 
1938, радез 307-314. 

Іі іЬеге£оге сіеагіу арреагз £гот іЬе 
іЗсгіріигез іЬаі іЬе ііте у/Ьеп іЬе СІІУІПЄ 
тапсіаіе Ьедіпз іо Ье саггіесі оиі із аі
іег Агтадесісіоп, у/Ьеп іЬе еагіЬ Ьаз Ьееп 
еіеапзесі о£ у/іскесіпезз. 'Аз іі у/аз іп іЬе 
сіауз о£ КоаЬ, зо зЬаіі іі Ье іп ІЬе сіауз о£ 
іЬе 8оп о£ тап.' (Ьике 17:26-30) А11 іЬезе 
іЬіпдз регіаіпіпд іо КоаЬ, Ьіз зопз, апсі іЬе 
йоосі у/еге іурісаі апсі у/еге гесогсіесі £ог іЬе 
асітопіііоп о£ ІЬозе ироп у/Ьот іЬе епсі о£ 
іЬе У/ОГІСІ Ьаз соте. — 1 СогіпіЬіапз 10:11. 
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СЬіїсІ Ьеагіпд 

Маггіаде апсі сЬіїсІЬеагіпд аге ІЬе теапз 
оі саггуіпд оиі; іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе іо тиі-
ііріу апсі Ш1 іііе еагіЬ. ТЬіз тапсіаіе у/аз 
діуеп іо гідЬіеоиз тап апсі у/отап іп Есіеп, 
апсі ЄУЄП зо ІЬе тапсіаіе тизі Ье саггіесі 
оиі Ьу гідЬіеоиз теп апсі у/отеп оп іЬе 
еагіЬ аііег Агтадесісіоп апсі у/Ьо Ьауе ге
сеіуесі гідЬіеоизпезз апсі іЬе гідЬі іо Иіе 
ігот Оосі, Ьу СЬгізі ^зиз. (Еотапз 6 : 2 3 ; 
^оЬп 17: 3 ) Егот Есіеп іо Агтадесісіоп іі 
у/аз поі роззіЬІе іог іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе іо 
Ье саггіесі оиі, іог іЬе геазоп іЬаі по гідЬі
еоиз Ьитап сгеаіигез арреагесі оп іЬе еагіЬ 
диаіійесі іо саггу іі оиі. ТЬе СІІУІПЄ тап
сіаіе із ипіо Иіе еуегіазііпд іо гідЬіеоиз Ьи
тап сгеаіигез оп іЬе еагіЬ. Аііег Агта
десісіоп опіу гідЬіеоиз Ьитап сгеаіигез у/Ш 
Ье оп іЬе еагіЬ. ТЬе ОЄУІІ апсі аіі Ьіз у/іскесі 
адепіз У/Ш іЬеп Ье сотріеіеіу сіізрозесі оі, 
зо іЬаі по у/іскесі іпйиепсе сап Ье ехегсізесі 
ОУЄГ іЬозе оі іЬе еагіЬ. ТЬеп іЬе сЬіїсІгеп 
іЬаі аге СОПСЄІУЄСІ іп гідЬіеоизпезз апсі 
ЬгоидЬі іогіЬ іп гідЬіеоизпезз, Ьу гідЬі
еоиз рагепіз, У/Ш Ье гідЬіеоиз, апсі іЬеу, 
Ьеіпд гідЬіеоиз, іп сіие ііте у/Ш Ье диаі-
ійесі іо рагіісіраіе іп саггуіпд оиі іЬе СІІ
УІПЄ тапсіаіе. Іі у/аз Оосі'з соттапсі іЬаі 
гідЬіеоиз Асіат апсі ЕУЄ, у/ііЬоиі апу Шп-
сігапсез ог Итііаііопз зисЬ аз зеі іогіЬ іп 
ІЬе ЗЄУЄПІЬ сЬаріег оі Еігзі СогіпіЬіапз 
апсі аі Еігзі ТітоіЬу 5:11-14, зЬоиІсІ Ьгіпд 
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іогіЬ сЬіїсІгеп. Сіеагіу іЬе теп апсі у/отеп 
оі іЬе "дгеаі тиііііисіе", Ьесаизе оі іЬеіг 
Ьеіпд гідЬіеоив апсі Ьауіпд іЬе гідЬі іо Іііе, 
у/ііі таггу апсі Ьгіпд іогіЬ сЬіїсІгеп у/ііЬ-
оиі Ьіпсігапсе. ТЬеу у/Ш оссиру апсі Ш1 
ІЬе ріасе іЬаі по Ьитап сгеаіиге соиісі Ш1 
ігот іЬе ііте оі Есіеп іо ІЬе Кіпдсіот. 

(ЗЬоиІсІ теп апсі у/отеп, ЬоіЬ оі у/Ьот 
аге ЛопасІаЬз ог "оіЬег вЬеер" оі іЬе Ьогсі, 
ПОУ/ таггу Ьеіоге Агтадесісіоп апсі Ьгіпд 
іогіЬ сЬіїсІгеп? ТЬеу тау сЬоозе іо сіо во, 
Ьиі іЬе асітопіііоп ог асіуісе оі іЬе 8сгір-
іигев арреагв іо Ье адаіпзі іі. Веіпд таг-
гіесі Ьеіоге Агтадесісіоп апсі ЬоіЬ сопііп-
иіпд іаііЬіиІ апсі вигуіуіпд Агтадесісіоп, 
іЬеіг тагііаі геІаііопзЬір вЬаІІ сопііпие 
апсі регзіві аііег Агтадесісіоп. ТЬеу ГЄ
СЄІУЄ іЬеіг гідЬі іо Иіе еуегіазііпд аііег 
Агтадесісіоп, апсі аііег гесеіуіпд іЬаі гідіїі 
іо Иіе іЬеіг сЬіїсІгеп ІЬеп Ьогп у/оиісі Ье 
Ьогп іп гідЬіеоизпезв. СЬіїсІгеп Ьогп Ье
іоге Агтадесісіоп оі рагепів у/Ьо Ьасі поі 
гесеіуесі іЬе гідЬі іо Иіе у/оиісі поі Ье Ьогп 
у/ііЬ іЬе гідЬі іо Иіе, Ьиі у/оиісі Ьауе іЬе 
ргіуііеде оі сЬоовіпд іо ВЄГУЄ Сосі апсі СЬгізі 
апсі ИУЄ ІІ іЬеу ргоуе іЬеіг іпіедгііу. ОіЬ-
егу/іве віаіесі, еасЬ опе тизі іпсііуісіиаііу 
сЬоозе апсі іпсііуісіиаііу Ье іезіесі. 

ТЬе ргорЬеііс рісіиге зеетз іо веі іогіЬ 
іЬе соггесі гиіе, іо У/ІІ : ТЬе іЬгее вопз оі 
ЙоаЬ апсі ІЬеіг У/ІУЄЗ У/ЄГЄ іп іЬе агк апсі 
у/еге вауесі і гот іЬе Йоосі. ТЬеу сИсІ поі 
Ьауе апу сЬіИгеп, ЬОУ/ЄУЄГ, ипііі аііег іЬе 
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йоосі. ТЬеу Ьедап іо Ьауе сЬіїсІгеп ішо уеагз 
а£іег іЬе Йоосі. (Оепезіз 11:10,11) N0 сЬії
сІгеп шеге іакеп іпіо ІЬе агк апсі попе шеге 
Ьогп іп іЬе агк, апсі Ьепсе попе шеге ЬгоидЬі 
оиі о£ іЬе агк. Опіу еідЬі регзопз шепі іп 
апсі еідЬі сате оиі о£ ІЬе агк. (1 Реіег 3:20; 
Оепезіз 8:18) ТЬаі шоиісі арреаг іо іпсіі-
саіе іі шоиісі Ье ргорег іЬаі іЬозе шЬо шШ 
£огт іЬе "дгеаі тиііііисіе" зЬоиІсІ шаіі ип-
ііі а£іег Агтадесісіоп іо Ьгіпд сЬіїсІгеп іпіо 
іЬе шогісі. 

Іі із опіу а £еш уеагз £гот іЬе ііте ІЬе 
"оіЬег зЬеер" аге даіЬегесІ іо іЬе Ьогсі 
ипііі Агтадесісіоп. ТЬаі епііге регіосі із а 
ііте о£ тисЬ ІгіЬиІаііоп, сопсіисііпд шііЬ 
іЬе дгеаіезі ІгіЬиІаііоп іЬе шогісі шШ ЄУЄГ 
Ьауе кпошп. 8реакіпд о£ іЬаі уегу ііте, 
^зиз зауз: "УУОЄ ипіо іЬет іЬаі аге шііЬ 
сЬіїсі, апсі іо іЬет іЬаі діуе зиск іп ІЬозе 
сіауз!"—МаііЬеш 24:19, 21. 

ТЬаі шоиісі зеет іо теап іЬаі іЬозе шЬо 
шоиісі Ьауе іп£апіз сіигіпд Агтадесісіоп 
шоиісі зиіїег тисЬ дгеаіег шое Ьесаизе о£ 
іЬеіг саге о£ іЬе зате. Іі із а дгеаі гезроп
зіЬШіу іо геаг сЬіИгеп апсі саге £ог ІЬет 
пош, апсі іі шоиісі Ье £аг дгеаіег сіійісиїіу 
іо саге £ог іЬет сіигіпд ІЬе ііте о£ іЬе 
дгеаі ІгіЬиІаііоп ироп іЬе еагіЬ. 

ЛопасІаЬз, ог "оіЬег зЬеер" о£ ІЬе Ьогсі, 
шЬо аге пош таггіесі апсі Ьауе сЬіїсІгеп аге 
Ьіеззесі шііЬ іЬе дгеаі оррогіипііу апсі ІЬе 
оЬНдаііоп іо іеасЬ ІЬеіг сЬіїсІгеп іЬе "УУОГСІ 
о£ Оосі апсі іо зЬош іЬет іЬе песеззііу о£ 
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сЬоовіпд Ше Ьогсі апсі іакіпд Шеіг зіапсі 
оп Ше зісіе оі ТНЕ ТНЕОСВАСТ апсі Ьеіпд 
іиііу оЬесІіепі апсі Іоуаі іо Ше Кіпдсіот. 
ТЬеге із Ьиі опе роззіЬІе шау Шеіг сЬіїсІгеп 
сап йпсі ргоіесііоп апсі Ьіеззіпд, апсі Шаі 
із Ьу сЬоозіпд Ше Ьогсі апсі Йееіпд іо Ше 
Ьогсі апсі зегуіпд Ьіт. ЕасЬ опе тизі сЬоозе 
іог Ьітзеїі. 

8аіап кпошз Шаі Ьіз і іте із зЬогі, апсі 
іЬегеіоге Ье із сіезрегаіеіу ігуіпд іо іигп 
аіі регзопз, іпеїисііпд Ше сЬіїсІгеп, адаіпзі 
Оосі. (Ееуеіаііоп 12:12,17) ТЬегеіоге 8а-
іап іпйиепсез риЬИс оійсіаіз апсі оіЬегз іо 
сотреї Іііііе сЬіїсІгеп іо іпсіиїде іп ісіоіа-
ігоиз ргасіісез Ьу Ьошіпд сіошп іо зоте і т -
аде ог іЬіпд, зисЬ аз заіиііпд Йадз апсі Ьаіі-
іпд теп, апсі шЬісЬ із іп сіігесі уіоіаііоп оі 
бгосі'з соттапсітепі. (Ехосіиз 20:1-5) ТЬаі 
із шЬу іп Ше Іазі іеш уеагз гиіез аге тасіе 
апсі епіогсесі іп Ше риЬІіс зсЬооїз сотреі-
Ііпд сЬіїсІгеп оі Ше ЛопасІаЬз, шЬо аге іп а 
соуепапі іо сіо Оосі'з т і ї , іо іпсіиїде іп Ше 
ісіоіаігоиз ргасіісе оі Йад-заіиііпд апсі Ьаії-
іпд теп. Іі із Ше іпйиепсе оі Шаі зиЬіІе 
іое, Ше ВЄУІІ, Шаі Ьаз ЬгоидЬі аЬоиі Шіз 
зіаіе оі аіі'аігз, апсі пош 8аіап'з адепіз 
саизе дгеаі регзесиііоп іо Ье ЬгоидЬі ироп 
Ше рагепіз апсі Ше сЬіїсІгеп шЬо іпзіві оп 
оЬеуіпд Ше соттапсітепіз оі Оосі. ТЬіз 
такез Ше шау оі ЬоіЬ рагепіз апсі сЬії
сІгеп тоге сіітсиїі, Ьиі аі Ше зате ііте іі 
риіз а іезі ироп іЬет апсі айогсіз ІЬет Ше 
оррогіипііу іо ргоуе Шеіг іаііЬ апсі оЬесІі-
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епсе апсі іо таіпіаіп Шеіг іпіедгііу іоу/агсі 
Сгосі апсі Ьіз Кіпд. ВоіЬ рагепіз апсі сЬії
сІгеп у/Ьо аге ПОУ/ сопзесгаіесі іо сіо ІЬе 
у/Ш оі Оосі зЬошМ гедоіее іп іЬеіг ргіуі
іеде оі Ьеагіпд іЬе гергоасЬез ІЬаі іаіі ир
оп іЬет Ьесаизе оі ІЬеіг ішіМиІпезз іо ТНЕ 
ТНЕОСВАСТ ипсіег СЬгізі. її іЬеу гетаіп 
ігие апсі ІаііЬіиІ іо іЬе Ьогсі атісізі зисЬ 
дгеаі регзесиііоп апсі оррозіііоп іЬеу тау 
Ье іиііу аззигесі ІЬаі іЬе Ьогсі УЛІІ ЗЬІЄІСІ 
апсі ргоіесі іЬет апсі діуе ІЬет Ьіз дгеаі 
Ьіеззіпд ІЬгоидЬ Агтадесісіоп апсі іаке іЬет 
ОУЄГ іпіо іЬе пеу/ у/огісі іо зегуе у/ііЬ д'оу 
ІОГЄУЄГ. ТЬе Ьогсі ПЄУЄГ іогдеіз ог іогзакез 
ІЬозе у/Ьо аге ІаііЬіиІ іо Ьіт. 

Ипіо Ілї« 
ТЬе СІІУІПЄ тапсіаіе іо тиіііріу апсі Ш1 

іЬе еагіЬ у/аз іо Ше оі іЬе сгеаіиге. ТЬаі 
тапсіаіе іо ІЬе "дгеаі тиііііисіе" із іо Ше 
оі іЬе сЬіїсІгеп іЬеу зЬаіі Ьгіпд іогіЬ. ТЬе 
рагепіз, іЬеп Ьеіпд дизіійесі апсі Ьауіпд іЬе 
гідЬі іо Ше у/ЬісЬ Асіат Іозі апсі У/ЬІСЬ Ле-
зиз ЬоидЬі іог оЬесІіепі теп, УЛІІ, Ьу іЬе 
Ьогсі'з дгасе, ігапзтіі Іііе апсі ІЬе гідЬі іо 
Иіе іо іЬеіг сЬіїсІгеп. ТЬеге із по бсгіріигаї 
геазоп у/Ьу зисЬ сЬіїсі зЬоиІсІ ЄУЄГ сііе аз 
а сЬДсІ. її іЬаі сЬіїсі, ироп сотіпд іо ІЬе 
роіпі оі кпоу/іпд доосі апсі ЄУІІ, апсі Ьепсе 
іо іЬе роіпі оі іпсііуісіиаі, регзопаї гезроп
зіЬШіу, іЬеп сопііпиез іо оЬеу Сосі, іі у/Ш 
Цуе. Сосі'з Іау/ ПЄУЄГ сЬапдез, апсі іі із у/гіі
іеп: "ТЬе зоиі іЬаі зіппеіЬ, іі зЬаіі сііе." 
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(Еиекіеі 18: 4) І і а сіезсепсіапі оі іЬе "дгеаі 
тиііііисіе", аііег геасЬіпд регзопаї гезроп
зіЬШіу, шііііиііу зіпв, іЬеп Ье шоиісі зиіпег 
іЬе репаїіу, поі аз а сЬіїсі, Ьиі аз а дгошп-
ир. ВідЬіеоиз рагепіз шШ Ьгіпд ир іЬеіг 
іпіапіз іп гідЬіеоизпезз, апсі іЬезе шШ ГЄ
СЄІУЄ іЬе Ьіеззіпдз оі іЬе Ьогсі. 8исЬ сЬії
сІгеп шШ поі іпЬегіі іЬе гезиіі оі Асіат'з 
зіп. ТЬеге шоиісі Ье по геазоп іо сопсіисіе 
іЬаі іЬе сЬіїсі шоиісі сііе аз а сЬіїсі. Виі іі 
аз а дгошп-ир регзоп іі Ьееотез а шііііиі 
ІашЬгеакег оі ТНЕ ТНЕОСВАСТ ІІ ШШ зиігег 
сіезігисііоп, ігот шЬісЬ іЬеге із по гезиггес
ііоп.—^гетіаЬ 31: 29,30; НеЬгешз 6: 4-6. 

ТЬе рготізе іо ІЬозе оі ІЬе "дгеаі тиі
іііисіе" із іЬаі іЬеу зЬаіі Ьгіпд іогіЬ сЬії
сІгеп, поі іог ігоиЬІе апсі раіп, Ьиі іо Ьауе 
доу. "ТЬеге зЬаіі Ье по тоге іЬепсе ап іп-
іапі оі сіауз, пог ап оісі тап ІЬаі ЬаіЬ поі 
Шіесі Ьіз сіауз: іог іЬе сЬіїсі зЬаіі сііе ап 
Ьипсігесі уеагз оісі; Ьиі ІЬе зіппег, Ьеіпд ап 
Ьипсігесі уеагз оісі, зЬаіі Ье ассигзесі. ТЬеу 
вЬаІІ поі ІаЬоиг іп уаіп, пог Ьгіпд іогіЬ іог 
ігоиЬІе; іог іЬеу аге іЬе зеесі оі іЬе Ьіеззесі 
оі іЬе Ьогсі, апсі іЬеіг оіізргіпд шііЬ іЬет.'' 
—ІзаіаЬ 65: 20, 23. (ТЬіз ргорЬесу із соп-
зісіегесі аі ІепдіЬ іп іЬе Ьоок ЗаІуаЬіоп, сЬар
іег 8ЄУЄП.) 

Ні» Огдапігаііоп 
ТЬе "дгеаі тиііііисіе" шШ Ье оі Оосі'з 

ипіуегзаі огдапіяаііоп, шЬісЬ із сіезідпаіесі 
ипсіег іЬе зутЬої оі '^егизаіет". "2іоп" 
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ів ІЬе пате о£ Оосі'з сарііаі огдапігаііоп, 
у/ЬісЬ огдапіяаііоп ехесиіез апсі саггіев оиі 
Оосі'в ригровез. ТЬе Ьогсі'з "оіЬег зЬеер" 
сіо поі Ьесоте а рагі о£ іЬе ипіуегваї ог-
дапігаііоп о£ іЬе Ьогсі ипііі іЬеу ГЄСЄІУЄ 
1і£е апсі іЬе гідЬі іЬегеіо, апсі іЬеп ІЬеу у/Ш 
сопзіііиіе іЬе "дгеаі тиііііисіе". №оіе іЬаі 
^вив 8ауз іо іЬет: "Апсі оіЬег зЬеер Ьауе 
І у/ЬісЬ аге поі о£ іЬіз £о1с1: іЬозе аіво І 
тиві пеесів Ьгіпд, апсі ипіо т у УОІСЄ у/Ш 
ІЬеу Ьеагкеп, апсі ІЬеге вЬаІІ соте іо Ье 
ОПе ЙОСк, ОДГЕ 8 Н Е Р Н Е К О . " — ЛоЬп 10:16, 
ВоШегІгат. 

