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"Апсі №е їгее о£ Йіе йеісі зЬаІІ уіеИ Ьіз ітаіЬ, 
апсі Йіе Іаікі впаїї уіеИ Ьег іпсгеазе, апй Йіеу 
зЬаІІ гепіаіп оп іЬеіг отоп зоіі іп зесигііу, ко 
зЬаІІ йіеу кпо-то- Йгаі І а т Яепоуап, •игііеп І Ьауе 
Ьгоксп їїіе Ьагз оі Йіеіг уоке, апсі зЬаІІ СІЄІІУЄГ 
Міст оиі оі Йіе Ьапсі оі Йіет та-по Ьауе Ьееп 
ивіпд Йіет аз зіауез."—Егекіеі 34: 27, Воікегкат. 

Н Е Р Е 0 Р Ь Е 8 о£ іЬе паііопз о£ еагіЬ 
кеепіу £ее1 іііеіг іпзесигііу. ТЬе т е п луЬо 
гиіе аге іеч? іп пшпЬег, ЬагзЬ, агго^апі, 

сгиеі апсі орргевзіуе, чуЬііє іЬе реоріе іп &еп-
егаї аге Ьєїсі іп зіауегу іо £еаг апсі еопііпи-
оизіу іп сігеасі о£ -^Ьаі іЬе £ніиге т а у Ьгіп§. 
8оЬег-тіпс1ес1 регзопз жЬо і о у є гІ£піеоизпез8 
апсі сієзіге іо еее дизііее ргеуаіі о£іеп іп іЬе 
Ьоиг о£ тесіііаііоп Ьауе іЬои£пІ8 Пке іЬозе: 
"ТЬеге аге зо т а п у саіатіііез Ье£а11іп£ іЬе 
уагіоиз паііопз о£ Іде еагіЬ апсі ІЬе реоріез 
іпегео£ іЬаі І а т арргеЬспзіуе, ттеазу апсі 
ї еагШ іЬаі зоте сІгеаЛМ саіатііу ші і Ье£а11 
т е апсі т у КШе опез. Веуоіиііопз Ьауе госкесі 
іЬе паііопз іо іЬеіг уегу £огтс!аііоп, апсі по 
паііоп арреагз іо Ье зіаЬІе. А11 іпіп^з іп іЬе 
еагіЬ веет іо Ье ирзісіе сіолуп; іЬе ігеез сігор 
іЬеіг шшгаіиге ігиіі, ІЬе Іапсіз аге зчуері Ьу 
Яоосіз апсі сіизі з іогтз, Йіе резіз сіезігоу іЬаі 
чуЬісЬ ^голуз ипііі іЬе йеісіз аге Ьаггеп, іЬе 
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реоріе аге зЬоуєсі аЬоиі £гот опе ріаее іо 
атюіЬег шіііі т а п у йпсі по сілуеііїпд ріаее, апсі 
аіі регзопз веет іо Ье ипЬарру. І£ опіу І еоиісі 
ппсі а ріаее о£ сотріеіе весигііу луЬєгє І соиісі 
Ье епіігеїу £гее £гот саге, апхіеіу апсі £еаг, 
іЬаі луоиісі Ье ап ісіеаі зіаіе. І луізЬ іЬаі І т і^Ь і 
кполу \уЬу іЬів арргеЬепзіуе апсі £еаг£и1 сопсіі-
ііоп ехізіз іЬгои^Ьоиі іЬе еагіЬ; у/Ьу іі Ьаз 
соте зо ^епегаїїу ироп іЬе реоріез апсі паііопз, 
апсі луЬєііієг ог поі іЬеге \уі11 є у є г Ье а і і т е 
апсі ріаее луЬеге Ьопезі, зіпсеге, гідЬіеоиз рег
зопз т а у £ее1 епіігеїу зесиге іп іЬеіг Ьотез 
апсі луііЬоні іЬе £еаг о£ іозз оі: іЬеіг ргорегіу, 
ЬеаІіЬ апсі 1і£е." ТЬе ригрозе о£ луЬаі £о11олуз 
із іо аісі зіпсеге апсі Ьопезі регзопз іо аггіуе 
аі іЬе дизі сопсіизіоп іп іЬе таі іег . 

Тлуепіу сепіигіез а&о іЬе т о з і гі^Ьіеоиз т а п 
іЬаі е¥ег ігосі іЬе еагіЬ, Шіесі луііЬ іЬе зрігіі 
о£ луізсіот апсі шіЬ кееп ргорЬеііс у і з і о п , іп 
апзлуег іо а ^ие8ііоп ргороипсіесі іо Ь і т соп-
с е т і п ^ іЬе епсі о£ іЬе теогісі, §ауе иііегапее 
іо іЬезе теогсіз: "ТЬеге зЬаІІ Ье . . . ироп іЬе 
еагіЬ (1І8ІГЄ88 о£ паііопз, шіЬ регріехііу; . . . 
теп ' з Ьеагіз £аі1іп£ іЬет £ог £еаг." ТЬозе £елу 
лтогсіз зрокеп Ьу іЬаі Сггеаі РгорЬеі ехаеііу 
сІезсгіЬе іЬе сопсііііоп ІЬаі полу ехізіз іЬгои^Ь-
оиі іЬе еагіЬ. Н і й ргорЬеііс луогсіз о£ луізсіош, 
іакеп іо^еіЬег \у і іЬ ІЬе £асіз \ує полу зее аЬоиі 
из, еаге£и11у сопзісіегесі, епаЬІе опе іо Іеагп 
луЬу іЬе ргезепі ипЬарру сопсііііопз ехізі, апсі 
іеасі іо §геаіег іп£огтаііоп сопсегпіп§ іЬе і т -
тесііаіе £иіиге. 

ЕУЄП іЬе ги1іп§ ролуегз о£ еуегу паііоп £еаг. 
ТЬеу £еаг £ог іЬетзеїуез апсі £ог іЬе ровіііопз 
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іЬеу Ьоісі. Еуегу паііоп £еагз еуегу оіЬег па
ііоп, апсі іііе еіїесі о£ ІЬеіг іпвесигііу Ьаз іп-
сіисесі аіі паііопз іо зрепсі а §геаі атоипі о£ 
епег^у апД топеу о£ іпе реоріез іо ргераге 
£ог луаг. ТЬе ргерагаііопз £ог луаг іп 1914 луєгє 
зтаї ї сотрагесі луііЬ іЬе ргерагаііопз полу £ 0 -
іп£ £оглтагс1 іп аітові еуегу паііоп оп еагіп. 
І і із тапі іез і іЬаі зиеЬ штзиаі асііуііу із іп-
сіисесі Ьу £еаг. ЕасЬ паііоп із £еаг£и1 іЬаі зоте 
оіЬег паііоп луііі соте ироп і і іет луііЬ §геаіег 
£огсе апсі іаке алуау луЬаі іЬеу Ьауе. І і арреагз 
іо Ье а ііюе іп луЬісЬ еуегу тап ' з Ьапсі із а^аіпзі 
Ьіз пеі§;ЬЬог. ТЬе £єлу іЬаі гиіе етріоу с о є г с і у є 
теапз іо еотреї іЬе реоріе іп §епега1 іо Ьолу 
іо іЬеіг сііеіаіез, апсі ап ипЬарру сопсііііоп ЬоіЬ 
£ог іЬе гиіегз апсі £ог іЬе гиіесі ехізіз, Іп еуегу 
Іапсі іЬе реоріе тоигп, апсі опе із гетіпсіесі о£ 
іЬе ргоуегЬ: '^Шіеп іЬе луіскесі ЬеагеіЬ гиіе, 
іЬе реоріе т о и г п . "—Р г о у є г Ь з 2 9 : 2 . 

Саіі іо тіпсі зоте о£ іЬе іЬіп^з іЬаі Ьауе 
соте іо разз зіпсе 1914 апсі іЬаі аге гесогсіесі 
оп іЬе ра^ез о£ Ьізіогу апсі іЬеге зіапсі аз іп-
сІізриіаЬІе £асіз. Іп іЬаі уеаг, апсі луііЬ по ар-
рагепііу геазопаЬІе саизе, ІЬе паііопз зисісіепіу 
гизЬес! іпіо луаг, апсі £ог £оиг уеагз іЬаі £о1-
іолуєсі Сопііпепіаі Еигоре лгаз сІгепсЬесІ луііЬ 
іЬе 1і£еЬ1оос1 о£ тіїїіопз о£ т е п луЬо сіісі п о і 
кполу ^изі луЬу іЬеу луєгє п§Ьііп£ еасЬ оіЬег. 
ТЬе гиіегз Ьасі соттапсіесі іЬет іо §о іо луаг, 
апсі іЬеу оЬеуесІ. Висісіепіу, іп ИоуетЬег, 1918, 
іЬе луаг сеазесі, апсі по гиіег соиісі азві^п а 
зоипсі геазоп луЬу іЬе сопйісі Ьасі зисісіепіу 
зіорресі. Ргіог іо іЬаі і і т е іЬе паііопз луєгє 
гиіесі Ьу агізіосгаіз апсі ітрегіаіізііс топ-
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агсЬз, їжі; ЛУЬІСІІ паііопз Ьасі а ветЬІапсе о£ 
сіетосгаеу. Бигіп^ іЬе УУогІсІ ЛУаг роїііісіапз 
апсі тіїііагізіз, £ог іЬе тапі ієз і ригрове о£ 
іптіепеіп^ т е п іо §о іо луаг, іпуепіесі апсі рго-
сіаітесі іЬе зіо^ап: "ТЬе луаг ЛУІІІ т а к е іЬе 
ЛУОГІСІ ва£е £ог сіетосгасу." ТЬе реоріе ЛУЄГЄ 
іесі іо Ьоре £ог а тоге ІіЬегаІ т і е ЛУЬЄП іЬе 
луаг сате іо ап епсі. Виі іЬеіг Ьорєз ЛУЄГЄ зооп 
сІазЬесІ іо іЬе еагіЬ. 

ТЬе луаг епс!іп£, атЬіііоиз теп , уоісі о£ соп-
зсіепсе, зеІ2ес1 іЬе оррогіипііу іо рготоіе ГЄУ-
оіиііопз іп уагіопз соипігіез, апсі іЬеп £огтес! 
^оуегптепіз і і і а і £ог а і і т е Ьасі іЬе арреаг-
апсе апсі п а т е о£ "сіетосгаеіез". ВаЬісІ роїііі-
сіапз апсі т і ї і іагу §ап£8Іегз Ьесате іЬе Ьоісісгз 
о£ риЬІіе отеє, апсі іЬе соттегсіаі ^іапіз вир-
рогіесі іЬет іп іЬеіг ровіііопз.' Ееагіп£ іЬаі 
іЬеу луопісі Ье ппаЬІе іо ксср іЬе е о т т о п рео
ріе іп зиЬіесііоп апсі Ьоісі іЬеіг ОЛУП риЬНс доЬз, 
іЬе ги1іп£ еіетепі сгеаіесі сопсііііопз о£ зігі£е 
іЬаі ^геаііу аіагтесі іЬе реоріе, апсі ЛУЬІСЬ соп
сііііопз ЛУЄГЄ зеігесі ироп іо зеі ир ап агЬіігагу 
£ О У е т а т е п і , гиіесі Ьу а сіісіаіог, 8исЬ Ьаз Ьееп 
іЬе гезиіі іп т а п у о£ іЬе паііопз. Рог воте 
і і т е ПОЛУ Ьшпап 1і£е іп Киззіа, Ііаіу, Аивігіа, 
Сгегтапу апсі оіЬег Ике паііопз о£ Еигоре Ьаз 
Ьееп о£ Ніііе уаіие. Бісіаіогз ігизі по опе. І£ 
іі арреагз іЬаі іЬе ролуег о£ іЬе сіісіаіог із еп-
с1ап§егес1 Ье Ьезііаіез поі іо тигсіег Ьів с і о з е з і 
роїііісаі аззосіаіез. Аїлуауз іп £еаг о£ 1озіп£ 
ролуег ог 1і£е, ог ЬоіЬ, сіісіаіогз тоуе аЬоиі 
ЛУІІЬІП іЬеіг геаїт виггоипсіесі Ьу а зігоп§-агт 
&иагс1, а уегііаЬІе луаіі о£ Ьгізіїіп^ зіееі. ТЬе 
сіісіаіогз изигр а і і оіЬег рагіз о£ іЬе ^ОУЄГП-
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т е п і гтШ іЬе реоріе аге Ьошісі іо ЬОЛУ іо іЬе 
гиіе оі опе т а п . ТЬе сЬіе£ атЬіііоп о£ зисЬ 
із іо 8ЄІ2Є ролуег апсі віау іп родаег ге^агсНевв 
о£ іЬе гі^Ьіз апсі рггуііе^ез о£ оіЬегз. Апу рагі 
ог ЬгапсЬ о£ іЬе §оуегптепі іЬаі зеетз іо Ье 
іп Ьіз луау іЬе сііеіаіог ргоееесіз іо аЬоІізЬ. Не 
апсі Ьіз аззосіаіез іаке алуау £гош іЬе реоріе 
іЬе гі§Ьі о£ зиЯга^е апсі о£ гергезепіаііоп апсі 
сіезігоу іЬе еоигіз о£ зизіісе апсі зеі ир іпзіеасі 
ігіЬипаїз о£ зеШзЬ т е п ЛУЬО аге іоокіп^ іо зе1£-
ізЬ іпіегезіз апсі поі іо іЬе с о т т о п луе1£аге. 

Іпзіеасі о£ іЬе &геаі луаг'з такіп£ іЬе ЛУОГІСІ 
за£е £ог сіетоегасу іЬе £геаіег рагі о£ Еигоре 
із полу гиіесі Ьу сііеіаіогз. біаііп, ЛУЬО зис-
сеесіесі Ьепіп аз сіісіаіог о£ Вивзіа, луаз £ог 
зоте і і т е а зіисіепі аі а іЬео1о§іса1 ветіпагу, 
Ьеіпд ігаіпесі £ог іЬе ге1І£Іоиз ргіезіЬоосІ. Не 
Ьесате а геуоіиііопіві апсі ПОЛУ гиіез Еиззіа 
ехігауадапііу, ЬагзЬІу апсі гиіЬІеззІу. Миззо-
Ііпі, а Ьгіскіауег апсі роїііісаі адііаіог, Ьесате 
а роїііісаі £ап£ сЬіе£іаіп. Не Іесі а тагсЬ оп 
К о т е іп 1922 апсі вЬогіІу іЬегеа£іег Ьесате 
іЬе рг іте тіпІ8іег ог агЬіігагу гиіег: а ЕапЕ 
іеасіег, ЛУЬО Ь1и££ес1 Ьітзе1£ іпіо оШсе Ьесаизе 
іЬе кіп£ луаз а£гаіс1 о£ Ь і т апсі уіеісіесі іо Ьіз 
Ьіигїз. Сопсегпіпд Ь і т іі із гесогсіесі: "Не 
азвитесі іЬе сЬіе£ рогі£о1іов, Ьгои§Ьі аЬоиі 
сЬап^ез іп іЬе еіесіогаї іалуз ІЬаі іпзигесі Ьіз 
сопііпиесі ролуег, езіаЬІізЬес! а гі^огоиз сеп-
зогзЬір о£ іЬе ргезз, апсі рговесиіеЗ апсі СІГОУЄ 
іпіо ехіїе Ьіз сЬіе£ орропепіз. Не сіесгеесі ІЬе 
равва^е о£ Іалуз ЛУЬІСЬ уііаііу а££ееіес! іЬе ро-
іііісаі, зосіаі апсі есопотіс 1і£е о£ Ііаіу." (Тігв 
Епсусіорейга Атегісапа, Уоїите 19, ра^е 655) 
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І і із заісі о£ Миввоііпі іЬаі Ье ігизіз по опе апсі 
Ьав по геаі Ггіепсів, апсі іЬаі Ье пеуег £ОГ£ІУЄЗ 
ап епету. Геагіп^ Іо іозе Ьіз сопігої ОУЄГ іЬе 
реоріе, Ье гиіез іп ап агго^апі таппег апсі 
ЛУІІЬ а гиіЬІезв Ьапсі. Не із зиврісіоиз о£ аіі 
оіЬег паііопз апсі із уегу вирегвііііоиз. "уТЬеп 
Ье зеігесі іЬе гиіе о£ Ііаіу Ье луаз ап аіЬеіві, 
Ьиі Ьаз 8Іпее Ьесоте уегу геїі^іопз. 

ЇЬе ЛУогІсІ Жах луаз ^иіек1у £О11ОЛУЄС1 Ьу геу-
оіиііоп іп СІегтапу, апсі іЬеп а доуегптепі 
Ьауіп# а ветЬІапее о£ а сопзіііиііопаї сіетос-
гасу луаз £огтсс1. Веіі^іопізіз апсі роїііісіапз 
еопзрігесі іо£еіЬег іо ОУЄГІЬГОЛУ іЬаі еопзіійі-
ііопаї ^оуегптепі, апсі сіісі зо, ЛУІІЬ іЬе гевшЧ 
іЬаі опе Ніііег, а £апаііе, Ьесате іЬе аЬзоІпіе 
сіісіаіог апсі Іеасіег о£ іЬе Шгів. ТЬаі Ьогсіе 
о£ роїііісаі ^ап^віегз Ьигпесі іЬе Ьиі1с1іп§ о£ 
ІЬе Стегтап ЕеісЬзіа£ оп РеЬгиагу 27, 1933, 
апсі іЬеп таїіеіоизіу сЬагдесІ ап оррозіп§ ро-
Иіісаі рагіу ЛУІІЬ іЬаі сгіте о£ агзоп, апсі іЬіз 
луаз сіопе іо &аіп £ауог ЛУІІЬ іЬе соттоп апсі 
орргезвесі реоріе. 'ШіЬіп а іеч/ луеекз іЬеге-
а£ісг іЬе Магів ЛУЄГЄ влуері іпіо ролуег апсі 
Ніііег луаз риі £ог\уагс1 аз іЬе іеасіег апсі Ье
сате іЬе сіісіаіог, апсі іЬе сіетосгасу о£ (гег-
т а п у сііесі. Оп «Типе ЗО, 1934, Шііег, £еагіп£ 
Ьіз ролуег апсі аиіЬогііу луав іп тисЬ сіап^ег 
о£ Ьеіп£ іакеп £гот Ьіт , сапвесі віхіу ог тоге 
о£ Ьіз сіозе роїііісаі аззосіаіез іо Ье ЬгиіаІГу 
тигсіегесі. Іп іГиІу іЬегеаііег іЬе Иагіз, щісіег 
іЬе ІеасІегзЬір о£ заісі Ніііег, сапзесі Бо11£изз, 
іЬе сіісіаіог о£ Аизігіа, іо Ье £ои11у тигсіегесі. 
Ееагіп^ іозз о£ аиіЬогііу, іЬе Иагіз, ппсіег 
НШег, еопііпиесі іо гпіе ЛУІІЬ а сгиеі Ьапсі апсі 
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кіііесі ог ітргівопесі аіі ЛУЬО СІІЛ поі аррагєпііу 
виррогі іЬет. ТЬе реоріе зиГ£ег, Ьєіп£ гоЬЬєс! 
о£ ІЬеіг таїегіаі луеаІіЬ, риі іп £еаг ої ІЬеіг 
ИЬегіу апсі 1і£е, апсі аге іп £геаі сіізігезз апсі 
регріехііу. 

ТІїе £оге§от§ із а ватріе о£ ІЬе сопсііііопз 
ехізііпд' іп Сопііпепіаі Еигоре. ОіЬег паііопз 
о£ іЬе ЛУОГІСІ аге іп а вітіїаг сопсііііоп апсі аге 
гиіесі Ьу сіісіаіогв, апсі ІЬе гиіегв аге тоуесі 
Ьу £єаг. ТЬе ВгііізЬ Етр іге із іЬе опіу топ-
агеЬу іЬаі ЗПГУІУЄСІ ІЬе "УУОГІСІ ЛУаг, апсі Вгііаіп 
апсі Егапсе аге іЬе опіу паііопз о£ Еигоре ПОЛУ 
іЬаі Ьауе а ветЬІапсе о£ сіетосгаііс гиіе. Впі 
іЬеге із ап аЬипсІапее о£ ЄУІСІЄПСЄ ІЬаі іЬе гиі-
іпд еіаззез о£ іЬозе паііопз ^геаііу £еаг £ог 
іЬеіг £иіиге ехізіепее. Іп Стгеаі Вгііаіп соп-
зрігасу із аі луогк ЬоіЬ ЛУІІЬІП апсі оиізісіе о£ 
іЬе паііоп, іоокіпд іо іЬе ОУЄГІЬГОЛУ о£ іЬе 
Етріге , апсі, тоуесі Ьу £еаг, іЬаі паііоп, еасЬ 
уеаг зіпео іЬе \Уог1с1 "\¥аг, Ьаз сопііпиесі іо 
іпсгсазе Ьег луаг ргерагаііопз. Воте і іте іп 
іЬе пеаг £иіиге іі ЛУІІІ сІоиЬіІевз Ье зееп іЬаі 
іЬе гесепі аЬсІіеаііоп о£ Вгііаіп'з кіп£ луаз поі 
тегеїу сіие іо іЬе іпйиепсе о£ а луотап, Ьиі 
сіие іо а £гсаісг іпйиепсе іЬаі із вутЬоІігесІ 
Ьу а луотап. 

ТЬе ТІпііесІ 8іаіев етег^есі £гот іЬе ТУогІсІ 
УІТаг Ьо1с1іп£ іЬе Ьа&, Ьауіп^ Іозі а &геаі п г і ш . 
Ьег о£ теп , апсі ехрепсіесі тіїїіопз о£ іЬе рео-
ріе'з топеу, апсі іЬаі луііЬоиі апу §аіп ог ргойі. 
8іпсе іЬеп сіетоегасу Ьаз гарісіїу сіе^епегаієсі, 
апсі іосіау іЬе іепсіепеу іо гиіе Ьу а сіісіаіог 
із #голуіп£ гарісіїу. ТЬе еіетепі іЬаі гиіез ПОЛУ 
Ьаз поі 1оп£ Ьееп іп іЬе васШІе о£ £0уегптепіа1 
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аіїаігз, апсі, £еагіп£ іЬе іозз о£ аиіЬогііу іЬаі 
Ьаз Ьееп асдиігєсі, іЬаі гиііп^ еіетєпі зеекз іо 
сопсепігаіе ІЬе ролуег о£ іЬе паііоп іп ІЬе ех-
ееиііуе о£ іЬе доуегптепі, іЬіз іп иііег сіізге-
дагсі о£ зіаіе гі§Ьіз апсі іЬе гі§Ьіз о£ іЬе реоріе, 
апсі Іоокз £оглуагс! іо ап еагіу сіау ЛУЬЄП іЬе 
ЛУЬОІЄ паііоп т а у Ье гиіесі Ьу а сііеіаіог, ЬеЬіпсІ 
\уЬот із а тоге ролуегМ £огсе. А Ьоісі апсі 
сіагіп^ еїїогі із полу Ьеіпд риі £огіЬ іо сигіаіі 
ІЬе ролуег о£ іЬе Ьі^Ьезі соигі іп іЬе іапсі апсі 
т а к е іі іЬе іооі о£ а опе-тап сііеіаіог апсі, іЬаі 
Ьеіп£ асеотрИзЬесІ, іЬе Сопзіііиііоп, ЛУЬІСЬ Ьаз 
1оп£ Ьееп а за£е£иагс! іо іЬе реоріе, \уі11 диіскіу 
Ьесоте а теге зегар о£ рарег. Еог 150 уеагз 
іЬе Атсгіеап реоріе Ьауе оЬеуес! іЬе Іалу о£ 
іЬе Іапсі §1ас11у апсі луііЬоиі апу ^ие8ііоп о£ 
іЬеіг аііе^іапсе іо іЬе Сопзіііиііоп апсі іЬе 
Іалуз о£ іЬеіг паііоп, Виі ПОЛУ іЬе отсіаі еіе-
теп і , іЬаі із, ІЬе £ЄЛУ т е п ІЬаі гиіе, £еагіп§ 
іЬаі іЬеу т а у поі Ье аЬІе іо кеер іЬе реоріе 
іп Нпе, Ьауе асіоріесі ипизиаі апсі ипгеазопаЬІе 
теіЬосІз іо сотреї 1алу-аЬіс1іп£ сііігепз іо соп-
зіапііу сіееіаге іЬеіг а11е§іапсе іо іЬозе ЛУЬО 
ПОЛУ гиіе. Еог 150 уеагз іі Ьаз поі Ьееп іЬои^Ьі 
песеззагу іо сотреї іЬе реоріе іо заіиіе іЬе 
Яа& апсі іо сіаііу сіесіаге іЬеіг аііедіапсе, Ье-
саизе аіі регзопз аге ргезитесі іо Ье оЬесІіепі 
іо іЬе іалуз ипііі іЬеге із ЄУІСІЄПСЄ іЬаі іЬеу 
Ьауе уіоіаіесі іЬе Іалу. <3иііе гесепііу, ЬОЛУЄУЄГ, 
іЬе £ОУетіп£ еіетепі, апсі рагіісиїагіу іЬозе 
ЛУЬО аге ЬеЬіпсІ іЬе іЬгопе, £еагіп£ іЬаі іЬе 
аиіЬогііу апсі ролуег т а у зіір алуау £гот іЬет, 
Ьауе асіоріесі іЬе т т з и а і ргасіісе о£ сотреі-
1іп§ зеЬоо! сЬіїсІгеп іо сіаііу заіиіе іЬе Яа§ апсі 
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віпд зо-саііесі "раігіоііс воп^в", апсі ЛУЬІСЬ аге 
вирровесі іо т а к е іЬет тоге 1а\у-аЬісНп£. ТЬе 
£ОУегпіп£ е і е т е п і , іп £еаг, аге аіво £геаі1у рег-
ріехесі ав іо ЬОЛУ іЬеу сап Ьоісі іЬе реоріе іп 
впЬзесііоп апсі ЬоМ іЬеіг ОЛУП д'оЬз. Ветосгасу 
із гарісіїу р а в з і п ^ £гот іЬе іапсі. 