СЬгіві ^вив ів іЬе 8ЬерЬег<1, апсі аіі ЛУЬО 
ГЄСЄІУЄ 1і£е £гот ^ЬоуаЬ Ьу апсі ІЬгоидЬ 
СЬгіві ^вив тиві о£ песеввііу соте іпіо 
Ьів Йоск, іЬаі ів, Ье опе о£ Ьів оЬесІіепі, Іоуаі 
апсі £аііЬ£и1 вегуапів. А11 о£ іЬаі йоск тиві 
Ье апсі 8Ьа11 Ье гідЬіеоиз. N0 ипгідЬіеоив 
сгеаіиге У/Ш Ье регтіііесі іЬегеіп. 8іпсе 
Оосі Ьав соттіііесі іо СЬгіві ^вив аіі роу/-
ег іп Ьеауеп апсі іп еагіЬ апсі іо Ьгіпд аіі 
сгеаііоп ипсіег СЬгіві ^вив, Ье ів іЬе "опе 
8ЬерЬегсІ", апсі аіі о£ ІЬаі Йоск, Ьеіпд оЬе
сІіепі іо гідЬіеоизпезз, аз ̂ вив віаіез, "вЬаІІ 
Ьеаг т у УОІСЄ," у/ЬісЬ теапв аіі висЬ у/Ш 
Ье виЬд'есі іо апсі Ье оЬесІіепі іо іЬе Ьогсі. 
^ЬоуаЬ, іЬе АІтідЬіу Оосі, із іЬе СТОЕАТ 
8НЕРНЕКО іЬегео£: "Опе Оосі апсі РаіЬег 
о£ аіі, у/Ьо із аЬоуе аіі, апсі ІЬгоидЬ аіі, апсі 
іп уои аіі."—ЕрЬевіапз 4 :6 ; Рваїт 23:1, 
Ат. Веь. Уег. 
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ТЬе "оіЬег зЬеер" оі іЬе Ьогсі, У7ЬісЬ аге 
ПОУ/ Ьеіпд даіЬегесІ Ьу іЬе Ьогсі апсі у/ЬісЬ 
вЬаІІ аііег Агтадесісіоп іогт ІЬе "дгеаі 
тиііііисіе", вЬаІІ Ье оі іЬе депегаї Йоск оі 
іЬе Ьогсі, іЬегеіоге оі ІЬе депегаї огдапі-
гаііоп оі іЬе Ьогсі, апсі тизі Ье гідЬіеоиз 
апсі іп іиіі ассогсі у/ііЬ іЬе Ьогсі. ТЬе "дгеаі 
тиііііисіе" т і ї іЬегеіоге сопзіііиіе а рагі 
оі ^ЬоуаЬ Сгосі'з огдапіяаііоп іЬаі зЬаіі 
рагіісіраіе іп саггуіпд оиі ^ЬоуаЬ'в риг
розе, апсі іЬеу зЬаіі Іікетзе Ье ипсіег іЬе 
зирегуізіоп оі СЬгізі ^зиз, ІЬе Кіпд апсі 
ВЬерЬегсІ оі іЬе Йоск. ТЬеіг сЬіїсІгеп у/Ш 
Ье СОПСЄІУЄСІ іп ригііу апсі ЬгоидЬі іогіЬ іп 
гідЬіеоизпезз. ЇТоіе іЬе ехргеззіоп Ьу ІЬе 
іаііЬіиІ арозіїе: "ІЯЄУЄГІЬЄІЄЗЗ у/е, ассогсі
іпд іо Ьіз рготізе, Іоок іог пеу/ Ьеауепз 
апсі а пеу/ еагіЬ, у/Ьегеіп СІУ/ЄІІЄІЬ гідЬі
еоизпезз."—2 Реіег 3:13. 

ТЬе "пеу/ Ьеауепз" із ТЬе СЬгізі, іпуіз
іЬІе іо Ьитап еуез, апсі у/ЬісЬ гиіез іЬе 
у/огісі іп гідЬіеоизпезз. ТЬе "пеу/ еагіЬ" із 
іЬе огдапігаііоп ироп іЬе еагіЬ у/ЬісЬ із 
гергезепіаііуе оі іЬе пеу/ Ьеауепз, апсі у/ЬісЬ 
еаггіез оиі ІЬе соттапстіепіз діуеп Ьу іЬе 
пеу/ Ьеауепз.—ІзаіаЬ 65:17-23. (Вее Заіьа-
ігоп, раде 333, апсі Віскез, сЬаріег еідЬі.) 

"ЛоЬп, сіеаг, регтіі т е іо зау диві Ьеге 
ІЬаі т у Ьеагі ів йііесі у/ііЬ д'оу, апсі І ге-
реаі іЬе у/огсів оі Магу: 'Му зоиі СІОІЬ тад-
пііу іЬе Ьогсі.' Арргоргіаіе іо ив ПОУ/ аге 
іЬе У/ОГСІЗ оі іЬе Рзаїт: 'Му Ьеагі зЬаіі 
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гед'оісе іп ІЬу заіуаііоп. І У/ІІІ зіпд ипіо 
іЬе Ьогсі, Ьесаизе Ье ЬаіЬ йеаіі Ьоипіі£и11у 
у/ііЬ те . ' (Рзаїт 1 3 : 5 , 6 ) КОУ/ І сап ар-
ргесіаіе іЬе УІЗІОП Ьасі Ьу ІЬе арозіїе о£ 
СЬгізі ^зиз у/Ьеп Ье Ьеагсі ІЬе доу£и1 зЬоиі 
о£ іЬе 'дгеаі тиііііисіе': '8аІуаііоп іо оиг 
Сосі, у/ЬісЬ зіііеіЬ ироп іЬе іЬгопе, апсі 
ипіо іЬе ЬатЬ.' " 

" І доіп у/ііЬ уои, Еипісе сіеаг, іп іЬаі 
зопд ПОУ/. ТЬе ригрозе о£ ̂ ЬоуаЬ іп Ьиіїсі-
іпд Ьіз тагуеіоиз огдапігаііоп сопііпиез іо 
сіагігу іп оиг тіпсіз. Виі Іеі из іп оиг пехі 
зіисіу азсегіаіп, і£ роззіЬІе, у/Ьу іЬе Ьогсі 
Ьаз ЗЬОУЛІ из зисЬ дгеаі £ауог іп геуеаііпд 
іо из ІЬезе тагуеіоиз ігиіЬз ПОУ/." 



СНАРТЕК. 11 

"Не вауей ІКепі іот тКе ааке 
о ґ Ьіз пате, іо т а к е кпооті 
Ьіз ті<$Ьїу роугег " 

- Р з а ї т 106:8, ІЬікегЬат. ЇЕНОУАН'8 
^ пате із аЬоуе 

аП іЬіпдз апсі оі зиргете ітрогіапсе. Ніз 
пате зіапсіз Пог еуегуіЬіпд іЬаі із доосі, 
риге, гідЬіеоиз апсі Ьоіу. Ніз пате зіапсіз 
іог Ьіз ригрозе іоу/агсі аіі сгеаііоп. Ніз 
пате теапз іЬаі Ье із іЬе Макег оі Ьеауеп 
апсі еагіЬ апсі іЬе ЄИУЄГ О£ 1і£е іо аіі іЬаі 
зЬаіі ЄУЄГ Ьауе 1і£е. Сепіигіез адо 8аіап 
сЬаІІепдесі іЬе пате оі іЬе Мозі НідЬ, апсі 
£гот іЬеп іШ ПОУ/ 8аіап Ьаз ЬгоидЬі дгеаі 
гергоасЬ ироп іЬе пате о£ АІтідЬіу Оосі. 
ІІпсіег іЬе іпйиепсе оі іЬаі у/іскесі опе іЬе 
таззез оі Ьитап сгеаііоп Ьауе с!е£атес1 
^ЬоуаЬ'8 Ьоіу пате. ТЬе АІтідЬіу Оосі 
із Іопд-зиіїегіпд апсі регтііз іЬе у/іскесі іо 
ригзие іЬеіг соигзе о£ у/іскесіпезз ипііі Ьіз 
ОУ/П сіие ііте іо ехаїі апсі уіпсіісаіе Ьіз 
пате. ТЬе сіау о£ сотріеіе уіпсіісаііоп о£ 
^ЬоуаЬ'з Ьоіу пате із підЬ. Бигіпд іЬе 
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іопд регіосі оі і іте ігот іЬе геЬеИіоп іо 
ІЬе ііте оі уіпсіісаііоп ^ЬоуаЬ Ьаз ВЬОУ/П 
Ьів £аУОГ іо ІЬове У/ЬО оЬеу Ьіт, апсі іЬів 
Ье Ьав сіопе ргітагіїу £ог Ьів ОУ/П пате'в 
ваке. 

Меп оі іЬе у/огісі депегаїїу іЬіпк тоге 
ЬідЬІу оі іЬетзеїуез ІЬап іЬеу оидЬі іо 
іЬіпк. Мапу СЬгівііапв Іікеу/іве £а11 іпіо 
іЬе вате еггог. Меп ивиаііу іаке іЬет
зеїуез іоо вегіоивіу апсі тадпі£у іЬеіг ОУ/П 
ітрогіапсе. Виїегз апсі Іеасіегз атопдзі іЬе 
паііопз ГЄСЄІУЄ зоте роу/ег, аиіЬогііу апсі 
Ьопог £гот іЬе реоріе апсі £ог іЬаі геазоп 
Ьесоте ЬідЬГу ехаїіесі іп ІЬеіг ОУ/П тіпсі. 
ТЬе геїідіоиз Іеасіегз, аІіЬоидЬ сіаітіпд іо 
8егуе босі, сіо поі діуе іЬе Ьопог апсі діогу 
іо Сгосі'з пате ІЬаі І8 сіие Ьіт, Ьиі іЬеу 
іаке ІЬе Ьопог апсі ргаіве іо іЬетзеїуез. 
ТЬеу зсогп іЬе соипзеї оі ^ЬоуаЬ'з ТУогсі 
апсі риі £огу/агсІ іЬе соипзеї апсі ігасііііоп 
о£ теп іп іЬе ріасе апсі зіеасі о£ іЬе "УУОГСІ 
о£ Оосі. ТЬеу гиіе ІЬе геїідіоиз огдапіга-
ііопз ассогсііпд іо ІЬеіг ОУ/П у/огісіїу у/із
сіот апсі іЬиз іигп ІЬе реоріе іо іЬетзеїуез 
апсі ау/ау £гот АІтідЬіу Сгосі. ̂ ЬоуаЬ Ьав 
регтіііесі іЬет іо до оп іп ІЬеіг ОУ/П у/ау 
о£ зеШзЬпезз апсі Ьаз поі Ьіпсіегесі ІЬет іп 
іЬеіг у/огк у/ЬісЬ Ьаз гергоасЬесІ Ьіз пате, 
Ьиі іп Ьів сіие ііте, ав Сіосі аппоипсев, Ье 
у/Ш іаке поіісе о£ іЬозе У/ЬО гергоасЬ Ьів 
пате апсі у/Ш сіиіу гесотрепве іЬет. Ве-
саиве ІЬе пате о£ ^ЬоуаЬ із о£ іЬе ЬідЬ-
еві ітрогіапсе іЬе гесіетрііоп апсі ваіуа-
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ііоп о£ шеп І8 оі еесопсіагу апсі £аг Іезз і т 
рогіапсе. ТЬеге£оге Ьитап сгеаіигез зЬоиІсІ 
іеагп іо іЬіпк о£ ІЬетзеїуез аз сіерепсіепіз 
ироп іЬе Ьогсі. 

Л¥"Ьеп 8аи1 о£ Тагзиз у/аз а тетЬег о£ 
іЬе ВапЬесІгіп, апсі а іеасЬег о£ "ІЬе ^у /з ' 
геїідіоп", Ье гергоасЬесІ іЬе пате о£ Зеко-
уаЬ Оосі апсі іЬе Ьогсі ^зиз СЬгізі. Виі 
у/Ьеп Ье зау/ Ьіз дгеаі еггог Ье зігаідЬіу/ау 
£асес! аЬоиі апсі СІЄУОІЄСІ ЬітзеК у/ЬоІГу апсі 
ипзеїпзЬГу іо іЬе зегуісе о£ Сосі апсі СЬгізі. 
ТЬеп Ье астаопізЬесІ Ьіз £Є11ОУ/ £О11ОУ/ЄГ8 о£ 
СЬгізі ^зиз іп іЬезе у/огсіз: "Еог І зау, 
ІЬгоидЬ іЬе дгасе діуеп ипіо те , іо еуегу 
тап іЬаі із атопд уои, поі іо ІЬіпк о£ Ьіт-
зе1£ тоге ЬідЬІу ІЬап Ье оидЬі іо ІЬіпк; 
Ьиі іо іЬіпк зоЬегІу, ассогсііпд аз Сосі ЬаіЬ 
сіеаіі іо еуегу тап іЬе теазиге о£ £аііЬ." 
—Еотапз 12: 3. 

Мапі£езі1у а тап у/Ьо Ьаз по £аііЬ іп Сосі 
апсі Ьіз ЛУогсІ саппоі іЬіпк зоЬегІу о£ Ьіт-
зе1£. ТЬе дгеаіег а тап'з £аііЬ, іЬе тоге Ье 
арргесіаіез Ьіз геІаііопзЬір іо ІЬе Сгеаіог. 

Мапу СЬгізііапз у/Ьо Ьауе Іеапесі іо іЬеіг 
ОУ/П зешзЬ ипсіегзіапсііпд Ьауе соте іо ІЬе 
сопсіизіоп іЬаі Сосі Ьаз саііесі ІЬет іо ІЬе 
Ьеауепіу саШпд Ьесаизе Ье пеесіз ІЬет іо 
орегаіе іЬе ипіуегзе. Іп іЬіз іЬеу аге уегу 
у/гопд. ТЬеу ЗУ/ЄІІ ир апсі ехЬіЬіі іЬеіг і т 
рогіапсе, Ьиі іЬеу арреаг гісіісиїоиз іп ІЬе 
зідЬі о£ іЬе Ьогсі. Сосі зеїесіесі іЬе Ізгаеі-
ііез аз Ьіз іурісаі реоріе £ог Ьітзе1£, іо ІЬе 
ехсіизіоп о£ аіі оіЬег паііопз. ТЬе Ізгаеіііез 
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іЬеп гедагсіесі іЬетзеїуез аз оі* уегу дгеаі 
ітрогіапсе апсі іпсІіврепзаЬІе іо ІЬе Ьогсі. 
Рог іЬіз геазоп ІЬеу МІ еазу уісіітз іо ге
їідіоп ог сіетопізт. ТЬеу соттіііесі зіпз 
апсі £огдоі Оосі; Ьиі у/Ьеп ІЬеу герепіесі 
апсі сгіесі ипіо іЬе Ьогсі Ье Ьеагй іЬет апсі 
геіигпесі іЬет іо Ьіз £ауог. Бісі ^ЬоуаЬ 
£огдіуе іЬет апсі ГЄСЄІУЄ ІЬет адаіп іпіо 
Ьіз £ауог Ьесаизе Ье пеесіесі ІЬет ог Ьесаизе 
ІЬеу у/еге у/огіЬу? N0 ; Ьиі Ье сіісі зо £ог 
Ьіз ОУ/П пате'з заке. ^ЬоуаЬ'з пате у/аз 
аі іззие, апсі іог Ьіз пате'з заке Ье сопііп-
иесі іо Ье іопд-зийегіпд іоу/агсі Ьіз іурісаі 
реоріе апсі сопііпиесі іо ЗЬОУ/ Ьіз тегсу іо
у/агсі іЬет. Оосі асісігеззесі ІЬезе у/огсіз іо 
ІЬе Ізгаеіііез, апсі іЬеу арріу у/ііЬ зігопдег 
£огсе іо аіі у/Ьо Ьауе зіпсе тасіе а соуепапі 
іо сіо Ьіз У/Ш, іо У/ІІ: "ТЬеп заісі І ипіо 
іЬет, Сазі уе ау/ау еуегу тап іЬе аЬоті-
паііопз о£ Ьіз еуез, апсі сІеШе поі уоиг-
ВЄГУЄЗ У/ІІЬ іЬе ісіоіз оі Едурі: І а т ІЬе 
Ьогсі уоиг Сосі. Виі ІЬеу геЬеІІес! адаіпзі 
те , апсі у/оиісі поі Ьеагкеп ипіо т е : . . . 
Виі І у/гоидЬі £ог т у пате'з заке, іЬаі іі 
зЬоиІсІ поі Ье роїіиіесі Ьеіоге іЬе ЬеаіЬеп, 
атопд у/Ьот ІЬеу у/еге, іп у/Ьозе зідЬі І 
тасіе тузеК кпоу/п ипіо ІЬет, іп Ьгіпдіпд 
іЬет £огіЬ оиі о£ ІЬе Іапсі о£ Едурі."— 
Егекіеі 20:7-9. 

ТЬе Ізгаеіііез ііте апсі адаіп іигпесі іо 
геїідіоп, ог сіетопізт, атопдзі іЬе ЬеаіЬеп 
ог поп-ізгаеіііе паііопз у/ЬііЬег іЬеу у/епі: 
"Виі І Ьасі рііу £ог тіпе Ьоіу пате, у/ЬісЬ 
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Ше Ьоизе оі Ізгаеі Ьасі ргоіапесі атопд Ше 
ЬеаШеп, у/ЬіШег Шеу у/епі. ТЬегеіоге зау 
ипіо іЬе Ьоизе оі Ізгаеі, ТЬиз заііЬ Ше Ьогсі 
Оосі, І сіо поі іЬіз іог уоиг закез, О Ьоизе 
оі Ізгаеі, Ьиі іог тіпе Ьоіу пате'з заке, 
у/ЬіеЬ уе Ьауе ргоіапесі атопд іЬе ЬеаіЬеп, 
у/ЬііЬег уе у/епі. Апсі І у/Ш запсіііу т у 
дгеаі пате, у/ЬісЬ у/аз ргоіапесі атопд ІЬе 
ЬеаіЬеп, у/ЬіеЬ уе Ьауе ргоіапесі іп іЬе тісізі 
оі Шет; апсі ІЬе ЬеаіЬеп зЬаіі кпоу/ іЬаі І 
а т Ше Ьогсі, заііЬ Ше Ьогсі Сіосі, у/Ьеп І 
зЬаіі Ье запсіійесі іп уои Ьеіоге Шеіг еуез." 
—Егекіеі 36:21-23. 

Сіосі СІМ поі Ьіпсіег Ше Ізгаеіііез іп 
у/аїкіпд іп іЬе у/ау оі сіетопізт ог геїі
діоп у/ЬісЬ у/аз ргасііеесі Ьу іЬе ЬеаіЬеп ог 
паііопз гоипсі аЬоиі іЬет, Ьиі у/Ьеп Шеу 
герепіесі іог Шеіг у/гопд соигзе апсі іигпесі 
адаіп іо Оосі апсі сгіесі ипіо Ьіт Ье ге
сеіуесі Шет, поі іог Шеіг заке, Ьиі Ьесаизе 
Ье Ьасі риі Ьіз пате ироп Шет. ТЬе Із-
гаеіііез у/еге Оосі'з іурісаі реоріе, апсі іЬеу 
іогезЬасІоу/ес! рагіісиїагіу Ше реоріе у/Ьо, 
сіигіпд Ше регіосі оі ііте ігот Ше ароз
іїез іо іЬе зесопсі сотіпд оі СЬгізі, Ьауе 
сіаітесі іо Ье іоііоу/егз оі СЬгізі ^зиз 
апсі Ьауе арреагесі апсі саггіесі оп Шеіг 
у/огк ипсіег Ше пате оі "СЬгізіепсІот". 
Мозі оі зисЬ регзопз Ьауе ргасііеесі геїі
діоп сопігагу іо Ше "УУогсІ оі Оосі, апсі Оосі 
Ьаз поі ргеуепіесі Шет ігот сіоіпд зо, Ьиі 
Ьаз сопііпиесі іо у/огк у/ііЬ Шозе у/Ьо сіо 
ЗЬОУ/ іаііЬ апсі оЬесІіепсе іо Ше епсі Шаі 
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Ье тідЬі Ьгіпд іогіЬ а ІаііЬіиІ "реоріе іог 
Ьіз пате". Аі іЬе арреагіпд оі іЬе Ьогсі 
Лезиз аі іЬе іетріе іп 1918 Ье з'исідесі Ьіз 
реоріе апсі зерагаіесі іЬе арргоуесі опез 
ігот ІЬе оіЬегз апсі зепі іогіЬ іЬезе ар
ргоуесі опез аз у/ііпеззез іо ІЬе пате оі 
ЛеЬоуаЬ "іЬаі іЬеу [тідЬі] ойег ипіо ІЬе 
Ьогсі ап ойегіпд іп гідЬіеоизпезз", іо у/іі, 
іЬе ргаізе оі іЬеіг Ирз.—МаїасЬі 3:1-3; Не
Ьгеу/з 13:15. 

"ОіЬег ЗЬеер" 
Іі із іЬе у/Ш оі Оосі іЬаі СЬгізі Лезиз 

ПОУ/ даіЬег ипіо Ьітзеїі Ьіз "оіЬег зЬеер", 
апсі іЬезе аге сіезідпаіесі іп іЬе Всгіріигез 
аз "регзопз оі доосі-у/Ш" ог "ЛопасІаЬз". 
Науіпд ригсЬазесІ іЬет у/ііЬ Ьіз ОУ/П рге-
сіоиз Ьіоосі, іЬе Ьогсі ПОУ/ зеіз Ьеіоге ІЬет 
Ьіз теззаде оі ігиіЬ іо іЬе епсі іЬаі іЬозе 
у/Ьо Ьеаг апсі ЬЄІІЄУЄ апсі оЬеу Ьіт тау 
8еек Ьіт апсі йпсі іЬе у/ау іо Иіе. ТЬіз Ье 
сіоез поі сіо Ьесаизе оі ІЬе ітрогіапсе оі 
ІЬе Ьитап сгеаіигез У/ЬО аге Ьіз "оіЬег 
зЬеер", Ьиі Ье даіЬегз іЬет іо Ьітзеїі Ье
саизе іЬе пате оі ЛеЬоуаЬ Сосі із ІПУОГУЄСІ 
апсі іЬе пате оі СЬгізі Лезиз із Ипкесі сіі-
гесіїу у/ііЬ іЬе пате оі Ьіз ЕаіЬег. ТЬеге
іоге у/Ьаі Сосі із ПОУ/ сіоіпд іоу/агсі іЬозе 
оі доосі-у/Ш із іог Ьіз пате'з заке. ТЬозе 
у/Ьо аге зауесі апсі ЬгоидЬі ІЬгоидЬ іЬе 
дгеаі ІгіЬиІаііоп оі Агтадесісіоп у/Ш Ье 80 
іауогесі, поі Ьесаизе оі іЬеіг ОУ/П тегіі, Ьиі 
Ьесаизе ЛеЬоуаЬ'з пате із ІПУОІУЄСІ, апсі 
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Шеу т і ї Ье вауесі "іог Ьіз пате'з заке, 
ІЬаі Ье тідЬі таке Ьіз тідЬіу роу/ег іо 
Ье кпоу/п".— Рзаїт 106:8. 

"Рог Нія ^ т е " 
Іі у/ав зоте ііте аііег Репіесові апсі іЬе 

сотіпд оі ІЬе Ьоіу зрігіі іЬаі ІЬе арозіїез 
оі ^виз СЬгізі Ьедап іо ипсіегзіапсі апсі 
арргесіаіе у/Ьу Сосі Ьасі тасіе вагуаііоп 
роззіЬІе іог теп у/Ьо оЬеуесІ Ьіт, апсі іЬаі 
у/ііЬоиі гедагсі іо паііопаїііу. Р/р іо іЬаі 
ііте Сосі Ьасі сіеаіі т і Ь іЬе ^У /В аіопе, 
апсі ІЬе ТЄУ/З іЬоидЬі вагуаііоп у/ав іог 
іЬет аіопе; Ьиі іп іЬів іЬеу шеге у/гопд. 
"уУЬеп іЬе дозреї оі іЬе Кіпдсіот у/ав йгзі 
іакеп іо іЬе поп^еу/в іЬеге у/ав іог а ііте 
зоте сііііегепсе оі оріпіоп атопдзі ІЬе ароз
іїез аз іо ІЬе ргоргіеіу оі зисЬ. ТЬеу аз-
ветЬІес! аі ^гиваїет апсі сопзісіегесі іЬе 
таііег, апсі ІЬе Ьоіу зрігіі сіігесіесі іЬет, 
апсі ВагпаЬаз апсі Раиі сіесіагесі ІЬаі Сосі 
Ьасі у/гоидЬі тігасіез атопдзі ІЬе поп-^ЄУ/В, 
оі у/ЬісЬ іЬеу у/еге у/ііпевзез. ТЬеп оіЬегз 
аі іЬаі тееііпд вроке: "Апсі аііег ІЬеу Ьасі 
Ьеісі іЬеіг реасе, ^ т е з апзу/егесі, зауіпд, 
Меп апсі ЬгеіЬгеп, Ьеагкеп ипіо т е : Вітеоп 
ЬаіЬ сіесіагей ЬОУ/ СОСІ аі іЬе йгві сіісі УІЗІІ 
ІЬе Оепіііез [поп^еу/в], іо іаке оиі оі ІЬет 
а реоріе іог Ьіз пате. Апсі іо ІЬіз адгее іЬе 
у/огсіз оі іЬе ргорЬеіз; аз іі із у/гіііеп, Аііег 
ІЬів І у/Ш геіигп, апсі У/Ш Ьиіїсі адаіп ІЬе 
ІаЬегпасІе оі Бауісі, у/ЬісЬ із іаііеп СІОУ/П; 
апсі І у/Ш Ьиіїсі адаіп ІЬе гиіпв іЬегеоі, апсі 
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І т і ї зеі; іі; ир; іЬаі іЬе гезісіие о£ теп 
тідЬі зеек а£іег іЬе Ьогсі, апсі аіі іЬе Оеп-
іііез, ироп у/Ьот т у пате із саііесі, заііЬ 
ІЬе Ьогсі, у/Ьо сіоеіЬ аіі ІЬезе ІЬіпдз." (Асіз 
15:13-17) ТЬиз іЬе Ьогй Оосі тасіе іЬет 
ипсіегзіапсі ІЬаі Ье у/аз іакіпд оиі £гот 
атопд оЬесІіепі теп а реоріе /ог Мз пате, 
апсі іЬіз Ье у/аз сіоіпд у/ііЬоиі гезресі іо рег
зопз ог паііопаїіііез. 

ТЬе реоріе зо іакеп оиі £гот іЬе у/огИ 
£ог іЬе пате о£ ^ЬоуаЬ аге іЬе опез У/ЬО Ье
соте ^ЬоуаЬ'в у/ііпеззез іо сіесіаге Ьіз риг
розе апсі іо таке кпоу/п Ьіз пате іЬгоидЬ-
оиі іЬе еагіЬ іттесИаіегу ргесесііпд іЬе ііте 
у/Ьеп Оосі ЗЬОУ/З Ьіз роу/ег адаіпзі іЬе ог-
дапігаііоп о£ Ваіап, у/ЬісЬ Ье у/Ш сіо аі 
Агтадесісіоп. ТЬіз із ехасіїу іп Ьагтопу 
у/ііЬ Ьіз сіесіагаііоп тасіе іо ІЗаіап Іопд 
сепіигіез адо.—Ехосіиз 9:16. 

ТЬове у/Ьо аге ІЬиз іакеп оиі аз а рео
ріе £ог ^ЬоуаЬ'з пате тизі Ьеаг іезііто
пу іо Ьіз пате апсі тизі саггу ІЬе Ьогсі'з 
теззаде сопсегпіпд Ьіз пате апсі Ьіз кіпд
сіот іо оіЬегз У/ЬО у/Ш Ьеаг. А11 зисЬ £аііЬ-
£и1 опез аге ТеЬоуаЬ'з у/ііпеззез, апсі ІЬе 
у/огк іп у/ЬісЬ іЬеу аге епдадесі із Оосі'з 
у/огк, у/ЬісЬ Ье сіезідпаіез іп Ьіз Всгіріигез 
а8 "Ьіз зігапде у/огк" Ьесаизе іЬаі у/огк 
ехрозез ІЬе £а11асу о£ геїідіоп апсі зеетз 
"зігапде" іо геїідіоиз теп. Іі із іЬе реоріе 
о£ доосі-у/Ш іоу/агсі Оосі У/ЬО Ьеаг іЬе тез
заде, апсі у/Ьо діуе Ьеесі ІЬегеіо, апсі у/Ьо 
йее іо іЬе Ьогсі £ог ге£иде апсі ргоіесііоп, 
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у/ЬіеЬ іЬеу вее ІЬеу тизі сіо Ьеіоге іЬе ех-
ргеззіоп оі Оосі'в у/гаіЬ аі Агтадесісіоп. 
ТЬезе реоріе оі доосі-у/Ш аге ІЬе "оіЬег 
зЬеер" оі іЬе Ьогсі, у/Ьо ігот іЬаі ііте 
опу/агсі ипііі Агтадесісіоп ІаііЬіиІІу сіо ІЬе 
у/Ш оі Оосі апсі у/Ьо, сіоіпд зо, зЬаіі іп сіие 
ііте Ьесоте ІЬе "дгеаі тиііііисіе". ТЬезе 
аге зауесі апсі соттіззіопесі Ьу ІЬе Ьогсі 
Оосі ІЬгоидЬ СЬгізі ̂ зиз іо сіо сегіаіп у/огк, 
поі іог іЬеіг закез, Ьиі іог Ьіз Ьоіу пате'з 
заке. АП Ьопог апсі ргаізе аге сіие іо ^Ьо-
уаЬ Сосі; іЬегеіоге іі із у/гіііеп іп Ьіз ^огсі: 
"ОІУЄ ипіо іЬе Ьогсі іЬе діогу сіие ипіо Ьіз 
пате; у/огзЬір іЬе Ьогсі іп іЬе Ьеаиіу оі 
Ьоііпезз.''—Рзаїт 29:2. 

5 М Е Ш РЕТЕЕУІ5ІТ5 ГІК.5Т С Е Ї Ш Ь Е З 
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А11 регзопз у/Ьот іЬе Ьогсі Оосі Ьаз изесі 
іо Ьеаг іезіітопу Ье Ьаз изесі іог Ьіз пате'з 
заке. "уУЬеп ^ЬоуаЬ зепі Мозез іпіо Едурі 
іо Іеасі іЬе Ізгаеіііез оиі оі іЬаі Іапсі у/Ьеге 
іЬеу шеге орргеззесі Ье сіісі зо іог Ьіз ОУ/П 
пате'з заке. Не іоок іЬе Ізгаеіііез оиі оі 
Едурі іо Ье изесі іо Ьеаг іезіітопу іо Ьіз 
пате. "Апсі у/Ьаі опе паііоп іп іЬе еагіЬ 
із Ике ІЬу реоріе, ЄУЄП Ике Ізгаеі, у/Ьот 
Оосі у/епі іо гесіеет іог а реоріе іо Ьіт
зеїі, апсі іо таке Ьіт а пате, апсі іо сіо іог 
уои дгеаі іЬіпдз апсі іеггіЬІе, іог іЬу Іапсі, 
Ьеіоге іЬу реоріе, у/ЬісЬ іЬои гесіеетесізі 
іо іЬее ігот Едурі, ігот іЬе паііопз апсі 
ІЬеіг досіз?" (2 Йатиеі 7:23; 1 СЬгопісІез 
17:21) Науіпд сЬозеп іЬе Ізгаеіііез іо Ье 
изесі аз у/ііпеззез іо Ьіз пате, Оосі у/гоидЬі 
у/ііЬ іЬет іЬегеаііег іог Ьіз ОУ/П пате'з 
заке. 

АП іЬе Ьоіу ргорЬеіз зеїесіесі апсі зепі 
іогіЬ Ьу ^ЬоуаЬ у/еге изесі іо Ьеаг у/ііпезз 
іо Ьіз пате. ТЬозе теп, іодеіЬег у/ііЬ оіЬег 
іаііЬіиІ теп оі оісі, Оосі зеїесіесі апсі изесі 
іог Ьіз пате'з заке, апсі іог іЬаі геазоп аіі 
оі іЬет у/еге у/ііпеззез іог ^ЬоуаЬ апсі 
ргорегіу саііесі '^еЬоуаЬ'з у/ііпеззез". Зе-
гизаіет у/аз іЬе іурісаі Ьоіу сііу, апсі Оосі 
риі Ьіз пате оп ^гизаіет, апсі іЬеге Ье 
саизесі 8о1отоп іо Ьиіїсі іЬе іетріе, апсі 
іЬаі у/аз іог Ьіз пате'з заке.—1 Кіпдз 9: 3. 

\УЬеп ^зиз у/аз зепі оі Оосі іо ІЬе еагіЬ 
Ье сате, поі іо тадпііу Ьітзеїі, Ьиі іо тад-
пііу Ьіз ЕаіЬег'з пате апсі іо Ьеаг іезіі-
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топу сопсегпіпд Ьіз ЕаіЬег. (ЛоЬп 5: 43) 
Л"езиз сіні іезіі£у іо апсі д1огі£у Ьіз ЕаіЬег'з 
пате у/Ьііе оп іЬе еагіЬ. (ЛоЬп 12:28) ТЬе 
сарііаі огдапігаііоп о£ ЛеЬоуаЬ, сотрозесі 
оі СЬгізі Лезиз апсі іЬе 144,000 тетЬегз оі 
Ьіз Ьосіу апсі кпоу/п аз "2іоп" ог ІЬе о£Ь-
сіаі огдапіяаііоп оі* ЛеЬоуаЬ, із Ьиіїсіесі ир 
£ог іЬе заке оі Л~еЬоуаЬ'в пате. Сосі дауе 
іо Левиз ІУ/ЄІУЄ арозіїез, аіі оі у/Ьот у/еге 
£аііЬ£и1 ехсері опе. 0£ іЬе £аііЬ£и1 опез 
Л"езиз зауз іо ЛеЬоуаЬ: " І Ьауе тапі£езіес1 
іЬу пате ипіо іЬе теп у/ЬісЬ ІЬои дауезі 
т е оиі оі іЬе у/огісі: ІЬіпе іЬеу у/еге, апсі 
ІЬои дауезі ІЬет т е ; апсі ІЬеу Ьауе кері 
ІЬу у/огсі."—ЛоЬп 17:6. 

А11 іЬе тетЬегз о£ "іЬе Ьосіу оі СЬгізі" 
аге зеїесіесі іо Ьеаг у/ііпезз іо іЬе пате апсі 
кіпдсіот оі ЛеЬоуаЬ Ье£оге оіЬегз. \¥Ьеп 
Сосі'з зегуапіз аге іп ігоиЬІе Ье Ьгіпдз іЬет 
оиі о£ ігоиЬІе £ог Ьіз пате'з заке, ЄУЄП аз 
Ье зауесі Ьіз іурісаі реоріе £ог Ьіз пате'з 
заке.—Рзаїт 143:11. 

ТЬе дгеаі іззие ог диезііоп £ог сіеіегті-
паііоп, апсі у/ЬісЬ із Ье£оге аіі сгеаііоп, із 
ІЬе пате о£ ЛеЬоуаЬ, іЬе АІтідЬіу Сосі. 
^Ьо із ІЬе зиргете апсі аІтідЬіу Опе? 
ТЬе Мозі НідЬ, ІЬе зиргете апсі аіі-роу/ег-
£и1, із ЛеЬоуаЬ. ТЬіз дгеаі ігиіЬ Ваіап сііз-
риіез, апсі іЬеге£оге іЬе пате о£ ЛеЬоуаЬ 
тизі Ье уіпсіісаіесі, апсі іі у/Ш Ье уіпсіісаіесі 
сотріеіеіу Ьу ЛеЬоуаЬ іп Ьіз сіие ііте. Ле-
ЬоуаЬ Оосі із іЬе £оипіаіп о£ 1і£е, апсі еуегу-
опе у/Ьо саііз ироп ЛеЬоуаЬ'з пате Ьаз іЬе 
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оррогіипііу іо Ье зауесі £гош сІеаіЬ; Ьиі по 
оіЬегз у/Ш Ье зауесі ігот сІеаіЬ. (Еотапз 
10:13) ЕЬоуаЬ Ьаз риі Ьіз пате ироп Ьіз 
оШсіаІ ог сарііаі огдапіяаііоп, апсі ІЬгоидЬ 
іЬе Неасі оі іЬаі огдапігаііоп Ье дгапіз Іііе 
іо аіі у/Ьо саіі ироп апсі у/Ьо гетаіп ІаііЬ
іиІ апсі ігие іо Ьіз пате. («Гоеі 2: 32; Асіз 
2: 21) №оі опе оі ІЬезе Ьгіпдз апу ргойі іо 
Сгосі, ЄУЄП аз ^зиз заісі: "ЛУЬеп уе зЬаіі 
Ьауе сіопе аіі іЬозе іЬіпдз у/ЬісЬ аге еот-
тапсіесі уои, зау, Т¥е аге ипргойіаЬІе зегу
апіз : у/е Ьауе сіопе ІЬаі у/ЬіеЬ у/аз оиг сіиіу 
іо До. "—Ьике 17:10. 

Оой із ипсіег по оЬНдаііоп іо зауе апу-
опе, Ьиі Ье сіоез зауе іЬозе у/Ьо еаП ироп 
Ьіз пате апсі у/Ьо гепсіег іЬетзеїуез у/ііі-
іпдіу іп оЬесІіепсе іо Ьіт; апсі Ье гесеіуез 
іЬет апсі зауез ІЬет іог Ьіз ОУ/П пате'з 
заке апсі іог іЬе уіпсіісаііоп оі Ьіз пате. 

"Шіу сіоез ^еЬоуаЬ регтіі Ьіз зегуапіз іо 
Ье регзесиіесі? Весаизе оі 8аіап'з сЬаІІепде 
іо Оосі іЬаі по тап у/Ш гетаіп ІаііЬіиІ іо 
Оосі у/Ьеп риі іо іЬе ЗЄУЄГЄ іезі. (ЛоЬ 2:5) 
^еЬоуаЬ сіоез поі сотреї апуопе іо оЬеу Ьіт, 
Ьиі Ье зеіз Ьеіоге тап Іііе апсі сІеаіЬ апсі 
Ье регтііз тап іо сЬоозе, апсі ІЬозе у/Ьо 
сЬоозе іо зегуе Оосі апсі у/Ьо риі іогіЬ іЬеіг 
уегу Ьезі епсіеауогз іо сіо зо Оосі зауез іог 
Ьіз пате'з заке апсі ІЬе уіпсіісаііоп оі Ьіз 
пате. Іі із іЬе БЄУІІ, іЬе еЬіеі оі сіетопз, 
апсі Ьіз адепіз ІЬаі регзесиіе ІЬе зегуапіз 
оі Оосі Ьесаизе ІЬеу сіееіаге іЬе пате оі ІЬе 
Мозі НідЬ. Іі у/Ш Ье іоипсі ІЬаі іп пеагіу 
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еуегу іпзіапсе Шозе У/ЬО регзесиіе іЬе у/іі
пеззез оі іЬе Ьогсі аге геїідіопізіз апсі ргас
іісе геїідіоп; апсі іЬіз із іигіЬег ргооі оі 
іЬе іасі іЬаі геїідіоп із ІЬе іпзігитепі оі 
іЬе ВЄУІІ іо Ьііпсі теп апсі іЬеп іо изе іЬозе 
Ьііпсіесі опез іо регзесиіе іЬе зегуапіз оі 
ЕЬоуаЬ апсі СЬгізі ^зиз.—2 СогіпіЬіапз 
4:3,4. 

СОЙ Гог£оііеп 
ТЬе паііоп оі Ізгаеі у/еге ІЬе іурісаі соу

епапі реоріе оі Сосі апсі у/еге изесі Ьу Ьіт 
іо іогезЬасІоу/ Ьіз соуепапі реоріе ипсіег 
СЬгізі, апсі Ьепсе ІЬе Ізгаеіііез аге кпоу/п 
аз а іурісаі реоріе. ТЬаі у/ЬісЬ сате іо разз 
ироп Ізгаеі аррііез рагіісиїагіу іо ІЬе ргез
епі ііте, Ьесаизе у/е аге ПОУ/ аі ІЬе епсі 
оі іЬе у/огИ, апсі Сосі такез кпоу/п іЬезе 
ігиіЬз іо Ьіз іаііЬіиІ зегуапіз ІЬаі іЬеу 
тау ГЄСЄІУЄ сотіогі апсі Ьауе іЬеіг Ьоре 
зігепдіЬепесІ. — 1 СогіпіЬіапз 10:11; Ео
тапз 15:4. 