Асісіесі іо аіі іЬе роїііісаі ігопЬІез о£ ІЬе 
ЛУОГІСІ іЬаі Ьауе зо дгеаііу іпсгеавесі зіпсе 1918, 
іЬе паііопз о£ іЬе еагіЬ Ьауе Ьееп луое£и11у 
айіісіесі Ьу зіогтв, йоосів, пгез, е а г І Ї щ и а к е в , 
£атіпез, резіііепсез апсі оіЬег Ике саіатіііев. 
ВІІ-СІОЛУП вігікез апсі оіЬег зепвеїезз ІаЬог сііз-
іигЬапсез Ьауе §геаі1у іпсгеазесі, апсі і і із ар-
рагепі іЬаі іЬезе сІізіпгЬапсез аге іпсіисесі Ьу 
а зесгеі СГОЛУСІ іЬаі із сопзрігіп£ іо ОУЄГІЬГОЛУ 
аіі шіе о£ іЬе реоріе апсі іо сопсепігаіе іЬе 
гиіе іп іЬе Ьапсіз о£ а сіісіаіог. ТЬе ехігетеїу 
гасіісаі еіетепі, ЛУЬІСЬ ІЗ ипгеазопаЬІе апсі 
сгиеі, висЬ аз іЬе Магів, £ҐОЛУЗ гарісіїу іп 
Атегіса, апсі іЬоизапеїз о£ зріез аге всаііегесі 
атоп^ві іЬе реоріе іо ипсіегтіпе іЬеіг £аііЬ 
апсі сопйсіепсе іп іЬе £огт о£ ^оуегптепі іЬаі 
Ьаз зо іопд ехівіесі іп іЬіз іапсі. Асісіесі іо 
іЬеве сІізіигЬіпд іЬіп£в, іЬе §говз сгітез о£ 
кісіпаріп^, гоЬЬегу апсі тигсіег аге сопзіапііу 
оп іЬе іпсгєазе апсі £ЄЛУ і£ апу о£ іЬе реоріе 
£ее1 весиге і п іЬеіг Ьотез ог іЬеіг ргорегіу 
ог і п іЬеіг 1і£е. ВоіЬ іЬе £ОУегпіпд еіетепі 
апсі іЬе с о т т о п реоріе зепзе ап арргоасЬіп§ 
саіазігорЬе апсі зігісіїу і п Ипе ЛУІІЬ іЬе рго
рЬеііс ЛУОГСІЗ аЬоуе гееогсіесі: 'Меп'з Ьеагіз 
£аі1іп£ іЬет £ог £еаг о£ луЬаі зеетз іо Ье ар-
ргоасЬіп§/ 
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ТЬе с о т т о п реоріе Ьауе по ипсіегзіапсііпд 
о£ іЬе сопзіапі іпігіцие апсі іЬе роїііісаі сЬі-
сапегу іЬаі із £оіп§ о п ^ііЬіп іЬе паііопз апсі 
ЬЄІЛУЄЄП іЬе паііопз. ТЬе зеїйзії ги1ііі£ еіетепі 
асіорі аіі таппег оі теапз іо кеер ІЬе реоріе 
£гот 1еагпіп& іЬе іпзісіе луогкіп^з о£ іЬе роїііі-
еаі £ап£. ТЬе реоріе зее іЬетзеїуез Ьоіпд сот-
ріеіеіу сісргіуесі оі ІЬеіг £геос1от о£ іЬои§Ьі, 
£геес1от о£ зреееЬ, апсі £геес!от о£ асііоп, апсі 
іЬеу аге іп йізігезз апсі регріехііу сопсегпіп§ 
луЬаі іЬе £иіиге Ьоісіз £ог іЬет. ТЬеу аге іп 
£еаг апсі регріехііу о£ ЬОЛУ іЬеу сап ргоіееі 
іЬетзеїуез а^аіпзі іЬе сгіюіпаї еіетепі іЬаі 
із Ьеагіп& СІОЛУП ироп іЬет, а^аіпзі іЬе роу-
егіу іЬаі зиггоипсіз іЬет, апсі а§аіпз! іЬе 
саіатіііез ІЬаі ІЬгеаіеп іЬет. ТЬеу Ьауе &геаі 
сІіШсиїіу іп йпсііпц апуопе луЬот іЬеу сап 
ігизі ЕасЬ уеаг іЬеіг Ьигсіепв о£ іахайоп аге 
іпсгеазесі. ТЬеу зее Ніііе Ьоре £ог іЬеіг сЬіІ-
сігеп, апсі іЬеіг Ьеагіз £аі1 ІЬет ЛУЬЄП іЬеу соп-
зісіег луЬаі іЬе £иіиге т а у Ьоісі. ТЬеге Ьаз 
ПЄУЄГ Ьееп а і і т е іп іЬе Ьізіогу о£ т а п іп 
ЛУЬІСЬ £еаг Ьаз зо сотріеіеіу зеіиесі ироп іЬе 
реоріе аз ПОЛУ, 

Іп УІЄЛУ о£ іЬезе £асіз, попе о£ ЛУЬІСЬ сап Ье 
сіепіесі, зіпсеге регзопз ЛУІІІ Ьеге сопзісіег саїтіу 
іЬе ргорЬеііс ЛУОГСІЗ о£ іЬаі &геаі апсі ЛУІЗЄ 
т а п ЛУЬО, 1оокіп§ СІОЛУП ироп іЬе ргезепі і і те , 
заісі: "ТЬеге зЬаІІ Ье . . . ироп іЬе еагіЬ сііз-
ігезз о£ паііопз, ЛУІІЬ регріехііу; . . . теп 'з 
Ьеагіз £аШп§ іЬет £ог £еаг, апсі £ог 1оокіп£ 
а£іег іЬозе ІЬіп^з \УЬІСЬ аге сотіпд оп тЬе 
еагіЬ." (Ьике 21: 25, 26) ТЬеге сап Ье по сІоиЬі 
іЬаі іЬе рЬузісаІ £аеіз ПОЛУ ргезепі аге сот-
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ріеіеіу іп Ьагтопу ЛУІІЬ апсі іЬегє£оге іп £и1-
іїіітспі о£ іпс £оге£оіп£ апсі ргорЬеііс ЛУОГСІЗ. 
ТЬе віпсеге реоріе о£ іЬе ЛУОГІСІ, \УПО іЬіпк 
зоЬегІу апсі луііЬоиі ргезисіісе, ІЬозе ЛУІЮ сіе-
віге гі^Ьіеоизпезз апсі реаее апсі ЛУПО сіевіге 
весигііу £ог іЬетзеїуев апсі іЬеіг іоуесі опев 
іп іЬеіг Іюте, ргорегіу апсі 1і£е, аге авкіп§ 
диевііопв Ике іЬе £О11ОЛУІП£, іо УУІІ : 

"Шіу із іЬеге зо тисЬ ипгідЬіеоивпезз апсі 
луіскестезв іп іЬе ЛУОГІСІ іосіау1? "уУІіу Ьауе іЬезе 
регіїоиз і ітев соте ироп іЬе ЛУОГІСІ іп Ш з сіау, 
апсі рагіісиїагіу віпсе іЬе епс!іп§ о£ іЬе "У7ОГ1С1 
"\\7аг? "Шіу Ьауе іЬе ЛУОЄЗ апсі саіатіііев іп-
сгеазесі зіпсе іЬе уеаг 1918? ЛУЬу сіоез іЬеге 
ПОЛУ ехіві зисЬ а £геаі Іаск о£ сопйсіепсе атопд 
іЬе паііопв, атопд ЬоіЬ іЬе гиіегз апсі іЬе рео-
ріез о£ іЬе паііопз ? "Шіу із іі іЬаі а ітозі еуєгу-
опе із Іоокесі ироп аз ап епету? Із іЬеге а 
геазоп £ог іЬе ехізіепсе о£ зисЬ а с1геас!£и1 соп-
сііііоп? Сап іЬеге Ье £оипс1 соггесі апзлуегз іо 
іЬезе ^иевііоп8, апвлуегз ироп \УЬІСЬ ЛУЄ сап 
сопйсіепііу геїу? Із іЬеге апуіЬіп^ ироп ЛУЬІСЬ 
ЛУЄ т а у Ьазе а Ьоре £ог Ьеііег сопсііііопз о£ 
іЬе £иіиге? 

ТЬе вате §геаі т а п ЛУЬО &ауе иііегапсе іо 
іЬе £оге§оіп§ ргорЬеііс ЛУОГСІЗ, £огеіе11іп£ іЬе 
і і т е о£ регії сотіп£ ироп ІЬе паііопз о£ ІЬе 
еагіЬ, аіво &ауе іЬе ігие апсі соггесі апвлуег 
іо еасЬ апсі еуегу опе о£ іЬе £оге£оіп£ диев-
ііопз апсі а11 диезііопв геїаієсі іЬегеіо. ТЬаі 
£гсаі т а п луав апсі із СЬгізі ^ з и з , іЬе 8оп 
о£ іЬе АІті^Ьіу Оосі. Не із іЬе Опе ЛУЬО враке 
аз пеуег т а п зраке Ье£оге ог віпсе. Не іі луаз 
ЛУЬО заісі сопсегпіп§ іЬе \Уогсі о£ ІЬе А1ті§Ьіу 
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Стосі, ЛУЬІСЬ із гесогсіесі іп іЬе ВіЬІе: "ТЬу ЛУОГСІ 
із ігиіЬ." («ІоЬп 17:17) ТЬе МІ , сотріеіе апсі 
ваііз£уіп£ апзлуегз іо іЬе £оге^оіп§ апсі геїаіесі 
^ие8Ііопв аге £оип<1 іп іЬе ВіЬІе, апсі ПОЛУЬЄГЄ 
еізе. Веіоге а і і етр і із тасіе іо іосаіе іЬе ап-
ВЛУЄГЗ, іеі еасЬ геасіег азк ЬітзеН іЬезе ^ие8-
ііопв апсі £и11у апзлуег іЬе з ате іо іЬе заііз-
£асііоп о£ Ьіз ОЛУП сопзсіепсе: Бо І ЬЄІІЄУЄ іЬаі 
іЬе А1ті§Ьіу 0ос1, іЬе Сгеаіог о£ Ьеауеп апсі 
еагіЬ, геаііу ехізіз, апсі іЬаі Ье із іЬе ШУЄГ 
о£ 1і£е іо т а п апсі іЬе гєлуагсіег о£ аіі іЬет 
іЬаі сіііідепііу веек Ь іт? Юо І ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬе 
ВіЬІе із іЬе ^Уогсі о£ іЬе АІті^Ьіу Сосі, апсі 
іЬеге£оге іЬе ігиіЬ? І)о І ЬЄІІЄУЄ іЬаі Леяиз 
СЬгізі із іЬе Воп о£ АІтідЬіу Сгосі, апсі іЬаі 
Ье зреакз іЬе аЬзошіе ішіЬ апсі ЛУІІЬ аиіЬогііу, 
апсі ироп Ьіз зреесЬ Ьопезі т е п т а у сопМепіІу 
геїу? 

А11 іЬозе ЛУЬО сап апзлуег іЬезе ^ие8Ііоп8 іп 
іЬе айігтаііуе, луЬо сіо ЬЄІІЄУЄ оп Оосі апсі 
СЬгізі ^ з и з , апсі іЬаі іЬе ВіЬІе із іЬе ^Уогсі 
о£ ігиіЬ, апсі луЬо іЬеп, луііЬоиі ргезисіісе, ЛУШ 
еаге£и11у еопзісіег луЬаі із ЬегеіпаЙег лугіііеп, 
ЛУШ гіпсі еотріеіе апсі заііз£аеіогу апзлуег іо 
еасЬ о£ іЬе £оге£оіп£ диезііопз еопсегпіп^ іЬе 
і і т е о£ регії, ЛУЬІСЬ ПОЛУ соп£гопіз іЬе ЛУОГІСІ, 
апсі ЛУІІІ аізо зее луЬаі іЬе іттесііаіе £иіиге 
Ьоісіз. 

Іп іЬе паііопз іЬаі с іа іт іо Ье "СЬгізііап 
паііопз", апсі ЛУЬІСЬ еоііесііуеіу аге саііесі 
"СЬгізіепсІот", іЬе ргезепі-сіау сіізігезз апсі 
регріехііу із іЬе £геаіезі, ЛУЬЄП УІЄЛУІП^ іЬе 
луЬоІе ЛУОГІСІ. ТЬе зіпсеге реоріе о£ іЬезе па
ііопз, ЛУЬО сіевіге іо ипсіегзіапсі іЬе ігиіЬ апсі 
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іо кполу луЬаі іЬе £иіиге Ьоісіз, ЛУІІІ віисіу апсі 
£ІУЄ Ьеесі іо луЬаі із шї і і еп іп іпе ТУогсІ о£ 
ігиіЬ, ироп ЛУЬІСЬ ЛУогсІ о£ ігиіЬ із £оипс!ес! 
іііаі ЛУЬІСЬ ІЗ пегеіп зіаіесі. ТЬів сіоез поі аі 
аіі т е а п іііаі зисЬ зіпссге регзопз т и з і р і п 
апу ог^апкаііоп ипсіег іЬе зип. '\ЖЬаі іпе рео
ріе пеесі іп іЬів Ьоиг о£ сіізігезз із а кполуїесіде 
о£ іпе ігиііі, апсі іЬеп іо Ье сШі^епі іо оЬеу іЬе 
ігиіЬ. ТЬе теек о£ іЬе еагіЬ аге іЬозе ЛУЬО аге 
\¥І1Цп§ іо Ье іаи§Ьі, апсі зисЬ аге іЬе опез іЬаі 
веек іо ипсіегзіапсі іЬе ігиіЬ. 

ТЬозе ЛУЬО аге апхіоиз апсі зіпсегеїу сіезіге 
іо кполу іЬе ігие апзлуегз іо іЬе £оге£оіпд ^ие8-
ііопз ЛУІІІ Іау азісіе аіі ргедисіісе а^аіпзі іЬе 
ВіЬІе, апсі аіі ргесопсеіуесі сопсіизіопз аз іо 
луЬаі іЬе ВіЬІе сопіаіпз, апсі аіі ргеігісіісе 
сгеаіесі Ьу геїі^іоп ог іЬе геїі^іоиз ргасііііоп-
егв, апсі ЛУІІІ саге£и11у апсі Ьопевіїу сопзісіег 
іЬе £асіз ПОЛУ луеіі кполуп іо аіі іп іЬе 1і§Ьі 
о£ луЬаі із гесогсіесі іп іЬе ВіЬІе, Ьесаизе ПОЛУ 
із іЬе і і т е ЛУЬЄП іЬе ВіЬІе сап Ье ипсіегзіоосі 
апсі Ьагтопігесі. №ЄУЄГ Ье£оге іп іЬе Ьізіогу 
о£ т а п Ьаз іЬеге ехізіесі'зисЬ а £геаі песез-
зііу о£ кполуіп£ апсі ипсіегзіапсііпд Сіосі'з Жогсі 
о£ ігиіЬ аз ПОЛУ. ТЬе іпсІізриіаЬІе £асіз аге 
іЬаі іЬе паііопз апсі іЬе реоріе аге іп §геаі 
£еаг, ЛУЬІСЬ £еаг із іпсіиеесі Ьу епетіез, апсі 
іііеге£оге іЬе реоріе аге іп Ьопс1а§е. А П зисЬ, 
іЬеп, вЬоиІс! £ІУЄ еагс£и1 Ьеесі іо іЬе ЛУОГСІЗ 
зрокеп Ьу ^ з и з , іо ЛУІІ: "Іі уе сопііпие іп т у 
ЛУОГСІ, іЬеп аге уе т у сіізсіріез [іЬозе ЛУЬО 
Іеагп іЬе ігиіЬ] іпсіеесі; апсі уе зЬаІІ кполу іЬе 
ігиіЬ, апсі іЬе ігиіЬ вЬаІІ т а к е уои £гее." (ЛоЬп 
8:31,32) А11 Ьопезі апсі зіпсеге регзопз сіезіге 
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10 Ье £гее. ТЬе ігиіЬ сап Ье Іеагпссі опіу Ьу 
авсегіаіпіп^ іЬе зоигсе о£ ігиіЬ апсі іЬеп Ьу 
£о11олуіп£ іЬаі ігие апсі за£е циісіе. ТЬе оріпіоп 
о£ іпарегіесі т а п із о£ по уаіие іп Іеагпіп^ іЬе 
ігиіЬ ипіезз іі із £и11у зиррогіесі Ьу луЬаі із 
кполуп іо Ье аЬзоІиіеІу ігие аз гесогсіесі іп 
Сіосі'з "УУогсІ. Тгасііііоп Ьу т е п із тегеїу іЬе 
ехргеззіоп о£ оріпіоп о£ т а п , ЛУЬІСЬ оріпіоп 
луаз пгзі ехргеззесі Іощ а&о, апсі Ьаз Ьееп 
Ьапсіесі СІОЛУП £гот опе ^епегаііоп іо апоіЬег. 
ТЬе опіу регіесі т а п ЄУЄГ оп еагіЬ луав ^езиз, 
апсі Ье сіісі поі вреак апсі іеасЬ Ьіз ОЛУП оріпіоп, 
Ьиі сіесіагесі опіу іЬе іЬіп^з іЬаі Ье Ьасі гесегтесі 
£гот іЬе АІтідЬіу СТОСІ. ТЬе іезіітопу о£ ^ з и з 
ироп іЬіз роіпі із іЬіз: "Му сіосігіпе із поі 
т іпе , Ьиі Ьів іЬаі зепі т е . " (ДоЬп 7:16) "Не 
іЬаі зепі т е із ігие; апсі І зреак іо іЬе ЛУОГІСІ 
іЬозе іЬіп£з ЛУЬІСЬ І Ьауе Ьєагсі о£ Ьіт." (<ГоЬп 
8:26) "То іЬіз епсі луаз І Ьогп, апсі £ог іЬіз 
саизе сате І іпіо іЬе ЛУОГІСІ, іЬаі І зЬоиІс! Ьеаг 
луііпезз ипіо іЬе ігиіЬ."—ЛоЬп 18: 37. 

А т а п із риі іп £еаг о£ Ьіз епетіез сЬіеЯу 
Ьесаизе о£ а Іаск о£ кполуїесі^е апсі іЬеге£оге 
Ьіз іпаЬіІііу іо кполу іЬе ісіепіііу о£ Ьіз епетіез. 
11 із песеввагу £ог Ь і т іо іс1епіі£у Ьів епетіез, 
іо іеагп о£ іЬеіг теіЬосІз о£ орегаііоп апсі луЬаі 
соигзе Ье т а у іаке іо ргоіесі Ьітзе1£ а§аіпзі 
зисЬ епетіез. А т а п , ЇЬеге£оге, т и з і Ьауе а 
виге апсі соггесі £иіс!е іп іс1епіі£уіп§ Ьіз епе
т і е з апсі ппс1іп£ ргоіесііоп £гот іЬет. '\\ТЬеге 
ЛУІІІ Ье гіпсі зисЬ а §иМе? ТЬе А1ті§Ьіу Оосі 
§іуез іЬіз іп£огтаііоп, ЛУЬІСЬ Ье саизесі Ьіз 
ргорЬеі іо ЛУГІІЄ СІОЛУП, іо луіі: "ТЬу ЛУОГСІ ІЗ 
а І а т р ипіо т у £ееі, апсі а 1і§Ьі ипіо т у раіЬ." 
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(Рза їт 119:105) ТЬе теек т а п із іЬе опе л\тЬо 
сіевігез іо Іеагп {Ье ігиШ апсі із \п11іп£ іо Ье 
іаи^Ьі, апсі £ог Ьіз Ьепеіїі іЬіз &геаі ігиіЬ із 
гесогсіесі іп іЬе ВіЬІе. "ТЬе теек ЛУІІІ Ье £піс1е 
іп іисі^тепі, апсі іЬе теек \уШ Ье іеасЬ Ьіз 
\уау." (Рза їт 25:9) ТЬе т а п ЛУЬО Ьаз §геаі 
£еаг апсі іЬегеіоге сіоез поі епдоу реасе \УІ11 
Япсі сопзоіаііоп іп іЬезе \УОГСІЗ ЛУГІІІЄП іп іЬе 
8сгіріигез: "Огеаі реасе Ьауе іЬеу ЛУЬІСЬ ІОУЄ 
іЬу 1а\у; апсі поіЬіп^ зЬаІІ оіїепсі іЬет." — 
Р з а ї т 119:165. 

Еуегу т а п Ьаз епетіез, апсі £ог сепіигіез 
т еп Ьауе зиіїегесі ^геаііу аі іЬе Ьапсіз о£ епе
т іез . 8іпсе іЬе уеаг 1914, апсі рагіісиїагіу 
зіпсе 1918, епетіез Ьауе Ьесоте тоге уісіоиз. 
ТЬозе \УЬО Ьауе сопзісіегесі іЬе та і і ег кпо\у 
іЬаі зисЬ із іЬе ігиіЬ. ТЬе 8сгіріигез діуе а 
заііз£асіогу геазоп. І і із о£ уегу уііаі ітрог-
іапсе іо іеагп іЬе зоигсе о£ зисЬ \уіскес1пезз 
апсі іЬе геазоп £ог іЬе іпсгеазесі асііуііу о£ 
епетіез іп іЬе разі £елу уеагз. І£ уои геасі саге-
£и11у луЬаі £О11ОЛУЗ Ьегеіп уои ЛУІІІ &аіп іЬаі 
тисЬ сіезігесі апсі ргойіаЬІе кпо\УІе<І£е. 
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АОУЕРЗАРУ 
"ТЬе Ч7ау оі Йш лискесі весіисейі №ет.' 

—РГОУЄГЬЗ 12: 26. 

Б У Е В 8 А Е ¥ із опе ЛУЬО оррозез апоіЬег 
луііЬоиі ;щзі сапзе ог ехсизе, апсі із іЬеге-
£оге ап епету. ТЬе ехізіепсе о£ егеаіигез 

ітрііез ІЬаі іЬеге із а Сгеаіог. ТЬе Сгеаіог із 
іЬе і т т о г і а і Опе, £гот еуегіазііп^ іо еуегіазі-
іп£, апсі Ьіз п а т е із Оосі. (Рза ї т 90: 2; 1 Т і т -
оіЬу 6:15,16) "босі сгеаіесі іЬе Ьеауеп апсі іЬе 
еагіЬ." (Оепезіз 1:1) Оой теапз іЬе А1ті§Ьіу. 
Пе гетеаіз ЬітзеК аз, іо луіі: "А1ті§Ьіу (ТОСІ," 
ЛУЬІСЬ теапз іЬе Опе луЬозе ролуег із ипіітііесі; 
"Іюгсі," теапіпд зиргете Виїег; (\ТеЬоуаЬ," 
теапіп§ Ьіз рпгрозе іолуагсі Ьіз сгеаіигез; 
"ЕаіЬег," теапіпд іЬе Стіуег о£ 1і£е; апсі "Мозі 
Ні^Ь", Не ЛУЬО із ОУЄГ апсі аЬоуе аіі. 

Еог Ьіз ріеазиге Стосі сгеаіесі аіі іЬіп^з. (ВЄУ-
еіаііоп 4:11) ТЬе Ье£Іппіп& о£ Ьіз сгеаііоп \уаз 
"іЬе Ьо£оз", Ьіз Веіоуесі Опе, апсі іЬегеа£іег 
Стосі изесі іЬе Ьо^оз аз Ьіз асііуе а§епі іп іЬе 
сгеаііоп о£ аіі іЬіп^з іЬаі аге сгеаіесі. («ТоЬп 
1:1-3; РГОУЄГЬЗ 8: 22-24; Ееуеіаііоп 3:14; Со-
іоззіапз 1:15-17) Оосі іЬе АІті^Ьіу із іЬаі §геаі 
8рігіі луЬісЬ по т а п Ьаз зееп апсі по Ьшпап 
еуез сап ЄУЄГ зее. (1 ТітоіЬу 6:16) Не із ІЬе 
опіу Веіп£, іЬаі із іо зау, іЬе зе1£-ехізііп§ Опе, 
апсі із іЬеге£оге ргорегіу зрокеп о£ аз "ТЬе 
8рігіі Веіп§". 

24 
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Сой Ьгои^Ьі іпіо ехізіепсе т а п у врігіі егеа
іигез. А зрігіі сгеаіиге із опе іЬаі із іпуізіЬІе 
іо Ьитап еуез. А зрігіі сгеаіиге Ьаз а зрігіі 
Ьосіу ог ог§апізт: "ТЬеге із а паіигаї Ьосіу, 
апсі іЬеге із а зрігііиаі Ьосіу." (1 СогіпіЬіапз 
15:44) А11 о£ іЬе Ьозі оі Ьеауеп аге зрігіі егеа
іигез апсі аге іпуізіЬІе іо Ьитап еуез. 8исЬ 
зрігіі егеаіигез аге сіезі^паіесі ипсіег іЬе патез 
оі "сЬегиЬіт", "вегарЬіт," апсі "ап^еїв". Атоп£ 
іЬе врігіі ог ап^еііс сгеаііоп луаз опе луЬот Оосі 
патесі Ьисііег. ТЬе ипіуегзаі ог^апігаііоп о£ 
^ еЬоуаЬ Сосі £гот іЬе Ье£Іппіп£ о£ сгеаііоп соп-
вівіесі о£ Ьіз зрігіі егеаіигез, апсі ОУЄГ ЛУЬІСЬ 
^ЬоуаЬ Сосі \уаз апсі із 8иргете Ьогсі апсі 
Виїег. 

Іп стає і і т е іі ріеазесі Сосі іо сгеаіе іЬе 
еагіЬ, апсі Ье сгеаіесі іі £ог Ьів сгеаіиге т а п , 
ТУЬО у/аз іЬегеа£іег сгеаіесі. "І Ьауе тасіе іЬе 
еагіЬ, апсі сгеаіесі т а п ироп і і : І, ЄУЄП т у 
Ьапсів, Ьауе вігеісЬес! оиі іЬе Ьеауепв, апсі аіі 
іЬеіг Ьозі Ьауе І соттапсіесі. Еог іЬиз заііЬ 
іЬе Ьогсі ІЬаі сгеаіесі іЬе Ьеауепз; Сосі Ьітве1£ 
іЬаі іогтесі іЬе еагіЬ апсі тасіе і і ; Ье ЬаіЬ 
евіаЬНвЬес! іі, Ье сгеаіесі іі поі іп уаіп, Ье 
£огтесІ іі іо Ье іпЬаЬііесІ; І а т іЬе Ьогсі, апсі 
іЬеге із попе еіве."—ІзаіаЬ 45:12,18. 

Оосі сгеаіесі т а п іп Ьіз ОЛУП сіие і і т е апсі 
саііесі Ьіз п а т е Асіат, апсі ріасесі Ь і т іп Есіеп. 
"Апсі іЬе Ьогсі Сосі іогтесі т а п о£ іЬе сіизі о£ 
іЬе §гоипй, апсі ЬгеаіЬесІ іпіо Ьіз позігіїз іЬе 
ЬгеаіЬ о£ 1і£е; апсі т а п Ьесате а Ііуіт* зоиі. 
Апсі іЬе Ьогсі Сосі іоок іЬе т а п , апсі риі Ь і т 
іпіо іЬе £аіч1єп о£ Есіеп, іо сігевз іі апсі іо кеер 
іі." (Оепезіз 2:7,15) Сосі сгеаіесі іЬе \уотап 
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апсі &ауе Ііег Іо Асіат £ог Ьів ЛУІ£Є. (Оепевіз 
2:22-24) Асіат апсі Мв ЛУІ£Є ЕУЄ ЛУЄГЄ тасіе а 
рагі о£ ОосГз ог^апіяаііоп, апсі іЬе т а п луав 
§ІУЄП сіотіпіоп ОУЄГ іЬе сгеаііоп о£ еагіЬ ЛУЬІСЬ 
луав о£ іЬе іолуег огсіег іЬап ЬітвеК. Ьисііег, 
іЬе врігіі сгеаіиге, луаз іпе оуегвеег о£ т а п 
апсі а сегіаіп рогііоп о£ іЬе врігіі сгеаііоп, апсі 
луав тасіе во Ьу Оосі'в арроіпітепі. Не луав ап 
оїїісег іп ІЬе ог^апігаііоп о£ ^ЬоуаЬ, ЛУЬІСЬ ОГ-
дапігаііоп о£ ^ЬоуаЬ Оосі і в сіевіцпаіесі ипсіег 
іЬе вутЬої о£ "тоипіаіп". Сопсегпіп£ Ьисі£ег 
іі із лугіііеп іп іЬе ВіЬІе: "ТЬои Ьаві Ьееп іп 
Есіеп іЬе £агс!еп о£ Стосі; . . . ТЬои агі іЬе 
апоіпіесі сЬегиЬ іЬаі соуегеіЬ; апсі І Ьауе веі 
іЬее зо; іЬои луаві ироп іЬе Ьоіу тоипіаіп о£ 
Оосі; іЬои Ьаві луаікесі иіз апсі СІОЛУП іп іЬе тісізі 
о£ іЬе віопез о£ їїге."—Егекіеі 28:13,14. 

Ьисііег, ЛУЬЄП тасіе ІЬе ОУЄГІОГСІ О£ т а п , луаз 
апоіпіесі ог еоттіззіопесі, геееіуіп§ аиіЬогііу 
£гот Оосі ОУЄГ т а п , апсі іі луаз Ьіз сіиіу іо вее 
іЬаі т а п рег£огтес! Ьіз оЬИ^аііоп ипіо Оосі 
аесогсІіп£ іо Ніз Іалу. ТЬе ипіуегваї ог§апіга-
ііоп о£ ^ЬоуаЬ Оосі іЬеп сопвівіесі о£ іЬе Ію£ов, 
апсі аіі іЬе ап^еііс ог зрігіі сгеаіигев, апсі т а п 
оп іЬе еагіЬ; апсі аіі о£ іЬаі ог^апігаііоп луаз 
іп Ьагтопу ЛУІІЬ апсі оЬесІіепі іо Оосі іЬе 
Сгеаіог. ЕуегуіЬіп£ іп іЬе ІШІУЄГЗЄ луаз іп 
сотріеіе Ьагтопу. 

ТЬе А1т%Ьіу Сосі ^ЬоуаЬ із іЬе ТТпзеІйвЬ 
Опе, апсі іЬеге£оге, аз і і ів лугіііеп, "Сосі із 
іоуе." (1 ЛоЬп 4:16) ТЬаі теапз іЬаі Сосі сіоез 
поіЬіп^ зетвЬІу, Ьиі аїлуауз £ог іЬе £00с1 о£ Ьіз 
сгеаіигев. Сосі ів гі^Ьіеоиз апсі Ьоіу. "Еог гі^Ьі-
еоиз із ^ЬоуаЬ, гі§Ьіеоивпевз Ье ІОУЄІЬ, іЬе 
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иргі^Ьі зЬаІІ ЬеЬоШ Ьіз £асе." (Рза ї т 11:7, 
Коіїьегішш) "О ^ЬоуаЬ! іп іЬе Ьеауепз із іЬу 
1оуіп§кіпс1певв, іЬу £аііЬ£и1пезз аз £аг аз іЬе 
Яеоеу сіоисів: іЬу гі^Ьіеоивпевз із Ике тідЬіу 
тошііаіпв, апсі іЬу диві сіесгеез аге а §геаі 
гевоипс1іп§ сіеер,—тап апсі Ьеазі іЬои вауезі, 
О ^ Ь о у а Ь ! НОЛУ ргесіоив іЬу іоуіп^кіпстевв, 
О Сгосі! іЬегеіоге іЬе зопз оі т е п ипсіег іЬе 
зЬасІолу оі іЬу ЛУІП^В зеек геіи^е." (Рза ї т 36: 
5-7, ЕоШ.) "Ві&Ьіеоиз агі іЬои, О ЬОЕБ, апсі 
иргі§Ьі аге іЬу ^исідгпепіз." (Рза ї т 119:137) 
"ТЬе ЬОЕБ із гі^Ьіеоиз іп аіі Ьіз \уауз, апсі Ьоіу 
іп аіі Ьіз луогкз." (Рза ї т 145:17) "ТЬу гідЬі-
еопепезз із Нке іЬе §теаі тоипіаіпз; іЬу дисід-
тепі8 аге а §геаі сіеер; О Ь<жо, іЬои ргезегуезі 
т а п апсі Ьеазі." (Рза їт 36: 6) "ТЬу гі^Ьіеоиз-
пезз ів ап еуегіазііп^ гідЬіеоивпевв, апсі іЬу 
іалу ів іЬе ІгиіЬ." (Рза їт 119:142) "СТОЙ із Іі&Ьі, 
апсі іп Ь і т із по сіагкпезв аі аіі." (1 ЛоЬп 1: 5) 
восі сап поі апсі ЛУІІІ поі Іоок ЛУІІЬ арргоуаі 
ироп апуіЬіп^ іЬаі із ипгі^Ьіеоиз. Месеззагіїу 
аіі рагів о£ ^ЬоуаЬ'з ог^апігаііоп ЛУЄГЄ іп Ьаг
топу ЛУІІЬ Ь іт , апсі апуіЬіп^ ог апу сгеаіиге 
іЬаі £оі оиі оі Ьагтопу ЛУІІЬ СТОСІ луоиісі Ье 
ехреііесі £гот Ьіз ог^апігаііоп. 