Іп іЬе сіауз оі іЬе арозіїез СЬгізііапііу 
дгеу/ апсі тапу регзопз Ьееате ІОПОУ/ЄГЗ оі 
СЬгізі ^зиз. 8Ьогі1у аііег іЬе сІеаіЬ оі іЬе 
арозіїез ап огдапіяаііоп у/аз іогтесі у/ЬісЬ 
у/аз ІаЬеІесІ "іЬе СЬгізііап геїідіоп". Ьаі-
ег оіЬег огдапіяаііопз зітіїаг у/еге іогтесі 
апсі іЬеу орегаіесі ипсіег іЬе пате "СЬгіз
ііап геїідіоп". ТЬезе геїідіоиз огдапігаііопз 
зргеасі іЬгоидЬоиі іЬе паііопз, апсі тапу оі 
іЬе паііопз оі еагіЬ ассеріесі ІЬаі "СЬгіз
ііап геїідіоп" апсі сіаітесі іо Ье "СЬгізііап 
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паііопз", апсі Ьепсе зисЬ паііопз Ьауе Ьееп 
кпоу/п апсі аге кпоу/п аз "СЬгізіепсІот". 
Весаизе іЬе паііоп оі Ізгаеі іеіі ау/ау ігот 
Оосі, іЬе Ьогсі Оосі саііесі ІЬет "Ьаскзікі-
егз", апсі іп іЬаі ІЬе Ізгаеіііез іогезЬасІ-
ОУ/ЄСІ "СЬгізіепсІот" аз зЬе ехізіз ПОУ/ ир
оп іЬе еагіЬ. АІіЬоидЬ сіаітіпд іо ІОІІОУ/ 
СЬгізі апсі іо оЬеу Сосі, іЬе зо-саііесі "СЬгіз
ііап геїідіоп" огдапігаііопз Ьауе Ьесоте 
Ьаскзіісіегз апсі Ьауе з'оіпесі Ьапсіз У/ІІЬ ро-
Іііісаі апсі соттегсіаі огдапіиаііопз іо доу-
егп іЬе еагіЬ. Ву Ьіз ргорЬеі Егекіеі ^е-
ЬоуаЬ Іопд адо сІезсгіЬесІ "СЬгізіепсІот", 
іогеіеНіпд Ьег соигзе оі" асііоп апсі іЬе епсі 
іЬегеоі, апсі іЬаі Не у/оиісі таке аіі кпоу/ 
іЬаі Ье із ЕЬоуаЬ у/Ьеп Ье уіпсіісаіез Ьіз 
Ьоіу пате. (8ее Ьоок Уіпсіісаііоп, іп ІЬгее 
уоїитез.) 

ТЬе паііопз іЬаі Ьауе саііесі іЬетзеїуез 
"СЬгізііап" ог "СЬгізіепсІот" Ьауе Ьееп 
Ьеіоге іЬе Ьогсі ^зив ІЬе дгеаі Лисіде іог 
дисідтепі зіпсе іЬе сотіпд оі іЬе Ьогсі Зе-
зиз іо іЬе іетріе іп 1918. ТЬе ипсіізриі-
есі іасіз ЗЬОУ/ іЬаі аіі зисЬ паііопз саііесі 
"СЬгізіепсІот" аге поу/ ргорегіу ІаЬеІесІ аз 
"Ьаскзіісіегз", Ьесаизе поі опе оі іЬозе па
ііопз ПОУ/ асіуосаіез ог зиррогіз іЬе кіпд
сіот оі ^еЬоуаЬ Оосі ипсіег СЬгізі іЬе Кіпд. 
Оп іЬе сопігагу, аіі паііопз аге адаіпзі Оосі 
апсі Ьіз кіпдсіот апсі ргорозе іо гиіе іЬе 
у/огИ Ьу зеШзЬ теп. ТЬе іоипсіегз оі іЬе 
ІГпііесІ 8іаіез оі Атегіса Йесі ігот геїі
діоиз регзесиііоп іп Еигоре апсі Іосаіесі іп 
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Атегіса, у/Ьеге іЬеу тідЬі у/огзЬір Оосі 
у/ііЬоиі Ьіпсігапсе. Веіпд зо іЬогоидЬІу соп-
уіпсесі о£ іЬе гідЬі о£ тап іо у/огзЬір Оосі 
ассогсііпд іо Ьіз ОУ/П сопзсіепсе, іЬозе £оипс1-
егз о£ іЬе паііоп у/гоіе іпіо іЬе £ипсіатепіа1 
Іау/ о£ іЬе Іапсі іЬаі по Ьшпап роу/ег зЬаіі 
іпіег£еге у/ііЬ апу регзоп іп ІЬе у/огзЬір о£ 
АІтідЬіу Сіосі ассогсііпд іо іЬе сіісіаіез о£ 
Ьіз ОУ/П сопзсіепсе. Еог 150 уеагз, арргохі-
таіеіу, іЬе паііоп апсі ІЬе зіаіез сотрозіпд 
іЬе паііоп Ьауе гесодпігесі іЬе гідЬі о£ еу
егу тап іо у/огзЬір Оосі ассогсііпд іо Ьіз 
ОУ/П сопзсіепсе апсі іЬе соигіз Ьауе зо Ьеісі 
гереаіесіїу. Іп тоге гесепі уеагз іЬеге Ьаз 
Ьееп ап огдапігесі тоуетепі іо іпіег£еге 
у/ііЬ апсі іо регзесиіе ІЬозе у/Ьо у/огзЬір 
Оосі іп зрігіі апсі іп ігиіЬ Ьу сіесіагіпд іЬе 
пате апсі кіпдсіот о£ ЕЬоуаЬ. 

ТЬіз Ьаз Ьееп рагіісиїагіу тасіе тапі£езі 
зіпсе іЬе сотіпд о£ іЬе Ьогсі ^зиз, апсі іЬіз 
із іо Ье ехресіесі ассогсііпд іо ІЬе ргорЬе
сіез у/гіііеп а£огеііте. Віпсе іЬеп іп раг-
іісиїаг іЬе геїідіоиз, роїііісаі, апсі 1ау/-так-
іпд апсі 1ау/-еп£огсетепі Ьосііез о£ ІЬе па
ііоп риі іЬе зіаіе аЬоуе Оосі, апсі Ьу гиіез 
ог 1ау/з аііетрі іо сотреї іЬе реоріе іо 
ЗЄГУЄ Оосі сопігагу іо ІЬеіг ОУ/П сопзсіепсе 
апсі сопігагу іо ^ЬоуаЬ'з ЛУогсІ, апсі ІЬиз 
іо іпсіиїде іп геїідіоиз сегетопіез У/ЬісЬ аге 
адаіпзі Оосі'з У7ОГС1. ТЬегеіоге іп іЬезе па
ііопз аіі іЬе ігие £О11ОУ/ЄГЗ о£ СЬгізі ^зиз 
у/Ьо іпзізі оп аппоипсіпд іЬе пате апсі 
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кіпдсіот о£ Оосі ипсіег СЬгізі; аге Ьаіесі. 
Апсі шЬу аге іЬеу Ьаіесі? 

ТЬе геїідіоиз, роїііісаі апсі соттегсіаі 
гиіегз оі іЬе паііопз оі "СЬгізіепсІот" 
Ьаіе ІЬе ігие зегуапіз оі ЕЬоуаЬ Ьесаизе 
ІЬеу ргосіаіт Ьіз пате апсі Ьіз кіпдсіот. 
ТЬеу Ьауе £огдоііеп Сосі. ЬОУЄ £ОГ Сосі 
апсі Ьіз кіпдсіот із поі атопд іЬет. 8е1£-
ізЬпезз гиіез іп ІЬе Ьеагіз о£ зисЬ теп. Ву 
іЬеіг У70ГСІ8 іЬеу сіаіт іо зегуе Сосі, Ьиі 
іЬеу Ьауе по ІОУЄ £ог ог СІЄУОІІОП ІО Ьіт 
шЬаізоеуег. ТЬе ргезепі-сіау сопсііііоп пош 
ехізііпд атопдзі іЬе паііопз саііесі "СЬгіз
іепсІот" шаз сіеагіу £огеіо1с1 іп іЬе зсгір
іиге, шгіііеп ипсіег іпзрігаііоп £гот Сосі, 
апсі шЬісЬ іЬеге£оге із ргорЬеііс, іо шіі: 
"ТЬіз кпош аізо, ІЬаі іп іЬе Іазі сіауз регії-
оиз іітез зЬаіі соте. Еог теп зЬаіі Ье ІОУ-
егз о£ іЬеіг ошп зеїуез, соуеіоиз, Ьоазіегз, 
ргоисі, ЬІазрЬетегз, сІізоЬесІіепі іо рагепіз, 
ипіЬапк£и1, ипЬоІу, шііЬоиі паіигаї айес-
ііоп, ігисеЬгеакегз, £аІ8е ассизегз, іпсопіі-
пепі, йегсе, сІезрІ8ег8 о£ іЬозе іЬаі аге доосі, 
ігаііогз, Ьеасіу, ЬідЬтіпсІесІ, ІОУЄГЗ О£ ріеаз-
игез тоге іЬап ІОУЄГЗ О£ СОСІ ; Ьауіпд а £огт 
о£ досіїіпезз, Ьиі сіепуіпд іЬе рошег іЬегео£; 
£гот зисЬ іигп ашау." — 2 ТітоіЬу 3:1-5. 

СосГя Іисідтепі 
Тосіау іЬе геїідіоиз огдапігаііопз Ьауе 

апсі ехЬіЬіі а £огт о£ досіїіпезз апсі рег-
£огт сегетопіез, сіаітіпд іо Ьопог Сосі, 
Ьиі іп £асі ІЬеу аге адаіпзі Сосі апсі адаіпзі 
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Ьіз кіпдсіот. ТЬе соттапсі о£ Ше Ьогсі'з 
\¥огс1 іо іЬозе у/Ьо ІОУЄ гідЬіеоизпезз із 
іЬаі іЬеу зЬоиІсІ іигп ау/ау £гот зисЬ геїі
діоиз огдапігаііопз, Ьауе поіЬіпд іо сіо У/ііЬ 
іЬет, апсі Йее іо СЬгізі апсі іо Ьіз кіпдсіот. 
Мапу регзопз о£ доосі-у/Ш іоу/агсі Сосі, апсі 
у/Ьо Ьауе Ьееп аззосіаіесі у/ііЬ зисЬ геїідіоиз 
огдапігаііопз, аге ПОУ/ £о11оу/іпд іЬе 8сгір-
іигаї асіуісе апсі аге зЬиппіпд геїідіоп, Йее-
іпд іЬеге£гот, апсі сіііідепііу зеекіпд ІЬе 
Ьогсі. А11 регзопз о£ доосі-у/Ш іоу/агсі Сосі 
у/Ш ПОУ/ іигп ау/ау £гот геїідіоп апсі Йее 
іо ІЬе кіпдсіот ипсіег СЬгізі, апсі іЬіз ІЬеу 
у/Ш сіо апсі тизі сіо Ье£оге Агтадесісіоп і£ 
іЬеу у/Ш Ье зауесі. ЕасЬ опе тизі сЬоозе 
£ог Ьітзе1£. 

А11 іЬозе у/Ьо Ьауе рго£еззес1 іо зегуе Сосі 
апсі СЬгізі апсі у/Ьо ПОУ/ оррозе Сосі апсі Ьіз 
кіпдсіот ипсіег СЬгізі аге "у/іскесі" у/ііЬіп 
ІЬе теапіпд о£ ІЬе Всгіріигез. Іп ІЬе пеаг 
£иіиге іЬе у/гаіЬ о£ АІтідЬіу Сосі адаіпзі 
аіі у/іскесіпезз У/Ш Ье ехргеззесі аі Агта
десісіоп іп іЬе тозі сіеуазіаііпд ігіЬиІаііоп 
іЬе У/ОГІСІ у/і11 ЄУЄГ Ьауе кпоу/п. (МаііЬеу/ 
24: 21) Іп іЬаі ІгіЬиІаііоп аП ІЬе у/іекесі 
зЬаіі до СІОУ/П іо сіезігисііоп. Магк, іЬеге
іоге, іЬе дісідтепі о£ АЬМІОНТУ СОБ у/гіі
іеп адаіпзі аіі паііопз апсі реоріез іЬаі Ьауе 
£огдоііеп Сосі, іо у/іі: "ТЬе у/іскесі зЬаіі Ье 
іигпесі Ьаек ипіо 8Ьео1 [ЬеИ, ог, ОЬІІУІОП], 
ЄУЄП аіі іЬе паііопз ІЬаі £огдеі Сосі."— 
Рзаїт 9:17, Ат. ВЄУ. Уег. 
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Оосі соттапсіз аіі оі Ьіз соуепапі рео
ріе, іпсіисііпд іЬозе у/Ьо аге іп ап ітрііесі 
соуепапі у/ііЬ Ьіт, аз ІОІІОУ/З: "ТЬои зЬаіі 
Ьауе по оіЬег досіз Ьеіоге те . ТЬои зЬаіі 
поі таке ипіо ІЬее апу дгауеп ітаде, ог 
апу Икепезз оі апу ІЬіпд іЬаі із іп Ьеауеп 
аЬоуе, ог іЬаі із іп іЬе еагіЬ ЬепеаіЬ, ог 
іЬаі із іп іЬе у/аіег ипсіег іЬе еагіЬ: ІЬои 
зЬаіі поі ЬОУ/ СІОУ/П іЬузеїі іо ІЬет, пог 
зегуе іЬет: іог І іЬе Ьогсі ІЬу Оосі а т а 
Зеаіоиз Оосі, уізіііпд іЬе іпідиііу оі ІЬе іа-
іЬегз ироп іЬе сЬіїсІгеп ипіо ІЬе іЬігсІ апсі 
іоигіЬ депегаііоп оі іЬет іЬаі Ьаіе т е . " 
—Ехосіиз 20:3-5. 

ТЬе зо-саііесі "СЬгізііап паііопз" сотреї 
тапу іо Ьаіі теп апсі Ьопог теп, сопігагу 
іо іЬе УУогсІ оі Оосі апсі сопігагу іо іЬе 
іипсіатепіаі Іау/ оі ІЬе ТТпііесІ 8іаіез оі 
Атегіса, апсі іЬиз ІЬе зіаіе із ріасесі аЬоуе 
ог зирегіог іо ІЬе Іау/ оі АІтідЬіу Оосі. 
Сопсегпіпд зисЬ іі із у/гіііеп: " І і у/е Ьауе 
іогдоііеп іЬе пате оі оиг Сосі, ог зігеісЬесІ 
оиі оиг Ьапсіз іо а зігапде досі; зЬаіі поі 
Оосі зеагсЬ іЬіз оиі? іог Ье кпоу/еіЬ іЬе 
зесгеіз оі іЬе Ьеагі." — Рзаїт 44:20,21. 

ТЬеу саппоі Ьісіе іЬеіг у/гопдіиі асіз 
ігот АІтідЬіу Оосі, апсі іп сіие ііте Ье 
у/Ш гесотрепзе іЬет іог іЬеіг у/гопдсіо
іпд. "Весаизе іЬеу гедагсі поі іЬе у/огкз 
оі іЬе Ьогсі, пог іЬе орегаііоп оі Ьіз Ьапсіз, 
Ье зЬаіі сіезігоу іЬет, апсі поі Ьиіїсі іЬет 
ир."—Рзаїт 28:5. 
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ТЬе паііопз оі "СЬгізіепсІот" Ьауе іог-
доііеп у/Ьаі ЕЬоуаЬ сіісі аі ІЬе йоосі іп 
ЇГоаЬ'з сіау. Іттесііаіеіу іоііоу/іпд іЬе йоосі 
Сосі аппоипсесі Ьіз "еуегіазііпд соуепапі" 
сопсегпіпд іЬе запсіііу оі Ьитап Ше. (Сеп
езіз 9:5,6) А11 іЬе паііопз оі "СЬгізіеп
сІот", у/ііЬоиі ехсерііоп, Ьауе іогдоііеп 
Сосі'з еуегіазііпд соуепапі, апсі сопсегпіпд 
іЬіз іі із у/гіііеп: "ТЬе еагіЬ аізо із сіейіесі 
ипсіег іЬе іпЬаЬііапіз іЬегеоі, Ьесаизе ІЬеу 
Ьауе ігапздгеззесі іЬе 1ау/з, сЬапдесІ ІЬе ог-
сііпапсе, Ьгокеп ІЬе еуегіазііпд соуепапі. 
ТЬегеіоге ЬаіЬ іЬе сигзе сіеуоигесі іЬе еагіЬ, 
апсі ІЬеу ІЬаі С1У/Є11 іЬегеіп аге сіевоіаіе; 
іЬегеіоге іЬе ІпЬаЬііапіз оі іЬе еагіЬ аге 
Ьигпесі, апсі ІЄУ/ теп Іеіі.''—ІзаіаЬ 24: 5, 6. 

Тосіау "СЬгізіепсІот", зо саііесі, зеіз а 
зресійс ііте іп у/ЬісЬ ргауегз аге оігегесі 
іог У/ОГІСІ реасе апсі ргозрегііу, у/Ьііе аі 
іЬе зате ііте зисЬ паііопз іпсіиїде іп іЬе 
зІаидЬіег оі тапу іппоеепіз. Іпзісіе ІЬе ге
їідіоиз огдапігаііопз теп у/ііЬ ІЬеіг Ирз 
зреак У/ОГСІЗ арреагіпд іо Ьопог Сосі апсі 
уеі аі іЬе зате ііте іпсіиїде іп регзесиі-
іпд еуегу опе у/Ьо ІаііЬіиІІу ргосіаітз іЬе 
пате оі Сосі апсі Ьіз кіпдсіот ипсіег СЬгізі. 
8исЬ регзесиіогз Ьауе іогдоііеп Сосі, апсі 
іЬегеіоге Ье зауз іо іЬет: "ТЬегеіоге іЬе 
Ьогсі заісі, ЕогазтисЬ аз ІЬіз реоріе сігау/ 
пеаг т е у/ііЬ іЬеіг тоиіЬ, апсі у/ііЬ іЬеіг 
Ирз сіо Ьопоиг те , Ьиі Ьауе гетоуесі іЬеіг 
Ьеагі іаг ігот те , апсі іЬеіг іеаг іоу/агсі 
т е із іаидЬі Ьу ІЬе ргесері оі теп : ІЬеге-
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£оге, ЬеЬоИ, І УЛІІ ргоееесі іо сіо а тагуеі-
іоиз у/огк атопд Шз реоріе, ЄУЄП а таг-
уеііоиз у/огк апсі а у/опсіег: £ог іЬе у/ізсіот 
о£ іЬеіг у/ізе теп зЬаіі регізЬ, апсі ІЬе ип
сіегзіапсііпд о£ іЬеіг ргисіепі теп зЬаіі Ье 
Ьісі. Ту'ое ипіо іЬет іЬаі зеек йеер іо Ьісіе 
іЬеіг соипзеї £гот іЬе Ьогсі, апсі іЬеіг у/огкз 
аге іп іЬе сіагк, апсі іЬеу зау, ЛУЬо зееіЬ 
из ? апсі у/Ьо кпоу/еіЬ из ? іЗигеГу уоиг іигп-
іпд о£ іЬіпдз ирзісіе СІОУ/П [Ьу риіііпд іЬе 
зіаіе апсі теп аЬоуе Сіосі, апсі тап'з Іау/ 
аЬоуе Оосі'з Іау/] зЬаіі Ье езіеетесі аз ІЬе 
роііег'з сіау: £ог зЬаіі іЬе у/огк зау о£ Ьіт 
іЬаі тасіе іі, Не тасіе т е поі ? ог зЬаіі ІЬе 
іЬіпд £гатес1 зау о£ Ьіт іЬаі £гатес! іі, Не 
Ьасі по ипсіегзіапсііпд?" (ІзаіаЬ 29:13-16) 
"ТЬе у/ау о£ а £оо1 із гідЬі іп Ьіз ОУ/П еуез." 
(РГОУЄГЬЗ 12:15) "ТЬеге із а у/ау у/ЬісЬ 
зеетеіЬ гідЬі ипіо а тап, Ьиі іЬе епсі іЬеге-
о£ аге іЬе у/ауз о£ СІеаіЬ."—РГОУЄГЬЗ 14:12. 

ТЬе паііопз саііесі "СЬгізіепсІот" ПОУ/ 
Ьіігіегіу регзесиіе ІЬе зегуапіз о£ АІтідЬіу 
Оосі у/Ьо сіесіаге Ьіз пате апсі Ьіз кіпд
сіот, апсі іЬезе Ьауе £огдоііеп ІЬаі Сосі Ьаз 
ЬиШесІ Ьіз ОУ/П огдапігаііоп £ог Ьіз Ьопог 
апсі уіпсіісаііоп о£ Ьіз дгеаі пате апсі іЬаі 
Ье Ьаз сіесіагесі іЬаі Ье У/Ш ауепде Ьіз рео
ріе аі Агтадесісіоп адаіпзі іЬозе у/Ьо Ьауе 
регзесиіесі Ьіз зегуапіз.—Ьике 18: 7,8. 

ТЬе паііопз іЬаі саіі ІЬетзеїуез "СЬгіз
ііап" ог "СЬгізіепсІот" Ьауе £огдоііеп Зе-
ЬоуаЬ іЬе АІтідЬіу Оосі апсі Ьіз кіпдсіот, 
апсі Ьауе тасіе ЗІІУЄГ апсі доісі, ІЬе у/огк о£ 
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теп'я Ьапсіз, іЬеіг досіз, апсі Ьауе іигпесі 
10 ісіоіаігоиз у/огзЬір. "ТЬе ісіоіз о£ іЬе па
ііопз аге ЗІІУЄГ апсі доісі, ІЬе у/огк о£ теп'з 
Ьапсіз." (Рзаїт 135:15, ВЄУ. Уег.) ТЬе 
риЬНс ргезз £игпізЬе8 ІЬе £о11оу/іпд іп£ог-
таііоп: "ТЬе ГГпііесІ Віаіез Тгеазигу Ьаз 
Ьісісіеп ау/ау іп весгеі зігопдЬоШз $22,200,¬
000,000 іп доісі. . . . 8іис1епіз о£ теп апсі 
ЄУЄПІЗ аге у/опсіегіпд у/Ьаі доосі ІЬе Ьоагсі-
есі доісі У/Ш сіо іо іЬе Ипііесі 8іаіез." (іЗап 
Біедо 8ип, МагсЬ 5, 1941, есііііоп) 

Сгосі £огекпеу/ апсі £огеіо1с1: "А11 Ьапсіз 
зЬаіі Ье £ееЬ1е, апсі аП кпеез зЬаіі Ье у/еак 
аз у/аіег. ТЬеу вЬаІІ аізо дігсі ІЬетзеїуез 
у/ііЬ засксІоіЬ, апсі Ьоггог зЬаіі СОУЄГ ІЬет; 
апсі зЬате зЬаіі Ье ироп аіі £асез, апсі Ьакі-
пезз ироп аіі іЬеіг Ьеасіз. ТЬеу зЬаіі сазі 
іЬеіг ЗІІУЄГ іп іЬе зігееіз, апсі іЬеіг доісі 
зЬаіі Ье гетоуесі: ІЬеіг ЗІІУЄГ апсі ІЬеіг доісі 
зЬаіі поі Ье аЬІе іо СІЄІІУЄГ ІЬет іп ІЬе сіау 
о£ іЬе у/гаіЬ о£ іЬе Ьогсі: іЬеу зЬаіі поі 
заііз£у іЬеіг зоиіз, пеііЬег Ш1 іЬеіг ЬОУ/ЄІЗ ; 
Ьесаизе іі із ІЬе зіитЬИпдЬІоск о£ ІЬеіг іп-
ідиііу." (Егекіеі 7:17-19) МШіопз о£ рег
зопз ЛУЬО ПОУ/ Ьауе по доісі аге ипсіегпоиг-
ізЬесІ апсі аге ипаЬІе іо деі іЬе песеззіііез о£ 
1і£е. 8оте геїідіоиз іпзіііиііопз Ьауе Ьоагсі-
есі а ігетепсіоиз атоипі о£ ЗІІУЄГ апсі доЩ. 
11 у/Ш сіо іЬет по доосі. 

ТЬе Іау/ у/ЬісЬ ЕЬоуаЬ йгзі аппоипсесі 
іо Ьіз іурісаі, соуепапі реоріе, апсі у/ЬісЬ 
Іау/ ПЄУЄГ сЬапдез, ПОУ/ аррііез у/ііЬ ЄУЄП 
зігопдег £огсе, і£ роззіЬІе, іо "СЬгізіеп-
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6!от", Ьесаизе іЬе паііопз оі "СЬгізіеп
сІот" Ьауе Ьасі іЬе асгуапіаде оі Сосі'з риЬ-
ІізЬесІ "^огсі, соиріесі у/ііЬ іЬе ехрегіепсез 
оі іЬе паііопз іЬаі Ьауе допе Ьеіоге апсі 
Ьауе регізЬесІ. Сопсегпіпд зисЬ ЕЬоуаЬ 
Сосі'з Іау/ із: "Апсі іі вЬаІІ Ье, іі ІЬои сіо 
аі аіі іогдеі ІЬе Ьогсі ІЬу Сосі, апсі у/аїк 
аііег оіЬег досіз, апсі зегуе іЬет, апсі у/ог-
зЬір іЬет, І іезіііу адаіпзі уои ІЬіз сіау 
ІЬаі уе зЬаіі зигеїу регізЬ. Аз іЬе паііопз 
у/ЬісЬ іЬе Ьогсі сІезігоуеіЬ Ьеіоге уоиг іасе, 
зо зЬаіі уе регізЬ; Ьесаизе уе у/оиісі поі Ье 
оЬесІіепі ипіо ІЬе УОІСЄ ОІ іЬе Ьогсі уоиг 
Сосі.''—Беиіегопоту 8:19, 20. 

"Апсі іЬе ИдЬі оі а сап сііе зЬаіі зЬіпе по 
тоге аі аіі іп іЬее; апсі ІЬе УОІСЄ ОІ ІЬе 
Ьгісіедгоот апсі оі іЬе Ьгісіе зЬаіі Ье Ьеагсі 
по тоге аі аіі іп ІЬее; іог ІЬу тегсЬапіз 
у/еге іЬе дгеаі теп оі іЬе еагіЬ; іог Ьу іЬу 
зогсегіез [сіетопізт] у/еге аіі паііопз сіе-
СЄІУЄСІ."—Ееуеіаііоп 18:23. 

№ЄУЄГ іп аіі і іте Ьаз іЬеге Ьееп зо тисЬ 
у/іскесіпезз іп іЬе еагіЬ аз аі іЬе ргезепі. 
Іі із ЄУЄП у/огзе іЬап іп І^оаЬ'з сіау. Л¥іск-
есіпезз Ьаз зргипд ир Ііке іЬе дгазз іп іЬе 
зргіпдііте. АП паііопз оі "СЬгізіепсІот" 
аге адаіпзі Сосі апсі аіі зегуапіз оі Ьіз кіпд
сіот іЬеу Ьаіе Ьесаизе зисЬ зегуапіз рго
сіаіт Ьіз Ьоіу пате. ТЬегеіоге зауз іЬе 
Ьогсі: "ТЬе дгеаі сіау оі іЬе Ьогсі із пеаг, 
іі із пеаг, апсі ЬазіеіЬ дгеаіГу, ЄУЄП ІЬе УОІСЄ 
оі ІЬе сіау оі іЬе Ьогсі: іЬе тідЬіу тап 
зЬаіі сгу іЬеге Ьіііегіу." (2ерЬапіаЬ 1:14) 
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"ІУпеп ІЬе у/іскесі зргіпд аз іЬе дгазз, апсі 
у/Ьеп аіі іЬе у/огкегз оі іпідиііу сіо ЙоигізЬ, 
іі із іЬаі іЬеу вЬаІІ Ье сіезігоуесі £ог ЄУЄГ." 
(Рзаїт 92:7) Оосі у/Ш сіезігоу ІЬет £ог 
ЄУЄГ, апсі "іЬе пате о£ іЬе у/іекесі зЬаіі 
гоі".—РГОУЄГЬЗ 10:7. 

Уіпсіісаііоп 
ТЬе пате о£ ЕЬоуаЬ зЬаіі епсіиге £ог-

ЄУЄГ. "Ніз пате зЬаіі епсіиге £ог ЄУЄГ: ЬІЗ 
пате зЬаіі Ье сопііпиесі аз Іопд аз ІЬе зип; 
апсі теп зЬаіі Ье Ьіеззесі іп Ьіт: аіі па
ііопз [іЬаі зигуіуе] зЬаіі саіі Ьіт Ьіеззесі." 
(Рзаїт 72:17) "Віеззесі із ІЬе паііоп у/Ьозе 
Оосі із ЕЬоуаЬ, іЬе реоріе у/Ьот Ье ЬаіЬ 
сЬозеп £ог Ьіз ОУ/П іпЬегііапсе." (Рзаїт 
33:12, Ат. Веь. Уег.) ТЬеге із Ьиі опе па
ііоп етЬгасес! у/ііЬіп ІЬаі зсгіріиге, апсі іЬаі 
із Сгосі'з "Ьоіу паііоп" у/ЬісЬ Ье Ьаз сЬозеп 
£ог Ьіз пате'з заке.—1 Реіег 2: 9,10. 

8ооп іЬе "ргіпсез" апсі ІЬе "дгеаі тиі
іііисіе" т і ї Ье аззосіаіесі У/ІІЬ іЬаі Ьоіу 
паііоп іп саггуіпд оиі ^ЬоуаЬ'з ригрозе. 
ТЬе ТНЕОСКАТІС ООУЕЮТМЕНТ із о£ дгеаі-
езі ітрогіапсе Ьесаизе іЬаі доуегптепі т і ї 
£и11у уіпсіісаіе ^ЬоуаЬ'з пате. Оосі тіпіз-
іегз заіуаііоп іо 1і£е іЬгоидЬ ІЬаі доуегп
тепі, апсі іЬеге із по оіЬег роззіЬІе теапз 
о£ оЬіаіпіпд 1і£е еуегіазііпд. (Асіз 4:12) 
Вагуаііоп із поі £ог ІЬе у/іскесі аі апу ііте. 
"Раг £гот ІЬе Іау/Іезз із заіуаііоп, £ог ІЬу 
зіаіиіез Ьауе ІЬеу поі зоидЬі." — Рзаїт 
119:155, ВоіТгегІгат. 
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ТЬозе £аііЬ£и1 теп оі оШ у/Ш зооп Ье 
гезиггесіесі аз регресі Ьитап сгеаіигез апсі 
зЬаіі Ье іЬе "ргіпсез [ог уізіЬІе гиіегз] іп 
аП іЬе еагіЬ". (Рзаїт 45:16) ТЬеу Ьауе 
Ьасі іЬеіг іезі апсі ргоуєсі ІЬеіг £аііЬ£и1-
пезз, апсі іЬеіг сотіпд £огіЬ іо Іііе еуег
іазііпд у/Ш Ье а уіпсіісаііоп оі ^ЬоуаЬ'з 
пате. 

ТЬе реоріе оі доосі-у/Ш іоу/агсі Сіосі у/Ьо 
аге іЬе "оіЬег вЬеер" оі іЬе Ьогсі аге ПОУ/ 
йееіпд ігот геїідіоп апсі і гот еуегу рагі 
оі іЗаіап'з огдапігаііоп апсі іакіпд іЬеіг 
зіапсі оп іЬе зісіе оі ТНЕ ТНЕООВАСУ апсі 
аге о̂у£и11у ргосіаітіпд ІЬе пате апсі кіпд
сіот о£ іЬе Мозі НідЬ. Сопііпиіпд £аііЬ£и1 
апсі таіпіаіпіпд іЬеіг іпіедгііу, іЬеу у/Ш Ье 
саггіесі іЬгоидЬ Агтадесісіоп іп ІЬе апіі-
іурісаі агк, СЬгізі ^виз, апсі у/Ш £огт іЬе 
"дгеаі тиііііисіе" ІЬаі зЬаіі ГЄСЄІУЄ 1і£е 
еуегіазііпд оп іЬе еагіЬ апсі саггу оиі 
^ЬоуаЬ'з ригрозез сопсегпіпд ІЬет. ТЬаі 
"дгеаі тиііііисіе" У/Ш Ье а уіпсіісаііоп о£ 
^ЬоуаЬ'з пате. А11 іЬезе зауесі апсі Ьіеззесі 
опез У/Ш Ье ргоо£ розіііуе іЬаі Ваіап із іЬе 
£аіЬег о£ Иез апсі іЬаі аіі Ьіз зегуапіз сіо 
Ьіз Ьісісііпд апсі зЬаіі зЬаге Ьіз £аіе. 

ТЬе СЬгізі, іЬе "ргіпсез" іп іЬе еагіЬ, 
апсі ІЬе "дгеаі тиііііисіе", аіі іп сіие ііте 
£огтіпд "опе £оШ", зЬаіі сопзіііиіе іЬе 
отсіаі зегуапіз о£ ІЬе Мозі НідЬ Сосі апсі 
вЬаІІ £огеуег ргосіаіт іЬе діогу о£ Ьіз пате. 
А11 реоріе іЬаі зЬаіі іЬегеа£іег ИУЄ зЬаіі 
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зіпд ІЬе ргаізез оі ІЬе Мозі НідЬ.—Рваїтз 
66:4; 89:15,16. 

ТЬе сЬіїсІгеп іЬаі пош Ьеаг іЬе пате оі 
ЕЬоуаЬ апсі Іеагп оі Ьів кіпдсіот Ьауе 8еі 
Ьеіоге іЬет іЬе дгеаіезі ргіуііеде іЬаі Ьаз 
ЄУЄГ соте іо сЬіїсІгеп аі апу ііте. Мапу оі 
іЬезе сЬіїсІгеп аге іїееіпд іо іЬе Ьогсі'з ог-
дапігаііоп апсі іакіпд іЬеіг зіапсі пгтіу оп 
іЬе зісіе оі Ьіз кіпдсіот апсі аге сіесіагіпд 
Ьіз пате, апсі іЬе Ьоре зеі Ьеіоге іЬет із 
іЬаі іЬеу вЬаІІ Ье тетЬегз оі іЬе "дгеаі 
тиііііисіе" апсі сішеїі ІОГЄУЄГ іп гідЬіеоиз
пезз ироп іЬе еагіЬ. Віеззесі із ІЬе сЬіїсі 
шЬо із пош а шііпезз іо іЬе пате оі ЕЬо
уаЬ апсі Ьіз кіпдсіот. Іі шаз ргорЬеіісаІІу 
шгіііеп сопсегпіпд зисЬ сЬіїсІгеп: "Оиі оі 
іЬе тоиіЬ оі ЬаЬез апсі вискііпдв Ьазі ІЬои 
огсіаіпесі зігепдіЬ, Ьесаизе оі ІЬіпе епетіез; 
іЬаі іЬои тідЬіезі зіШ ІЬе епету апсі іЬе 
ауепдег."—Рзаїт 8: 2. 

8исЬ сЬіїсІгеп аге пош саШпд оп іЬе пате 
оі іЬе Ьогсі апсі аге іаііЬіиІІу апсі еіНес-
ііуеіу Ьеагіпд іезіітопу іо Ьіз пате апсі 
іо Ьіз кіпдсіот. Весаизе іЗаіап кпошз ІЬаі 
висЬ сЬіїсІгеп шШ Ье а уіпсіісаііоп оі апсі 
ІОГЄУЄГ а ргаіве іо ^ЬоуаЬ'з пате 8аіап 
сіеврегаіеіу ігіез іо кеер іЬе сЬіїсІгеп ашау 
ігот Оосі. Не ІПУЄПІЗ аіі кіпсіз оі сегето-
піез апсі всЬетез іо іигп ІЬет ашау ігот 
Оосі. Рагепіз іЬаі ІОУЄ ООСІ апсі ІОУЄ іЬеіг 
сЬіїсІгеп шііі пош Ье сіііідепі іо іпвігисі 
ІЬеіг сЬіїсІгеп апсі Іеасі іЬет іп ІЬе шау оі 
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Оосі апсі Ьіз Кіпд, аа ІЬе 8сгіріигеа сіігесі 
іЬаі іЬеу тизі сіо. 

Сопігазі 
Оосі'а ргорЬеііс ТУогсІ сігашз а аЬагр соп-

ігааі Ьеішееп іЬе гиіе Ьу веШаЬ, атЬіііоиа 
теп апсі ІЬе гиіе о£ ІЬе шогісі ипсіег ТЬе 
ТНЕОСВАТІС ООУЕВ]*ГМЕ:КГТ: "ЛУ'ЬЄП ІЬе гідЬі
еоиз аге іп аиіЬогііу, іЬе реоріе ге^оісе; Ьиі 
шЬеп іЬе шіскесі ЬеагеіЬ гиіе, іЬе реоріе 
тоигп.''—РГОУЄГЬЗ 2 9 : 2. 

ТЬе рЬузісаІ £асіз шеіі кпошп іо аіі іо-
сіау таке іЬе ипсіегзіапсііпд о£ іЬе аЬоуе 
зсгіріиге диііе еазу. Еуегу паііоп о£ еагіЬ 
іосіау із тагкесі шііЬ дгеаі тоигпіпд. Мапу 
о£ іЬе паііопз аге аі шаг, апсі дгеаі зоггош 
апсі зи££егіпд аге ироп аіі іЬе реоріе іЬеге-
о£. ОіЬег паііопз аге £еаг£и1 іЬаі іЬеу шШ 
зооп Ье ріипдесі іпіо шаг, апсі іЬеу аге 
тоигпіпд Ьесаизе о£ шЬаі іЬеу зее сот
іпд ироп іЬе еагіЬ атопдзі іЬет. Іп тапу 
о£ іЬе паііопз £атіпе зіаїкз ІЬгоидЬ іЬе 
Іапсі апсі резіііепсе £еес!з ироп іЬе реоріе. 
ТЬе зЬгоисІ о£ сІеаіЬ із аЬоиі аіі реоріе, 
апсі дгеаі із іЬеіг зоггош апсі тоигпіпд. Іп 
уіеш о£ іЬезе £асіз Іеі еасЬ опе шЬо іЬіпка 
зоЬегІу сіеіегтіпе шЬо гиіез іЬе шогісі іо
сіау, "іЬе шіскесі" ог "іЬе гідЬіеоиз"! 
ТЬеге І8 Ьиі опе апзшег іо іЬаі диезііоп. 

СЬгізі Тезиз із іЬе дгеаі апсі гідЬіеоиз 
Опе, ироп шЬозе зЬоиИег ІЬе доуегптепі 
о£ еуегіазііпд реасе апсі гідЬіеоизпезз зЬаіі 
гезі. (ІзаіаЬ 9 : 6 , 7 ) Шсіег Ьіз гиіе іЬеге 
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т і ї ПЄУЄГ Ье апоіЬег у/аг. (ІзаіаЬ 2:4) 
ТТпсІег іЬе геідп оі іЬе дгеаі ТНЕОСВАСТ 
сІеаіЬ зЬаіі Ье сіезігоуесі апсі ІЬеге зЬаіі Ье 
по тоге сгуіпд ог ЗОГГОУ/. (Кеуеіаііоп 2 1 : 4; 
1 СогіпіЬіапз 1 5 : 25 ,26 ) ТЬе ТНЕОСВАТІС 
СОУЕВИМЕКТ У/Ш Ье гиіесі іп гідЬіеоизпезз 
Ьу ііз гідЬіеоиз Кіпд; апсі іЬе еагіЬІу гер-
гезепіаііуез іЬегеоі, ог уізіЬІе гиіегз, У/Ш 
СІО зизіісе іо іЬе реоріе апсі саггу оиі ІЬе 
гідЬіеоиз дисідтепіз оі АІтідЬіу Сосі. (Іза
іаЬ 3 2 : 1 ) ТТпсІег іЬе гиіе оі ТНЕ ТНЕОСВАСТ, 
іЬегеіоге, аіі іЬе реоріе У/Ш гезоісе, апсі 
іЬаі гідЬіеоиз гиіе зЬаІІ зіапсі ІОГЄУЄГ апсі 
у/Ш Ье а топитепі іо ІЬе зиргетасу апсі 
гідЬіеоизпезз оі ЕЬоуаЬ апсі у/Ш Ье ап еуег
іазііпд уіпсіісаііоп оі Ьіз Ьоіу пате. ТЬове 
у/Ьо сіезіге іо ИУЄ апсі У/ЬО ІОУЄ гідЬіеоиз
пезз У/Ш ПОУ/ діуе Ьеесі іо ІЬе асітопіііоп 
оі іЬе Ьогсі апсі Йее іо іЬаі Кіпдсіот. 