ОШСШ ОР ЕММІЕЗ 
Еуегу ипгі&Ьіеоиз ог луіскесі сгеаіиге із 

СтосГз асіуегвагу ог епету. Ьисііег валу іЬаі 
еуегу сгеаіиге іп іЬе ипіуегзе &ауе Ьопог апсі 
ргаізе іо іЬе А1тІ£Ьіу Сгосі. Ьисі£ег СОУЄІЄСІ 
іЬаі Ьопог апсі ргаізе £ог Ьітве1£. То соVеі 
теапв іо сіевіге апсі іо зеек іЬаі луЬісЬ опе Ьаз 
по гі^Ьі іо Ьауе. Ьисііег із саііесі іЬе соуеіоиз 
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опе. ( Іегетіап 51:13) Ьисііег ргезшпріиоивіу 
ге^агсіесі ЬітвеН аз є^иа1 іо ІЬе АІті^Ьіу Оосі, 
апсі сопсегпіп£ іЬаі іі із лугіііеп: "О Ьисііег, 
зоп оі іпе тогпіп£ [іЬаі із, оі іпе еагіу Ье^іп-
піп£ оі еагіЬ'в сгеаііоп, о£ ЛУЬІСЬ Ье Ьасі Ьееп 
арроіпіесі ОУЄГІОГСІ] ! ЬОЛУ агі іЬои сиі СІОЛУП іо 
іЬе £гоип<1 . . . ! Еог іЬои Ьазі заісі іп іЬіпе 
Ьеагі, І ЛУШ азеепсі іпіо Ьеауеп, І ЛУІІІ ехаїі т у 
ІЬгопе аЬоуе ІЬе зіагз о£ Оосі: І ЛУІІІ ЗІІ аізо 
ироп іЬе тоипі о£ іЬе соп^ге^аііоп, іп іЬе зісіез 
о£ іЬе погіЬ: І ЛУІІІ азеепсі аЬоуе іЬе Ьеі^Ьіз 
о£ іЬе сіоисіз: І ЛУІІІ Ье Ііке іЬе Мозі Ні§Ь." 
(ІзаіаЬ 14:12-14) АпоіЬег ігапзіаііоп о£ іЬіз 
іехі геасіз: "НОЛУ Ьазі іЬои іаііеп і'гот Ьеауеп, 

0 8Ьіпіп£ Опе, 8оп о£ іЬе Валуп! НЄЛУП СІОЛУП 
іо іЬе еагіЬ, О сгизЬег о£ паііопз! Теі іЬои 
сіісізі зау іп іЬу Ьеагі, ТЬе Ьеауепз ЛУІІІ І аз
еепсі, аЬоуе іЬе зіагз о£ Оосі ЛУІІІ І 1І£І ир т у 
ІЬгопе, іЬаі І т а у зіі іп іЬе Моипі о£ АззетЬІу, 
іп іЬе Кесезвев о£ іЬе ШогіЬ: І ЛУІІІ тоипі оп 
іЬе Ьіііз о£ іЬе сіоисіз, І ЛУІІІ та ісЬ іЬе Мозі 
Ш § Ь Г—ЕоіїїегТгат. 

Ьисііег Ьасі тесіііаіесі іп Ьіз Ьеагі, іЬаі із іо 
зау, Ьіз тоі іуе луаз, іо §аіп £ог Ьітзе1£ іЬе 
Ьопог апсі ргаізе о£ егеаіигез іо ЛУЬІСЬ Ье луаз 
поі епііііесі. То ассотрІізЬ Ьіз соуеіоиз сіезі^п 
Ьисііег сІШ іЬіз: Не арргоаеііесі іЬе луотап 
ЕУЄ апсі зроке іо Ьег сіесеіііиііу, апсі із іікепесі 
ипіо іЬе зегрепі, а Ьеазі ІЬаі луаз іп Есіеп. Апу 
ігапз£ГЄ88Іоп о£ ОосГз іалу із зіп, апсі Оосі Ьасі 
іїхесі сІеаіЬ аз іЬе репаїіу £ог іЬе сопшііззіоп 
01 луііііиі зіп. Асіат апсі ЕУЄ Ьасі Ьееп зо іп-
зігисіесі Ьу іЬе Ьогсі, іЬаі зіп луоиісі гезиіі іп 
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іЬеіг сІеаіЬ. (Оепезіз 2:17; Вотапз б: 23) Ьисі
іег т и з і Ьауе кполул іЬія 1а\у оі Сосі апсі іЬе 
репаїіу іог ііз уіоіаііоп. І і луаз На сгаіу іо кполу, 
Ьиі аррагепііу Ье сіісі поі ЬЄІІЄУЄ ІІ , апсі іЬаі 
Ьеііеі \уаз сіие іо Ьіз О\УП ітргорег Ьеагі соп-
сііііоп. Не вЬоиІсі Ьауе Ьееп §оуегпес1 Ьу іЬе 
ЛУогсІ оі Оосі, Ьиі, гедагсііпд Ьітвеїі аз е^иа1 
іо іЬе Мозі НідЬ апсі сопзісіегіпд іЬаі Ье соиісі 
\уііЬ ітрипііу іпсіисе т а п іо уіоіаіе Оосі'в Іаж, 
Ье ргосеесіесі іо сіо зо. То ЕУЄ Ье заісі, іп зиЬ-
зіапсе: 'ТУ'Ьу сіо уои поі еаі іЬіз ігиіі іп іЬе 
тісізі оі іЬе £агсіеп оі Есіеп?' апсі ЕУЄ герііесі 
іЬаі Оосі регтіііесі ІЬет іо еаі оі іЬе ігиіі оі 
апу оі іЬе ігеез ехсері іЬе опе ігиіі тепііопесі, 
апсі іЬаі Оосі Ьасі заісі іо і Ь е т : "¥е зЬаІІ поі 
еаі оі іі, пеііЬег вЬаІІ уе іоисЬ іі, іезі уе сНе." 
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ЕУЄ уіеісіесі іо іпе весіисііуе іпігаепсе оі іпе 
\рі1у Беуіі апсі сіісі еаі апсі &ауе іо Асіагп, апсі 
Ье сіісі еаі; іЬегеіоге Ьоіїї ЛУЄГЄ ІатуЬгеакегв. 
(Оепезіз 3:1-6) ТЬе еаііп£ оі ІЬе іогЬісІсІеп 
ігиіі т а у арреаг іо воте іо Ьауе Ьееп а зтаї ї 
іЬіп£ іо еаіі іогіЬ іЬе сІеаіЬ репаїіу, Ьиі іі 
вЬоиІсі Ье гететЬегес! ІЬаі іЬе оііепве еопвівіссі 
іп іЬе тіоіаііоп о£ ОосГз іалу апсі іп сіоіп^ во 
аііег Ьауіп^ Ьееп іпіогтесі іЬаі іЬе репаїіу 
іог висЬ уіоіаііоп ів сіеаііі. Асіат \уав поі сіе-
СЄІУЄСІ. (1 ТітоіЬу 2:14) Еог іЬів уіоіаііоп оі 
ОосГз 1а\у т а п луав вепіепсесі іо сІеаіЬ апсі ех-
реПеД і г о т Есіеп. (Оепевів 3:19-24) ТЬиз ів 
віаіесі іп Ьгіеі іЬе Ье§іппіп§ оі іЬе асііуііу оі 
ОосГз асіуегвагу ог епету. 

Ьисііег \уав вепіепсесі іо сІеаіЬ, Ьиі іог §оос! 
геазоп ^ЬоуаЬ Оосі £ауе Ь і т а зизрепсіесі веп-
іепсе, ог, гаіЬег, сіеіауесі ІЬе ехссиііоп оі іЬе 
сІеаіЬ репаїіу, аз т і ї Ьегеіпаііег Ье вееп. Ьисі
іег Ьасі по\у Ьесоте іЬе ауо-^есі епету оі Оосі. 
Еуегу сгеаіиге і г о т іЬаі сіау іо іЬе ргезепі 
і і т е іЬаі Ьав луііііп^іу іакеп іЬе вісіе оі Ьисііег 
апсі шІІіиПу еп^а^есі іп іЬе уіоіаііоп оі ОосГв 
Іалу із іЬе епету оі Оосі. Аі іЬе і і т е оі епіег-
іп£ Ьіз зисіриепі а§аіпзі іЬе епету ^ЬоуаЬ 
сЬап£Є<1 іЬе п а т е оі Ьисііег апсі азві^песі іо 
Ь і т іоиг верагаіе апсі сіівііпсі патез , еасЬ оі 
ТУЬІСЬ ві£пі£іе8 а рагіісиїаг еіетепі оі Ьіз шск-
есіпезз. 8іпсе іЬаі і і т е Ьисііег Ьаз Ьееп патесі 
Ьу іЬе патез оі Ваіап, ЛУЬІСЬ теапз асгуегвагу 
ог оррозег оі Оосі; БЄУІІ, ЧУЬІСЬ теапз зіап-
сіегег оі Оосі, \уі11іи11у Ьгіп^іп^ гергоасЬ ироп 
ОосГз п а т е ; Вегрепі, ЧУЬІСЬ теапз сіеееіуег; 
апсі Вгадоп, чуЬіеЬ теапз сіеуоигег; апсі іЬеге-
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іоге Ье із сїе8І£паіес1 іп іЬе 8сгіріигез аз "ІЇіе 
сіга^оп, іЬаі оісі зегрепі, ЛУЬІСЬ ІЗ ІЬе ЮЄУІІ, 
апсі 8аіап". (Веуеіаііоп 20: 2) Не із ІЬе ЯСГУЄГ-
загу ог \уі11іи1 оррозег о£ Оосі, апсі ІЬегеіоге 
ОосГз сЬіеі епету апсі іЬе епету оі т а п . \\*Ьі1е 
8аіап із іЬе агсЬ епету, іЬеге аге т а п у оіЬег 
епетіез, аз \УШ Ье зееп іп іЬе ргодгезз о£ іЬіз 
зіисіу. 

ЕуегуіЬіп£ т і Ь Оосі, апсі іЬаі ргосеесіз £гот 
Ьіт , із 1і§Ьі апсі ігиіЬ. Оосі із іЬе §ІУСГ о£ 1і£е 
еуег1азііп£. ЕуегуіЬіп^ ЛУІІЬ 8аіап, апсі ІЬаі 
ргосеесіз £гот Ьіт , із сіагкпезз, апсі іЬе епсі 
іЬегеоі із сІеаіЬ. Іп іЬе йпаї апаїузіз іі 
Ье зееп іЬаі еасЬ апсі еуегу сгеаіиге іЬаі §еіз 
Піе еуег1авііп£ іп Ьарріпезз із апсі т и з і Ье 
апсі гетаіп оп іЬе зісіе оі іЬе АІтідЬіу Оосі, 
апсі іЬаі еуегу сгеаіиге іЬаі гетаіпз оп іЬе зісіе 
оі 8аіап зЬаІІ Ье сотріеіеіу сіезігоуесі. 

Іп іЬе сопзісіегаііоп оі аіі та і іегз Ьегеіп-
а£іег сіізсиззесі кеер іп тіпсі іЬіз &геаі ІгиіЬ, 
іо ТУІІ: ТЬаі іЬе ригрове оі 8аіап іЬе ВЄУІІ 
із іо гергоасЬ апсі тоск ^ЬоуаЬ Оосі, апсі іо 
іигп аіі сгеаііоп а^аіпзі Оосі, апсі іо иііітаіеіу 
ріип^е аіі іЬе сгеаііоп іпіо сіезігисііоп. 8Ьои1с1 
Ье Ье аЬІе іо сіо іЬіз, Ье чуоиісі ге^агсі Ьітзеїі 
аз іЬе уісіог; апсі іЬаі із Ьіз атЬіііоп. 8аіап 
іЬе ВЄУІІ із іЬе £геаі шскесі опе, апсі аіі ТУЬО 
аге шіЬ Ь і т апсі ЛУЬО сопііпие \УІІЬ Ь і т аге 
•шекесі; апсі іЬе сіесгее о£ іЬе А1ті§Ьіу Сгеаіог 
із іЬаі аіі іЬе у/іскееі зЬаІІ Ье сіезігоуесі: "ТЬе 
Ьогсі рге8ЄгуеіЬ аіі іЬет іЬаі ІОУЄ Ь і т : Ьиі 
аіі іЬе тскесі ЧУІІІ Ье сіезігоу." (Рза ї т 145:20) 
ТЬіз ігиіЬ еотіп§ іо іЬе аііепііоп оі еасЬ апсі 
еуегу сгеаіиге, а сЬоісе т и з і Ье тасіе Ьеіу/ееп 
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іпе АІтідЬіу Оосі апсі 8аіап, апсі іЬиз еаеЬ 
сгеаіиге Ьаз іо сіо ЛУІІЬ Ьіз оші сіезііпу. 

Е г о т іЬе уегу Ье&іппіп£ оі Ьіз луіскесі соигве 
іі арреагз ІЬаі 8аіап'з ригрозе \уаз апсі із іо 
кііі аіі ЛУЬО аге оп іЬе зісіе оі Оосі, іЬе ЛІтідЬіу. 
Асіат апсі Ьіз \УІІЄ, Ьу аиіЬогііу і г о т ^ЬоуаЬ, 
Ье^ап іо Ьауе сЬіїсігеп, апсі іЬеіг йгзі зоп \уаз 
патесі Саіп; апсі іЬеп іЬеу Ьасі а зоп \уЬот 
іЬеу патесі АЬеІ. Саіп уіеісіесі іо іЬе іпйиепсе 
оі іЬе Беуіі апсі тигсіегесі Ьіз ЬгоіЬег АЬеІ. 
(Оепезіз 4:1-8) 8аіап іЬе епету оі Сосі іоИ 
іЬе йгзі Не, \УЬІСЬ Ьгои§Ьі аЬоиі іЬе сІеаіЬ оі 
Асіат апсі Е У Є ; апсі і г о т іЬе уегу Ье£Іппіп£ 
Ье \уаз а Ііаг апсі а тигсіегег, апсі іі із зо ге-
согсіесі оі Ь і т іп іЬе ВіЬІе. («ГоЬп 8:44) Еуегу 
тигсіег іЬаі Ьаз ЄУЄГ Ьееп соттіііесі Ьаз Ьееп 
апсі із стає іо іЬе луіскесі іпйиепсе апсі ро\уег 
ехегсізесі Ьу 8аіап ОУЄГ оіЬег егеаіигез, апсі 
еуегу т и г -
сіегег із ІЬе г, Щгр: 
а^еп і ог іп-
з і г и т е п і о і 
8 а і а п і Ь е 
БЄУІІ ; апсі іі 
і з л у г і і і е п 
іЬаі по тиг 
сіегег зЬаІІ 
Є У Є Г £ а і п 
е іегпа ї Иіе. 
-1 .Гоїш 3:15. 
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Ьисііег, ПОЛУ кполуп ав 8аіап, ів оіЬеглуіве 
ргорегіу еаііесі іЬе §геаі геЬеІ. Сгосі арроіпіесі 
Ь і т іо іЬе Ьі#Ь отеє іп Нів ог^апігаііоп апсі 
§ауе Ь іт аиіЬогііу ОУЄГ сегіаіп ап^еіз ав Ье 
Ьав аиіЬогііу ОУЄГ т а п . І і луав ІЬе Ьоипсіеп 
сіиіу оі 8аіап іо Ье епіігеїу Іоуаі апсі іаіііііиі 
іо Оосі апсі іо ехегсіве іЬе аиіЬогііу оі Ьів 
оіїїсе іолуагсі ап^еїв апсі т еп іп Ьагтопу ЛУІІЬ 
СгосГз іалу. Асісігеззіп^ іЬе ВЄУІІ, ^ЬоуаЬ заісі: 
"ТЬои агі іЬе апоіпіесі сЬегиЬ іЬаі соуегеіЬ; 
апсі І Ьауе веі іЬее во: іЬои \уаєі ироп іЬе 
Ьоіу тоипіаіп [ипіуегваї ог^апігаііоп] оі Стосі." 
(Еяекіеі 28:14) Апоіпіей теапз іЬаі Ье лтаз ар-
роіпіесі апсі сіиіу соттіззіопесі Ьу іЬе АІтідЬіу 
Стосі іо £11 іЬаі уегу ітрогіапі ровіііоп іп Сіосі'з 
ог^апігаііоп. СкегиЬ теапз опе ЛУЬО ів авзі^песі 
іо а розіііоп оі ігиві іо §иагс! іЬе іпіегезіз сот-
тіііесі іо Ьіз саге. (Сгепезіз 3:24) ТЬегеіоге 
іЬаі Ьисііег \уаз саііесі іЬе "сЬегиЬ іЬаі соу
егеіЬ" теапз іЬаі Ье \уаз ОУЄГ оіЬег егеаіигез 
ЛУЬОЗЄ іпіегезіз Ьє т и з і заіедиагсі іп Ьагтопу 
ЛУІІЬ Сгосі'з Іалу. Не луііііиііу риі Ьітвеїі іп ор-
розіііоп іо Сгосі'в Іалу апсі іЬегеаііег Ьесате а 
геЬеІ апсі іЬе регтапепі асіуегвагу оі Сгосі. Опе 
оі Ьів теіЬосІв оі сіесерііоп із іо іпегасе сегіаіп 
егеаіигез іо сопсіисіе іЬаі іЬе БЄУІІ сіоез поі 
ехіві. Ву іЬіз теапз Ье СІЄСЄІУЄВ іЬет апсі Ьііпсіз 
іЬет іо ІЬе ігиіЬ, ЛУЬІІЄ оіЬегз оі Ьіз егеаіигез 
луогк ЛУІІЬ Ь і т кполуіп§1у апсі луі11іп§1у. 

Ш8ТЕІІМЕИТ5 ЕМРЬОУЕО 
Еуегу сгеаіиге апсі ог^апігаііоп іЬаі 8аіап 

Ьав етріоуесі апсі еопііпиев іо етріоу іо еаггу 
оп Ьіз геЬеШоиз апсі луіскесі луогк із іЬе епету 
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оі Оосі апсі іЬе епету о£ аіі егеаіигез УЛІО оЬеу 
апсі ЕЄГУЄ Оосі. ТЬе ргоо£ £О11О\УІП§ вві £огіЬ 
Ьегеіп ЗЬОТУЗ Ьеуопсі аіі сІоиЬі іЬаі 8аіап ІЬе 
БЄУІІ ів іЬе сМеі епету о£ т а п апсі ІЬаі 
а11 сгеаіигев, іпвігитепів ог ог^апіиаііопв ет -
ріоуесі Ьу Ь і т аге тап'в епетіев. ТЬе ригрозе 
оі ЇЬів риЬНсаііоп із іо епаЬІе Ьопезі апсі зіп-
сеге регзопз іо вее апсі арргесіаіе ЛУЬО аге 
іЬеіг епетіев, іЬаі висЬ епетіез т а у Ье ауоісіесі 
апсі іЬаі Ьопезі апсі зіпсеге регвопв т а у йпсі 
іЬе опіу ріаее оі геаі зесигііу. 

То саггу іоглуагсі Ьів \уіскес! луогк 8аіап е т -
ріоуз апсі ивез луіскесі ап^еіз, апсі \уіскес! теп , 
іогтесі іпіо ог^апігаііопз, іЬаі луогк ипгідЬі-
еоизпезз. 8аіап із а зрігіі сгеаіиге, іЬегєїоге 
іпуівіЬІе іо Ьитап еуев; апсі аіво ап^еіз аге 
врігіі сгеаіигев апсі іпуівіЬІе іо Ьитап еуев. 
'уУіскес! ап^сіз апсі луіскесі теп , ог^апігесі апсі 
ипогдапігесі, саггу оп луіскестевз ипсіег 8аіап'з 
соттапсі. ТЬе еагіЬІу ог уізіЬІе ргітагу еіе-
теп і з іЬаі аге етріоуесі Ьу 8аіап іо саггу £ог-
луагсі Ьіз ігаисіиіепі, сіееерііуе апсі луіскесі луогк, 
аге іЬезе, іо ЛУІІ: ге1і§іоп апсі роїііісз апсі сот-
тегее. Веіі^іоиз, роїііісаі апсі соттегеіаі ог-
^апігаііопв іог еепіигіев Ьауе Ьееп етріоуесі 
Ьу Ваіап іЬе БЄУІІ ІО сіеіате апсі гергоасЬ іЬе 
п а т е оі А1ті§Ьіу Оосі апсі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, 
СЬгізі ^ в и з , апсі іо сіесеіуе іЬе реоріе апсі іо 
гоЬ іЬет апсі іо іигп іЬет іпіо іЬе луау оі ип-
гі^Ьіеоизпезв апсі сіезігисііоп. Кеер іп тіпсі, аз 
іЬе ЄУІСІЄПСЄ Ьеге сопзісіегесі ипіоЬІв, іЬе еіе-
тепіз патесі ав епетіез оі Оосі апсі т а п , апсі 
уои Ьеіп£ іЬиз аЬІе іо ісіепіііу іЬет, іЬеге \УІ11 
арреаг іЬе луау оі заіеіу апсі зесигііу. 
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А Л С Е Ь З 
"ТЬе ЛУОГІСІ" із іЬе огдапігаііоп оі егеаіигез 

ипсіег іЬе сопігої оі ап ОУЄГІОГСІ. А З іЬаі і е г т 
іиогШ геїаіез іо т а п , "ІЬе ЛУОГІСІ" ІЗ іЬе ог^апі-
гаііоп оі т е п іпіо ігіЬез ог §оуегптепіз орег-
аііп§ ипсіег іЬе іпйиепсе апсі сопіго11іп£ ролуег 
оі ап іпуівіЬІе ОУЄГІОГСІ. 8аіап іЬе БЄУІІ із іЬе 
"досі", тідЬіу опе ог еопігоіііп^ ролуег оі іЬе 
ргезепі-сіау луіскесі ЛУОГІСІ, апсі Ьіз ап§е1з орег-
аіе ЛУІІЬ Ь іт . (2 СогіпіЬіапз 4 : 4 ) Не Ьауіп£ 
Ьееп арроіпіесі аз ОУЄГІОГСІ ОІ т а п Ьеіоге Ьіз 
геЬеШоп, СІОСІ сіісі поі іаке алуау іЬаі ОУЄГІОГСІ-
зЬір луЬеп Ье вепіепсесі 8аіап іо сІеаіЬ; апсі іЬе 
геазоп іЬегеіоге ЛУІІІ арреаг аз ЛУЄ рго§гез8. 

Аі іЬе і і т е Сгосі ргопоипсесі д'исі&тепі а^аіпзі 
Асіат Ье тес і іЬезе ЛУОГСІЗ сопеегпіп§ ІЬе БЄУІІ : 
"Апсі І ЛУІІІ риі ептііу Ьеілуееп іЬее апсі ІЬе 
луотап, апсі Ьеілуееп іЬу веесі апсі Ьег веесі; іі 
зЬаІІ Ьгиізе іЬу Ьеасі, апсі іЬои вЬаІі Ьгиізе Ьіз 
Ьееі." (Оепезів 3:15) ТЬезе ЛУОГСІЗ Ьауе ЬоіЬ 
а Ніегаї апсі а вутЬоІіс арріісаііоп. ТЬе ЛУОГСІ 
"луотап", аз изесі іп іЬіз іехі, зутЬоІісаПу ге-
іегв іо СгосГз ог^апігаііоп; апсі іЬе ЛУОГСІЗ "Ьег 
веесі" зутЬоІісаПу геіег іо іЬозе егеаіигез ЛУЬО 
сіеуоіе іЬетзеїуез луЬоІІу іо босі апсі Ьееоте а 
рагі оі Ьіз Ьоіу, гі§Ьіеоиз ог^апігаііоп. "ТЬе 
зегрепі," теапіп£ сіесеіуег, апсі опе оі іЬе 
патез оі 8аіап іЬе БЄУІІ, ІЗ Ьеге изесі зут
ЬоІісаПу, апсі Ьіз "зеесі" теапз , іп вутЬоІіс 
рЬгазе, аіі іЬе егеаіигез іЬаі Ьееоте а рагі о£ 
Ваіап'з ог^апігаііоп. Еуегу сгеаіиге іп іЬе ипі-
уегзе т и з і Ьееоте еііЬег а рагі оі іЬе ог^апі-
гаііоп оі Сгосі ог а рагі оі ІЬе ог^апіяаііоп 
ипсіег іЬе еопігої оі 8аіап. 8аіап апсі Ьіз зеесі 
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аге іпе епетіез оі Оосі апсі іпе епетіез оі іііе 
зеесі оі ОосГв огдапігаііоп. Веілуееп ііге ІЛУО 
іЬеге із Ьіііег ептііу, апсі іп сіие і і т е опе 
т и з і ігіитрЬ. Еуегу віпсеге сгеаіиге вЬоиІс! 
сіевіге іо кполу іп асіуапсе ЬОЛУ ІЬІВ іг іитрЬ 
ЛУІІІ Ье ЬгоидЬі аЬоиі. 

Ьисііег, ПОЛУ саііесі 8аІап, огі§іпа11у луаз а 
Ьеаиіііиі сгеаіиге. Не сопсіисіесі іЬаі Ье луав 
луогіЬу оі асіогаііоп оі оіЬег егеаіигез, апсі Ьу 
хеавоп іЬегеоі Ье сіерагіесі і г о т іЬе соигве оі 
луівсіот, апсі Ьу іакіп£ іЬаі иплуіве соигве Ье 
соггиріесі Ьітвеї і ; апсі іо Ь і т іЬе АІтідЬіу 
Оосі зауз: "ТЬіпе Ьеагі луаз ІіГіесІ ир Ьееаиве 
оі іЬу Ьеаиіу; іЬои Ьаві соггиріесі іЬу луізсіот 
Ьу геазоп оГ іЬу Ьгі^Ьіпезв; І ЛУІІІ сазі ІЬее 
10 ІЬе ягоипсі, І ЛУІІІ Іау іЬее Ьеіоге кіп^в, іЬаі 
ІЬеу т а у ЬеЬоЬі іЬее."—Егекіеі 28:17. 

Е г о т іЬаі і і т е ипііі ПОЛУ а £геаі питЬег оі 
луіскесі ап^еїв Ьауе орегаіесі ЛУІІЬ 8аіап, апсі 
ІЬеу аге аїі іпсіисіесі іп ОосГз ^исі^тепі ЛУЬІСЬ 
із лугіііеп а^аіпзі іЬет . (МаііЬелу 25:41) 8а-
іап'в сЬіеі сіериіу іп Ьіз луіскесі ог§апігаііоп 
із саііесі "Оо§", апсі іЬе ріаее оі ЬаЬііаііоп оі 
іЬе СГОЛУСІ оі луіскесі ап^еіз із "іЬе Іапсі оі 
Ма§о§". (ЕгекіеІ 38:2-6) А11 оі зисЬ луіскесі 
апдеііс Ьозі аге епетіез оі АІт'ідЬіу Оосі, апсі 
іЬе епетіев оі еуегу сгеаіиге іЬаі ВЄГУЄВ Оосі. 
"Шіеп оп еагіЬ, Левиз іезііііесі Ьеіоге т е п апсі 
заісі іЬаі 8аіап із іЬе ргіпсе оі СІЄУІІВ, іЬе іп
уівіЬІе гиіег оі іЬів луіскесі ЛУОГІСІ. (ДоЬп 14: ЗО) 
8аіап ів аіво саііесі "ВеекеЬиЬ", ЛУЬІСЬ теапв 
сЬіеі оі СІЄУІІЗ ОГ луіскесі врігіі егеаіигез, апсі 
11 іЬегсіоге іоііолув іЬаі іЬеге аге т а п у оіЬег 
СІЄУІІВ ог луіскесі опез ЛУЬО зіапсіег іЬе АІті^Ьіу 
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Оосі, сіесеіуе тапкіпсі апсі а і і етр і іо сіезігоу 
аіі ЛУЬО ЗЄГУЄ Оосі. (МаііЬелу 10:25; 12:24; 
Ьике 11:15,18,19) АП оі ІЬозе луіскесі опез 
аге егеаіигез оі сіагкпезз, іЬаі із іо зау, луіск-
есіпезз, апсі іпеу аге іпе т о з і ЄЯЄСІІУЄ епетіез 
а^аіпзі іЬозе луко ЗЄГУЄ іЬе АІті^Ьіу Оосі, апсі 
іпаі її^Ьі адаіпзі ОосГз зегуапіз; аз іі із лугіі
іеп, іо ЛУІІ: "Еог ЛУЄ лугезіїе поі а^аіпві ЙезЬ 
апсі Ьіоосі, Ьиі а^аіпзі ргіпсіраііііез, а^аіпзі 
ролуегз, а^аіпзі іпе гиіегз оі іЬе сіагкпезз оі 
іЬіз ЛУОГІСІ, а^аіпзі зрігііиаі луіскесіпезз іп Ьі&Ь 
ріасев." (ЕрЬевіапв 6:12) ТЬе епііге ог^апі-
гаііоп оі 8аіап із аггауесі а^аіпзі аіі гі§Ьі-
еоизпезз, Ьиі іп іЬе епсі аіі аге сіоотесі іо 
сегіаіп сіезігисііоп. ТЬе геазоп луЬу Оосі Ьаз 
регтіііесі іЬеіг ехізіепсе іог зо 1оп£ а і і т е 
ЛУІІІ сіеагіу арреаг іо уоиг заіізіасііоп аз іЬіз 
зіисіу рго^геввез. 