ЕЬоуаЬ із ПОУ/ сіоіпд "Ьіз у/огк", апсі Ье 
із саизіпд Ьіз пате іо Ье сіесіагесі апсі із 
такіпд кпоу/п ІЬе Ьіеззесіпезз оі Ьіз кіпд
сіот іп огсіег іЬаі аіі регзопз оі доосі-у/Ш 
іоу/агсі Ьіт тау сЬоозе іо зегуе Ьіт апсі 
Цуе. 

"Му сЬоісе, Еипісе сіеаг, із іо ЗЄГУЄ ЕЬо
уаЬ апсі Ьіз ТНЕОСВАТІС ООУЕВКМЕЕГТ, апсі 
І ПОУ/ сіесіаге аіоисі іЬаі І таке іЬіз т у 
сЬоісе. "\УШ уои сЬоозе іо до У/ІІЬ т е ? " 

"Беаг ЛоЬп, І у/оиісі сЬоозе поіЬіпд еізе. 
І (ІеІідЬі іо зоіп у/ііЬ уои ПОУ/ ІО зреак аіоисі 
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апсі вау, І іоо сЬоове іо вегуе ^еЬоуаЬ Сіосі 
апсі Ьіз кіпдсіот ипсіег СЬгіві;. Ву Нів дгасе, 
у/е у/ііі вегуе Ьіт ІОГЄУЄГ." 

"8оте ВУ/ЄЄІ сіау, Еипісе, у/е вЬаІІ Ьауе 
воте сЬіїсІгеп апсі іЬеу у/Ш Ье дгеаііу 
Ьіеввесі. ТЬе рговресі веі Ьеіоге ив ів діо-
гіоив. 8ееіпд іЬаі Сосі тасіе ІЬе еагіЬ іог 
гідЬіеоив теп, вЬаІІ у/е іп оиг пехі віисіу 
Іеагп іі роввіЬІе у/Ьаі АІтідЬіу Сосі риг-
ровев іоу/агсі Ьеаиіііуіпд іЬе еагіЬ?" 



"ТНе еатйі аЬійеІК &>г Є У Є Г " 

- ЕССІЄ5Ш5ІЄ5 1 4 

АЬМЮНТУ СОБ, 
юзе пате аіопе іа 

^НОУАН, сгеаіесі ІЬе еагіЬ 
Ьу Ьіз СЬіе£ 0££ісег, ТЬе 
Ьодоз, у/Ьо із СЬгізі ^зив, 
іЬе Кіпд о£ іЬе ТНЕОСВАТІС 

ІЦШ1̂ »» ООУЕВКМЕЇГГ. Еог Ьіз ріеаз-
^у^УІ^^^^, йге Ье сгеаіесі іЬе еагіЬ, 

а п с і іп (іие ііте іЬе еагіЬ 
апа егсгуіЬіпд іЬегеіп зЬаіі ргосіаіт іЬе 
ргаізез о£ іЬе дгеаі Сгеаіог: "ТЬои агі 
у/огіЬу, О Ьогсі, іо ГЄСЄІУЄ діогу апсі Ьопоиг 
апсі роу/ег: £ог іЬои Ьазі сгеаіесі аіі іЬіпдз, 
апсі £ог іЬу ріеазиге іЬеу аге апсі шеге сге
аіесі."—Кеуеіаііоп 4:11. 

8оте регзопз, У/ЬО Ьауе поі ипсіегзіоосі 
іЬе йсгіріигез, Ьауе заісі іЬаі іЬе еагіЬ У/ІІІ 
Ье сіезігоуесі у/ііЬ йге. ТЬеу Ьауе соп£ивес1 
у/ііЬ ІЬе уізіЬІе гиіе у/Ьаі іЬе Всгіріигез зау 
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аЬоиі Ше типсіапе зрЬеге. ТЬаі у/ЬісЬ Оосі 
сгеаіесі, Ше Иіегаї еагіЬ, зЬаіі аЬісІе ІОГ
ЄУЄГ; апсі у/Ьеп Ьіз ригрозе сопсегпіпд Ше 
еагіЬ із ипсіегзіоосі, Шеп а кеепег аррге
сіаііоп сап Ье Ьасі оі Ьіз сгеаііоп апсі оі Ьіз 
ригрозе. 

Оосі сгеаіесі Ше еагіЬ іо Ье Ше еуегіазі
іпд Ьоте оі регіесі теп апсі у/отеп. ТЬе 
еагіЬ у/аз сгеаіесі іог гідЬіеоиз теп апсі 
у/отеп, апсі Оосі'з сгеаіиге Асіат апсі Ьіз 
у/ііе ЕУЄ у/еге гідЬіеоиз у/Ьеп Оосі ріасесі 
іЬет іп Есіеп, Ше рагасіізе оі Оосі оп Ше 
еагіЬ. "уУЬеп тап Ьееате а геЬеІ, апсі ІЬеге
іоге ипгідЬіеоиз, Оосі риі Ьіт оиі оі Есіеп 
апсі заісі іо Ьіт: "Сигзесі із Ше дгоипсі іог 
Шу заке." ТЬаі сіісі поі теап а сигзе оі Ше 
сгеаііоп оі еагіЬ. Виі іі сіісі теап Шаі ІЬе 
дгоипсі у/Ьеге тап тизі до апсі гаізе Ьіз Иу
іпд у/аз іп зисЬ сопсііііоп іЬаі іі у/оиісі орег-
аіе иііітаіеіу іог Ьіз доосі. 8іпсе Шаі ііте 
теп Ьауе Ьееп гедиігесі іо ЙдЬі іЬогпз, 
у/еесіз, Шізіїез апсі зисЬІіке, апсі Шеіг у/огк 
Ьаз Ьееп ІаЬогіоиз. ТЬаі ІаЬог Ьаз Ьееп а 
Ьіеззіпд іо тап іп іЬіз: іЬаі іЬе Ьогсі ІЬиз 
Ьаз ргоуісіесі етріоутепі іог тап'з Ьосіу 
апсі тіпсі, апсі іі у/аз Оосі'з Іоуіпд-кіпсіпезз 
іЬаі ргоуісіесі іог Шаі етріоутепі. 

Тосіау тапу рагепіз, іпсіисііпд зоте у/Ьо 
сіаіт іо Ье епіігеїу СІЄУОІЄСІ ІО ЕЬоуаЬ апсі 
Ьіз кіпдсіот, Ьгіпд ир Шеіг сЬіїсІгеп іп ісііе-
пезз. ТЬеу ргосеесі ироп Ше Шеогу Шаі Ше 
сЬіїсІгеп зЬоиІсІ ріау апсі сіо по у/огк. 8исЬ 
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із сопігагу іо Сіосі'з іау/, апсі у/огкв а дгеаі 
іпдивіісе апсі щиту іо ІЬе сШсІгеп. Ап ісііе 
Ьгаіп апсі ісііе Ьапсіз Іеасі іо сіізазіег. А11 
рагепіз у/Ьо арргесіаіе іЬе доосіпевз о£ Сіосі, 
апсі у/Ьо ІОУЄ іЬеіг сЬіїсІгеп, у/Ш вее іо іі 
іЬаі еасЬ сЬіїсі і гот ІЬе ііте іі ів аЬІе іо 
у/аїк апсі іаїк із авзідпесі іо зоте ргойіаЬІе 
у/огк. Еуегу сіау іЬе сЬіїсі зЬоиІсІ рег£огт 
іів аззідпесі іавк, апсі зЬоиІсІ Ье іаидЬі іо 
ІОУЄ іі. ТЬе рагепіз зЬоиІсІ ехріаіп іо іЬе 
сЬіїсі у/Ьу у/огк із доосі £ог іі. ТЬе сЬіїсІ 
зЬоиІсІ Ье іаидЬі іо Ье сіеап іп тіпсі апсі 
сіеап іп Ьосіу. ЕіІіЬіпевз апсі ісіїепезз аге 
аЬотіпаЬІе іп ІЬе зідЬі о£ Оосі. ТЬе рагепіз 
аге гезропзіЬІе іо іеасЬ іЬеіг сЬіїсІгеп іЬаі 
у/ЬіеЬ іЬе Ьогсі Ьав роіпіесі оиі ІЬаі іЬеу 
тизі сІо.-ЕяекіеІ 16: 49; 2 СогіпіЬіапз 7 :1 ; 
Ессіезіазіез 10:18. 

АП сгеаіигез тепііопесі іп ІЬе ВіЬІе у/ііЬ 
арргоуаі аге ІЬове у/Ьо Ьауе Ьееп у/огкегв. 
Сосі апсі СЬгізі у/огк, апсі аіі оі Ьіз ар
ргоуесі сгеаіигев тизі ауоісі ісііепевв апсі 
Ьизу іЬетзеїуез іп ргойіаЬІе таііегз. ТЬе 
сЬіїсі ^зив заісі: " І тизі Ье аЬоиі т у Еа
іЬег'з Ьизіпевз." (Ьике 2:49) "Шіеп зоте 
СГІІІСІ2ЄСІ Ьіт £ог у/огкіпд, ІЬе апзу/ег у/аз: 
"Му ЕаіЬег у/огкеіЬ ЬііЬегіо, апсі І у/огк." 
(«ТоЬп 5:17) АП оі Сосі'з арргоуесі сгеа
іигез тизі у/огк. 

Меп Ьауе азвегіесі ІЬеіг сіаіт о£ ОУ/ПЄГ-
зЬір о£ іЬе еагіЬ, апсі, Ьеіпд веШзЬ апсі ат -
Ьіііоив, іЬеу Ьауе аііетріесі апсі сопііпие 
іо аііетрі іо сопігої іЬе еагіЬ апсі еуегу-
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іЬіпд іп іі. N0 тап ог огдапіяаііоп оі теп 
ОЛУПЗ ІЬе еагіЬ ог апу рагі оі іі: "ТЬе 
еагіЬ із іЬе Ьогсі'з, апсі ІЬе іиіпевв іЬеге-
оі ." (Рваїт 24:1) ТУЬеп теп соте іо ар-
ргесіаіе іЬе іасі іЬаі АІтідЬіу Сіосі тасіе 
іЬе еагіЬ іог регіесі теп апсі ІЬаі Ье із 
іЬе ОУ/ПЄГ оі іі апсі Ье ргоуісіез іі іог іЬове 
у/Ьо ІОУЄ апсі вегуе Ьіт, ІЬеп іЬеу У/ІІІ ге-
^оісе. 

ТЬе "ргіпсев" апсі іЬе "дгеаі тиііііисіе" 
апсі іЬеіг сЬіїсІгеп у/Ш ргосеесі ипсіег іЬе 
сіігесііоп оі іЬе Ьогсі іо Ьеаиіііу ІЬе еагіЬ. 
ТЬаі у/Ш Ье а іавк оі зоу, апсі аіі у/Ьо Ьауе 
іо сіо У/ІІЬ іЬаі у/огк у/Ш ге '̂оісе. Іі із іЬе 
у/Ш апсі ригрове оі Сіосі іЬаі висЬ у/огк 
вЬаІІ Ье сіопе, апсі іі у/Ш Ье а дгеаі ргіуі
іеде іог гідЬіеоиз теп апсі у/отеп іо Ье 
регтіііесі іо Ьауе а рагі іЬегеіп. ТЬе АІ
тідЬіу Оосі зауз: "ТЬе Ьеауеп із т у 
іЬгопе, апсі ІЬе еагіЬ ів т у іооівіоої." 
(ІваіаЬ 66:1) А11 іЬіпдв аге Ьіз. 

Апсі ІЬеп ТеЬоуаЬ асісів: "Апсі І у/Ш 
таке іЬе ріасе оі т у іееі діогіоив." (Іва
іаЬ 60:13) Еуегу опе у/Ьо Ьеііеуев іЬе Ьогсі, 
іЬегеіоге, тау Ье іиііу аввигесі ІЬаі іп сіие 
ііте іЬеге У/Ш Ье сотріеіе Ьагтопу Ье-
іу/ееп еуегуіЬіпд іп ІЬе ипіуегве, ЬоіЬ Ьеау
еп апсі еагіЬ, ЬоіЬ іпуівіЬІе апсі уівіЬІе гиіе, 
апсі іЬаі аіі сгеаііоп вЬаІІ іодеіЬег сіесіаге 
іЬе ргаівев оі іЬе Мові НідЬ. 

ТЬе сарііаі огдапігаііоп оі у/ЬісЬ СЬгіві 
^вив ів іЬе Неасі, апсі у/ЬісЬ ів саііесі 
"2іоп", ів іЬе ЬаЬііаііоп оі ЕЬоуаЬ Сосі, 
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шЬісЬ Ье Ьаз сгеаіесі, Ьшісіесі ир апсі сЬо
зеп іог Ьітзе1£: "Еог іЬе Ьогсі ЬаіЬ сЬозеп 
2іоп; Ье ЬаіЬ сіезігесі іі £ог Ьіз ЬаЬііаііоп." 
(Рзаїт 132:13) Аз ІЬе реоріе оі ІЬе еагіЬ 
саггу оп ІЬеіг у/огк ипсіег іЬе сіігесііоп оі 
ІЬе дгеаі ТНЕОСКАСЇ аіі іЬе реоріе т і ї зіпд 
іЬе ргаізез о£ ЕЬоуаЬ апсі Ьіз Кіпд. (Рзаїт 
48:1,2) Л¥"Ьеп іЬе еагіЬ Ьаз Ьееп тасіе а 
ріасе о£ діогу аз іЬе ріасе о£ ̂ ЬоуаЬ'з £ееі, 
іЬеп еуегуіЬіпд іЬаі ЬаіЬ ЬгеаіЬ зЬаіі ргаізе 
ЕЬоуаЬ апсі аіі іпапітаіе сгеаііоп УЛІІ іп 
зоте таппег ^оіп іп іЬаі ргаізе.—Рзаїт 
150:6. 

ЛЕ5Ц5 ТНЕ САКРЕМТЕИ'5 НЕЬРЕН 

Реасе 
ТЬеге зЬаіі Ье по у/агз атопдзі ІЬе рео

ріез оі еагіЬ ипсіег ІЬе ТЬеосгаііс гиіе. ТЬе 
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реоріе у/Ш сіу/еіі іодеіЬег іп реасе, апсі аіі 
у/огк іодеіЬег іо іЬе Ьопог оі ІЬе Сгеаіог. 
АІІ іЬеіг іооїз апсі іпзігшпепіз у/Ш Ье изесі 
іо Ьеаиіі£у іЬе еагіЬ апсі іо ргосіисе ІЬаі 
у/ЬісЬ із пеесіесі, апсі іЬе дгеаі апсі гідЬі
еоиз Кіпд у/Ш зее іо іі ІЬаі аП іЬе іооїз 
у/Ш Ье етріоуесі іп реасе апсі іо ІЬе ргаізе 
о£ іЬе Мозі НідЬ: " А п с і Ье зЬаіі з'исіде 
атопд іЬе паііопз, апсі зЬаіі геЬике тапу 
реоріе; апсі ІЬеу зЬаіі Ьеаі ІЬеіг ЗУ/ОГСІЗ 
іпіо рІоу/зЬагез, апсі іЬеіг зреагз іпіо ргип-
іпдЬоокз: паііоп зЬаіі поі 1і£і ир ЗУ/ОГСІ 
адаіпзі паііоп, пеііЬег зЬаіі ІЬеу Іеагп у/аг 
апу тоге.''—ІзаіаЬ 2:4. 

ТЬе дгеаі Кіпд зЬаіі гиіе іп гідЬіеоиз
пезз, апсі реасе зЬаіі Ьауе по оррозіііоп: 
"0£ іЬе іпсгеазе оі Ьіз доуегптепі апсі 
реасе іЬеге зЬаіі Ье по епсі, ироп ІЬе іЬгопе 
оі Оауісі, апсі ироп Ьіз кіпдсіот, іо огсіег 
іі, апсі іо езіаЬІізЬ іі у/ііЬ з'исідтепі апсі 
у/ііЬ з'изіісе, £гот Ьепсе£огіЬ ЄУЄП £ОГ ЄУЄГ. 
ТЬе геаі о£ іЬе Ьогсі о£ Ьозіз у/Ш рег£огт 
ІЬіз."—ІзаіаЬ 9: 7. 

КІ£ЇіІЄОи8ПЄ88 

ТЬе гиіе о£ іЬе у/огісі Ьу ІЬе Ьогсі ^зиз 
СЬгізі, Ьіт у/Ьо із ІЬе Кіпд о£ іЬе дгеаі 
ТНЕОСВАТІС ОоVЕВNМЕNТ, у/Ш Ье а гиіе о£ 
гідЬіеоизпезз, апсі еуегуіЬіпд іЬаі сопііп-
иез іо ІІУЄ тизі Ье іп сотріеіе Ьагтопу 
у/ііЬ апсі оЬесІіепі іо ІЬе Кіпд. "уУЬеге ІЬеге 
із регреіиаі реасе гідЬіеоизпезз тизі гиіе. 
8ауз іЬе ргорЬесу о£ С о с і : "СІУЄ іЬе кіпд 
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іЬу з'исідтепів, О Оосі, апсі іЬу гідЬіеоив
певв ипіо ІЬе кіпд'в воп."—Рваїт 72:1. 

СЬгіві ^вив ів іЬе Кіпд, апсі ІЬе "ргіпс
ев" іп іЬе еагіЬ аге іЬе вопв оі іЬе Кіпд. 
ТЬгоидЬоиі ІЬе геідп оі ІЬе Кіпд Ье У/Ш 
еаиве Ьіеввіпдв іо £кш СІОУ/П ироп іЬе рео
ріе. ТЬаі у/Ш Ье а сопсіивіуе ргооі апсі сіет-
опвігаііоп іЬаі у/Ьеп ІЬе гідЬіеоив гиіе ІЬе 
реоріе гез'оісе: "Не вЬаІІ соте СІОУ/П Ике 
гаіп ироп іЬе тоу/п дгавв; ав ВЬОУ/ЄГВ ІЬаі 
у/аіег іЬе еагіЬ. Іп Ьів сіаув вЬаІІ іЬе гідЬі
еоив ЙоигівЬ; апсі аЬипсІапсе оі реасе во 
Іопд ав іЬе тооп епсІигеіЬ. Не вЬаИ Ьауе 
сіотіпіоп аіво ігот веа іо веа, апсі ігот іЬе 
ГІУЄГ ипіо іЬе епсів оі ІЬе еагіЬ."—Рваїт 
72:6-8. 