І і із сегіаіп іЬаі іп і і тез разі ап^еіз Ьасі 
іЬе ролуег іо таіегіаііяе, іЬаі із іо зау, іо 
арреаг іп Ьитап і о г т ог ог§апізт. ТЬаі луаз 
ігие оі іЬе £ООСІ ап^еіз, зоте оі луЬот арреагесі 
іо АЬгаЬат апсі оіЬегз. (Оепезіз 18:1-15; 19: 
1,15) Ап£е1з оі іЬе Ьогсі арреагесі іо оіЬег т е п 
ЛУЬО ЗЄГУЄСІ А1ті§Ьіу Оосі. (^сі^ез 2 :1 ; 6:12¬
16; 13:1-20) ТЬозе &оос1 апсі іаііЬіиІ ап^еіз 
ЛУЄГЄ зепі Ьу іЬе АІті^Ьіу Оосі іо соттипіеаіе 
Ьіз тезза§е іо т е п оп ЇЬе еагіЬ. ТЬе луіскесі 
ап^еіз іЬаі орегаіесі І г о т іЬе і і т е оі іЬе гсЬеІ-
Ноп оі 8аіап аіво Ьасі ролуег іо таіегіаііяе, 
апсі іЬеу сіісі зо. ТЬозе луіскесі апдеїв орегаіесі 
сопігагу іо ОосГз ЛУІІІ, Ьесаиве іЬеу ЛУЄГЄ а^аіпзі 
Оосі апсі оп іЬе зісіе оІ іЬе Белпіі. ТЬеу арреагесі 
іп іЬе еагіЬ аз £Іапів, апсі іп іЬе 8сгіріигез 



38 Е N Е М І Е З 

іЬеу аге саііесі "перЬіІіт". ТЬозе апдеіз аге 
аІ8о еаііесі "іаііеп опез" ог "Гаїїеп ап§е1з" Ье-
саизе іЬеу пасі іаііеп епіігеїу а\уау і г о т гі§Ьі-
еоизпезз апсі орегаіесі епіігеїу іп луіскесіпезз 
ог іикгаііу, ( Р з а ї т 36:12) Рог іЬе зате геа
зоп іі із лугіііеп сопсегпіп£ 8аіап: "НОЛУ Ьазі 
іЬои іаііеп!" (ІзаіаЬ 14:12, Воіїь.) Рог т а п у 
1оп§ сепіигіез іЬаі Ьозі оі луіскесі ап^еіз Ьауе 
іпсіиі^есі іп аззаиііз ироп оіЬегв, апсі іог іЬаі 
геазоп аге саііесі "іеііегз", іЬаі із іо зау, опез 
ЛУЬО іаіі ироп апсі Ш-ігеаі оіЬегз. ТЬе ЛУОГСІ 
перШІіт теапз "іеііегз", іЬаі із, "іЬозе ЛУЬО £а11 
ироп оіЬегз апсі саизе іЬет іо іаіі." (8ігоп^з 
СопсогЯапсе) То Ье зиге, СтО£ із опе оі іЬозе 
іаііеп опез. ТЬаі луіскесі Ьозі, ипсіег 8аіап'з 
зиреглазіоп, аге іоіаііу сіергауесі апсі сотріеіеіу 
сіеуоісі оі гі^Ьісоизпеаз. 

Р г о т іЬе і і т е оі іЬе ехриїзіоп оі Асіат і г о т 
Есіеп апсі ОУЄГ а регіосі оі арргохітаіеіу 1500 
уеагз іЬе Ьитап гасе тиііірііесі апсі іпсгеазесі 
іп іЬе еагіЬ. АП Ьеіп£ іЬе іттесііаіе сІезсепсЬ-
апіз оі Асіат, ЛУЬО іп іЬе Ье£Іппіп§ луаз регіесі, 
іЬе іетаїез іЬегеоі луоиісі пеееззагіїу Ье уегу 
іаіг; апсі зо іі із лугіііеп, іЬаі іЬеу ЛУЄГЄ іаіг, 
іЬаі із, іЬеу ЛУЄГЄ ріеазіп^ іо іоок ироп. "Апсі 
іі сате іо разз, луЬеп т е п Ье^ап іо тиіі іріу 
оп іЬе іасе оі іЬе еагіЬ, апсі сіаи^іііегз ЛУЄГЄ 
Ьогп ипіо іЬет, іЬаі іЬе зопз оі СІосІ залу іЬе 
с!аи§Ьіегз оі т е п іЬаі іЬеу ЛУЄГЄ іаіг; апсі іЬеу 
іоок іЬет ЛУІУЄЗ оі аіі ЛУЬІСЬ іЬеу сЬозе."—СІеп-
езіз 6:1,2. 

ЛУ'ЬО ЛУЄГЄ ІЬозе егеаіигез тепііопесі іп іЬіз 
іехі аз "іЬе зопз оі Сгосі"? Мапііезіїу іЬеу 
ЛУЄГЄ егеаіигез оі Сосі, луЬот Ье сгеаіесі ап^еіз, 
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апсі ЛУЬО пасі ролуег іо таіегіаіїге апсі сіісі 
таіегіаііяе апсі арреаг іп Ігатап іогт . А11 іЬе 
іаііЬіиІ ап^еїв аге саііесі "зопз оі Оос1", Ье-
саизе аіі зисЬ геееіуе іііе іЬгои^Ь іЬе Аіті^піу 
Оосі. ^ о Ь 38:7) ТЬове вопв оі Оой ЛУЬО іЬиз 
таіегіаіігесі ЛУЄГЄ поі а рагі оі 8аіап 5з СГОЛУСІ 
аі іЬаі і і те , Ьесаиве іЬеу ЛУЄГЄ поі іЬе опев 
ЛУЬО зоіпесі 8аіап іп Ьіз геЬеІІіоп. 

Веаг іп тіпсі іпаі, 8аіап Ьеіп£ іЬе асіуегвагу 
оі Оосі, ііів оЬдесііуе аі аіі і ітев ів іо іигп аіі 
сгеаіигев, ЬоіЬ т е п апсі ап^еїв, а§аіпзі Оосі 
апсі саиве ІЬет іо сигзе Оосі апсі Ьгіп£ гергоасЬ 
ироп Ьів пате . (<ГоЬ 2:1-5) ТЬе луіскесі ап^еїв 
луогк ЛУІІЬ Ваіап апсі аге аіво СІЄСЄІУЄГВ. Егаисі 
апсі сіесеіі, ивесі іо епігар ЕУЄ, Ьауе ЄУЄГ Ьееп 
ивесі іо епігар оіЬегв; апсі 50 Ьів СГОЛУСІ оі 
луіскесі ап£е1в гевогіесі іо ігаисі апсі сіесеіі іо 
тівіеасі іЬе ап^еіз аЬоуе сіеві^паіесі "іЬе зопз 
оі Оосі". ТЬе оррогіипііу ПОЛУ арреагесі іог 
8аіап іо епігар іЬозе зопз оі Оосі ЛУЬО та іег і -
аіігесі апсі арреагесі ав т е п . І і із епіігеїу ргоЬ-
аЬІе іЬаі 8аіап Ье^ап іо луогк Ьіз ігаисі Ьеіоге 
іЬозе зопз оі Оосі арреагесі іп Ьитап іогт . Аз 
аЬоуе віаіесі, "іЬе вопз оі Оосі валу іЬе сІаи^Ь-
іегз оі т е п іЬаі іЬеу ЛУЄГЄ іаіг " іЬаі із, ріеаз-
іп£ іо іЬе уізіоп, уеі іЬеу ЛУЄГЄ ітрегіесі. Аз 
8аіап Ьасі изесі ЕУЄ іо епігар Асіат, зо 8аіап 
ригзиесі а зіті їаг соигзе іо изе оіЬег луотеп 
іо СІЄСЄІУЄ апсі сіе.ігаисі іЬе "вопв оі Оосі" аЬоуе 
тепііопесі. ТЬозе таіегіаікесі "вопз оі Оосі", 
Ьалгіпд іЬетзеїуез ІОІІОЛУЄСІ а гі^Ьіеоиз соигве 
ир іо іЬаі і і те , тапііевіїу арреагесі аз уегу 
Ьапсівоте апсі аіігаеііуе т е п апсі ІЬеу луоиісі 
арреаг луєіі іп іЬе еуез оі ІЬезе Ьеаиіііиі 
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луотеп. 8аіап, Оо§ апсі оіЬегз о£ Ьіз луіскесі 
СГОЛУСІ, авзшпіп^ а гі^Ьіеоиз аііііисіе аІіЬои^Ь 
ехігетеїу Ьуросгііісаі, ПОЛУ гергевепіесі апсі 
гаасіе іЬе аг^итепі іо іЬе Ьапсізоте т е п іпаі 
іЬеу соиИ сіо а §геаі апсі доосі сіеесі Ьу таггу-
іп£ іЬозе Ьеаиіііиі Ьитап егеаіигез апсі рго-
<1исіп£ а гасе оі Ьапсізоте т е п апсі луотеп 
іЬаі ші§Ьі дголу іо регіесііоп. ТЬе перЬіІіт ог 
ріапіз, луогкіп§ ЛУІІЬ 8аіап, луоиісі изе а з іт -
ііаг аг^итепі ироп іЬозе "сІаиеЬіегз" ог Ьеаи-
іііиі луотеп, апсі іпсіисе іЬет іо Ье луіШпд іо 
іЬе ипіоп. 

АпоіЬег ригрозе оі 8аіап апсі Ьіз аіііез іп 
ргасіісіп§ іЬаі ігаисі луоиісі Ье іо саизе іо Ье 
Ьогп апсі Ьгои^Ьі ир а гасе оі егеаіигез іЬаі 
луоиИ арреаг зирегіог іо іЬе паіигаї сіезсепсі-
апіз оі Асіат, апсі іЬаі оі іівеїі луоиісі Ье а 
іигіЬег тоскегу апсі гергоасЬ ироп А1ті§Ьіу 
Оосі. ТЬаі іЬе перЬіІіт ог ^іапіз ЛУЄГЄ ргезепі 
іп іЬе еагіЬ аі іЬе і і т е із сегіаіп, ЛУЬЄП іЬе 
таггіа^ез іоок ріаее Ьеілуееп іЬе зопз оі Оосі 
апсі іЬозе луотеп: "ТЬеге ЛУЄГЄ £Іапіз іп іЬе 
еагіЬ іп іЬозе сіауз; апсі аізо аііег іЬаі, ЛУЬЄП 
іЬе зопз оі Оосі сате іп ипіо іЬе сІаи^Ьіегз 
оі теп , апсі іЬеу Ьаге сЬіИгеп іо іЬет, іЬе 
з а т е Ьесате ті§Ьіу теп , ЛУЬІСЬ ЛУЄГЄ ОІ ОІСІ, 
т е п оі ГЄПОЛУП."—Оепезіз 6:4. 

Неге іЬе зегіріиге сіізсіозез іЬе еіеаг рісіиге, 
іо л\тіі: Веаиіііиі луотеп ЛУЄГЄ оп іЬе еагіЬ, ЛУЬО 
ЛУЄГЄ іЬе сіігесі (Іезеепсіапіз оі Асіат; 8аіап 
залу Ьіз оррогіипііу іо ргасіісе а іигіЬег ігаисі 
апсі сіесеіі, апсі іо іигіЬег гергоасЬ іЬе п а т е 
оі АІті^Ьіу Оосі; Ье зесіисесі іЬе "зопз оі Оосі", 
іЬаі із, іигпесі іЬет алуау і г о т іЬе раіЬ оі 
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гі^Ьіеоизпезз, апсі Ьу ігаисі апсі сіесеіі іпсіиеесі 
іЬет іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬеу соиісі сіо §гсаі £Оос1 
іо ІЬе Ьитап гасе Ьу таггуіп§ іЬозе Ьеаиіііиі 
луотеп, 8аіап апсі Ьів сосопврігаіогв, іЬе перЬ
іІ іт ог £Іапів, ргоЬаЬІу іоипсі іі ап еазу т а і -
іег іо іпсіпсе іЬове Ьапсізоте т е п іо та г гу іЬе 
Ьеапіііиі луотеп, апсі іЬе гевиїі оі іЬове т а г -
гіа^ез луаз, сЬіїсІгеп ЛУЄГЄ Ьогп, ЛУЬІСЬ Ьесате 
"тідЬіу теп" , "теп оі геполуп" іог рЬузісаІ 
зігеп^іЬ апсі арреагапсе. 

ІГр іо іЬаі і і те , іо ЛУІІ, арргохітаіеіу 1500 
уеагз аііег іЬе ехршзіоп і г о т Есіеп, іЬеге ар
реаг іо Ьауе Ьееп опіу іЬгее т е п \УЬО Ьасі ге-
таіпесі ігие апсі іаііЬіиІ іо іЬе А1ті§Ьіу Оосі, 
апсі іЬове т е п ЛУЄГЄ, іо ЛУІІ, АЬеІ, ЕпосЬ апсі 
КоаЬ. (НеЬгелуз 11:4-7) Асіат, Саіп, апсі оіЬегз 
ЛУЬО ЛУЄГЄ іЬеіг сіезсепсіапів, ЛУЄГЄ луіскесі теп , 
апсі іЬе гезиіі оі іЬе таггіа^е оі таіегіаііяесі 
врігіі егеаіигез ЛУІІЬ іЬе луотеп аЬоуе теп-
ііопесі луаз іЬаі аіі іЬе оіізргіп§ Ьесате луіскесі 
апсі гергоасЬесІ іЬе п а т е оі Сосі. І і арреагесі, 
іЬегеіоге, іЬаі 8аіап апсі Ьів СГОЛУСІ ЛУЄГЄ вис-
сеес1іп£ іп іигпіп£ т е п алуау і г о т Сосі. Опіу 
іЬгее т е п оп іЬе зісіе оі Сосі апсі аіі оіЬегз оп 
іЬе зісіе оі іЬе БЄУІІ, І І луаз а луіскесі апсі §говв1у 
геЬеПіоиз депегаііоп апсі ІЬеіг еуегу іта§іпа-
ііоп луаз луіскесіпезз. "Шіу зЬоиІс! іЬе АІті^Ьіу 
Сосі регт і і іЬаі луіскесі СГОЛУСІ ІО еопііпие оп 
еагіЬ! "Апсі Сосі залу ІЬаі іЬе луіскесіпезз оі 
т а п луаз §геаі іп ІЬе еагіЬ, апсі іЬаі еуегу 
ітадіпаііоп оі іЬе іЬои^Ьіз оі Ьіз Ьеагі луав 
опіу ЄУІІ сопііпиаііу."—Оепсвіз б: 5. 

.ІеЬоуаЬ Сосі із іЬаі £геаі Врігіі, апсі іЬе 
егеаіигез оп іЬе еагіЬ аге ЙезЬ апсі, аз іі із 
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лугіііеп, "аі! йевЬ із дгазв." (ІзаіаЬ 31:3; 40: 6) 
Сгеаіигев аге \уЬо11у сіерепсіепі ироп Сосі іог 
іііе, апсі опіу іЬозе ЛУЬО гешаіп іп Ьагтопу 
ЛУІІЬ Сосі ЛУІІІ ЄУЄГ Ьауе Ніс еуег1авііп£. "ТЬе 
&газв луііЬегеіЬ, іЬе ЙОЛУЄГ іасіейі; Ьееаизе іЬе 
зрігіі оі іЬе Ьогсі ЬІОЛУЄІЬ ироп і і: зигеїу іЬе 
реоріе із дгазв. ТЬе £газз луііЬегеіЬ, іЬе ЙОЛУЄГ 
іасІеіЬ; Ьиі іЬе ЛУОГСІ оі оиг Сосі зЬаІІ зіапсі 
іог ЄУЄГ."—ІзаіаЬ 40:7, 8. 

ТЬе §епєгаІіоп іЬеп ироп іЬе еагіЬ, азісіе 
і г о т іЬе іЬгее теп аЬоуе патесі, ЛУЄГЄ йі опіу 
іог сіезігисііоп. ТЬегеіоге Сосі ваісі оі іЬаі 
луіскесі ^епегаііоп: "Апсі іЬе Ьогсі заісі, Му 
врігіі зЬаІІ поі аїлуаув зігіуе ЛУІІЬ т ап , іог 
іЬаі Ье аізо із ЙевЬ: уеі Ьіз сіаув зЬаІІ Ье ап 
Ьгаїсігесі апсі ілуепіу уеагз."—Оепевіз 6: 3. 

^ \УЬу зЬоиІс! Сосі, іЬе £геаі Врігіі, іЬе Ьоіу, 
гі^Ьіеоив Опе, еопііпие іо зігіуе ЛУНЬ т а п апсі 
регт і і Ь іт іо гергоасЬ Ніз Ьоіу пате? Не 
соиісі іпзіапііу Ьіоі т а п оиі сотріеіеіу апсі 
зіагі апоіЬег гасе, Ьиі Сосі сієсіагесі Ьів риг-
розе іо сіеіау іЬе ехесиііоп оі іЬе шскед СГОЛУСІ 
іЬаі іЬеп іпЬаЬііес! іЬе еагіЬ, іог а регіосі оі 
120 уеагз. ТЬаі луіскесіпевз оп іЬе еагіЬ ^ГІЄУЄСІ 
•ТеЬоуаЬ Сосі іп Ьіз Ьеагі, апсі іі ів тсгіііеп: 
"Апсі іі герепіед іЬе Ьогсі іЬаі Ье Ьасі тасіе 
т а п оп іЬе еагіЬ, апсі іі егіеуесі Ь іт аі Ьіз 
Ьеагі." (Оепезіз 6:6) ТЬе ЛУОГСІ "герепіесГ 
іЬеге ивесі сіоез поі т еап іЬаі Сосі Ьасі тасіе а 
£геаі тізіаке. ТЬе ЛУОГСІ гврепі теапв а сЬап^е 
іп іЬе соигве оі Ьіз сіеаііп^ ЛУІІЬ Ьіз сгеаіигев. 
Сосі іЬегеіоге сіеіегтіпесі іЬаі Ье луоиісі 'еазе 
Ьітзеїі оі Ьіз асгуегвагіев' Ьу сіевігоуіпд іЬет. 
(ІзаіаЬ 1 : 24) Нів аппоипсесі ригрозе луаз, Ьолу-
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ЄУЄГ, іо Лріау іпе єхесиііоп оі іЬаі зисЬздіепі 
іог 120 уеагз. "Апсі ІЬе Ьогсі заісі, І ЛУШ сіе-
вігоу т а п , луЬот І Ьауе сгеаіесі, і г о т іпе іасе 
оі іпе еагіп; ЬоіЬ т а п , апсі Ьеазі, апсі ІЬе 
сгееріп^ іЬіп£, апсі іЬе ІОЛУІЗ оі іЬе аіг; іог 
іі герепіеіЬ т е іЬаі І Ьауе тасіе іЬет. Виі 
гТоаЬ іоппсі £гасе іп іЬе еуез оі іЬе Ьогсі." 
(Сепезіз 6:7,8) ТЬе ЛУОГСІ "сгеаіесі" етріоуесі 
іп іЬіз іехі апсі іЬе ЛУОГСІ "сіезігоуесі" аге іп 
сотріеіе сопігазі ЛУІІЬ еасЬ оіЬег апсі сіізсіозе 
іЬе теапіп^ оі іЬе ЛУОГСІЗ " І І герепіеіЬ т е " . 
Сосі іЬе Сгеаіог Ьасі ехіепсіесі Ьіз Іоуіп^-кіпсі-
пезз іо Ьіз егеаіигез апсі Ьасі Ьееп Іопд-виїїегіпд 
ЛУІІЬ іЬет, апсі ПОЛУ Ье луоиісі сіезігоу іЬет Ье-
саизе оі ІЬеіг луіскесіпезз. 

Іп іЬе £оге£оіп£ іехі (Сепезіз 6:3) "ап Ьип-
сігесі апсі ілуепіу уеагз" аге тепііопесі. Виі іЬаі 
регіосі оі і і т е Ьаз по геіегепсе іо іЬе а^е Иті і 
оі т а п іЬсгеаііег. І і арреагз і г о т іЬе гесогсі 
оі Сосі іЬаі іЬе сіесіагаііоп еопсегпііщ іЬе 120 
уеагз луаз Ьеіоге іЬе іЬгее зопз оі ЇЯоаЬ, іо ЛУІІ, 
8Ьет, Н а т апсі ^рЬе іЬ , ЛУЄГЄ Ьогп, апсі іЬаі 
КоаЬ Ііуесі оп іЬе еагіЬ іог тоге іЬап 400 уеагз 
аііег іЬаі сіееіагаїіоп лтаз тасіе. "Апсі ІЯоаЬ 
Ііуесі аііег іЬе йоосі іЬгее Ьипсігесі апсі йііу 
уеагз. Апсі аіі іЬе сіауз оі №оаЬ ЛУЄГЄ піпе Ьип
сігесі апсі йііу уеагз: апсі Ье сііесі." (Сепезіз 
9:28,29) "Шіаі луаз іЬе ригрозе іп ехіепс!іп£ 
Йіе і і т е оі сісзігисііоп іог 120 уеагз Іоп^ег іп-
біеасі оі с1езігоуіп& іЬе реоріез оі еагіЬ аі іЬаі 
і і т е ! "ШіЬіп іЬаі 120 уеагз ^ЬоуаЬ Сосі саизесі 
іо Ье сіеііуегесі а ЛУІІПЄЗВ іо іЬе реоріез оі еагіЬ, 
8ІУІІІ£ іЬет іиіі луагпіп£ оі Ьіз ригрозе іо сіе
зігоу іЬе луіскесі. Сосі пеуег іакез впар дисі^-
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теп і оі апуопе, Ьиі £ГУЄЗ іиіі апсі іаіг лоііее 
01 Ьіз ригрозе. Ніз гі^Ьіеоиз зегуаиі МоаЬ, Ьу 
іЬе соигзе оі асііоп ЛУЬІСЬ Ье іоок апсі Ьу Ьіз 
уегЬаІ ргеасЬіп^ ЛУІІЬІП іЬе Ьеагіп§ оі іЬе рео
ріе, §аує луагпіп^ іо аіі оі ОосГз ригрозе іо 
сіезігоу іЬе 1ІУІП£ егеаіигез оі еагіЬ, аіі оі 
ЛУЬІСЬ Ьасі іигпесі іо луіскесіпезз. (1 Реіег 3 : 2 0 ; 
2 Реіег 2:5) т а * ^ЬоуаЬ Оосі Ьеге сіісі іоге-
зЬасІолуесІ апоіЬег §;геаі еуепі, ЛУЬІСЬ ІЗ ПОЛУ 
іп соигзе оі іиНШтепі. 

Оосі іпіогтссі ІЯоаЬ оі Ьіз ригрозе іо сіезігоу 
іЬе еагіЬ, апсі сіігесіесі ІЧоаЬ іо Ьиіїсі ап агк 
ЛУЬЄГЄІП ИоаЬ апсі Ьіз іат і їу апсі сегіаіп Ьеазіз 
зЬоиІсІ Ье іакеп, зауесі апсі саттіесі ОУЄГ іЬе 
Яоосі. "ТЬе еагіЬ аізо луаз соггирі Ьеіоге Оосі, 
апсі іЬе еагіЬ луаз йііесі ЛУІІЬ уіоіепее. Апсі Оосі 
Іоокесі ироп іЬе еагіЬ, апсі, ЬеЬоІсІ, іі луаз сог
гирі; іог аіі ЙезЬ Ьасі соггиріесі Ьіз \уау ироп 
іЬе еагіЬ. Апсі Оосі заісі ипіо МоаЬ, ТЬе епсі 
оі аіі ЙезЬ із соте Ьеіоге т е ; іог іЬе еагіЬ із 
йііесі ЛУІІЬ уіоіепсе іЬгои&Ь і Ь е т : апсі, ЬеЬоН, 
І ЛУШ сіезігоу іЬет ЛУІІЬ іЬе еагіЬ. Маке іЬее 
ап агк оі £орЬег ЛУООСІ : гоотз вЬаІі іЬои т а к е 
іп іЬе агк, апсі зЬаІІ рііеЬ іі ЛУІІЬІП апсі луііЬоиі 
ЛУІІЬ ріісЬ."—Оепезіз 6 :11-14. 

"ШіЬіп іЬаі регіосі о£ 120 уеагз гТоаЬ Ьиііі 
іЬе агк апсі, ЛУЬІІЄ зо с!оіп§, еопііпиесі іо §іуе 
луагпіпд іо іЬе реоріе оі ІЬе сотіп^ єхесиііоп 
оі іЬе зисідтепі оі ^ЬоуаЬ Оосі, Ьиі іЬе рео
ріе £ауе по Ьеесі іо іЬаі луагпіп^. ІГпсІег іЬе 
зирегуізіоп оі іЬе луіскесі опе іЬеу еопііпиесі 
іо гергоасЬ ОосГз пате. ТЬе асі оі гіоаЬ іп 
Ьиіїсііп^ іЬе агк луаз а іезіітопу іо іЬе т е п 
оп ІЬе еагіЬ апсі а еотріеіе іезіітопу оі КоаЬ'з 
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іаіііі іп Оосі, апсі Ьепее Ьіз соигзе оі асііоп луаз 
а сопсіетпаііоп оі аіі луіскесіпезз. "Ву £аіі1і 
ИоаЬ, Ьеіп£ луагпесі оі Оосі сопсегпігщ іЬіп^з 
поі зееп аз уеі [зиск іЬіп§з аз гаіп, луаіег-
вроиів, £геаі віогтв, Йоосіз; апсі ЛУЬІСЬ іЬіп§з 
сате луііЬ іЬе сіекще], тоуесі ЛУІІЬ £ос11у іеаг, 
ргерагес! ап агк іо іЬе зауіп£ оі Ьіз Ьоизе; 
іЬгоидЬ луЬісЬ Ье еопсіетпесі іЬе ЛУОГІСІ, апсі Ье
сате Ьеіг оі іЬе гідЬіеоизпевз ЛУЬІСЬ ІЗ ассогсі-
іп§ іо іаііЬ.'-НеЬгелуз 11:7, Лтегісап ВЄРІЗЄСІ 
Уегзіоп. 

Оі соигзе, іЬе асііоп іакеп Ьу гТоаЬ, аз луеіі 
аз Ьіз ЛУОГСІЗ, луоиШ Ье а ЛУІІПЄЗЗ іо т е п апсі 
іо ап§є1в, апсі іЬиз Ье ргеасЬес! іо ЬоіЬ, еуеп 
аз іЬе ігие ІОІІОЛУЄГЗ оі СЬгізі Ьауе віпсе сіопе. 
(1 СогіпіЬіапз 4:9) Іп асісііііоп іо §ІУІП£ іиіі 
апсі іаіг луагпіп§ іо іЬозе ЙезЬ егеаіигез іЬеп 
оп еагіЬ іЬе А1ті§Ьіу Оосі луаз такіп£ а рго
рЬеііс рісіиге зЬолуіпд іЬе сіевігисііоп оі іЬе 
епііге ог^апігаііоп оі 8аіап, іЬаі із, аіі Ніз 
епетіез, аі іЬе епсі оі ІЬе ЛУОГІСІ, апсі іЬів ів 
ЗЬОЛУП Ьу іЬе ЛУОГСІВ оі ^ в и в СЬгіві, УУЬО заісі: 
"Виі ав іЬе сіауз оі !№о'е ЛУЄГЄ, ЗО зЬаІІ аізо іЬе 
сотіщ* оі іЬе 8оп о£ т а п Ье. Еог аз іп іЬе сіаув 
іЬаі ЛУЄГЄ Ьеіоге іЬе Йоосі, іЬеу ЛУЄГЄ еаііп§ апсі 
сігіпкіпд, таггуіпд апсі £ІУІП£ іп таггіа^е, ип-
Ш іЬе сіау ІЬаі Ко'е епіегесі іпіо іЬе агк, апсі 
кпелу поі, ипііі іЬе Йоосі сате, апсі іоок іЬет 
аіі алуау; зо зЬаІІ аізо іЬе сотіп£ оі іЬе 8оп 
оі т а п Ье."—МаііЬелу 24: 37-39. 

Аз ШаЬ #ауе луагпіпд аі іЬе соттапсі оі 
Сосі, зо аізо іЬе Ьогсі ОоЗ еоттапсів Ьіз іаііЬ-
іиі опез оп іЬе еагіЬ, аі іЬе зесопсі сотіп§ оі 
СЬгізі, іо §ІУЄ іиіі луагпіп§ Ьу ргеасЬіп^ ЧЬіз 
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£озре1 оі Ьіз кіп^сІопТ аз а ЛУІІПЄЗЗ іо іЬе ЛУОГІСІ, 
апсі іо сіо іМз іизі ргесес1іп£ іпе і і т е оі іпе 
сотріеіе сіезігисііоп оі іпе луогісі аі Агтадесі-
сіоп.—МаііЬелу 24:14, 21. 

ЛУНО Р Е К І З Н Е И ? 
ТЬе з'исі^тепіз оі ЯсЬоуаЬ Оосі аге аЬуауз 

ехесиїесі аз лугіііеп. І̂ Гоів іЬаі Ьіз з'исідтепі 
лугіііеп сопеегпіпд іЬе луіскесіпезз іп іЬе сіауз 
оі ІЯоаЬ зауз іЬіз: "Апсі Оосі залу іЬаі іЬе улек-
есіпезз оі т а п луаз §геаі іп іЬе еагіЬ, . . . Апсі 
іЬе Ьогсі заісі, І луііі сіезігоу т а п . . . ТЬе епсі 
оі аіі ПезЬ із соте." "ВоіЬ тап , апсі Ьеазі, 
. . . апсі, ЬеЬокІ, І ЛУШ сіезігоу іЬет." (Сепезіз 
0:5,7,13) А11 ПезЬ егеаіигез ироп іЬе еагіЬ, 
ехсері АЬеІ, ЕпосЬ апсі МоаЬ, аі іЬе і і т е іЬіз 
Зисі^тепі луаз лугіііеп, Ьасі ЬгоидЬі гергоасЬ 
ироп ОосГз пате . ТЬе оіізргіп^ оі іЬе сІаи.^Ь-
іегз оі т е п апсі іЬе таіегіаіігесі зопз оі Оосі 
ЛУЄГЄ ЙезЬ, аіі оі ЛУЬІСЬ ЛУЄГЄ ап аЬотіпаііоп іо 
Оосі апсі £Гозз1у луіскесі. ТЬе теп оі іЬаі ипіоп 
Ьеілуееп іЬе <1аи§Ьіегз аЬоуе тепііопесі апсі 
"іЬе зопз оі Оосі" ЛУЄГЄ саііесі "ті^Ьіу т е п " 
(НеЬгелу: ОіЬЬог, іЬаі із, "ролуегіиі"), "теп оі 
геполуп." ТЬеу ЛУЄГЄ т і^Ьіу ог ролуєгіиі Ьеіоге 
оіЬег Ьитап егеаіигез, Ьиі поі Ьеіоге АІті^Ьіу 
Оосі. ВеГоге Ь і т іЬеу ЛУЄГЄ ап аЬотіпаііоп. ТЬе 
з'исі^тепі оі Оосі луаз а§аіпзі іЬет, апсі іЬеу 
ЛУЄГЄ сіезігоуесі іп іЬе Йоосі. ТЬеге луоиШ Ье по 
геазоп луЬу іЬеу вЬоиІс! Ье кері аііуе; Ьесаизе 
іі із лугіііеп: "ТЬе луіскесі зЬаІІ регізЬ." (Рза їт 
37:20) ТЬе т і^Ьіу Йоосі оі луаіегз сате , апсі 
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сопеегпіп£ іЬе гезиіі іЬегеоі іі; із лугіііеп: "Апсі 
аіі ЙезЬ сііесі іЬаі тоуесі ироп іпе еагіЬ, ЬоіЬ 
оі ІОЛУІ, апсі оі саіііе, апсі оі Ьеазі, апсі оі еуегу 
сгееріп§ іЬіпд іЬаі сгеереіЬ ироп іЬе еагіЬ, 
апсі еуегу т а п . Апсі еуегу 1іуіп£ виЬзіапсе 
луаз сіезігоуосі ЛУЬІСЬ луаз ироп ІЬе іасе оі іЬе 
^гоипсі, ЬоіЬ т а п , апсі саіііе, апсі іЬе сгееріп^ 
іЬіпдз, апсі іЬе ІОЛУІ оі іЬе Ьеауеп; апсі іЬеу 
ЛУЄГЄ сіезігоуесі і г о т іЬе еагіЬ: апсі КоаЬ опіу 
гетаіпесі аііуе, апсі іЬеу іЬаі ЛУЄГЄ ЛУІІЬ Ь і т іп 
іЬе агк."—Оепезіз 7:21,23. 

\УЬаі Ьесате оі іЬе "зопз оі Оосі" іЬаі т а -
іегіаіігесі аз т е п апсі іЬеп таггіесі луотеп? 
ТЬозе апдеїв саііесі "зопз оі Оосі" ЛУЄГЄ ОГІ£-
іпаїїу а рагі оі ОосГз ог§апігаііоп, апсі іі луаз 
іЬеіг сіиіу іо Ье іа і іЬМ іо Оосі апсі ЗЄГУЄ Ь і т 
еопііпиоизіу. ТЬеу уіеісіесі іо іЬе луііез ог іп
йиепсе оі іЬе БЄУІІ апсі Ьіз аззосіаіез іп луіскесі
пезз. ТЬеу регтіііесі іЬетзеїуез іо Ье Іссі іпіо 
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а соигзе епіігеїу оиі оі Ьагтопу ЛУІІЬ іЬе А1-
ті^Ьіу Сгосі. ТЬеу ЛУЄГЄ іЬегеіоге по 1оп§ег 
зЬіеМесІ пог Ьасі СтосГз ргоіесііоп, Ьиі Ьесате 
виЬзесі іо луЬаі іЬе БЄУІІ т і§Ьі сіо іо іЬет. 
ТЬіз гиіе із сіеагіу ЗІЮЛУП Ьу іЬе гесогсі ар-
реагіп§ іп СтосГз ЛУогсІ.-Нозеа 11:8; ^ г е т і а Ь 
12:7; ІзаіаЬ 47:6. 

"уУЬаі, іЬеп, сіісі іЬе БЄУІІ СІО ЛУІІЬ іЬозе зопз 
оі Сгосі, іі апуіЬіпд;? ТЬе 8сгірІигез ЗЬОЛУ ІЬаі 
іЬозе зрігіі егеаіигез ЛУЄГЄ ітргізопесі. "Шіеге 
ЛУЄГЄ іЬеу ітргізопесі, апсі ЛУЬО ітргізопесі 
іЬет? Мапііезіїу 8аіап апсі Ьіз Ьиіііез, іЬе 
перЬіІіт, ітргізопесі іЬет, апсі іЬеіг ріаее оі 
ітргізоптепі із зотелуЬеге іп Ма§о§. Ьаіег 
Дезиз ргеаеЬесІ іо іЬозе ітргізопесі зрігііз соп-
сегпіп£ Сгосі'з ригрозе; аз іі із лугіііеп: "Ву 
ЛУЬІСЬ аізо Ье ЛУЄПІ апсі ргеаеЬесІ ипіо іЬе зрігііз 
іп ргізоп; ЛУЬІСЬ зоте і і те [аіогеііте {ВеVІзеЛ 
Уегзіоп)] ЛУЄГЄ (ІізоЬесІіепі, ЛУЬЄП опее іЬе 1оп§-
зи£іегіп£ оі СТОСІ луаііесі іп іЬе сіауз оі МоаЬ, 
ЛУЬІІЄ іЬе агк луаз а ргерагіп^, ЛУЬЄГЄІП ІЄЛУ, 
іЬаі із, еі§Ьі зоиіз, ЛУЄГЄ зауесі Ьу луаіег." 
—1 Реіег 3:19,20. 

ТЬозе егеаіигез ЛУЄГЄ ПОІ сіезітоуесі іп іЬе 
Йоосі; іог іЬе геазоп іЬаі іЬеу ЛУЄГЄ поі іпсіисіесі 
іп іЬе д*исІ£тепі еопсегпіп§ аіі ЙезЬ, апсі 1оп§ 
аііег іЬе Йоосі ^ з и з ргеаеЬесІ іо іЬет . Биг-
іп§ іЬе 120 уеагз аіогетепііопесі гТоаЬ, іЬе 
"ргеасЬег оі гі^Ьіеоизпезз", Ьасі ргеаеЬесІ іо 
іЬет апсі іЬеу Ьасі поі Ьеесіесі Ьіз ргеасЬіп£, 
апсі іог іЬаі геазоп іЬеу гетаіпесі ипсіег іЬе 
ролуег апсі іпйиепсе оі іЬе БЄУІІ апсі, ЛУЬЄП іЬе 
Йоосі Ьгоке ироп іЬе еагіЬ, іЬеу іоипсі по рго
іесііоп §іуеп іо іЬет Ьу іЬе Ьогсі Сгосі, апсі іЬе 
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БЄУІІ ітргізопесі іЬет іп іпе ехресіаііоп оі 
кееріп^ ІЬет а1\уауз алуау і г о т Оосі. ТЬеу 
Ьасі Ьеагсі іЬе ргеасЬіп£ оі Ш а Ь ; апсі іЬе іасі 
іЬаі Ье ргеаеЬесІ іо іЬет апсі іЬаі .Тезиз Іаіег 
ргеаеЬесІ іо іЬет ВЬОЛУЗ іЬаі іЬеге із а ровві-
ЬШіу оі іЬеіг геееіуіп^ ІОГ£ІУЄПЄВЗ апсі геіигп-
іп§ іо ОосГз іауог, апсі 8аіап лтоиісі ітргізоп 
іЬет іп огсіег іо ргеуепі ІЬет і г о т геіигпіп£ 
іо Оосі; апсі іі арреагз іЬаі іЬеіг ітргізоптепі 
із іп іЬе іапсі оі Мадо§. (Егекіеі 38: 2; 39: 6) 
Ваіап апсі Ьіз Ьиіііев луоиісі Ьоісі ІЬове сгеа
іигев іп гевігаіпі во іЬеу соиісі поі а#аіп рге-
вепі іЬетвеїуез ипіо Оосі. ТЬе гесогсі ЗЬОЛУВ 
іЬаі іЬегеаііег Ваіап ргевепіесі Ьітвеїі Ьеіоге 
іЬе Ьогсі Оосі, Ьиі Ьіз ап^еіз сіісі поі арреаг. 
"А^аіп іЬеге луав а сіау ЛУЬЄП іЬе зопз оі Оосі 
сате іо ргезепі іЬетвеїуез Ьеіоге іЬе Ьогсі, 
апсі 8аіап сате аіво атопд іЬет іо ргевепі 
Ьітзеїі Ьеіоге іЬе Ьогсі."—ЛоЬ 2:1. 

8іпсе опе оі іЬе ригрозев оі ргеасЬіп§ іЬе 
ігиіЬ із іо аіїогсі егеаіигез ап оррогіипііу іо 
герепі апсі соте іпіо Ьагтопу ЛУІІЬ Оосі, іЬе 
іасі іЬаі ^ з и з ргеаеЬесІ іо іЬозе зрігііз іп 
ргізоп зиррогіз іЬе сопсіивіоп іЬаі іЬеге т а у 
Ье ап оррогіипііу іог іЬет іо Ье гесоуєгесі апсі 
соте Ьаск іпіо Ьагтопу ЛУІІЬ ООСІ. Веіп£ Ьеісі 
іп ргізоп Ьу Ваіап луоиісі поі пеееззагіїу т е а п 
ІЬаі іЬеу аге 'іЬе зеесі оі 8аіап', Ьиі іЬаі ІЬозе 
ЛУЬО герепі апсі ге іогт ассогс1іп£ іо Оосі'8 Іалу 
т і§Ьі Ье іЬиз вауесі. ТЬаі луоиісі т еап іЬаі іп 
стає і і т е іЬеу \уоиШ Ьауе іо іаке а розіііуе 
апсі сіеіегтіпесі зіапсі а§аіпві Ваіап апсі Оо£ 
апсі аіі іЬе луіскесі СГОЛУСІ апсі сіееіаге іЬетвеїуез 
луЬоІІу оп ОосГз зісіе. (Еог а іиііег з іа іетепі 
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о£ іЬіз та і іег , апсі аз іо ЬОЛУ ^ з и з ргеаеЬесІ 
іо ІЬет, зее іЬе зтаїї Ьоок епііііесі Апдеїз.) 

У/ІІХГШЛЛ' УУІСКЕО АИСЕЬЗ 
"\УЬаі Ьесате оі іЬе перЬіІіт ог ^іапіз, іЬе 

луііііиііу луіскесі ап^еіз іЬаі арреагесі оп еагіЬ 
ргіог іо іЬе Йоосі, апсі луЬеге аге іЬеу ПОЛУ? 
ТЬе Вегіріигез, ЛУЬЄП сагеїиІГу ехатіпесі, §іуе 
апзлуег іо іЬіз ^иевііоп. ТЬозе луіскесі апдеіз 
зоіпесі Ваіап іп Ьіз геЬеПіоп апсі таіегіаіігесі 
ргіог іо іЬе Йоосі аз £іапіз іп іЬе еагіЬ. ТЬеу 
ЛУЄГЄ поі іпсіисіеіі іп іЬе з'исі^тепі оі (ТОСІ соп-
сегпіпд іЬозе ЛУЬО зіюиісі Ье сіезігоуесі іп іЬе 
Йоосі; іог іЬе геазоп, іЬеу Ьасі, „о^еіЬег ЛУІІЬ 
8аіап, Ьееп ргеуіоизіу вепіепсесі іо сІеаіЬ, апсі 
іЬеіг єхесиііоп сіеіеггесі іо а іаіег сіаіє, аз ЛУІІІ 
Ье вееп аз ргодгезз із тасіе іп іЬіз зіисіу. ТЬе 
З'исі^тепі оі еотріеіе сіезігисііоп луаз 1оп£ адо 
епіегесі а^аіпві 8аіап апсі іЬове оіЬег луііііиііу 
луіскесі опез, апсі віаіев іЬаі, ЛУЬЄП І І ІВ ехесиіесі 
а^аіпзі 8аіап, "ПЄУЄГ вЬаІі іЬои Ье апу тоге." 
(Еяскіеі 28:19) ТЬозе ап^еіз аге зрігіі егеа
іигез іЬаі луі11іп£Іу зоіпесі 8аіап іп іЬе геЬеІ-
Ноп, аге Икелуіве таїіеіоизіу луіскесі, апсі аге 
Ьеісі іЬеге іог еуєгіазііп^ сіевігисііоп, іо^еіЬег 
ЛУІІЬ 8аіап. (МаііЬелу 25:41) Аі іЬаі і і т е аіі 
іЬе луіскесі вЬаІі регізЬ. (Рза їт 37: 20) Сопсегп-
іп£ іЬозе луіскесі ап^еіз іі із лугіііеп: "ЛУЬозе 
З'исі^тепі оі оісі [ПОЛУ і г о т оі оісі (А.Е.У.)] 
сіоез поі 1іп£ег, апсі іЬеіг сіевігисііоп сіоез поі 
зїитЬег." (2 Реіег 2:3, ЕтрЬаііс ВіадШі) 
ТЬе арозіїе ЛУЬО ЛУГОІЄ іЬозе ЛУОГСІЗ сіігесіз Ьіз 
зреесЬ іо ІЬе і і т е оі іЬе епсі оі іЬе ЛУОГІСІ; апсі 
полу іЬаі і і т е Ьав соте, апсі іог ІЬаі геазоп 
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іЬе зисЬ^шспі оі іЬозе луіІГіиІІу луіскесі ап^еіз 
сіоез поі Ііп^ег, Ьиі \УШ Ье ехесиіесі аі, Агша-
цескіоп, ЛУЬІСЬ із іп іЬе пеаг іиіиге. 

РигіЬегтоге, іі із \угііісп сопсегпіп^ іЬозе 
луііііиііу луіскесі ап^еіз: 'Тог і і Сосі зрагесі поі 
іЬе апдеіз іЬаі зіппесі, Ьиі сазі іЬет СІОЛУП ІО 
ЬеП, апсі сіеііуегесі іЬет іпіо сЬаіпз оі сіагк-
пезз, іо Ье гезегуесі ипіо зисі&тепі." (2 Реіег 
2:4) Асеогс1іп£ іо апоіЬег ігапзіаіог оі іЬіз 
іехі іі геасіз: "Гог і і Оосі сіісі поі зраге іЬе 
ап^еіз ЛУЬО зіппесі, Ьиі Ьауіп# сопйпесі іЬет 
іп Тагіагиз ЛУІІЬ сЬаіпз оі іЬіск сіагкпезз, сіе-
ІІУЄГЄСІ ІЬет олтег іпіо сизіосіу іог іис1§тепі." 
(2 Реіег 2:4, Віадіоіі) ТЬе гесогсі ЗЬОЛУЗ іЬаі 
іЬозе ап£е1з ЛУЄГЄ зепіепсесі іо сІеаіЬ 1оп£ Ье
іоге іЬе Йоосі. ТЬе ЛУОГСІ "ЬеП", іп іЬіз іехі, 
із і г о т іЬе Огеек іагіагиз, апсі іЬаі ЛУОГСІ теапз 
ог зі§пійез £геаі сІеЬазетепі оі сіе^гасіаііоп. 
І і із іЬе з ате сІеЬазетепі іо ЛУЬІСЬ Ьисііег луаз 
гесіисесі ЛУЬЄП Ье Ьесате іЬе БЄУІІ. ТЬозе луіскесі 
апдеіз ЛУЄГЄ а рагі оі 8аіап'з огі,$ппа1 ощапіга-
ііоп луЬєп Ье луаз Ьисііег, апсі іЬеу зоіпесі Ь і т 
іп Ьіз геЬеІІіоп. "СЬаіпз оі сіагкпезз4 сіоез поі 
т еап іііегаїїу ігоп сЬаіпз, Ьиі теапз іЬаі ЛУЬІСЬ 
гезігаіпз іЬет іп сіагкпезз сопсегпіп^ іЬе ип-
сіегзіапсііпд оі ^ЬоуаЬ апсі Ьіз ригрозе апсі 
іог ЄУЄГ ехсіисіез іЬет і г о т Ьіз іауог, ЛУЬІСЬ 
іауог із Іі^Ьі, апсі іЬе еопігагу оі ЛУЬІЄЬ ІЗ іЬіск 
сіагкпезз. І і із лугіііеп іЬаі іп іЬе Іі^Ьі оі Сосі 
іЬеге із і і іе; апсі іЬегеіоге іЬе "сЬаіпз оі сіагк
пезз" із іЬе уегу оррозііе апсі луоиМ т е а п 
еотріеіе сІеаіЬ ог сіезігисііоп. ТЬозе апцеїз Ье
іоге ІЬе геЬеШоп ЛУЄГЄ а рагі оі ОосГз ипіуегзаі 
ог^апігаііоп, апсі ЛУЬЄП іЬеу з'оіпесі іЬе геЬеІ-
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Ііоп іЬеу сиі ІЬЄШЗЄІУЄЗ ой £ог ЄУЄГ і г о т Ьіз 
іауог. 8исЬ сіеагіу арреагз іо Ье ОосГз гі§Ьі-
еоиз гиіе сопсегпіп§ аіі ЛУЬО £ІУЄ ІЬЄШЗЄІУЄЗ 
ОУЄГ іо іЬе БЄУІІ ІП луіскесіпезз. ТЬе Ьогсі сіе-
сіагез іЬаі Ье ЛУІІІ &аіЬег опі іЬе луогкегз оі 
іалуїеззпезз апсі сазі іЬеш "іпіо оиіег сіагк
пезз".—МаііЬелу 2 5 : ЗО. 

8аіап із іЬе сЬіеі оі СІЄУІІЗ, апсі іЬаі теапз 
іЬаі іЬеге аге тапу оіЬег СІЄУІІЗ; апсі іЬеу аіі 
аге сІЄ8І£паіес1 іп іЬе 8сгіріигез ипсіег іЬезе 
іегтз , іо ЛУІІ: "ргіпсіраНііез," "ролуегв," "гиіегз 
оі іЬе сіагкпезз," 'а Ьозі оі луіскесі опез іп ип-
вееп ріасез.' (ЕрЬезіапз 6:12, тагдіп) А11 оі 
зисЬ аге епетіез оі Оосі апсі аге аіі ІЬе епетіез 
оі іЬозе ЛУЬО ЗЄГУЄ іЬе АІті^Ьіу Оосі. 

ТЬозе луіскесі ап§е1з аге аііуе апсі сопііпие 
іо саггу оп іЬеіг СІЄУІІІЗЬ \уогк ЛУІІЬІП іЬеіг ге-
зігаіпесі геаїт, апсі рагіісиїагіу атоп£ іЬозе 
ЛУЬО кполу поі апсі ЛУЬО СІО поі ЗЄГУЄ іЬе А1ті§Ьіу 
Оосі. ТЬе огі|;іпа1 езіаіе ог ріаее оі ЬаЬііаііоп 
оі зисЬ \уаз Оосі'з ог^апігаііоп ЛУІІЬ Ьисііег, 
апсі ЛУЬЄП іЬеу, іо^еіЬег ЛУІІЬ Ьисііег, геЬеІІесІ 
а^аіпзі Оосі, іЬеу ЛУЄГЄ сіедгасіесі, ЛУЬІСЬ с1е£га-
сіаііоп із саііесі "сЬаіпз оі сіагкпезз". "Апсі іЬе 
ап^еіз ЛУЬІСЬ кері поі іЬеіг йгзі езіаіе, Ьиі Іеіі 
іЬеіг ОЛУП ЬаЬііаііоп, Ье ЬаіЬ гезегуєсі іп ЄУЄГ-
іазііщ? сЬаіпз, ипсіег сіагкпезз, ипіо іЬе з'исід-
т е п і оі іЬе §геаі сіау." (Лисіє 6) ТЬіз із іп 
Ьагтопу ЛУІІЬ іЬе £о11олуіп§ зсгіріиге: "ТЬе 
Ьогсі кполуеіЬ ЬОЛУ іо сіеііуег іЬе £ос!1у оиі оі 
іетріаііопз, апсі іо гезегуе іЬе шцизі ипіо іЬе 
сіау оі зисі^тепі іо Ье рипізЬесІ."—2 Реіег 2 : 9. 

ТЬе #геаі сіау оі з'исі^тепі із іЬе регіосі оі 
і і т е ЛУІІЬІП луЬісЬ СЬгізі ^ з и з , іЬе Ехесиііуе 
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Оіїїеег о і ^ еЬоуаЬ, ехесиіез ;]'исІ£тепі, апсі ЛУЬІСЬ 
ЛУІІІ Ье сопзісіегесі іп апоіЬег сЬаріег оі ІЬІЗ 
Ьоок. ТЬе "сЬаіпз" Ьауе по геіегепее іо Іііегаї 
сЬаіпз, Ьиі сіо теап ІЬаі іЬозе ЛУЬО аге іЬиз ге-
зігаіпесі аге гетоуесі і г о т ОосГз Іі^Ьі апсі іауог 
апсі аге іп іЬе сіагкпезз сопеегпіп£ Ьіз ригрозе, 
ехсері іЬаі іЬеу кполу іЬаі іЬеу аге ^исі^есі іог 
сіезігисііоп; Ьиі сІоиЬИезз іЬе Бєуіі ігіез іо соп-
уіпсе іЬет ОІЬЄГЛУІЗЄ. "уУЬеп ^ в и з луаз оп іЬе 
еагіЬ, апсі ЛУЬЄП Ье іоипсі іЬозе луіскесі зрігіі 
егеаіигез атісііпр; теп , Ье геЬикес! іЬет, апсі 
ІЬеу егіесі оиі: " ^ Ь а і Ьауе ЛУЄ ІО СІО ЛУІІЬ іЬее, 
Лезиз, іЬои 8оп оі Оосі? агі іЬои соте ЬііЬег 
іо іогтепі из Ьеіоге [оиг] ііте?"—МаііЬелУ 
8:29; Ьике 4:34. 

А С Т 1 У І Т У 
ТЬе Бєуіі апсі Ьіз ап^еіз Ьауе Ьееп асііуе 

і г о т іЬе і і т е оі іЬе геЬеПіоп аі Есіеп ипііі 
ПОЛУ, апсі ЛУШ сопііпие асііуе ипііі іЬеіг сіе-
зігиеііоп аі Агта^есісіоп. Аз 8аіап "іЬаі оИ 
8егрепі" ів іЬе агсЬ сіесеіуег, аізо аіі Ьіз луіскесі 
ап^еіз аге сіеееіуегз, апсі іЬе ипсіізриіесі ЄУІ-
сіепсе ЗЬОЛУ8 іЬаі іЬеу сопііпие іо сіеееіуе т е п . 
ТЬеу орегаіе Ьу §аіпіп§ сопігої оі іЬе тіпсі 
оі т а п апсі іЬегеЬу сотреї ог іеасі т а п іо сот-
т і і лугоп^іиі асіз. "Шіеп опе ипсіегіакез іо 
ЗЄГУЄ АІті^Ьіу Оосі апсі іЬегеаііег Ьесотез 
ипіаііЬіиІ, Ье із еазіїу а уіеі іт іог іЬозе луіскесі 
зрігіі егеаіигез. А зігікіп^ ехатріе із іЬаі ге-
согсіесі сопеетіп£ 8аи1, луЬо луаз зеїесіесі аз 
іЬе йгзі кіп£ оі Ізгаеі. ТЬе Ізгаеіііез азкесі іо 
Ьауе а кіп£, апсі Оосі уіеісіесі іо іЬеіг сіетапсіз 
апсі регтіііесі іЬет іо Ьауе 8аи1. ТЬе Аіті^піу 
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Оосі £ауе а вресійс еопшіапсі іо 8аи1 іЬаі Ье 
т и з і регіогт а сегіаіп сіиіу, апсі 8аи1, аІіЬоидЬ 
аі іетрі іп^ іі, сІеІіЬегаіеІу іаііесі, апсі Ьесаиве 
іЬегеоі Ііе £е11 іпіо іііе зпаге оі іЬе БЄУІІ апсі 
Ьіз луіскесі ап^еїз. І і із лугіііеп іп ОосГз 'УТОГСІ : 
"ТЬе іеаг оі т а п Ьгіп^еіЬ а зпаге: Ьиі ЛУЬОЗО 
риііеіЬ Ьіз ігизі іп іЬе Ьогсі вЬаІі Ье заіе." 
—РГОУЄГЬЗ 2 9 : 25. 

"УУЬеп 8аи1 іЬе кіп£ луаз сопігопіесі Ьу ОосГз 
іаііЬіиІ ргорЬеі Ватиеі, 8аи1 заісі: "І Ьауе 
ігапз^геззесі іЬе соттапсітепі оі іЬе Ьогсі , . . . 
Ьесаизе І іеагесі іЬе реоріе, апсі оЬеуес! іЬеіг 
уоісе." (1 8атие1 1 5 : 2 4 ) 8исЬ із іЬе ипЬгеак-
аЬІе гиіе ЛУІІЬ т е п ЛУЬО іеаг оіЬег т е п ; апсі 
іог іЬаі геазоп іЬеу сІіяоЬеу Оосі апсі іаіі іпіо 
8аіап'з зпаге. ТЬе Ьогсі Оосі ЛУІІЬСІГЄЛУ ЬІЗ іауог 
апсі ргоіесііоп і г о т Ваиі; іЬеп іЬе БЄУІІ апсі 
Ьіз апдеіз £оі сотрієіе сопігої оі 8аиГз тіпсі 
апсі саизєсі Ь і т іо т а к е питегоиз а і іетріз 
іЬегеаііег іо с о т т і і тигсіег. 8аи1 іЬеп зоидЬі 
оиі іЬе ЛУІІСЬ оі Епсіог, а тесі іит іЬгои^Ь у/Ьот 
іЬе луіскесі зрігііз соттипісаіесі ЛУІІЬ Ьитап 
егеаіигез, апсі 8аи1 сопзиііесі іЬаі луіскосі опе. 
"ТЬеп заісі 8аи1 ипіо Ьіз зегуапіз, 8еек т е а 
луотап іЬаі ЬаіЬ а іаті ї іаг зрігіі, іЬаі І т а у 
§о іо Ьег, апсі іп^иі^е оі Ьег. Апсі Ьіз зегуапіз 
заісі іо Ьіт , ВеЬоІсІ, іЬеге із а луотап іЬаі ЬаіЬ 
а іаті ї іаг зрігіі аі Еп-сіог." (1 8атие1 28:7) 
ТЬіз із ргооі іЬаі л\7іісЬез апсі іаті ї іаг зрігііз 
ЛУЄГЄ апсі аге епетіез оі Оосі апсі т а п апсі 
іЬаі іЬеу £аіп сопігої оі іЬе тіпсі оі т а п апсі 
іигп т е п алуау і г о т Оосі. Оп іЬаі оесавіоп іЬе 
луіскесі зрігіі іигіЬег сіесеіуесі 8аи1 Ьу іпсіис-
іпц Ь і т іо ЬЄІІЄУЄ ІЬаі 8атие1, ЛУЬО Ьасі 1ілтес1 
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ргеуіоиз іо іЬаі і і т е апсі сііесі, луаз зіШ аііуе. 
8атие1, Ьеіп£ сіеасі, соиШ поі еоттипісаіе ЛУІІЬ 
апуопе аііуе, Ьиі іЬе луіскесі зрігііз іпсіисесі 8аи1 
зо іо ЬЄІІЄУЄ. (Ессіевіавіез 9: 5,10) Іп сіие і і те 
Ваиі сііесі іЬе епету оі Оосі Ьесапзе Ье Ьасі 
іеагесі т а п апсі Ьасі Ьееоте ипіаііЬіиІ іо восі 
апсі іаііеп алуау епіігеїу іо іЬе БЄУІІ. (1 8атие1 
28: 7-20; 31: 4,'5) "уУіісЬсгаіі Ьаз Ьееп ргасіісесі 
і г о т іЬе і і т е оі 8аи1 ЄУЄП ІО іЬе ргевепі сіау. 