ВідЬіеоивпевв, тегсу, реасе апсі ігиіЬ у/Ш 
ргеуаіі іЬгоидЬоиі іЬе еагіЬ апсі вЬаИ аіі 
у/огк іодеіЬег іп ехасі ипівоп. Опіу іЬове 
у/Ьо ІОУЄ гідЬіеоивпевв апсі сіо гідЬіеоив
певв У/Ш ИУЄ, апсі аіі іЬеве у/Ш ИУЄ ІО іЬе 
діогу оі Оосі. ТЬе ргорЬеі іЬегеіоге вреакв 
іог аіі висЬ ІЬеве у/огсів: " І у/Ш Ьеаг у/Ьаі 
Оосі іЬе Ьогсі у/Ш вреак: іог Ье у/Ш вреак 
реасе ипіо Ьів реоріе, апсі іо Ьів ваіпів: Ьиі 
іеі іЬет поі іигп адаіп іо іоііу. 8иге1у Ьів 
вагуаііоп ів підЬ іЬет іЬаі іеаг Ьіт; іЬаі 
діогу тау с1у/е11 іп оиг Іапсі. Мегсу апсі 
ігиіЬ аге те і іодеіЬег; гідЬіеоивпевв апсі 
реасе Ьауе ківвесі еасЬ оіЬег. ТгиіЬ вЬаИ 
вргіпд оиі оі іЬе еагіЬ; апсі гідЬіеоивпевв 
вЬаИ Іоок йоулі ігот Ьеауеп. Уеа, ІЬе Ьогсі 
вЬаІІ діуе іЬаі у/ЬісЬ ів доосі; апсі оиг Іапсі 



СЬОКІСШЗ ЕАКТН 355 

вЬаИ уіеИ Ьег іпегеазе. ВідЬіеоивпевз вЬаІІ 
до Ьеіоге Ьіт, апсі вЬаІІ зеі из іп ІЬе у/ау 
оі Ьів зіерв."—Рваїт 85: 8-13. 

ТЬове у/Ьо У/Ш іогт іЬе "дгеаі тиііі
іисіе" саппоі у/аіі ипііі аііег Агтадесісіоп 
іо "зеек гідЬіеоивпевв", Ьиі аіі регвопв у/Ьо 
у/Ш іогт іЬаі "дгеаі тиііііисіе" тиві Ье-
діп ПОУ/ апсі сопііпиоивіу веек гідЬіеоив
певв апсі сіо іЬаі у/ЬісЬ ів гідЬі ав ІЬеу Іеагп 
іі. 8исЬ ів ІЬе ровіііуе соттапсі оі ЛеЬоуаЬ 
іо іЬове у/Ьо аге оі доосі-у/ііі у/Ьо ПОУ/ Ьауе 
йесі іо іЬе апіііурісаі сііу оі геіиде. (2ерЬ-
апіаЬ 2:1-3) ТЬе ЛопасІаЬз саппоі сопіепі 
ІЬетзеїуез Ьу зауіпд: " І у/Ш епдаде іп іЬе 
у/огк оі асіуегіізіпд Л~еЬоуаЬ'з пате апсі Ьіз 
кіпдсіот апсі І У/ІІІ до ігот ріасе іо ріасе 
апсі сіо зо, апсі ІЬаі У/Ш Ье зиійсіепі." Іп 
сіоіпд іЬаі ІЬеу аге опіу рагііаііу гідЬі. Іп 
педіесііпд оіЬег ітрогіапі іЬіпдв іЬеу аге 
у/гопд. ТЬе ЛопасІаЬв тизі 'віисіу іо ВЬОУ/ 
іЬетзеїуез арргоуесі ипіо Оосі' апсі Іеагп 
у/Ьаі із сопіаіпесі іп Ьіз УУОГСІ, апсі іЬеге
іоге у/Ьаі із Ьів У/Ш сопсегпіпд іЬет, апсі 
іо веек гідЬіеоизпезз, ІЬаі іЬеу тау кпоу/ 
у/Ьаі ів гідЬі апсі гідЬіеоив, апсі іЬеп сіо 
іЬаі у/ЬісЬ ів гідЬі. ТЬеу тиві гететЬег 
іЬаі ПОУ/ іЬеу аге оп ігіаі, апсі іЬеу тиві 
сотріу у/ііЬ іЬе гиіев оі ІЬе "сііу оі геі
иде", іЬаі ів іо вау, іЬе огдапіяаііоп ипсіег 
СЬгізі Лезив. ТЬе Кіпд із ПОУ/ даіЬегіпд іо 
Ьітзеїі іЬозе у/Ьо у/Ш іогт ІЬе "дгеаі тиі
іііисіе", апсі зисЬ у/Ш Ье соттізвіопесі іо 
йіі іЬе еагіЬ, апсі висЬ регвопв тиві Іеагп 
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гідЬіеоизпезз Ьеіоге Агтадесісіоп. "Еог 
іЬе гідЬіеоиз Ьогсі ІОУЄІЬ гідЬіеоизпезз; Ьіз 
соипіепапсе СІОІЬ ЬеЬоН іЬе иргідЬі."— 
Рзаїт 11:7. 

ТЬе еуез оі ЕЬоуаЬ ПОУ/ аге ироп іЬозе 
у/Ьо Ьауе зоидЬі геіиде іп Ьіз сарііаі ог-
дапіяаііоп, апсі іЬезе тизі Іеагп гідЬіеоиз
пезз апсі сіо гідЬіеоизпезз. Весаизе СЬгізі 
^зиз ІОУЄЗ гідЬіеоизпезз апсі Ьаіез іпід-
иііу Сосі Ьаз Ьіеззесі Ьіт апсі ехаїіесі Ьіт 
іо ІЬе ЬідЬезі ріасе. (Рзаїт 45:7) Іі іоі-
Іоу/з іЬаі аіі у/Ьо аге даіЬегесІ іпіо Ьіз іоісі 
апсі Ьесоте Ьіз сЬіїсІгеп тизі Іеагп гідЬі
еоизпезз Ьеіоге Ьеіпд тасіе апу рагі оі іЬаі 
іоИ. Сотріеіе гідЬіеоизпезз сотез у/Ьеп іЬе 
Ьогсі дгапіз Іііе у/ііЬ іЬе гідЬі іЬегеіо, Ьиі 
Ьеіоге іЬаі іЬе сгеаіиге тизі сіо іЬаі у/ЬісЬ 
із гідЬі. 

ТЬе "дгеаі тиііііисіе" у/Ш Ье ІЬе Ьіеззесі 
реоріе оі іЬе Ьогсі оп іЬе еагіЬ, іогтіпд а 
рагі оі Ьіз опе дгеаі іоісі. («ГоЬп 10:16) 
ТЬеу зЬаіі Ьеаг апсі оЬеу іЬе УОІСЄ ОГ сот
тапсі оі іЬе Ьогсі. ТЬеу тизі Ьедіп іо Іеагп 
оЬесІіепсе апсі гідЬіеоизпезз ігот іЬе уегу 
ііте іЬаі іЬеу іигп ау/ау ігот геїідіоп апсі 
Йее іо іЬе "сііу оі геіиде". Ьеагпіпд оЬесІі
епсе апсі гідЬіеоизпезз, іЬеу Ьауе ІЬе ргот
ізе оі Ьеіпд тасіе а рагі оі ІЬе "дгеаі тиі
іііисіе", апсі іЬеп іЬеу зЬаіі Ьауе оррогіи-
пііу іо рагіісіраіе іп Ьеаиіііуіпд іЬе еагіЬ, 
іо іЬе діогу оі іЬе Сгеаіог. 

То Ьеаг іЬе "з'оуіиі зоипсі" ог соттапсі 
оі іЬе Ьогсі теапз іо азсегіаіп іЬе у/Ш оі 
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Оосі апсі іо оЬеу Ьіз соттапсітепіз. Іі із 
зисЬ ІЬаі у/Ш ГЄСЄІУЄ ІЬе Ьіеззіпдз оі* ІЬе 
Ьогсі: "Віеззесі із іЬе реоріе іЬаі кпоу/ ІЬе 
З'оуіиі 8оипс1: іЬеу зЬаіі у/аїк, О Ьогсі, іп 
ІЬе ИдЬі оі іЬу соипіепапсе. Іп іЬу пате 
зЬаіі іЬеу гезоісе аіі ІЬе сіау: апсі іп іЬу 
гідЬіеоизпезз зЬаіі ІЬеу Ье ехаІіесЬ' -Рзаїт 
89:15,16. 

Сотріеіе оЬесІіепсе у/Ш Ье гедиігесі оі 
ІЬе сЬіїсІгеп Ьогп іо іЬозе оі ІЬе "дгеаі тиі
іііисіе", апсі аіі зисЬ у/Ш іеаг апсі оЬеу ІЬе 
Ьогсі у/ііЬ з'оуіиі Ьеагіз, іі ІЬеу аге дгапіесі 
Іііе еуегіазііпд: "Виі ІЬе тегсу оі іЬе Ьогсі 
із і гот еуегіазііпд іо еуегіазііпд ироп іЬет 
іЬаі іеаг Ьіт, апсі Ьіз гідЬіеоизпезз ипіо 
сЬіїсІгеп'з сЬіїсІгеп; іо зисЬ аз кеер Ьіз соу
епапі, апсі іо іЬозе іЬаі гететЬег Ьіз сот
тапсітепіз іо сіо іЬет. ТЬе Ьогсі ЬаіЬ рге
рагесі Ьіз іЬгопе іп іЬе Ьеауепз; апсі Ьіз 
кіпдсіот гиІеіЬ ОУЄГ аіі." (Рзаїт 103:17¬
19) "Віеззесі аге ІЬеу ІЬаі кеер з'исідтепі, 
апсі Ье іЬаі сІоеіЬ гідЬіеоизпезз аі аіі іітез." 
(Рзаїт 106: 3) Іі із еазу іо зее ІЬаі зисЬ 
сгеаіигез У/ІІІ ге '̂оісе іп іЬе Ьеаиіііуіпд оі 
іЬе еагіЬ аз Оосі Ьгіпдз іі ир іо діогу апсі 
Ьеаиіу. 

ТЬе Ьогсі, іогезееіпд іЬе Ьіеззіпдз Ье у/Ш 
зепсі іо еагіЬ, соттапсіз аіі регзопз оі доосі-
у/Ш іо у/аїк ПОУ/ іп іЬе у/ау оі доосіпезз апсі 
Іеагп гідЬіеоизпезз. "ТЬе гідЬіеоиз зЬаіі іп-
Ьегіі іЬе Іапсі, апсі СІУ/ЄІІ іЬегеіп іог ЄУЄГ." 
(Рзаїт 37: 29) "ТЬаі ІЬои тауезі у/аїк іп 
іЬе у/ау оі доосі теп, апсі кеер іЬе раіЬз оі 
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ІЬе гідЬіеоив. Еог іЬе иргідЬі вЬаІІ сіу/еіі іп 
ІЬе Іапсі, апсі ІЬе регіесі вЬаІІ гетаіп іп іі." 
—РГОУЄГЬВ 2: 20, 21. 

То іЬове у/Ьо у/Ш сотрове ІЬе "дгеаі 
тиііііисіе" іЬів асітопіііоп ів пош діуеп, 
апсі іЬове у/Ьо оЬеу іЬаі асітопіііоп вЬаІІ 
Ье гесіріепів оі ІЬе рготівесі Ьіеввіпдв: "Ьеі 
іЬе реоріе ргаіве ІЬее, О Сосі; Іеі аіі ІЬе 
реоріе ргаіве іЬее. ТЬеп вЬаІІ іЬе еагіЬ уіеісі 
Ьег іпсгеаве; апсі Оосі, ЄУЄП оиг ОУ/П Оосі, 
вЬаИ Ьіевв ив. Оосі вЬаІІ Ьіевв ив; апсі аіі ІЬе 
епсів оі іЬе еагіЬ вЬаІІ іеаг Ьіт." (Рваїт 
67:5-7) ТЬе рготіве ІЬаі ІЬе еагіЬ вЬаІІ 
уіеШ Ьег іпсгеаве ів ргооі іЬаі у/огк іп 
іЬе еагіЬ у/Ш Ье а дгеаі з'оу іо іЬове оі ІЬе 
"дгеаі тиііііисіе", апсі іЬеу т і ї дгеаііу 
ге^оісе іп Ьауіпд воте рагі іп Ьеаиіііуіпд 
іЬе еагіЬ. 

Рагасііве 
Есіеп у/ав а рагасііве, апсі іп ІЬаі рагасііве 

Оосі ріасесі Ьів регіесі тап. Мапііевіїу ІЬе 
еагіЬ вЬаІІ Ьесоте ав Есіеп іог іЬе Ьоте оі 
гідЬіеоив апсі регіесі Ьитап сгеаіигез. ТЬаі 
Ьеіпд ^ЬоуаЬ'в ригрове, у/ЬісЬ ів вЬоті Ьу 
у/Ьаі Ье ргерагесі іог регіесі тап іп Есіеп, 
у/е тау геві аввигесі іЬаі Ьів ригрове у/Ш 
Ье саггіесі оиі апсі ІЬаі іЬе ЬаЬііаііоп оі 
тап вЬаІІ Ьесоте іЬе рагасііве оі Оосі тасіе 
іог гідЬіеоив теп. ТЬе еагіЬ у/ав тасіе іог 
ІЬе ріеавиге оі іЬе Сгеаіог; апсі вееіпд ІЬаі 
Ье іакев ріеавиге опіу іп ІЬаі у/ЬісЬ ів гідЬі, 
гідЬіеоив апсі діогіоив, іі ІОІІОУ/В ІЬаі іЬе 
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еагіЬ зЬаіі Ье аіі іо Ьіз Ьопог апсі ргаізе. 
ТЬіз із "Ьіз іооізіооі", апсі Ье УЛІІ таке 
ії а ріасе оі діогу ІОГЄУЄГ. ТЬе іоііоу/іпд 
ргорЬесу зеетз аізо їо іпсИсаіе аз тисЬ: 
"Апсі іЬеу зЬаіі зау, ТЬіз Іапсі ІЬаі у/аз сіез-
оіаіе із Ьесоте Ике іЬе дагсіеп оі Есіеп." 
—Егекіеі 3 6 : 35. 

Тгее о£ Іліїе 
Іп Есіеп Оосі саизесі " іо дгоу/ еуегу ігее 

ІЬаі із ріеазапі іо іЬе зідЬі, апсі доосі іог 
іоосі; іЬе ігее оі \ііе аізо іп іЬе тісізі оі 
ІЬе дагсіеп". (Оепезіз 2 : 9 ) Еуегу ігее іп 
ІЬаі дагсіеп, у/ііЬ Ьиі опе ехсерііоп, у/аз іог 
регіесі апсі гідЬіеоиз тап. Мап Ьасі рег-
тіззіоп ігот Оосі іо еаі оі ІЬе ігиіі, Ьиі 
у/ііЬ опе ехсерііоп, "іЬе ігее оі іЬе кпоу/1-
есіде оі доосі апсі ЄУІІ." ТЬаі Ьеіпд іЬе опіу 
ехсерііоп, іі сіеагіу арреагз ІЬаі іі Асіат 
Ьасі гетаіпесі ігие апсі оЬесІіепі іо Оосі, апсі 
іЬегеЬу ргоуесі Ьіз іпіедгііу іо Оосі, іп 
ЬоуаЬ'з сіие ііте Асіат у/оиісі Ьауе Ьееп 
регтіііесі іо рагіаке оі ІЬе ігее оі Иіе апсі 
ИУЄ ІОГЄУЄГ.—Оепезіз 2 : 1 6 , 1 7 . 

Іі арреагз іЬаі іЬе "ігее оі Иіе" зіапсіз 
аз а диагапіее оі Иіе еуегіазііпд іо аіі іЬозе 
у/Ьо таіпіаіп ІЬеіг іпіедгііу іоу/агсі Оосі, 
апсі, у/Ьеп ігіесі апсі арргоуесі Ьу іЬе Ьогсі, 
зисЬ т і ї Ье дгапіесі Иіе еуегіазііпд. То 
іЬозе саііесі іо "іЬе Ьеауепіу саШпд", апсі 
у/Ьо таіпіаіп іЬеіг іпіедгііу апсі ГЄСЄІУЄ ІЬе 
Ьогсі'з арргоуаі, іЬе рготізе із іЬаі іЬеу 
зЬаіі рагіаке оі ІЬе ігее оі Иіе. "То Ьіт 
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іЬаі оуегсотеіЬ шіі І діуе іо еаі оі ІЬе ігее 
о£ 1і£е, у/ЬіеЬ із іп іЬе тісізі оі іЬе рага
сііве о£Оосі." (Кеуеіаііоп 2:7) "Віеззесі аге 
іЬеу іЬаі сіо Ьіз соттапсітепіз, іЬаі ІЬеу 
тау Ьауе гідЬі іо іЬе ігее оі Ше, апсі тау 
епіег іп іЬгоидЬ іЬе даіез іпіо іЬе сііу." 
—Кеуеіаііоп 22:14. 

8іпсе іЬе "дгеаі тиііііисіе" УЛІІ Ье а рагі 
о£ іЬе опе £о1<1 ог Йоск оі" у/ЬісЬ СЬгізі 
Тезиз із іЬе доосі ЙЬерЬегсІ, апсі зіпсе ІЬе 
тетЬегз іЬегео£ тизі Ье гідЬіеоиз апсі вЬаІІ 
Ье дгапіесі 1і£е еуегіазііпд оп ІЬе еагіЬ, іі 
тизі Ье іЬаі еасЬ опе УЛІІ, Ьу ІЬе дгасе о£ 
іЬе Ьогсі, Ье регтіііесі іо еаі ог рагіаке о£ 
іЬе ігее о£ 1і£е апсі ИУЄ £ОГЄУЄГ. ТЬаі Ьеіпд 
Сосі'з ехргезз ригрозе £ог Ьіз рег£есі тап 
іп Есіеп, іі тизі Ье £ог Ьіз рег£есі Ьитап 
сгеаіигез \уЬот Ье У/Ш изе іо саггу оиі Ьіз 
тапсіаіе іо "Й11 іЬе еагіЬ". Рагіакіпд ог 
еаііпд о£ іЬе "ігее о£ 1і£е" сіеагіу теапз 
іЬаі зисЬ гідЬіеоиз Ьитап сгеаіигез у/Ш 
"ИУЄ £ОГЄУЄГ" оп іЬе еагіЬ іп реасе апсі 
З'оу іо іЬе уіпсіісаііоп апсі Ьопог о£ 
ЬоуаЬ'з пате. (Сепезіз 3:22; Веуеіаііоп 
22:14) "ТЬе ігее о£ 1і£е," іЬеге£оге, ар
реагз іо зіапсі аз а зутЬої ог диагапіее 
о£ 1і£е еуегіазііпд іо іЬове у/Ьо ГЄСЄІУЄ ІЬе 
йпаї арргоуаі о£ ЕЬоуаЬ апсі іо у/Ьот 
СЬгізі ^зиз асітішзіегз 1і£е еуегіазііпд. 

Сепегаї Кевиггесііоп 
ТЬе Всгіріигез изе іЬе У/ОГСІЗ іп ІЬе сіі

уіпє тапсіаіе, "тиіііріу апсі Ш1 іЬе еагіЬ." 
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ТЬе огідіпаї у/ог<1 у/ЬісЬ із ігапвіаіесі "611" 
ів аіво ігапвіаіесі "герІепівЬ" апсі тау Ье 
аррііесі еііЬег у/ау. Іі сіоев поі арреаг ІЬаі 
іЬе "дгеаі тиііііисіе" т і ї саггу оиі іЬаі 
тапсіаіе іо 611 еуегу поок апсі согпег оі іЬе 
еагіЬ, Ьиі ІЬаі ІЬеу у/Ш, ипсіег іЬе сіігесііоп 
оі іЬе Ьогсі, ргосіисе а рориіаііоп ІЬаі т і ї 
геавопаЬІу рориіаіе іЬе еагіЬ. ТЬе реоріе 
оп іЬе еагіЬ іосіау аге питЬегес! Ьу ІЬе ті ї -
Нопв, Ьиі іЬеге ів гоот іот тапу тоге. 
"УУЬеп аіі іЬе еагіЬ ів тасіе діогіоив тапу 
тоге регвопв сап у/еіі Ье оп іЬе еагіЬ іЬап 
ПОУ/ аге кпоу/п іо Ье ІЬеге ог ЄУЄГ Ьауе Ьееп. 
ТЬеге арреагв іо Ье по 8сгіріига1 аиіЬог
ііу іог вауіпд іЬаі ІЬе у/іскесі т і ї ЄУЄГ Ье 
гевиггесіесі. Непсе ІЬе тскесі, сіеагесі оиі 
аі Агтадесісіоп, т і ї поі соте Ьаск, апсі ІЬаі 
ЛУІІІ Ье ігие у/ііЬ геїегепсе іо іЬе тскесі іп 
аіі іітев раві. Оосі кпоу/в у/Ьо т і ї Ье оЬе
сІіепі іо Ьіт, апсі Ье Ьав іп тетогу іЬове 
у/Ьо Ьауе а іепсіепсу £ог гідЬіеоивпевв, апсі 
іЬеве вЬаІІ Ье ау/акепе<1 оиі оі сІеаіЬ іп Ьів 
ОУ/П сіие ііте. 