Ч У І Т С Н С К А Р Т 
"уУіісЬез аге ІЬозе сгеаіигев ЛУЬО уіеісі іЬет-

8СІУЄ8 ав іпзігитепіз іог изе Ьу іЬе БЄУІІ апсі 
Ьіз ап^еіз апсі рєгт і і ІЬетвеїуез іо Ье етріоуесі 
аз тєсііитз іог соттипісаііоп Ьеілуееп луіскесі 
зрігііз апсі т еп сп іЬе еагіЬ. \¥іісЬегаіі ів оі 
ІЬе БЄУІІ апсі ів іЬе ігиіі оі геЬеШоп. Ваіап іЬе 
геЬеІ іпуепіесі ууіісЬсгаіі, апсі Ье апсі Ьів шекесі 
зрігііиаі аШев етріоу апсі ргасіісе шіісЬсгаіі 
іо СІЄСЄІУЄ Ьитап егеаіигез. у7Ьеп 8аи1 Ьасі сііз-
оЬеуес! Оосі, іЬе ргорЬеі оі іЬе Ьогсі ваісі іо 
8аи1: "Еог геЬеІІіоп із аз іЬе зіп оі луіісЬсгаіі, 
апсі зіиЬЬогппевв із аз ишгаііу апсі ісіоіаігу. 
Весаизе іЬои Ьазі гедесіесі іЬе ЛУОГСІ ОІ іЬе Ьогсі, 
Ье ЬаіЬ аізо гед'есіесі іЬее і г о т Ьеіп£ кіп£." 
—1 8атие1 15:23. 

8аи1 Ьасі МІОЛУЄСІ 8аіап'з соигзе апсі Ьасі ге-
Ьеііесі а§аіпві Сгосі'з еоттапсЬпепі апсі с о т т і і -
іесі іЬе зіп оі \уіісЬсга£і. ЕигіЬегтоге, СтосГз 
іалу ехргеззіу ргоЬіЬііес! іЬе ргасіісе оі луіісЬ
сгаіі Ьесаиве іі ів оі іЬе БЄУІІ : "ТЬои зЬаІІ поі 
зиііег а ЛУІІСЬ іо ІІУЄ." (Ехосіив 22:18) "ТЬеге 
зЬаІІ поі Ье іоипсі а топ^ уои апу опе іЬаі т а к -
еіЬ Ьіз зоп ог Ьіз сІаи&Ьіег іо равз іЬгои^Ь іЬе 
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йге, ог іЬаі изеіЬ сііуіпаііоп, ог ап ОЬЗЄГУЄГ оі 
і ітез , ог ап епсЬапіег, ог а ЛУІІСЬ."—Беиіегоп-
о т у 18:10. 

ТЬе БЄУІІ апсі Ьіз аззосіаіе луіскесі ап^еіз 
ігапсіиіепііу іпсіисе т е п іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬе сіеасі 
аге поі сіеасі аі аіі, Ьиі аііуе. 8исЬ луаз Заіап'з 
йгзі Не ЛУЬЄП Ье заісі іо ЕУЄ, 'ТЬеге із по зисЬ 
іЬіп£ аз сІеаіЬ/ Еог іЬіз геазоп ^ з и з заісі оі 
Заіап іЬе БЄУІІ : ТІе із а Наг апсі іЬе іаіЬег 
оі ііез'; іЬаі із, іЬе опе ЛУЬО огідіпаіез Нез. 
(ЛоЬп 8: 44) РгасіісаПу аіі геїі^іоиз ог^апіга-
ііопз іп іЬе еагіЬ іеасЬ іЬаі іЬе сіеасі аге аііує; 
апсі іЬаі ЗЬОЛУЗ іЬаі зисЬ ог^апігаііопз Ьауе 
іаііеп ипсіег іЬе БЄУІГЗ сіесерііоп. Оосі Ьаз зре-
сійсаііу сіесіагесі іп Ьіз Т^огсі: "Еог іЬе 1ІУІП§ 
кполу іЬаі іЬеу зЬаІІ сііе; Ьиі іЬе сіеасі кполу 
поі апу іЬіп£, пеііЬег Ьауе іЬеу апу тоге а 
гелуагсі, іог іЬе т е т о г у оі іЬет із іог^оііеп. 
•уУЬаізоеуег ІЬу Ьапсі йпеїеіЬ іо сіо, сіо іі ЛУІІЬ 
іЬу т і§Ь і ; іог іЬеге із по луогк, пог сіеуісе, пог 
кполуїесі^е, пог луізсіот, іп іЬе §гауе, ЛУЬІІЬЄГ 
іЬои £оеві." (Ессіезіазіез 9:5,10) "ТЬе сіеасі 
ргаізе поі іЬе Ьогсі, пеііЬег апу іЬаі #о СІОЛУП 
іпіо зііепсе."—Рзаїт 115:17. 

Іп іЬе іаее оі іЬіз апсі т апу еоггоЬогаііпд 
всгіріигез (Рза їтз 6:5; 146:4; ІзаіаЬ 53:12; 
Егекієї 18:4, 20) т а п у а геїі^іоиз ог£апкаііоп 
іпзізіз іЬаі іпе сіеасі аге аііуе іп "риг^аіогу" 
ог іп ЬеП ог зотелуЬеге еізе, апсі іЬеу Ьазе іЬеіг 
"ргооі" ироп 8аіап'з Не апсі ироп іпе іасі іЬаі 
іЬеу сіаіт іо Ье аЬІе іо еоттипісаіе ЛУІІЬ іЬе 
сіеасі Ьу зі^пз, Ьу гарріп^з апсі Ьу Ьеагіпд оі 
уоісез. ЗисЬ регзопз §о іо а зрігіі тесі іит апсі 
Ьауе луЬаі із еаііесі а "зеапсе", апсі Ьауе іЬе 
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тесіішп іо &еі іпіо соттшгісаііоп, аз іЬеу зир-
розе, ЛТРІШ іЬеіг сіеасі ігіепсіз, ЛУЬО іЬе тесіішп 
сіаітз аге аііуе. 8исЬ сіесеіуесі регзопз Ьеаг 
УОІСЄЗ ЛУЬІСЬ ригрогі іо соте і г о т ІЬозе ЛУПО 
Ьауе сііесі, Ьиі іп іасі іЬе УОІСЄЗ іЬаі аге Ьеагсі 
аге іЬе УОІСЄЗ оі луіскесі зрігііз ЛУЬО доіпесі 
Ваіап огі^іпаїїу іп Ьіз геЬеШоп апсі ЛУЬО аге 
іЬе <1е£гас1ес! опез іп сіагкпезз, апсі ЛУЬО соп
ііпие іо ргасіісе ігаисі ироп ипзизресііп^ рег
зопз іЬаі сіо поі ігизі іп ^ЬоуаЬ Оосі; апсі іЬеу 
сопііпие іо гергоасЬ ОосГз п а т е Ьу кееріпд 
аііуе Ваіап'з Не, іо ЛУІІ, 'ТЬеге із по сІеаіЬ/ 

І і із ап аЬзоІиіе іасі, поі зиЬдесі іо сіізриіа-
ііоп, іЬаі попе оі іЬе луіскесі ап^еіз сап еот
типісаіе ЛУІІЬ апу т а п ЛУЬО ІЗ луЬоІІу СІЄУОІЄСІ 
іо Сод апсі луЬо сопііпиез іаііЬіиІ ипіо іЬе 
Ьогсі Оосі. ТЬаі оі іізеїі із ргооі іЬаі а11 зир-
розесі соттипісаііоп ЛУІІЬ іЬе сіеасі із іЬе ор-
егаііоп оі іЬе епетіез оі Оосі апсі т а п іог іЬе 
ригрозе оі с1есеіуіп£ т а п апсі гергоасЬіп^ ОосГз 
пате . ТЬе ригрозе оі іЬозе епетіез із іо іигп 
т е п алуау і г о т Оосі Ьу іпс1исіп£ іЬет іо ЬЄІІЄУЄ 
іЬе БЄУІГЗ Не апсі іЬе аззоеіаіесі ііез оі "риг-
^аіогу" апсі еіегпаї іогтепі, ЛУЬІСЬ аге Ьиііі 
зоїеіу ироп 8аіап'з Не. І і із аррагепі, іЬеге-
іоге, іЬаі іЬе ге1І£Іоиз огдапігаііопз іЬаі іеасЬ 
іЬе сіоеігіпез оі риг^аіогу апсі еіегпаї іогіиге, 
апсі іЬаі іЬе сіеасі аге аНуе, аге орегаііп^ ипсіег 
іЬе ролуегіиі апсі сіесерііуе іпйиепсе оі іЬе БЄУІІ 
апсі Ьіз луіскесі ап^еїз. 

ТЬе ргасіісе оі лУІісЬсгаіі Ьаз Ьееп еаггіесі 
оп іог а^ез апсі із ргаеііеесі іо іЬіз уегу сіау. 
Іп іЬе віхіеепіЬ апсі зеуепіеепіЬ сепіигіез а 
£геаі луауе оі луііеЬсгаіі злуері ОУЄГ Еигоре 
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апсі Атегіеа. Мапу регзопз ЛУЄГЄ іогтепіесі 
Ьу іЬе ЛУІІСЬЄЗ, ЛУЬО гергезепіесі апсі асіесі іог 
іЬе луіскесі зрігііз, апсі рагііспіагіу іп Еп§1ап<1 
апсі Веоіїапсі іЬеге ЛУЄГЄ т а п у Ьісіеоиз зсепез 
оР ЛУІІСЬ іогіиге апсі схіегтіпаііоп. {ТЬе Епсу-
сіорейіа Лтегісапа, Уоїите 29, ра&е 431) Іп 
іЬе еагіу сіауз оі іЬе Атегісап еоіопіез зігеп-
иоиз іалуз ЛУЄГЄ епаеієсі а^аіпві іЬе ргасіісе оі 
луіісЬсгаіі. Еуегу Атегісап іаті ї іаг ЛУІІЬ Ьів-
іогу кполуз оііЬе 8а1ет (МаззасЬизеііз) луіісЬ
сгаіі. ТЬе ЛУІІСЬЄЗ, ипсіег іЬе іпйиепсе апсі соп
ігої оі іЬе Белаї апсі іЬе луіскесі ап^сіз аіоге-
тепііопесі, сіаітесі іЬаі ІЬеу ЛУЄГЄ аЬІе іо гісіе 
іЬгои^Ь іЬіп аіг оп Ьгоотзііскз, оп рокегз ог 
оп апітаїз, ЛУЬІСЬ, ОІ соигзе, із а рЬузіса! і т -
роззіЬШіу. Веіисіесі регзопз уіеИесІ іЬетвеїуез 
іо іЬе БЄУІІ апсі Ьіз ап^еіз апсі сопуіпсесі іЬет-
зеїуез, по сІоиЬі, іЬаі іЬеу соиісі сіо зисЬ іЬіп§з. 

Аз апоіЬег зігікіп^ ехатріе, іп іЬів уегу уеаг 
(1937) іп Вивзіа іЬеге Ьауе Ьееп а питЬег о£ 
т е п ігіесі, еопуісіесі апсі ехесиіесі іог іЬе егіте 
оі ігеазоп аііег Ьауіпд сопіеззесі іо іЬе сот-
тізяіоп оі сгіте апсі іЬе регіогтапсе оі асіз 
оі ЛУЬІСЬ іЬеу соиШ поі роззіЬГу Ьауе Ьееп 
£иі1іу. ТЬозе т е п сате іпіо соигі апсі ріеасіесі 
§иі1іу, кполуіп^ іЬаі іЬеіг рипізЬтепі луоиИ Ье 
сІеаіЬ. ТЬеу гесііесі Ьеіоге іЬе соигі асіз рег-
іогтесі Ьу іЬет іп ассотріівпіпд іЬе а11е£е<і 
егіте іЬаі іЬеу еоиісі поі ипсіег апу сігсит-
зіапсез Ьауе регіогтесі. ТЬеу сіаітесі іо Ьауе 
ігауеіесі, іог іпвіапсе, і г о т МОЗЄОЛУ іо Озіо, 
Коглуау, Ьу аігріапез, іЬе пшпЬег апсі сіевсгір-
ііоп оі ЛУМЄЬ іЬеу &ауе, апсі ЛУЬІСЬ аігріапез 
пеуег ЛУЄГЄ іп ехізіепее. ТЬе сопіезвіоп апсі 
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іезіітопу оі іЬозе теп , апсі іііеіг ріеаз оі £пі1і 
апсі іЬеіг єхесиііоп ироп ІЬеіг ОЛУП зіаіетепіз, 
Ьауе £геаі1у тузіійесі £>еор1е аіі ОУЄГ іЬе ЛУОГІСІ, 
апсі іііе риЬНс ргезз апсі гасііо зреакегз Ьауе 
гереаіесіїу Ьееп авкесі іо зіаіе іпе геазоп іЬеге-
іог, апсі аіі Ьауе іаііесі іо зіаіе іЬе геазоп Ье
саиве іЬеу Ьауе еііЬег сІеІіЬегаіеІу І£погес1 ог 
аге іоіаііу і^погапі оі іЬе ЛУогсІ оі Сгосі. ТЬозе 
т е п оі Кизвіа, ЛУЬО іЬиз ріеасіесі £иі1іу апсі 
ЛУЄГЄ ехесиіесі, ЛУЄГЄ, луііЬоиі а диезііоп оі сІоиЬі, 
уісіітз ЛУЬО Ьасі іаііеп ипсіег іЬе сопігої оі іЬе 
луіскесі ап^еіз, апсі-Ьасі ригзиесі а соигзе зітіїаг 
іо ІЬаі ІОІІОЛУЄСІ Ьу Кіп§ 8аи1 ЛУЬЄП Ье іеіі ипсіег 
іЬе луіскесі опе'з іпііиепсе. ТЬозе луіскесі апдсіз 
іп,]'есіес1 іпіо іЬе тіпсіз оі іЬове роог топ іЬе 
сіеіивіоп іЬаі іЬеу ЛУЄГЄ ^иіііу, апсі іпсіисесі іЬет 
іо сопіевв сгітев оі луЬісЬ іЬеу ЛУСГЄ епіігеїу 
ітюеепі. 

АпоіЬег іпзіапсе оі іЬе орегаііоп оі іЬозе 
луіскесі врігііз із іЬіз, іо ЛУІІ: Оп іЬе пі^Ьі оі 
РеЬгиагу 27, 1933, іЬе Ьпіїсііп^ 6і іЬе Сгегтап 
ЕеісЬзіа^ луав Ьигпесі, апсі іЬаі соиісі ореп іЬе 
луау іог Шііег апсі Ьів СГОЛУСІ іо &аіп сотріеіе 
сопігої оі Сгегтапу, ЛУЬІСЬ іЬеу цаіпесі і т т е -
сііаіеіу іИегеаііег. ТЬаі егіте оі агзоп Ьгои^Ьі 
аЬоиі ехасіїу луЬаі іЬе Шгіз сіезігесі. ТЬе Шгіз 
іЬетзеїуез Ьигпесі іЬе Ьиіїсііп^ апсі іЬеп Іаісі 
іЬе егіте аі іЬе сіоог оі роїііісаі іоез, т а п у оі 
луЬот ЛУЄГЄ аггевіесі. А Ноііапсіег патесі Уап 
сісг ЬиЬЬе, сІезсгіЬесІ Ьу ІЬе ргезз ав а Ьаіі-луіі, 
луав аггезіесі, іо^еіЬег ЛУІІЬ веуегаї С о т т и -
пізіз, апсі сЬаг^есІ ЛУІІЬ іЬе егіте оі Ьигпіп^ іЬе 
ВеісЬвіа^. ЛоЬп СІипіЬег, ап Атегісап з"оиг-
паїіві, луаз ргевепі аі апсі герогіесі іЬе ігіаі 
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оі іЬів т а п . Іп Не Ьоок Іпзійе Еигоре аге рпЬ-
ІівЬесІ іЬе іасів, апсі і г о т ЛУЬІСЬ іЬе ІО11ОЛУІП§ 
із ^иоіес1, іо ЛУІІ: 

"Уап сіег ЬиЬЬе, а іуріеаі епои^Ь ипіогіи-
паіе Ьу-ргосіисі оі тосіегп сіуііігаііоп, луаз поі 
опіу угеак-тіпсіесі; Ье Ьасі а сіеер ^гіеуапсе 
а^аіпзі зосіеіу апсі аиіЬогііу, ЛУЬІСЬ ЬІЗ іееЬІе 
Ьгаіп зои§Ьі іо гетесіу Ьу руготапіа. Ие луаз 
а §епиіпе агзопізі. Л Ьотсісзз уа^гапі, луап-
с1егіп£ іп іЬе Вегііп віптз, Ье веі зеуегаї йгез, 
апсі іп Ьіз іЬіск таппег їюазіесі аЬоиі іЬет . 
Апсі Иагіз Ьеагсі Ь іт . ТЬе іигіЬег іаеіз ге-
уеаіесі аге іЬаі іЬе Магів Ьасі аггап§ес! іог 
Уап сіег ЬиЬЬе іо Ье іп іЬе Ьиіїсііп^ ЛУІІЬ йге 
таіегіа і 80 іЬаі іЬеу еоиісі т а к е Ь і т арреаг 
аз іЬе £иі1іу опе. ТЬе Йге іЬаі сіезігоуесі іЬе 
ЬиіШіп^ луаз іЬе сЬетісаІ йге зеі Ьу іЬе Иагіз, 
ЛУЬО саггіесі іЬеіг таіегіаі іЬгои^Ь іЬе Сгоегіпд 
іиппеї, апсі іітесі іі іо £ 0 оіі аі з'иві іЬаі т о -
т е п і Уап сіег ЬиЬЬе іЬои^Ьі Ье зеі іЬе Гіге. 
ЬиЬЬе геігеаіесі і г о т іЬе Ьиі1с1іп§ іп ргоисі 
іг іитрЬ апсі луаз аггевіесі Ьу іЬе роїісе, апсі 
іЬаі луаз луЬаі ІЬе Магіз Ьасі ріаппесі. ЬиЬЬе 
луаз ап оЬлтіоиз уісі іт оі тапіасаі сіергеззіуе 
рзуеЬозіз." ГигіЬегтоге іЬе аиіЬогііу аЬоуе 
сііесі зауз: "ТЬе соигі луаз іеггійесі еуегу і і т е 
ЬиЬЬе орепесі Ьіз тоиіЬ." ЬиЬЬе луаз риі оп 
іЬе луііпезз зіапсі апсі асітіііесі іЬаі Ье іігесі 
іЬе ЬшЬ1іп£. Не сопіеззесі іо рЬувіса.1 іасіз і т -
роззіЬІе іог Ь і т іо Ьауе соттіііесі. "Не луаз 
ргоисі оі Ьіз йге. Не гезепіесі іі сіесріу ЛУЬЄП 
апуопе луаз риі іоглуагсі іо зЬаге іЬе сгесііі 
оі іі." ТЬе риЬІіс Ьаз Ьееп тузіійесі аЬоиі ІЬаі 
йге віпсе. ЛУЬаі із іЬе геаі ехріапаііоп? "У7ІІЬ-
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оиі апу ^ие8Ііоп оі сІоиЬі Уап сіег ЬиЬЬе луаз 
ІЬе уісі іт оі іЬе луіскесі зрігііз сІезсгіЬесІ аіоге-
заісі, ЛУЬІСЬ луіскесі зрігііз Ьасі ^аіпесі сопігої 
оі Ьіз тіпсі апсі тасіе Ь і т ЬЄІІЄУЄ іЬаі Ье луаз 
іЬе опе луЬо Ьигпесі іЬе Ьиі1с1іп£. ТЬозе луіскесі 
зрігііз ргосіисе іпзапііу іп апуопе ЛУЬО уіеісіз 
іо іЬеіг іпйиепсе. 

ТЬеге аге питегоиз оіЬег іпзіапсез оі іЬе 
орегаііоп оі іЬезе луіскесі зрігііз іп ІЬеіг аі-
і е т р і іо зеіге сопігої оі іЬе тіпсіз оі т е п апсі 
ртп§е іЬет іпіо а сіезрегаіе сопсііііоп Іеасііп^ 
іо сіезігисііоп. Кесепііу іЬеге Ьаз соте ап аіШс-
ііоп ироп іЬе ІаЬогіп^ еіетепі оі іЬе паііопз, 
апсі ЛУЬІСЬ ІЗ ехргеззесі іп луЬаі із саііесі "зіі-
СІОЛУП зігікез". 8исЬ Ьаз Ьееп а тузісгу іо т а п у 
регзопз, апсі із уеі. ТЬе іасі із іЬаі іЬе з а т е 
СІЄУІІІЗЬ СГОЛУСІ іЬаі орегаіесі іЬе Маяіз іп СІег-
т а п у апсі сопзрігесі іо Ьауе а луеак-тіпсіесі т а п 
іо сопісзе іо іЬеіг егіте іікелуізе із орегаііп£ 
ироп іЬе тіпсіз оі т е п іо ргосіисе а зііиаііоп 
тузіі іуіпд іо іЬе реоріе апсі іп ап епсіеауог 
іо Ьгіп§ аЬоиі а сіезігисііоп оі іЬе паііопз апсі 
іЬе реоріе. 

Г г о т ІЬе і і т е оі іЬе Йоосі ипііі ПОЛУ іЬе 
БЄУІІ апсі Ьіз аззоеіаіесі луіскесі зрігііз Ьауе 
Ьееп асііуеіу ехегсізіпд ролуег ОУЄГ т е п апсі 
паііопз. Лизі ПОЛУ, іп іЬе уеаг 1937, іЬаі СГОЛУСІ 
ОІ луіскесі зрігііз Ьауе £аіпес1 а дгеаіег сопігої 
ОУЄГ гиіегз апсі іЬе реоріе оі іЬе уагіоиз паііопз 
іЬап аі апу оіЬег і і т е зіпсе іЬе Йоосі, апсі іЬіз 
ЛУІІІ арреаг і г о т іЬе ипсіізриіесі апсі ипітреасЬ-
аЬІе єуісієпсє аз іЬе ехатіпаііоп оі іЬе іасіз 
сопсегпіп^ іЬе епетіез рго^геззез. "ШіЬоиі апу 
^ие8Ііоп оі сІоиЬі іЬе сіісіаіогз іп іЬе уагіоиз 
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паііопз о£ іЬе ЛУОГІСІ іосіау аге ипсіег іпе іп
йиепсе оі ІЬове луіскесі зрігііз. ТЬе оЬ '̂есі ог 
ригрозе о£ іЬозе луіскесі опез із іо саггу оиі 
іЬе БелгіГз ригрозе і г о т іЬе Ье£Іппіп£, ЛУЬІСЬ 
із іо ігу іо сіеіате ог гергоасЬ іЬе пате о£ 
АІті^Ьіу восі, апсі іо іигп іЬе реоріе алуау 
і г о т АІтідЬіу Оосі апсі іо рішіте іЬет іпіо 
сіезігисііоп. То арргєсіаіе іЬе £геаі сгізіз іп 
іЬе аііаігз оі ІЬе паііопз, ЛУЬІСЬ ІЗ ПОЛУ ироп 
аіі іЬе паііопз, іі із пессззагу іо сопзісіег ІЬе 
елгіс!епее оі іЬе аеііуііу оі ІЬозе луіскесі зрігііз 
і г о т іЬе і і т е оі іііе Йоосі іо іЬе ргезепі і і те , 
апсі рагіісиїагіу аз іЬе зате гсіаіез іо іЬе £0У-
егпіп§ ролуегз оі іЬе паііопз оі іЬе еагіЬ. Аз 
іЬіз єуісієпсє із ехатіпесі іЬе геазоп £ог іЬе 
ргезепі-сіау регіїз ЛУШ геасіііу арреаг іо аіі віп-
сего, ипргезисіісесі апсі Ьопезі регзопз. 



С Н А Р Т Е К III 

"ТЬе лтау оі йіс \уіскес! із ап аЬотіпаііоп ипіо Йіе Ьогсі." 

НЕ АЬМЮНТУ С Ю Б Ьгои§;Ьі ІЬе йгзі 
ЛУОГІСІ іо ап епсі Ьу ІЬе §геаі сіеіи^е, ЛУЬІСЬ 
сіезігоуесі аіі ЙевЬ проп іпе еагіЬ, іпеІиоТ-

іп& іЬе оіївргіпд оі іЬе ипіоп оі іЬе "вопз оі 
Стосі" ЛУІІЬ іЬе "с1аи§-Ьіегз оі теп" . ТЬе опіу 
вигуіуогз ЛУЄГЄ іЬозе іп іЬе агк: "Апсі [Сгосі] 
зрагесі поі іЬе оісі ЛУОГІСІ, Ьиі вауесі КоаЬ, іЬе 
еі^ЬіЬ регзоп, а ргеасЬег оі гідЬіеоизпевз, 
Ьгіп§іп§ іп іЬе Йоосі ироп іЬе ЛУОГІСЇ оі ІЬе 
ип£ос1Гу." (2 Реіег 2 : 5 ) ТЬозе ЛУЬО ЛУЄГЄ сіе
зігоуесі ЛУЄГЄ луіскесі апсі ап аЬотіпаііоп іп іЬе 
ві^Ьі оі ^ЬоуаЬ Сгосі. ТЬеге ЛУЄГЄ Іеіі оп еагіЬ 
!№оаЬ апсі Ьіз іЬгее зопз апсі іоиг оіЬег регзопз 
оі ИоаЬ'в іаті їу . ТЬе "зопз оі (тосі" іЬаі т а г -
гіесі Ьитап ЛУІУЄЗ ЛУЄГЄ 'ітргівопесГ Ьу Ваіап, 
апсі іЬе луіскесі ап^еіз іЬаі з'оіпесі 8аіап огі§-
іпаїїу іп Ьіз геЬеІІіоп УУЄГЄ гетапсіесі іо а сіе-
§гас1ес1 еоп(1іііоп апсі ЬаЬііаііоп. ТЬе БЄУІІ Ьасі 
поі Ьееп сіергіуесі оі Ьіз ролуег, апсі іЬе геазоп 
ЛУІІІ Ье зееп аз ргодгевв із тасіе іп іЬіз віисіу. 

АпоіЬег ЛУОГІСІ еате іпіо ехівіепее і т т е -
сііаієїу £о11олуіп£ іЬе йоосі, апсі іЬаі ЛУОГІСІ рег-
зізів іо іЬіз сїау; апсі т о з і регзопз ЬЄІІЄУЄ іЬаі 
іі ЛУШ сопііпие іог ЄУСГ; Ьиі іп іЬіз іЬеу егг. 
ТЬе ЛУОГІСІ еопзізіз оі Ьеауеп апсі еагіЬ, ІЬе 

—РГОУЄГЬЗ 15: 9. 

сз 
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Ьеауеп Ьеіп§ іЬаі рагі ЛУЬІСЬ ІЗ ІПУІЗІЬІЄ ІО 
Ьшпап еуез, апсі іЬе еагіЬ ІЬаі рагі оі іЬе 
ЛУОГІСІ ЛУЬІСЬ ІЗ уізіЬІе іо Ьшпап еуез. Ап^еіз 
ЛУЄГЄ поі іпсіисіесі іп іЬе дисі^тепі ехесиіесі аі 
іЬе і і т е оі іЬе Йоосі, Ьиі іЬе іЬеп ехізііп^ геїа-
ііопзЬір Ьеілуееп іЬе уізіЬІе апсі іЬе іпуівіЬІе 
луаз сіезігоуесі Ьу іЬе Йоосі. І і із лугіііеп: "Ву 
іЬе ЛУОГСІ оі Стосі іЬе Ьеауепз ЛУЄГЄ ОІ ОІЙ, апсі 
ІЬе еагіЬ, віапсііпд оиі оі іЬе луаіег апсі іп іЬе 
луаіег [ЛУІІЬІП іЬе луаіег-гіп£ ог сапору гоипсі 
аЬоиі іЬе еагіЬ]: луЬегеЬу іЬе ЛУОГІСІ іЬаі іЬеп 
луаз, Ьеіпд ОУЄГЙОЛУЄСІ ЛУІІЬ луаіег, регізЬесІ." 
—2 Реіег 3:5, 6. 

ТЬе ЛУОГІСІ іЬаі із ПОЛУ, іЬаі із іо зау, іЬе 
іпуівіЬІе апсі іЬе уізіЬІе, ЛУІІІ іЬаі аЬісІе іог 
ЄУЄГ? ТЬе зсгіріиге апзлуегз іЬаі ^иевііоп іп 
іЬезе ЛУОГСІЗ: "Виі ІЬе Ьеауепз апсі іЬе еагіЬ 
ЛУЬІСЬ аге ПОЛУ, Ьу ІЬе з ате ЛУОГСІ аге кері іп 
зіоге, гезегуесі ипіо йге а^аіпзі іЬе сіау оі з'ис1§-
т е п і апсі регйіііоп оі ші^осіїу теп." (2 Реіег 
3: 7) ТЬе ЛУОГІСІ ПОЛУ іп ехізіепсе із сіеві^паіесі 
Ьу іЬе Ьогсі аз "іЬіз ргезепі ЄУІІ ЛУОГІСІ" (Оаіа-
ііап8 1:4), апсі зисЬ із іЬе опе ІЬаі Ье Ьаз сіе-
сгеесі зЬаІІ Ье сіезігоуесі апсі разз алуау. "ІГіге" 
із а зутЬої оі еотріеіе сіезігисііоп, ЛУЬІСЬ ЛУІІІ 
Ьеіаіі іЬе ргезепі ЛУОГІСІ. Ваіап іЬе ВЄУІІ ІЗ іЬе 
ргіпсе ог іпуізіЬІе гиіег іп сопігої оі ІЬе ргезепі 
луіскесі ЛУОГІСІ, ЛУЬІСЬ зЬаІІ разз алуау. (2 Согіп-
іЬіапз 4:4) "УТІІЬ ііз раззіп^ алуау іЬеге зЬаІІ 
арреаг а ПЄЛУ ЛУОГІСІ, апсі сопсегпіп^ ЛУЬІСЬ іЬе 
зсгіріиге зауз: "Же, ассогсііп^ іо Ьіз рготіве, 
іоок іог ПЄЛУ Ьеауепз апсі а ПЄЛУ еагіЬ, ЛУЬЄГЄІП 
СІЛУЄІІЄІЬ гі&Ьіеоивпевз." (2 Реіег 3:13) Гої-
1ОЛУІП§ іЬе Йоосі іЬе рориіаііоп оі іЬе еагіЬ соп-
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8І8ІЄСІ о£ ї\ГоаЬ апсі Ьіз ІЬгее зопз, 8Ьєт , Наш 
апсі ^ р Ь е і Ь , апсі іЬе оіЬег тешЬегз оі гТоаЬ'8 
ЬопзеЬоІсІ. "Апсі Оосі Ьіеззесі ІЯоаЬ апсі Ьіз зопв, 
апсі заісі ипіо ІЬет, Ве ігиіііиі, апсі тиіііріу, 
апсі герІепівЬ іЬе еагіЬ." (Оепезіз 9 : 1 ) "ЙОЛУ 
іЬезе аге іЬе &епегаііопз о£ іЬе зопз оі ІЯоаЬ: 
8Ьєт, Н а т , апсі ^ р Ь е і Ь ; апсі ипіо іЬет ЛУЄГЄ 
зопз Ьогп аііег іЬе Йоосі." (Оепезіз 1 0 : 1 ) ТЬе 
Ьитап гасе іЬеп Ьедап іо тиіііріу. 

5АІЧСТІТУ ОР ЬІРЕ 
Іттесііаіеіу аііег МоаЬ іеіі іЬе агк ТеЬоуаЬ 

Оосі тасіе кполуп Ьіз соуепапі сопсегпіпд іЬе 
запсіііу оі Ніе. (Оепезіз 9 : 9 - 1 1 ) А соуепапі 
із а зоїетп апсі ипЬгеакаЬІе сіесіагаііоп оі ОосГз 
ригрозе. Оосі луоиісі Ьауе аіі сгеаііоп іо кполу 
іЬаі Ніе із а £Ііі і г о т Ь і т апсі іЬаі по опе сап 
ргорегіу іаке ог сіезігоу Ніе луііЬоиі іЬе рег-
тіззіоп оі Оосі. ТЬе Ьеазіз оі іЬе йеісі апсі іЬе 
ІОЛУІЗ оі іЬе аіг Оосі Ьаз ргоуісіесі £ог т а п іЬаі 
Ье т а у изе іЬет іог іоосі аз Ье т а у ге^иі^е. 
(Оепезіз 9:2-4) І£ апу т а п , сопігагу іо іЬе 
іалу оі Оосі, кШз апоіЬег т а п , іЬе кіііег із £иіІіу 
оі тигсіег апсі т и з і зиіГег сІеаіЬ. (Оепезіз 9 : 6 ) 
Аізо ІЬе у/апіоп апсі пеесіїезз в1ауіп§ о£ апі-
т а ї з із а уіоіаііоп о£ Оосі'з еуегіазііпц соуе
папі. (Оепезіз 9 : 4, 5) І£ а т а п кіііз Ьеазіз £ог 
Ьіз песеззагу £оос1, зисЬ із Іалуіиі; Ьиі іі Ье 
кШз іЬет тегеїу іо заіізіу а зеїйзЬ сіезіге іо 
зіау ог іо ^гаіііу Ьіз сіевіге іог врогі, іЬаі ів 
а уіоіаііоп оі іЬе сусгіазііп^ солтепапі сопсегп-
іп£ іЬе запсіііу оі іііе. 

ТЬе соуепапі Ьауіп& Ьееп аппоипеесі, іЬе 
ВЄУІІ залу ап оррогіипііу іо іигіЬег гергоасЬ 
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іЬе пате оі Оосі Ьу саивіп^ шап іо уіоіаіе іЬаі 
еуег1азііп§ соуепапі сопеетіпд ІЬе запсіііу оі 
Ніе. ТЬіз уіоіаііоп Ье^ап іо Ье тапііезіесі раг-
іісиїагіу іп Штгосі. ТЬе тап Штгосі тсав а 
сіезсепсіапі оі ИоаЬ'з зоп Наш. "Штгосі . . . Ье-
£ап іо Ье а ті§Ьіу [ тап] іп. іЬе еагіЬ." ТЬе 
ЛУОГСІ ігапвіаіесі "ті^Ьіу" іп іЬіз іехі (Оепезіз 
10: 8) із іЬе з ате \УОГС1 ігапзіаіесі "ті^Ьіу" ге-
Іаііп^ іо іЬе охївргіпд оі іЬе таггіа^е оі іЬе 
врігіі егеаіигез \УІІЬ іЬе сІаи^Ьіегз оі шеп. 
(Оепезіз 0:4) "Не \уаз а ші^Ьіу Ьипіег Ьеіоге 
іЬе Ьогсі: ЛУЬЄГЄІОГЄ іі із ваісі, ЕУОП ав Штгосі 
іЬе ті^Ьіу Ьипіег Ьеіоге ІЬе Ьогсі." (Оепезіз 
10: 9) Штгосі \уаз атЬіііоив, луагііке апсі Ьіоосі-
іЬігзіу, апсі геуеіесі іп \уіскес1 сіеесіз, апсі \уав 
ипсІоиЬіесІІу іпсіисесі іо сіо зо Ьу геазоп оі іЬе 
іпйиепсе о£ іЬе БЄУІІ апсі Ьіз азвоеіаіе сіетопз. 
Штгосі Ьипіесі апсі кіііесі \УІ1С1 Ьеазіз тегеїу 
іо заііз£у Ьіз луіскесі сіезігез, апсі Ье агтесі апсі 
ігаіпесі уоипд теп іо І'ОІІОЛУ Ь іт іп іЬе кіШп£ 
Ьивіпезв, апсі іп іЬе еуез оі іЬе реоріе Штгосі 
Ьесате опе ^геаііу асітігесі апсі \уогвЬірес1 Ье
саиве оі Ьіз рголуевв. N0 сІоиЬі іЬе БЄУІІ риі 
іЬаі іпсо іЬе тіпсіз оі іЬе реоріе, іЬаі іЬеу 
луоиісі ВЬО\У іЬеіг сіеуоііоп іо а сгеаіиге гаіЬег 
іЬап іо іЬе Сгеаіог. І і ів лугіііеп оі Штгосі 
іЬаі Ье луаз "а ті§Ьіу Ьипіег Ьеіоге [іЬаі із, 
зирегіог іо ог цгеаіег іЬап]" іЬе АІті^Ьіу Оосі. 
ТЬе Ьопог, ріаисііів апсі асіогаііоп ЬЄВІОЛУЄСІ 
ироп Штгосі луаз ууогвЬір, апсі іЬеге Ье§ап 
іЬе ргасіісе оі геїі^іоп ІО11ОЛУІП§ іЬе Йоосі. 

Ее1і§іоп ів а і о г т оі луогзЬір ЬЄЗІО\УЄС1 Ьу 
егеаіигез ироп апоіЬег, іЬе опе луогвЬіресІ Ьеіп£ 
ге^агсіесі Ьу зисЬ сгеаіигев аз зирегіог іо іЬет-
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зсіуез апсі у/огіЬу оі айогаііоп апсі у/огзЬір. 
ї і іе БЄУІІ Ьасі ^аіпесі сопігої оі іЬе тіпсі оі 
СизЬ, іЬе іаіЬег оі Штгосі, апсі Ьасі ивесі СизЬ, 
іЬе зоп оі Наш, аз а гій§1еас!ег іп іигпіп£ 
іЬе іпегеазіп^ роршаііоп алуау і г о т ^ЬоуаЬ 
Оосі. Штгосі, Ьіз зоп, іо§еіЬег ЛУІІЬ оіЬегз, у/аз 
ігаіпесі іо уіоіаіе ОосГз еуєгіазііп^ соуепапі 
апсі іо езіаЬІізЬ сгеаіиге луогзЬір, апсі іЬіз луаз 
іог іЬе ригрозе оі с1іуегііп£ іЬе тіпсіз оі егеа
іигез а\\ау і г о т іЬе АІті^Ьіу Оосі. Ву іЬіз 
теапз Ваіап апсі Ьіз аззосіаіе СІЄУІІЗ сіепесі іЬе 
АІті^Ьіу Оосі апсі гергоасЬесІ Ьіз пате , апсі 
іЬегеЬу зеі ир іЬе ргасіісе оі геїі^іоп іп ІЬе 
еагіЬ. Ьеі іЬіз Ье гететЬегес! апсі кері іп тіпсі 
ЬепссіогіЬ: Кеіі^іоп Ьаз ЄУЄГ Ьееп іЬе сЬіеі 
іпяігитепі етріоуесі Ьу іЬе ВЄУІІ ІО гергоасЬ 
іЬе п а т е оі АІті^Ьіу Оосі апсі іигп іЬе реоріе 
алуау і г о т іЬе Мозі НідЬ. 

Роїііісз із іЬе теапз апсі агі оі ог^апікіп^ 
апсі £ОУегпіп§ іЬе реоріе іп огсіег іо сопігої 
ог^апігаііопз оі теп . Кеіі.^іоп, Ьауіп^ Ьееп ог-
£апігес1 апсі риі іпіо орегаііоп іо іигп ІЬе рео
ріе алуау і г о т Оосі апсі іо іЬе луогзЬір оі егеа
іигез, у/ая сгаіекіу ІОІІОУ/ЄСІ Ьу роїііісз, іЬаі із, 
ап огдапігаііоп атоп^зі т е п іо сопігої апсі 
гиіс іЬе реоріе. Штгосі, ІЬе геИ^іопізі, іоок 
іЬе іеасі іп роїііісз, Ье Ьеіп<? тасіе іЬе гиіег ог 
кіп£. "Апсі іЬе Ье^іппіпд оі Ьіз к іпр іот у/аз 
ВаЬеІ." (Оепезіз 10:10) Штгосі апсі Ьіз геїі-
£Іоиз апсі роїііісаі аззоеіаіез Ьиііі сіііез, іпіо 
ЛУЬІСЬ іЬе реоріе \УСГС ^аіЬегесІ, апсі іЬаі у/аз 
іЬе Ье£Іппіп£ оі ігасіе ог соттегсе, ігапіекіп£ 
атоп^зі еасЬ оіЬег. Р г о т іЬаі сіау іо іЬіз, геїі-
§іоп, роїііісз апсі соттегсе Ьауе Ьееп орегаіесі 
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доіпііу Ьу іЬе БЄУІІ апсі Ьіз азвізіапіз іог ІЬе 
ригрозе оі сопіго11іп£ апсі ги1іп£ іЬе паііопз 
о£ ІЬе еагіЬ апсі кєеріпд ІЬеш алуау £гот а 

Кеіісіїоп огс5апЇ2ес1 

ЕигіЬег саггуіп£ оиі Ьіз \\тіекес1 зеЬете іо 
іигп ІЬе реоріе а\уау £гот восі апсі іо еаизе 
ІЬет іо луогзЬір егеаіигез, ІЬе БЄУІІ апсі Ьіз 
шскесі ап^еіз іпіесіесі іпіо іЬе тіпсіз оі теп 
ІЬаі іЬеіг заіуаііоп сіерепсіесі ироп іЬе асіз апсі 
ролуег оі ІЬЄШЗЄІУЄЗ апсі оіЬег егеаіигез. "Апсі 
іЬеу заісі, О о іо, Ісі из Ьиіїсі из а сііу, апсі а 
ІОЛУЄГ ЛУЬОЗЄ іор т а у геасЬ ипіо Ьеауеп; апсі 
Іеі из т а к е из а пате , Іезі ЛУЄ Ье зсаіісгссі 
аЬгоасІ ироп іЬе £асе о£ ІЬе ЛУЬОІЄ еагіЬ."—Оеп
езіз 11:4. 

Ву ге1І£Іоп іЬе БЄУІІ тоуесі іЬе реоріе \лтЬо 
ЛУЄГЄ с1луе11іп£ іп іЬе Іапсі оі БЬіпаг іо Ьиіїсі 
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іііе ІОЛУЄГ оі ВаЬеІ, ЛУЬІСЬ теапз "іЬе £аіе їо 
ООСІ"; іЬегеіоге а геїі^іоп оі Ніе БЄУІІ луаз аі 
іЬаі роіпі Ьгои&Ьі іоглуагсі іо сіеіу іпе АІті^Ьіу 
Оосі. ВоиЬіІезз Ьесаизе оі іЬаі ог^апігесі тоуе-
т е п і іп зеіііп£ ир а геїі^іоп Сосі іпіегіегесі апсі 
ЬгоидЬі аЬоиі а еопіизіоп оі іпе 1ап§иа§е оі 
іЬе реоріе, апсі Ьепсе іпе НеЬгелу ЛУОГСІ іог 
ВаЬсІ теапз "еопіизіоп". Г г о т іпе уегу Ье^іп-
піп§ Оосі ехргеззесі Ьіз іпсіі^паііоп а^аіпзі геїі-
&іоп, ЗЬОЛУІП^ іііаі іі із ап аЬотіпаііоп іп Ьіз 
вІ£Ьі Ьесаизе іогтиіаіесі, Ьгои^Ьі іпіо ехізі-
епсе апсі ргасіісесі Ьу іЬе БЄУІІ. КоіЬіпд еізо 
Ьаз Ьгои^Ьі аЬоиі зо тисЬ еопіизіоп атоп£ 
іЬе реоріе аз іЬе тапу кіпсіз оі геїі^іопз іЬаі 
аге ргасіісесі атоп§; іііет. Е г о т апсі аііег іЬе 
Йоосі ипііі ПОЛУ геїі^іоп Ьаз Ьееп іЬе сЬіеі теапз 
оі сопіизіп^, сіесеіуіпд апсі тізіеасііпд іЬе рео
ріе апсі Ьаз гезиііесі іп іигпіп^ іЬет алуау і г о т 
іЬе кполуїесі^е оі апсі луогзЬір оі іЬе ігие апсі 
аІті^Ьіу Оосі. ТЬіз оі іізеїі із ргооі еопеїизіуе 
іЬаі геїі^іоп із іЬе ргосіисі оі іЬе БЄУІІ, е т 
ріоуесі зресійсаііу іо СІЄСЄІУЄ іЬе реоріе апсі іо 
іигп іЬет алуау і г о т ^ЬоуаЬ. Ееіі^іоп саизез 
іЬе реоріе іо Ье уегу зирегзііііоиз апсі іо уіеИ 
іо іЬе іпйиепсе оі ІЬеіг геїі^іоиз Іеасісгз, апсі 
іЬаі орепз сіеаііу іЬе тау іог роїііісіапз іо 
£аіп сопігої оі апсі гиіе іЬе реоріе, апсі іог 
іЬе изе оі соттегсе ог і гатс Ьу ЛУЬІСЬ іЬе рео
ріе аге гоЬЬесІ оі іЬеіг дизі гі^Ьіз апсі еагпіп^з. 

ВаЬ-еІ апсі ВаЬуІоп теап іЬе з а т е іЬіп£. 
ВаЬуІоп із іЬе п а т е оі іЬе БеуіГз ог^апіга-
ііоп, луЬісЬ сотЬіпез ІЬгее еістепіз, геїі^іоп, 
роїііісз апсі соттегсе, іо сопігої іЬе реоріез 
оі іЬе еагіЬ. Кеіі^іоп із етріоуесі іог зеІїїзЬ 
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даіп іо іЬе БЄУІГВ СГОЛУСІ, апсі іЬегеіоге Оосі 
ваісі іо іЬе БЄУІІ : "Ву іЬе тшіііпсіе оі іЬу 
тегсЬапсІіве іЬеу Ьауе Шіесі іЬе тісізі оі іЬее 
ЛУІІЬ уіоіепсе, апсі іЬои Ьазі віппесі: іЬегеіоге 
І ЛУІІІ сазі іЬее аз ргоіапе оиі оі ІЬе тоипіаіп 
оі Стосі: апсі І ЛУІІІ сіезігоу іЬее, О СОУЄГІП£ 
сЬегиЬ, і г о т іЬе тісізі оі іЬе віопез оі йге. 
ТЬои Ьазі (іейіесі іЬу запсіиагіез Ьу іЬе ти і -
іііисіе оі іЬіпе іпі^иіііе8, Ьу іЬе іпі^иііу оі іЬу 
ігайіс; іЬегеіоге ЛУІІІ І Ьгіп£ іогіЬ а йге і г о т 
іЬе тісізі оі іЬее, іі зЬаІІ сіеуоиг іЬее; апсі І 
ЛУІІІ Ьгіп£ ІЬее іо азЬев ироп іЬе еагіЬ, іп іЬе 
вІ£Ьі оі аіі іЬет іЬаі Ьеіюісі іЬее."—Еяекіеі 
28:16,18. 

Ваіап'з атЬіііоиз апсі соуеіоив сіезіге іо £еі 
#аіп іог Ьітзеїі іпсіисесі Ь і т іо геЬеІ а^аіпзі 
ІЬе АІті^Ьіу Оосі, апсі іЬсгсаііег Ье Ьаз е т 
ріоуесі ге1І£Іоп, роїііісз апсі соттегсе іо іиг
іЬег іеесі Ьіз іпзаііаЬІо апсі соуеіоив сіезіге. Іп 
Ьагтопу ЛУІІЬ ІЬіз іі із лугіііеп: "Еог іЬе ІОУС 
оі топеу із іЬе гооі оі аіі ЄУІІ; ЛУЬІСЬ ЛУЬІІЄ 
зоте соуеіесі аііег, іЬеу Ьауе еггесі і г о т іЬе 
іаііЬ, апсі ріегсесі іЬетвеїуез іЬгои^Ь луііЬ т а п у 
вогголуз."—1 ТітоіЬу 6:10. 

"Мопсу," аз Ьеге изесі, теапв апуіЬіп§ Ьу 
ЛУЬІСЬ £аіп із теавигесі. ТЬе ЄУІІ ІЗ поі іп іЬе 
сігсиїаііп^ тесі іит ЛУЬІСЬ із саііесі "топеу", Ьиі 
іЬе ЛУГОП£ гезиіів і г о т Іоуіпд ог с1езігіп§ іЬаі 
ЛУЬІСЬ епаЬІев опе іо геар веІйзЬ даіп. Мапу 
т е п ЛУЬО Ьауе аі йгзі Ьасі іаііЬ іп ІеЬоуаЬ Сгосі, 
апсі ЛУЬО Ье^ап іо вегуо Ьіт , Ьауе Ьееп іесі 
іо соуеіоизпезз, апсі іЬаі ипзаіізйесі сіезіге іог 
£аіп Ьаз Ьгои§Ьі аЬоиі іЬеіг сотріеіе СІОЛУП-
іаП. ВисЬ луав іЬе соигве оі Ваіап апсі Ьав ЄУЄГ 
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Ьееп іЬаі оі ІЬозе ЛУЬО ЗЄГУЄ Ь іт . Ве1і§іоп із 
изесі іог іЬаі ригрозе, ІЬаі із, ІЬаі ІЬе БЄУІІ 
ті§Ьі §аіп ІЬе СІЄУОІІОП оі егеаіигез Іо апу-
ІЬіп§:, рагіісиїагіу Іо Ьітзеїі, апсі ІЬегеЬу іигп 
ІЬет алуау ггот (тосі. 

ЕОІІОЛУІП^ іЬе ог^апігаїіоп оі ВаЬуІоп оіЬег 
ог^апіиесі паііопз сате іпіо ехізіепее, іо \УІІ: 
Е^урі, Аззугіа, Регзіа, Стгееее, Воте, апсі 
оіЬегз. А11 оі зисЬ §теаі \УОГ1С1 ролуегв апсі 
аіі зиЬсІіуізіопз іЬегеоі, ог паііопз \УЬІСЬ Ьауе 
іогтесі апсі сіо і о г т апу рагі ІЬегеоі, Ьауе Ьасі 
апсі ргасіісесі апсі сіо Ьауе апсі ргасіісе ге1І£Іоп. 
ВаЬуІоп із ІЬе тоіЬег оі аіі геїідіопя, апсі ІЬе 
БЄУІІ ІЗ іЬе іаіЬег іЬегеоі. А11 геїі^іопз ргор-
егіу Іаке ІЬе пате оі ВаЬуІоп. ТЬе БЄУІІ із іЬе 
^геаі епету ог асіуегзагу оі восі, апсі Ьіз геїі-
£Іоп іЬегеіоге із ап епету оі ІЬе АІші^Ьіу восі. 
ТЬе БЄУІІ ІЗ тап ? з ЛУОГЗІ епету, апсі Ьіз геїі-
£Іоп із Іікелуізе а сісасіїу епету іо тап . ТЬе 
БеуіІ'з ог^апігаііоп із вутЬоІігео? Ьу ап ип-
сЬазіе ог ітриге луотап, ЛУЬІСЬ ІЗ саііесі "ВаЬу
Іоп". ТЬегеіоге аіі геїіціопз аге оі ВаЬуІоп, 
апсі рагіісиїагіу ІЬе ІеасНп^ геїідіоп кполуп іп 
ІЬе іапсіз саііесі "СЬгівІепсІот'5. 

АП ІЬе паііопз, кіпсігесіз апсі реоріез оп іЬе 
еагіЬ зіпсе Ніе Ооосі Ьауе Ьасі апсі ргасіісесі, 
апсі сіо сопііпие іо Ьауе апсі ргасііее, зоте 
іогт оі ге1І£Іоп, апсі еасЬ апсі еуегу опо Ьаз 
Ьееп тасіе во іо сіо Ьу ІЬе луііу іпйиепсе оі ІЬаі 
луіскесі опе, ІЬе БЄУІІ, апсі Ьіз азвосіаіе луіскесі 
врігіїз. І і із іЬегеіоге лугіііеп іп іЬе ВіЬІе оі 
апсі сопсегпіп£ ВаЬуІоп ІЬаі 'вЬе Ьаз тасіе аіі 
ІЬе паііопз сігипк ЛУІІЬ іЬе луіпе оі Ьег і'огпі-
саііоп'. (Ееуеіаііоп 14: 8) "Апсі ироп Ьег іоге-



72 Е N Е М І Е 5 

Ьеасі луаз а п а т е лугіііеп, МУВТЕЕУ, ВАВУ-
ЬОМ ТНЕ ОЕЕАТ, ТНЕ МОТНЕК ОЕ 
Н А В Ш Т 8 АКВ АВОМШАТКШ8 ОЕ ТНЕ 
ЕАВТП." (Веуеіаііоп 17: 5) А11 оі ЛУЬІСЬ ЗЬОЛУЗ 
іпаі; геН^іоп із іпе іпвігшпепі оі іпе БЄУІІ е т 
ріоуесі іо оррозе, іо сіеіу, іо тоск апсі іо ге
ргоасЬ іЬе А1тІ§;Ьіу босі апсі іо СІЄСЄІУЄ т е п 
апсі іигп і к е т алуау і г о т іЬе ігие АІті^Ьіу 
Оосі, луЬозе п а т е із ЛеЬоуаЬ. (Еог іигіЬег соп-
зісіегаііоп зее іке Ьоок Ргорігесу, сЬаріег зіх.) 

А11 геГі^іоиз ог^апігаііопз оп іке еагЙі аге 
іогтесі апсі саггіесі оп Ьу т е п ЛУЬО аге зиЬ-
десіесі іо лугопдіиі іпйиепсе апсі гиіесі Ьу іЬе 
§геаі епету Ваіап іЬе ВЄУІІ; апсі іЬіз із ігие 
ЛУЬЄІЬЄГ апу оі іЬет кполу іі ог поі, Ьесаизе 
іЬе ВіЬІе зо зіаіез. "уУЬаі із Ьеге лугіііеп ог 
заісі із поі ап аззаиіі ироп теп . ТЬеге луоиісі 
Ье по геазоп ог ехсизе іог іЬаі, апсі по §оос! 
соиИ Ье ассотрИзЬес! Ьу Ьок1іп§ ир т е п іо 
гісіісиїе. ТЬе ригрозе із іо зеі іЬе іасіз ріаіпіу 
Ьеіоге іЬе реоріе іЬаі ай зіпсеге опез т а у зее 
ЛУЬО сопзіііиіез іЬеіг геаі епетіез. 

ТЬеге аге ІЛУО §геаі ог^апігаііопз іп ехізі-
епсе, іо ЛУІІ: іЬе ог^апкаііоп оі іЬе АІтідЬіу 
Сосі, ЛУЬІСЬ ІЗ луЬоІІу гі&Ьіеоиз, риге апсі ігие, 
апсі іЬе ог^апігаііоп оі іЬе ВЄУІІ, іЬе т і т і с 
&ос1, ЛУЬІСЬ ІЗ ипЬоІу, луіскесі апсі епіігеїу іаїзе. 
ТЬе реоріе оі еагіЬ аге зиЬз'есіесІ іо опе ог ІЬе 
оіЬег оі іЬезе ІЛУО ог^апігаііопв. ТЬе ВЄУІІ апсі 
Ьіз луіскесі ап^еіз апсі оіЬег зиррогіегз аі аіі 
і і тез й^Ьі адаіпзі Оосі іо сіеіате Ьіз пате 
гіпсі іо іигп іЬе реоріе алуау і г о т Оосі апсі 
:тсо сіезігисііоп. ТЬаі луіскесі ог^апігаііоп із 
с.іістрііп^ іо сіезігоу еусгуопе ЛУЬО ІЗ оп ІЬе 
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зісіе оі ^ЬоуаЬ Стосі апсі ЛУПО іЬегеіоге ігіез 
іо сіо гі§Ьі. ТЬе Ьогсі Левиз СЬгізі апсі Ьів 
ігие ІОПОЛУЄГЗ аге епіігеїу оп іЬе вісіе оі ЛеЬо-
уаЬ Сосі, еуеп ав іЬе ргорЬеів оі оісі ЛУЄГЄ оп 
іЬе вісіе оі апсі ЗЄГУЄСІ ^ЬоуаЬ Сосі. ТЬе іаііЬ-
іиі зегуапі оі іЬе Ьогсі Сосі, вреакіп^ Ьу іп-
зрігаііоп апсі аиіЬогііу і г о т іЬе Мові Ш ^ Ь , 
роіпі8 оиі іЬаі іЬеге ів а $гєаі луагіаге луа^есі 
Ьу іЬозе УУЬО аге оп іЬе вісіе оі іЬе ОЄУІІ а^аіпзі 
іЬозе ЛУЬО аге СІЄУОІЄСІ ІО ^ЬоуаЬ Сосі, апсі ет -
ріоуз іЬезе ЛУОГСІЗ, іо ЛУІІ: "Еог ЛУЄ ЛУГЄЗІІЄ поі 
а^аіпзі ЙезЬ апсі Ьіоосі, Ьиі а^аіпві ргіпсіраі-
іііез, а^аіпзі ролуегз, а§аіпві іЬе гиіегз оі іЬе 
сіагкпезв оі іЬіз ЛУОГІСІ, а^аіпзі врігііиаі луіскесі
пезз іп Ьіа;Ь ріаеез."—ЕрЬезіапв 6:12. 

І і із іЬегеіоге зееп іЬаі Ваіап апсі Ьіз луіскесі 
авзоеіаіез іЬаі іоіпесі Ь і т іп іЬе геЬеШоп огі#-
іпаІГу, сопзіііиіе іЬе ролуегз, ргіпсіраііііев апсі 
іпуівіЬІе гиіегз оі іЬіз луіскесі ЛУОГІСІ ЛУЬІСЬ ор-
егаіе іп сіагкпезз аз іЬе епетіев оі т а п . ТЬове 
іп іЬе ог§апіга1іоп оі іЬе АІгпідЬіу Оосі т а к е 
луаг ироп іЬаі СІЄУІІІЗЬ гиіе апсі роу/ег, апсі 
іЬегеіоге т и з і іеіі іЬе ігиіЬ сопсегпіп£ геїі-
£Іоп, Ьесаиве геїі^іопівіз йдЬі а§аіпзі Оосі апсі 
ге1І£Іоп ів іЬе сЬіеі іпзігитепі Ьу ЛУЬІСЬ іЬе 
реоріе аге сіесеіуесі. Іп іЬаі луагіаге, Ьолу ЄУЄГ, 
іЬе іаіікіиі зегуапів оі Оосі сіо поі изе луеаропв 
іо іпзиге апу Ьитап сгеаіигев іп іЬеіг Ьосііез. 
ТЬе Чуеаропз оі іЬеіг луагіаге' аге диві опе, 
апсі іЬаі опе із іЬе "злуогсі оі іЬе зрігіі, ЛУЬІСЬ 
ів ІЬе ЛУОГСІ оі ОосГ. (ЕрЬезіапз 6:13,17) То 
іЬозе ЛУЬО аге оп іЬе зісіе оі ^ЬоуаЬ, апсі ЛУЬО 
аге зегуіпд Ь і т іп іЬіз луагіаге, ЛеЬоуаЬ заув: 
Т е аге т у ЛУІІПЄЗЗЄВ іо іеіі іЬе реоріе аЬоиі 
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т у пате апсі кіп^сіот апсі ригрозе.' (ІзаіаЬ 
43:10,12) 8исЬ луііпеззез оі Сосі аге топ, луаїк-
іпц іп ІЬе ПезЬ, Ьиі изіп^ опіу іЬе луеаропв оі 
іЬе ігиіЬ ЛУІІЬ ЛУЬІСЬ ЛеЬоуаЬ Ьаз агшесі іЬет. 
'Тог іЬои^Ь ЛУЄ луаїк іп іЬе ДезЬ, ЛУЄ сіо поі луаг 
аііег іЬе ЙезЬ; (іог іЬе луеаропз оі оиг луаг
іаге аге поі сагпаї, Ьиі т і^Ьіу іЬгоир;Ь Сосі іо 
ІЬе риіііпд СІОЛУП оі зігоп^ Ьоісіз)."—2 Согіп-
іЬіапз_10:3,4. 