А11 оі іЬе Ьшпап гасе Ьауе Ьееп Ьогп ип-
д'иві ог ипгідЬіеоив (Еотапв 5:12) ; апсі 
опіу іЬове У/ЬО у/Ьііе аііуе Ьауе ргоуесі іЬеіг 
іпіедгііу іо Оосі Ьауе Ьееп соипіесі Ьу Ьіт 
ав зивііііесі. Сопсегпіпд ІЬе гевиггесііоп іі 
ів у/гіііеп: "ТЬеге вЬаІІ Ье а гевиггесііоп 
оі іЬе сіеасі, ЬоіЬ оі іЬе д'иві апсі и^иві." 
(Асів 24:15) "ТЬе шциві" Ьеге тепііопесі 
сіеагіу теапв іЬове регвопв У/ЬО Ьауе ІІУЄСІ 
апсі сііесі Ьиі у/Ьо Ьауе Ьасі по оррогіипііу оі 
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Іеагпіпд о£ іЬе гапзот заегійсе, апсі іЬеге
іоге по оррогішгііу о£ ассерііпд ІЬе зате. 
Оосі кпоу/з іЬе Ьеагі сопсііііоп о£ еасЬ апсі 
еуегу опе, апсі ІЬозе іЬаі аге ІЬиз ау/ак-
епесі оиі оі сІеаіЬ у/Ш соте £огіЬ ип^изі ог 
ітрег£есі. МШіопз о£ зисЬ Ьауе сііесі апсі 
аге іп іЬе тетогу о£ Оосі. ТЬеу у/еге поі 
у/іскей, Ьиі тапі£езі1у регзопз о£ доой-у/Ш. 
ТЬеу соиісі Ьауе по рагі іп £огтіпд іЬе 
"дгеаі тиііііисіе", Ьесаизе ІЬе Ьогсі сіісі 
поі Ьедіп іо даіЬег Ьіз "оіЬег зЬеер", у/Ьо 
у/Ш £огт іЬе "дгеаі тиііііисіе", ипііі а£-
іег Ьіз сотіпд іо ІЬе іетріе іп 1918. 

Оосі'з \^огй аппоипсез іЬаі Ье Ьаз "ар
роіпіесі а сіау" іп у/ЬісЬ ІЬе сіеасі у/Ш Ье 
ау/акепесі оиі о£ сІеаіЬ апсі діуеп а £и11 
оррогіипііу ог ігіаі £ог 1і£е. (Асіз 17: 31; 
ЛоЬп 5: 29) 8исЬ із ІЬе депегаї гезиггес
ііоп о£ іЬе сіеасі. Копе о£ іЬозе іЬиз ау/ак
епесі оиі о£ сІеаіЬ сап Ьауе рагі іп саггуіпд 
оиі іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе, Ьесаизе іЬеу у/Ш Ье 
шдизі аі іЬе ііте о£ Ьеіпд ау/акепесі оиі о£ 
ЙеаіЬ, апй іЬе тапйаіе сап Ье саггіей оиі 
опіу Ьу іЬозе У/ЬО аге гідЬіеоиз апй роззезз 
іЬе гідЬі іо 1і£е. ТЬозе у/Ьо аге ау/акепей 
іп іЬе депегаї гезиггесііоп тизі Іеагп о£ 
іЬе гапзот засгШсе, ЬЄІІЄУЄ апй ассері іЬе 
Ьогй ^зиз СЬгізі аз ІЬе Кейеетег, апй 
іЬеп епіег ироп ігіаі, апй тизі ргоуе ІЬеіг 
іпіедгііу апй зиссеззіиііу разз іЬе іезі у/ЬісЬ 
іЬе Ьогй у/Ш ітрозе, Ьеіоге гесеіуіпд ІЬе 
гідЬі іо ІІУЄ. Аі іЬаі ііте іЬеу у/Ш Ье з'из-
іШей, Ьесаизе Ьеіпд зизіШей Ьу іЬе Ьогй 
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теапз гесеіуіпд ІЬе гідЬі іо Іііе. Ву іЬе 
ііте іпаі іЬозе оі іЬе депегаї гезиггесііоп 
аге з'изіШесІ іЬе "дгеаі тиііііисіе" у/Ш Ьауе 
саггіесі оиі ІЬе СІІУІПЄ тапсіаіе сопсегпіпд 
іЬе йіііпд ог герІепізЬіпд оі іЬе еагіЬ. 

Сопсегпіпд іЬозе іЬаі зЬаіі Ьауе рагі іп 
ІЬе депегаї гезиггесііоп оі іЬе сіеасі апсі 
іЬиз Ье діуеп ап оррогіипііу іог ігіаі апсі 
гесеірі оі Іііе ігот іЬе Ьогсі, іЬезе У/ОГСІЗ 
у/еге иііегесі Ьу Ьіт: "Апсі Лезиз апзу/ег-
іпд заісі ипіо іЬет, ТЬе сЬіїсІгеп оі ІЬіз 
у/огИ таггу, апсі аге діуеп іп таггіаде: 
Ьиі іЬеу у/ЬіеЬ зЬаіі Ье ассоипіеб! у/огіЬу 
іо оЬіаіп Шаі гоогШ, апсі іЬе гезиггесііоп 
ігот іЬе сіеасі, пеііЬег таггу, пог аге діуеп 
іп таггіаде; пеііЬег сап іЬеу сііе апу тоге: 
іог іЬеу аге е̂ иа1 ипіо іЬе апдеіз; апсі аге 
іЬе сЬіїсІгеп оі Сосі, Ьеіпд ІЬе сЬіШгеп оі 
іЬе гезиггесііоп."—Ьике 20:34-36. 

Іп уегзе 35 аЬоуе диоіесі, іп іЬе рЬгазе 
"іо оЬіаіп іЬаі У/ОГІСІ, апсі іЬе гезиггесііоп 
ігот іЬе йеасі", іЬе У/ОГСІ "У/ОГІСІ" тапііезі-
1у теапз іЬе "у/огИ у/ііЬоиі епсі" (ЕрЬе
зіапз 3:21), у/ЬісЬ У/ОГІСІ у/ііЬоиі епсі у/Ш 
Ье іЬе рагасіізе оі Сосі ІЬаі зЬаіі гезиіі іо 
іЬе У/ЬОІЄ еагіЬ сіигіпд іЬе іЬоизапсІ-уеаг 
геідп оі СЬгізі. (Веуеіаііоп 20:4,6) Аі 
ІЬаі і іте ІЬеге т і ї Ье по іигіЬег пеесі іо 
таггу апсі Ьгіпд іогіЬ сЬіїсІгеп, Ьесаизе 
іЬаі у/огк у/Ш Ьауе Ьееп ассотрІізЬесІ. 
(Еог а тоге сотріеіе сопзісіегаііоп зее 
Ваіуаііоп, раде 354.) 
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Іі із опіу з'изіійесі, гідЬіеоиз шеп апсі 
у/отеп іЬаі; у/Ш саггу оиі іЬе СІІУІПЄ тап
сіаіе апсі Ьауе рагі іп Ьеаиіііуіпд іЬе еагіЬ. 
Іі зеетз сіеагіу іо арреаг ігот іЬе 8сгір-
іигез іЬаі іі із іЬе ригрозе оі ЕЬоуаЬ іо 
изе іЬе "дгеаі тиііііисіе" іо саггу оиі Ьіз 
тапсіаіе іо герІепізЬ іЬе еагіЬ апсі ІЬаі ІЬіз 
у/огк у/Ш Ье сіопе апсі сотріеіесі сіигіпд іЬе 
Міііеппіаі геідп оі Ьіз Кіпд. Іі аізо ар
реагз ІЬаі УЛІПІП іЬаі ііте Оосі у/Ш таке 
іЬе еагіЬ а ріасе оі діогу апсі Ьеаиіу апсі 
а йі ріасе іог іЬе еуегіазііпд сіу/еіііпд оі 
гідЬіеоиз Ьитап сгеаіигез, у/ЬісЬ сгеаіигез 
зЬаіі Ье ІОГЄУЄГ іо іЬе діогу апсі Ьопог оі 
іЬе пате оі іЬе Мозі НідЬ. 

"Еипісе, іЬезе зіисііез іодеіЬег Ьауе Ьееп 
а дгеаі Ьіеззіпд ігот іЬе Ьогсі іог из. Огаі-
ііисіе іо Оосі із іп т у Ьеагі, апсі т у сіезіге 
із іо ЗЄГУЄ Ьіт апсі Ьіз Кіпд ІОГЄУЄГ. \\Те 
саппоі зіор Ьеге, Ьиі у/е тизі сопііпие оиг 
зіисііез оі іЬе ВіЬІе апсі іЬиз сіііідепііу 
зеек гідЬіеоизпезз апсі теекпезз. Неге аге 
а питЬег оі Ьоокз у/ЬісЬ Ьауе еуісіепііу 
Ьееп ргоуісіесі Ьу іЬе Ьогсі іо епаЬІе рег
зопз оі доосі-улії, зисЬ аз \УЄ аге, іо Іеагп 
у/Ьеге іп іЬе ВіЬІе УГЄ тау йпсі Ьіз тагуеі
оиз ігиіЬз. Ву Ьіз дгасе, у/е у/Ш ауаіі оиг-
зеїуез оі іЬе ргіуііеде оі Іеагпіпд тоге оі 
ЬІ8 ігиіЬ апсі ЬО\У ІО ЗЄГУЄ Ьіт ІаііЬіиІІу. 
Апсі пош І зЬоиІсІ Ике іо у/аїк оиі ОУЄГ іЬе 
Іапсі апсі тесіііаіе ироп зоте оі іЬе іЬіпдз 
ІЬаі У/Є Ьауе Іеагпесі. Іі із а ііте іог тесіі-
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іаііоп, апсі І а т виге уои У/Ш Ье діасі іо 
З'оіп т е . " 

ТЬе ІУ/О у/аікесі зііепііу ІЬгоидЬ ІЬе ііеісів 
апсі віорресі адаіп Ьу ІЬе дгеаі ігее оп іЬе 
ГІУЄГ Ьапк у/Ьеге ІЬеу Ьасі воте ііте Ьеіоге 
сіівсиввесі іЬеіг іиіиге ріапз. 8еаіес1 аі іЬів 
уапіаде роіпі іЬеу Ьасі а депегаї УІЄ\У ОІ 
ІЬе Іапсізсаре. 

"»ГоЬп сіеаг, Іоок аі іЬаі Ьеаиіііиі 8сепе 
Ьеуопсі іЬе ГІУЄГ апсі ир іЬе тоипіаіпвісіе. 
І а т гетіпсіесі ІЬаі веуегаї топіЬв Ьауе 
ра88ес! віпсе у/е тасіе оиг васгесі адгеетепі 
гідЬі Ьеге. Іі ів ПОУ/ аиіитп веавоп, іЬе ііте 
оі Ьагуеві, апсі у/ЬісЬ іЬе іЗсгіріигев вреак 
оі аз а ііте оі з'оу. ТЬе ігеев апсі ІЬеіг іо-
Иаде Ьевреак іЬе діогу оі Сгосі. Магк іЬе 
соїогв, уеііоу/ апсі ЬГОУ/П, оі іЬе іоііаде оі 
іЬе таріе апсі 8У/ееі дит, ІЬе сЬевіпиі апсі 
іЬе оіЬег ігеев оп іЬаі тоипіаіпвісіе. ТЬів 
Ьеіпд іЬе Ьагуеві ііте аіво виддевів іЬе іп-
даіЬегіпд, ІЬе ііте у/Ьеп іЬе Ьогсі ів даіЬ-
егіпд ипіо Ьітвеїі ІЬове у/Ьо 8Ьа11 Ье оі 
Ьів 'оіЬег вЬеер' апсі іЬе 'дгеаі тиііііисіе'. 
Магк іЬе еуегдгееп атопдві ІЬаі Ьеаиіі-
іиі іоііаде у/ЬісЬ асісів соїог апсі Ьеаиіу іо 
ІЬе всепе, апсі у/ЬісЬ еуегдгееп вутЬоІігев 
Іііе еуегіазііпд. №ОУ/ ІЬе Ьогсі Ьаз дгасіоиз-
1у ЗЬОУ/П ив іЬаі іЬеге ів веі Ьеіоге из ІЬе 
ргозресі оі Иіе еуегіазііпд ироп іЬе еагіЬ. 
Апсі у/Ьаі а діогіоиз рговресі! ТЬе еагіЬ 
І8 ПОУ/ Ьеаиіііиі, Ьиі іЬаі Ьеаиіу ів поіЬ
іпд іо сотраге у/ііЬ ІЬе діогу апсі Ьеаиіу 
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ІЬаі зЬаіі Ье ироп іЬе у/Ьо1е еагіЬ Аигіпд 
ІЬе геідп оі СЬгіві іЬе Кіпд." 

"Нош ігие аге уоиг шоічів, Еипісе. \¥е 
Ьауе у/аікей ІЬгоидЬ ІЬеве Ьгоасі беків тапу 
іітез, сіигіпд оиг сЬіїсІЬоосі сіауз. Виі іо-
сіау іЬезе пеків теап тисЬ тоге іо из іЬап 
ЄУЄГ Ьеіоге. ТЬеу Ьеіопд іо іЬе Ьогсі, апсі 
Не У/Ш Ьеаиіііу ІЬет іог Ьіз сЬіїсІгеп. Аг
тадесісіоп із зигеїу пеаг, апсі сіигіпд ІЬаі 
ііте іЬе Ьогсі УЛІІ сіеап оі£ ІЬе еагіЬ еуегу
іЬіпд іЬаі оііепсіз апсі із сІізадгееаЬІе. ТЬеп, 
Ьу Ніз дгасе, у/е зЬаіі Ьедіп оиг Іііе у/ііЬ а 
дгеаіег УІЗІОП апсі ргоіопдесі з*оу. КОУ/ У/Є 
зее Ьу іаііЬ іЬе дгеаі ТНЕОСВАСТ, апсі у/е 
аге у/ЬоІІу апсі ипгевегуесИу соттіііесі іо 
ІЬаі гідЬіеоиз доуегптепі. Егот ПОУ/ оп 
у/е зЬаіі Ьауе оиг Ьеагі СІЄУОІІОП йхесі оп 
ТНЕ ТНЕОСВАСТ, кпоу/іпд іЬаі вооп у/е зЬаіі 
З'оигпеу іог ЄУЄГ іодеіЬег іп іЬе еагіЬ. Оиг 
Ьоре із іЬаі у/ііЬіп а ІЄУ/ уеагз оиг таггіаде 
тау Ье сопвиттаіесі апсі, Ьу іЬе Ьогсі'з 
дгасе, у/е вЬаІІ Ьауе зу/ееі сЬіїсІгеп ІЬаі у/Ш 
Ье ап Ьопог іо іЬе Ьогсі. "\Уе сап у/еіі сіеіег 
оиг таггіаде ипііі Іавііпд реасе сотез іо 
іЬе еагіЬ. №ОУ/ у/е тизі аскі поіЬіпд іо оиг 
Ьигсіепз, Ьиі Ье ігее апсі едиірресі іо зегуе 
іЬе Ьогсі. ТУТІЄП ТНЕ ТНЕОСВАСТ із іп іиіі 
зу/ау іі У/Ш поі Ье Ьигсіепзоте іо Ьауе а 
іатіїу. ТЬеп у/е тау оііеп у/аїк ІЬгоидЬ 
іЬеве Ьгоасі йеісіз, атісізі іЬе Ьеаиіііиі іог-
езів апсі епуігоптепіз, апсі У/Ш у/аїк у/ііЬ 
оиг ЬЄІОУЄСІ сЬіїсІгеп Ьу оиг зісіе апсі іеіі 
іЬет аіі у/е Ьауе Іеагпесі ігот іЬе Ьогсі, 
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апсі іодеіЬег у/е зЬаіі аіі Ье диіск іо оЬеу 
оиг Ьеасіег апсі оиг Кіпд, СЬгізі ^зиз." 

" І гесаіі, ЛоЬп сіеаг, ІЬаі уоиг £аіЬег у/Ш 
Ье азкіпд уои ПОУ/ £ОГ уоиг сіесізіоп аз іо 
іЬе £иіиге апсі у/Ьаі уои зЬаіі сіо." 

"Еипісе, т у сіесізіоп із тасіе. І зЬаіі зЬип 
роїііісз, геїідіоп, апсі соттегсе, апсі І зЬаіі 
ауоісі іЬе сіііез апсі ІЬе епіісетепіз іЬеге-
оі. Же аге ЬоіЬ соттіііесі £ог ЄУЄГ ІО ТНЕ 
ТНЕОСВАСТ. Оиг ргезепі сіиіу із ріаіп. \Уе 
тизі ПОУ/ Ье у/ііпеззез іо іЬе пате оі ЛеЬо-
уаЬ апсі іо Ьіз кіпдсіот. Оиг ріасе о£ гезі-
сіепсе у/е сап сопііпие у/ііЬ оиг рагепіз аз 
Іопд аз іі із Оосі'з У/Ш ІО Ьауе іі зо, апсі у/е 
зЬаіі епдаде іп іЬе зегуісе о£ іЬе Ьогсі Ьу 
саггуіпд Ьіз теззаде о£ Ьіз пате апсі кіпд
сіот іо оіЬегз у/Ьо аге Ьипдегіпд £ог гідЬі
еоизпезз. Же зЬаіі, Ьу Оосі'з дгасе, Ье £ог-
ЄУЄГ іЬе сЬіїсІгеп о£ іЬе дгеаі Кіпд, апсі 
оиг сЬіїсІгеп зЬаіі Ье £ОГЄУЄГ у/ііЬ из, зиЬ-
зесіз о£ іЬе Кіпдсіот. Л¥е Ьауе £оип<1 ге£-
иде іп СЬгізі, апсі у/е зЬаіі аЬісІе Ьеге ипііі 
іЬе Ьіеззесі ііте у/Ьеп у/е тау Ьауе рагі іп 
£и1Ш1іпд іЬе СІІУІПЄ тапсіаіе. \Уе вЬаІІ поі 
зее еасЬ оіЬег уегу о£іеп £ог а ііте, Ьиі 
у/е сап Ьауе Ііке іЬоидЬіз еуегу сіау о£ ІЬе 
діогіоиз ргозресі ІЬаі із зеі Ье£оге из. І 
зиддезі іЬаі оиг йгзі іЬоидЬі оп ау/акеп-
іпд еасЬ тогпіпд Ье ехргеззесі Ьу гереаі-
іпд ІЬезе У/ОГСІЗ о£ ІЬе рзаїтізі: 'Віезз ІЬе 
Ьогсі, О т у зоиі: апсі аіі ІЬаі із у/ііЬіп 
те , Ьіезз Ьіз Ьоіу пате. Віезз іЬе Ьогй, О 
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т у зоиі, апсі £ог§еі поі аіі Ьіз Ьепеіїіз.' 
—Рзаїт 103:1,2." 

То іЬіз уоші§ тап апсі уоипд шотап аіі 
іЬе епуігоптепіз пош арреагесі тоге Ьеаи-
іі£и1. ТЬе Ьігсіз іп іЬе ігеез зеетесі іо Ье 
зіп£Іп£ іЬе ргаізез о£ ЕЬоуаЬ апсі Ніз 
Кіпд. 8о, Ьапсі іп Ьапсі, іЬеу іоіпесі ІЬеіг 
уоісез шііЬ іЬет іп зопд апсі дауе іЬапкз 
іо Сіосі £ог Ніз тапі£о1с1 Ьіеззіпдз Ьезіошесі 
ироп іЬет. 