Ьеі іі Ье сіеагіу ипсіегзіоосі, іЬегеіоге, іЬаі 
ІЬе ігие зегуапіз оі ІЬе АІтідЬіу Оосі апсі іоі-
1оллтегз оі СЬгізі їіезиз Ьауе по й^Ьі іо луаде 
а^аіпзі апу Ьитап сгеаіиге, Ье ІЬаі регзоп .ТЄЛУ, 
Сепіііе, СаіЬоІіс, Ргоіезіапі ог іпйсіеі. ЇЬеу 
Ьалтс по сіізрозіііоп іо сіо іп^игу іо апу піап, 
Ьиі іо іеіі іпе ігиіЬ іог іЬе £Оос1 оі ІЬозе ЛУЬО 
луапі іо кполу іЬе гі^Ьі луау. Меп оГ аіі паііопз 
Ьауе іаііеп ипсіег іЬе луііу іпйиепсе о.пс1 ролуег 
оі Ваіап апсі Ьіз луіскесі апдеііс аззосіаіез, Ьиі 
зисЬ т е п аге іЬе оЬз'есіз оі сотраззіоп. І і із 
іЬе ргіуііеде апсі сіиіу оі ЛеЬоуаЬ'з ЛУІІПЄЗЗЄЗ 
іо іеіі іЬет ІЬе ігиіЬ а8 Сосі Ьаз соттапсіесі, 
іп огсіег іЬаі іЬозе ЛУЬО аге атоп£ іЬет апсі 
ЛУЬО аге оі £ООСІ ЛУІІІ іолуагсі Сосі т а у йпеї ІЬе 
опіу ріаее оі зесигііу апсі заіеіу і г о т іЬеіг 
епетіез. ТЬе ігиіЬ оі ОосГз Л¥огс1 із іЬегеіоге 
а луагпііі£ е;іуеп іЬаі іЬове оі £оос1 ЛУІІІ т а у 
Ьеесі ІЬе луагпіпд апсі Йее іо іЬе ріаее оі заіеіу. 

ЛЕНОУЛН ССЮ'З ЛУГШЕЗЗЕЗ 
АЬеІ, ЕпосЬ апсі МоаЬ ЛУЄГЄ іаііЬГш апсі ігие 

іо ЛеЬоуаЬ апсі таіпіаіпесі ІЬеіг іпіе§гііу іо
луагсі Оосі. ТЬеу ЛУЄГЄ ЛУІІПЄЗЗЄЗ ІО іЬе п а т е оі 
ІЬе АІті^Ьіу. І і луаз 350 уеагз аііег іЬе йоосі 
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сігіесі ітр іЬаі МоаЬ сііесі (Оепезіз 9: 28, 29), апсі 
с1шіп£ іЬаі і і т е іпе сіевсепсіапіз оі МоаЬ іп-
сгеазесі гарісіїу. Аітоз і аД іЬе реоріе Ьасі Ьу 
іЬаі і і т е іаіісп ипсіег ІЬе іпііиепсе апсі сопігої 
оі Ваіап апсі іЬе оіЬег СІЄУІІЗ. ТЛУО уеагз аііег 
іЬе сІеаіЬ оі ІЯоаЬ АЬгаЬат луаз Ь о т . АЬга-
Ь а т луав іЬеп гевісііп^ іп іЬе Іапсі оі ТТг оі ІЬе 
СЬаІсІеев. Ие Іоуесі апсі ЗЄГУССІ іЬе АІті^Ьіу 
Оосі. "У7ЬЄП Ье луав зеуєпіу-ґіуе уеагз окі, аі 
іЬе соштапсі оі АІті&Ьіу Оосі Ье тоуесі іпіо 
Сапаап: "КОЛУ іЬе Ьогсі Ьасі заісі ипіо АЬгат, 
Осі ІЬее оиі оі іЬу соипігу, апсі і г о т іЬу кіп-
сігесі, апсі і г о т іЬу іаіЬег'з Ьоизе, ипіо а Іапсі 
іЬаі І ЛУІІІ зЬелу іЬее; апсі І ЛУІІІ т а к е оі іЬее 
а £геаі паііоп, апсі І ЛУШ Ьіевв ІЬее, апсі т а к е 
іЬу пате &геаі; апсі іЬои зЬаІі Ье а Ьіеззіп^: 
апсі І ЛУІІІ Ьіезз іЬет іЬаі Ьіезз іЬее, апсі сіігве 
Ь і т іЬаі сигзеіЬ іЬее; апсі іп іЬее зЬаІІ аіі і а т -
іііез оі іЬе еагіЬ Ье Ьіеззесі. 8о АЬгат сіерагіесі, 
аз іЬе Ьогсі Ьасі зрокеп ипіо Ь і т ; апсі Ьоі ЛУЄПІ 
ЛУІІЬ Ь і т : апсі АЬгат луаз веуепіу апсі ІІУЄ уеагз 
оШ ЛУЬЄП Ье сіерагіесі оиі оі Нагап."—Оепезіз 
12:1-4. 

Не ЛУЄПІ іЬеге іо Ье а луііпезв іог ^ЬоуаЬ. 
8іпсо іЬе геЬеІНоп аі Есіеп Оосі Ьаз Ьасі воте 
іаііЬіиІ луііпевзез оп ІЬе еагіЬ, аІіЬои^Ь уегу 
ІЄЛУ іп питЬсг, сотрагесі іо еагіЬ'з рориіаііоп. 
Оосі Ье^ап іо т а к е кполуп іЬаі по т а п луоиісі 
Ьауе Ьіз Ь1езвіп£ ипіезз іЬаі т а п Ьасі іаііЬ іп 
Оосі апсі оЬеуес! Ьіз соттапсітепіз, апсі во Не 
Ье§;ап іо ргеасЬ ог ргосіаіт ІЬе §озре1 ипіо 
АЬгаЬат. "Апсі іЬе зсгіріиге, іогевееіп^ іЬаі 
Оосі луоиісі дизіііу ІЬе ЬеаіЬеп іЬгои^Ь іаііЬ, 
ргеаеЬесІ Ьеіоге іЬе £овре1 ипіо АЬгаЬат, зау-
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іп£, Іп ІЬее зЬаІІ аіі паііопз Ье Ьіеззссі. 8о іЬеп 
іЬеу ЛУЬІСЬ Ье оі іаііЬ аге Ьіеззесі ЛУІІЬ іаііЬіш 
АЬгаЬат."—Оаіаііапз 3: 8,9. 

АЬгаЬат луаз а ргеасЬег оі іЬе ігиіЬ, апсі 
Ьепее а ЛУІІПЄЗЗ іог ^ЬоуаЬ Сосі. Іп сіие і і т е 
іЬеге луаз Ьогп іо АЬгаЬат апсі Ьіз ЛУІІЄ 8агаЬ 
а зоп патесі Ізаас. ЛУііЬ АЬгаЬат апсі Ізаас 
Оосі Ьедап іо геуеаі Ьу теапз оі ргорЬеііс ріе-
іигез Ьіз ригрозе іо зепсі іо іЬе еагіЬ Ьіз ОЛУП 
ЬЄІОУЄСІ 8оп Лезиз, ЛУЬО ІЗ іЬе геаі Ьеіг оі ргот-
ізе апсі Ье ЛУЬО луоиісі ргоуе іо Ье іЬе іаііЬіиІ 
апсі Ігие \7Ііпезв оі ЛеЬоуаЬ, апсі ЛУЬО луоиісі 
Ье оііегесі ир аз а засгтсе іо ргоуісіе іЬе ргісе 
оі гесіетрііоп іог тап , іо іЬе епсі іЬаі іЬозе 
ЛУЬО луоиШ Ьауе іаііЬ іп Оосі апсі СЬгізі Лезиз 
т і^Ь і езсаре іЬе ЛУІІЄЗ оі іЬе БЄУІІ апсі йпсі 
еуегіазііп^ Ніе. (Оепезіз 22 :1 -18 ) Оосі Ьаз сіе-
усіоресі апсі саггіесі оиі Ьіз ригрозе ассогс1іп§ 
іо Ьіз зоуегеі$п ЛУШ, апсі Ьіз ригрозе із сегіаіп 
іо Ье ассотрИзЬес! ЄУЄП аз Ье Ьаз сіесіагесі іі. 
(ІзаіаЬ 4 6 : 1 1 ) І і ЛУШ Ье ОЬЗЄГУЄСІ і г о т іЬіз 
роіпі іоглуагсі ІЬаі аі еуегу зіа^е оі тап ' з Ьіз-
іогу геїідіоп Ьаз Ьееп изесі іо оррозе Оосі, апсі 
рагіісиїагіу іо сіесеіуе шапкіпсі. 

ТЬе паііоп оі Е^урі луаз, іп іЬе сіауз оі АЬга
Ьат , а ролусгіиі паііоп. ТЬаі паііоп ргасіісесі 
іЬе БЄУІІ ге1І£Іоп іЬе зате аз сіісі іЬе реоріез 
оі ВаЬуІоп. Е§урі луаз а £геаі, соттегсіаі апсі 
ті ї і іагу паііоп апсі луаз гиіесі Ьу а кіпд іЬе ііііе 
оі луЬот луаз РЬагаоЬ, теапіпд "Огеаі Ноизе". 

^ е о Ь л\таз а ^гапсІзоп оі АЬгаІіат, а ігие 
зегуапі оі Оосі, опе оі іЬе ІаііЬіиІ раігіагсЬз, 
апсі ипсіег іЬе соттапсі апсі сіігесііоп оі іЬе 
А1ті§Ьіу Оосі Ье тоуесі ЛУІІЬ Ьіз сіезсепсіапіз 
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іпіо Е^урі апсі гезісіесі іЬеге іог зото увага. 
Сгосі сЬап^есІ іпе пате оі ЛасоЬ іо їзгаеі, апсі 
іЬегеаііег іЬе сіезсепсіапіз оі ЛасоЬ ЛУЄГЄ кполуп 
аз Ізгаеіііез ог НеЬгелуз. (Ссепезіз 32:28; 40:15) 
ТЬе Е^урііапв, ЛУЬО ргасіісесі іЬе ВЄУІІ геїідіоп, 
іп і іте , ипсіег іЬе гиіе оі а ЬагзЬ РЬагаоЬ, тасіе 
іЬе НеЬгелуз іЬеіг зіауез апсі £геаі1у орргеззесі 
іЬет. (Ехосіиз 1:11-14) РЬагаоЬ, іЬе гиіег апсі 
оШсіаІ гергезепіаііуе оі ІЬе БЄУІІ ОП еагіЬ, ог-
сіегесі аіі іЬе та ї е сЬіїсІгеп оі іЬе НеЬгелуз іо 
Ье кіііесі. Мозез луаз Ьогп, апсі Ьіз рагепіз Ьісі 
Ьіт , апсі іЬе ЬаЬе луаз іоипсі Ьу іЬе сІаи^Ьіег 
оі РЬагаоЬ апсі ууаз геагесі іп іЬе гоуаі Ьоиве. 
-Ехойиз 2: 6-10; НеЬгелуз 11: 23-28; Асіз 7: 22. 

Весаизе оі Ьіз геаі іог ЛеЬоуаЬ апсі Ьіз рео
ріе, Мозез, ууЬеп Ье §ГЄЛУ іо тапЬоосГз езіаіе, 
луаз сотреііесі іо Пее і г о т Е§урі іп огсіег іо 
гетаіп іаііЬіиІ іо О-осІ, апсі Ье \УЄПІ апсі СІЛУЄІІ 
іп іЬе Іапсі оі Місііап. ТУТііІе іп іЬаі Іапсі Сіосі 
зеїесіесі Мозез апсі зепі Ь і т іпіо Е^урі аз іііе 
сіеііуегег оі Ьіз реоріе. ТЬе НеЬгелуз Ьасі ге-
іизесі іо уіеісі іо іЬе ВЄУІІ геїідіоп ргасіісесі 
іп Е^урі, апсі Ьеісі іо іЬе рготізе тасіе іо іЬеіг 
іаіЬег АЬгаЬат, апсі іЬегеіоге іЬе Е^урііапз, 
ипсіег іЬе сіігееііоп оі ІЬе БЄУІІ апсі Ьіз ап^еіз, 
еопііпиесі іо іпегеазе ІЬе Ьигсісп апсі орргез-
зіоп ироп іЬе Ізгаеіііез. ТЬеіг Ьигсіепз &ГЄЛУ 
іп зеуегііу, апсі восі Ьеаг<1 іЬеіг сгіез, апсі Ье 
зепі Мозез СІОЛУП іо Е§урі іо асі аз іЬеіг Іеасіег 
апсі сіеііуегег і г о т іЬе Ьапсі оі іЬе орргеззог. 
І і луаз ЛУЬІІЄ іп Місііап, апсі луЬєп Мозез луаз 
зеїесіесі, іЬаі Оосі геуеаіесі Ьітзеїі іо Мозез 
аз іЬе "І АМ", іЬаі із, іЬе 8е1і-ехізііп£ Опе, 
поі іЬе опо \уЬо луаз ог ЛУІІІ Ье, Ьиі іЬе Опе 
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ЛУЬО із, І АМ, луііЬоиі Ье£Іппіп§- агні ЛУІІЬОТІІ 
еші. Не геуеаіесі Ьітвеїі іо Мозез Ьу Ніз пате 
^ И О У А Н , ЛУЬІСЬ теапз Ьіз ригрозе іолуагсі 
іЬозе ЛУЬО ІОУЄ апсі ЗЄГУЄ Ьіт.—Ехосгаз 6: 3. 

'УуЧіеп Мозез арреагесі Ьеіоге РЬагаоЬ Ье 
іоісі Ь і т іЬаі ЛеЬоуаЬ Оосі Ьасі соттапсіесі 
іЬаі РЬагаоЬ зЬоиЬі Іеі іЬе НеЬгелуз Іеауе 
Е^урі, апсі РЬагаоЬ герііесі: "Л\гЬо із [.ІеЬо-
уаЬ], іЬаі І зіюиісі оЬеу Ьіз уоісе?" (Ехосгаз 
5:2) ТЬія із сііесі аз а іигіЬег ргооі іЬаі 
РЬагаоЬ луаз іЬе ойісіаі гергевепіаіілге оі іЬе 
БЄУІІ апсі ІЬе епету оі ЛеЬоуаЬ во<3. ТЬеп іоі-
ІОЛУЄСІ іЬе аШісііопз ироп Е^урі, ЛУЬІСЬ ООСІ 
зепі іп іЬе луау оі ріауиез, іЬаі іЬе Е^урііапз 
т ідЬі Ье іиііу луатесі оі Ьіз ролуег апсі Ьіз 
ригрозе; апсі і і т е апсі адаіп, Ьесаиве оі іЬеве 
ріа^иев, РЬагаоЬ адгеесі іо Іоі ІЬе реоріе р;о, 
Ьиі геіизесі ЛУЬЄП ІІІО і і т е саше іог іЬет іо гго. 
ТЬеп Оосі вспі іЬе Іазі ріадио, ІЬаі із, іпе 
ріадие оі іЬе зіауіп^ оі іЬе іігзіЬогп оі Еяурі. 
"уУЬеп іЬе йгзіЬогп <1і&с1, іЬеп РЬагаоЬ реггтЛ-
іесі іЬе Івгаеііісз іо Іеауе Е^урі. Мозез Іесі іЬе 
Івгаеіііез оиі оі Ецурі апсі Ьу ОосГз £гисо іоок 
іЬет сІгу-вЬосІ ОУЄГ іЬе Ессі зеа, апсі лл'Ьсп 
РЬагаоЬ'з а гту аііетріесі іо ІОІІОЛУ апсі іо 
сіезігоу іЬе НеЬгелуз іЬеу ЛУЄГЄ СІГОЛУПЄСІ ІII 
іЬе зеа. (Ехосіиз 14:21-31) ТЬив ЛеЬоуаЬ СиЛ 
іЬеге тасіе а ргорЬеііс рісіиго іогсіе11іп£ Ьіз 
ригрове іп Ьіз олуп сіие і і т е іо еотрісіеіу ОУЄГ
ІЬГОЛУ ІЬе Бсуіі апсі аіі оі Ьіз іогсез. ТЬ?г,е 
Ьізіогіеаі ігиіЬв аге Ьеге гееііесі іп огсіег іЬаі 
ЛУЄ т а у 2;еі а ргорег УІСЛУ оі іЬе орегаііоп оі 
ІЬе епету а^аіпзі іЬе х>еор1е. 
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ТНЕ ВІВЬЕ 
Полу т а у іі Ье кполуп іог а сегіаіпіу іЬаі 

луЬаі із сііесі іп іЬе £оге&оіп£ із ігие апсі луЬоІІу 
ітзілуогіЬу? ТЬе апзлуег із, Ьесаизе іЬозе іасіз 
аге гесогсіесі іп іЬе ВіЬІе, ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе \¥огс1 
оі Сосі, апсі ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе ІгиіЬ. Вісі іЬе реоріе 
луко Ііуесі оп іЬе еагіЬ ргіог іо іЬе і і т е оі Мозез 
Ьауе іЬе ВіЬІе! N0; Ьесаизе Мозез Ьітзеїі 
ЛУГОІЄ^ іЬе йгзі ЙУЄ Ьоокз оі іЬе ВіЬІе аі іЬе 
сііеіаііоп оі ЛеЬоуаЬ Сосі. Ргіог іо іЬаі і і т е 
восі Ьасі соттипісаіесі ЛУІІЬ Мз ІаііЬіиІ т е п 
оп еагіЬ Ьу апсі іЬгои^Ь Ьіз ап^еїз. (Оепезіз 
18:1-33; 19:1,15) Оосі зроке іо Мозез апсі &ауе 
Ь і т іпзігисііоп луЬаі Ье зЬоиІсІ сіо ЛУЬЄП Ье 
\уепі іпіо Е^урі. Оосі тасіе а соуепапі ЛУІІЬ 
іЬе НеЬгелуз дизі Ьеіоге іЬеу Іеіі Едурі, апсі 
Ье изесі Мозез аз зрокезтап апсі тесііаіог іог 
іЬаі ригрозе. ЛУЬеп іЬе НеЬгелуз ог Ізгаеіііез 
геасЬесІ Моипі 8іпаі аііег 1еауіп£ Е^урі, Оосі 
іЬеге сопйгтесі Ьіз соуепапі ЛУІІЬ іЬет, £ІУІП§ 
іо іЬет Ьіз іипсіатепіаі іалу. (Ехосіиз 19:1-20) 
Не аізо сіеііуегесі іо іЬет іЬгои^Ь Мозез Ьіз 
СІІУЄГЗ зіаіиіез. Оосі соттапсіесі Мозез луЬаі іо 
\угііе, апсі Ье ЛУГОІЄ аз Ье луаз соттапсіесі, апсі 
іЬиз сате іпіо ехізіепсе іЬе йгзі ЙУЄ Ьоокз оі 
іЬе ВіЬІе. 

ТЬе гесогсі оі аеЬоуаЬ ВЬОЛУЗ іЬаі Оосі сгеаіесі 
т а п іп Ьіз олуп іта§е апсі Нкепезз апсі іЬаі Ье 
тасіе іЬе еагіЬ іог іЬе ЬаЬііаііоп оі т а п (ІзаіаЬ 
45:12,18) апсі іЬаі Ье іпзігисіесі іЬе йгзі т а п 
луЬаі Ье зЬоиІсІ сіо іп огсіег іо таіпіаіп Ьіз іп-
іе£гііу апсі ргорег віапсііп^ Ьеіоге іЬе Ьогсі. 
ТЬе ВЄУІІ геЬеІІесІ, іо^еіЬег ЛУІІЬ а Ьоїчіе оі 
луіскесі ап£е1в, ЛУЬІСЬ СГОЛУСІ ОІ луіскесі опез аз-



80 Е N Е М І Е 5 

ваиііссі тапкіпсі іо іигп іЬет алуау і г о т Сосі 
апсі іо сіезігоу ікеш. І і ів опіу геазопаЬІе ІЬаі 
Оосі луоиісі §іуе іо іке оЬесІіепі т е п ЛУЬО касі 
ЛУІІЬВІООСІ іке БЄУІІ кіз О\УП ЛУОГСІ, ікаі ікеу 
т і ^ Ь і Ье ^иісіесі іп іЬе гі§Ьі луау. ТЬів Ье сіісі 
Ьу Ьіз ап§е1з ог тевзепцегз іог а і і те , апсі іЬеп 
іп Ьіз ОЛУП сіие і і т е Ье еаивесі Ьіз ІаііЬіиІ зегу
апіз іо т а к е апсі гесогсі Ьіз тевзаде іо т а п 
кіпсі, ЛУЬІСЬ із саііесі іЬе ВіЬІе, апсі луЬісЬ Оосі 
Ьаз ргезегуесі зілсе іог іке Ьепейі оі іЬозе ЛУЬО 
сіезіге іо кполу луЬаі із гі^Ьі. Мозез луаз луЬоІІу 
сіеуоіесі іо іЬе Ьогсі Оосі, апсі Оосі еЬове Ьіш 
іо ЛУГІІЄ іЬе Ьоокз оі іке ВіЬІе іЬаі йгзі арреаг. 
ТЬегеаііег оіЬег ІаііЬіиІ зегуапіз оі іЬе Ьогсі 
ллтоіе рогііопз оі іЬе ВіЬІе аз Оосі соттапсіесі 
іЬет апсі сіісіаіесі іо іЬет. Опе оі іЬозе ІаііЬ
іиІ зегуапіз ЛУГОІЄ: "ТЬе зрігіі оі іЬе Ьогсі 
зраке Ьу т е , апсі Ьіз ЛУОГСІ луаз іп т у іопцис." 
(2 Йатиеі 23:2) ЕигіЬег іезіітопу ироп іЬіз 
роіпі і з : ЧРГоІу т е п оі Оосі [теп СІЄУОІЄСІ іо 
Оосі] вроке аз іЬеу ЛУЄГЄ тоуесі Ьу іЬе Ьоіу 
врігіі/ (2 Реіег 1:21) (Рог а того сіеіаііесі 
сопвісіегаїіоп оі ЬОЛУ ЛУЄ §ОІ апсі Ьауе іЬе ВіЬІе, 
БЄЄ Сгеаііоп, сЬаріег 5.) 

8 о т е т е п вау: "І сіо поі ЬЄІІЄУЄ іЬеге із ап 
А1ті§Ьіу Оосі, апсі Ьепсе сіо поі ЬЄІІЄУЄ іЬе 
ВіЬІе." 8исЬ т е п саппоі зее апсі ипсіегвіапсі 
іЬе ігиіЬ апсі аге луЬоІІу і^погапі оі тап ' з ге-
ІаііопвЬір іо ІЬе Сгеаіог. ТЬе ВЄУІІ Ьаз тасіе 
т е п тепіаПу ЬНпсІ, апсі іЬіз Ье Ьав сіопе Іеві 
іЬе ігиіЬ зЬоиІсІ зЬіпе іпіо іЬеіг тіпсіз. (2 Согіп-
іЬіапз 4 :4)_А запе апсі геазопаЬІе т а п , Ьу 
тегеїу 1оокіп£ аЬоиі Ь і т апсі оЬвегуіп^ іЬе 
іЬіп§з іЬаі ехізі, т и з і кполу ІЬаі іЬеге із а 
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§геаі Сгеаіог, ЛУЬО тасіе аіі Шп§8 іЬаі аге УІЗ-
іЬІе, апсі ІЬаі £геаі Сгеаіог із геуеаіесі аз ІЬе 
А1тІ£піу Сосі. Опе ЛУЬО сіоез поі ЬЄІІЄУЄ СОСІ 
еоиісі ПЄУЄГ ипсіегзіапсі іЬе ігиіЬ, Ьиі т и з і ге-
т а і п іп сіагкпезз. І і із лугіііеп: "Виі лУІіЬоиі 
іаііЬ іі із ітроззіЬІе іо ріеазе Ь і т : іог Ье іЬаі 
сотеіЬ іо Сосі т и з і ЬЄІІЄУЄ іЬаі Ье із, апсі іЬаі 
Ье із а гелуагсіег оі іЬет іЬаі сШІ£ЄпіІу зеек 
Ьіт." (НеЬгелуз 11: б) ТЬе т а п ЛУЬО. зауз іЬеге 
із по Сгеаіог із а іоої. (Рза ї т 14:1) І і а т а п 
риіз Ьітзеїі іп ІЬе іоої сіазз, іЬаі ЗЬОЛУЗ Ье із 
сотріеіеіу ипсіег іЬе сопігої оі іЬе БЄУІІ, ЛУЬО 
із Ьіз ЛУОГЗІ епету. 

Сосі сіоез поі іогсе т а п іо ЬЄІІЄУЄ іЬе ігиіЬ. 
Не риіз іЬе ігиіЬ Ьеіоге т а п апсі регті із т а п 
іо ехегсізе Ьіз ОЛУП сіезіге апсі іо ассері іі ог 
поі. Оосі із Іі^Ьі, апсі Ье іі із ЛУЬО 'СОУЄГВ Ьіт
зеїі ЛУІІЬ % Ь і \ (Рза ї т 104:2) Ніз % Ь і оі 
ігиіЬ із поі §іуеп іо іЬозе ЛУЬО ЗЄГУЄ іЬе ВЄУІІ, 
апсі іЬаі із вЬолуп Ьу іЬе іасі іЬаі іЬе луіскесі 
ап§е1з аге гезігаіпесі іп сіагкпезз, аз зіаіесі 
ЬегеіпЬеіоге. "Ьі^Ьі із золуп іог ІЬе гі^Ьіеоив." 
(Рза їт 97:11) ТЬе т а п ЛУЬО с1е1і§Ьіз Ьітзеїі 
іп іЬе Іалу оі Оосі апсі ЗІГІУЄЗ іо луаїк гі§Ьі-
еоизіу із а т а п ЛУЬО луаїкз іп іЬе Іі&Ьі апсі із 
ЬІеезесІ.—Рзаїт 1:1, 2. 

ТЬе ВіЬІе луаз поі лугіііеп іог іооїз, пог із 
іЬіз Ьоок риЬІівЬесІ іог іЬе Ьепєйі оі іооїз. ТЬе 
ВіЬІе луаз лугіііеп апсі §ІУЄП іо т а п іог Ьіз аісі 
апсі диісіапсе, іЬаі висЬ т а п оі £Оос1 ЛУІІІ апсі 
ригрозе т % Ь і Ье іиііу асіуівесі аз іо іЬе гі^Ьі 
луау іо §о апсі ІЬаі Ье т і^Ь і віау оп іЬе зісіе 
оі Оосі апсі геіиве іо ЗЄГУЄ іЬе ВЄУІІ. "АП всгір-
іиге із £ІУЄП Ьу іпзрігаііоп оі Оосі, апсі із ргоі-
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ііаЬІе іог сіосігіпе, іог гергооі, іог еоггееііоп, 
іог іпзігиеііоп іп гі§Ьіеои8пезв; іпаі іпе т а п 
оі Оосі т а у Ье регіесі, іЬгоицЬІу ІигпійЬесІ шліо 
аіі £00с1 луогкв." (2 ТітоіЬу 3:16,17) ТЬіз риЬ-
Исаііоп а і іетріз іо риі іЬе ВіЬІе іп а вітріє 
т/ау ЬеГоге іЬе реоріе ЛУЬО луапі іо кполу іЬе 
ігиіЬ. І і ів поі ехресіесі і і ЛУІІІ Ье арргесіаіесі 
ог ивесі Ьу оіЬегв. ТЬе 8сгіріигев сопіаіп іЬе 
ТУогсІ оі Оосі, апсі іЬе вате ів ігие апсі із іЬе 
ргорег ^іпсіе іог іЬе т а п ЛУЬО луапіз іо кполу 
апсі іо сіо луЬаі ів гі§Ьі. "ТЬу ЛУОГСІ ів а і а т р 
ипіо т у іееі, апсі а НцЬі ипіо т у раіЬ. ТЬу 
лгогсі ІВ ігие і г о т іЬе Ье^іппіп§; апсі еуегу опе 
оі іЬу гі^Ьіеоиз з'ис1§тепіз епсІигеіЬ іог ЄУЄГ. 
І гезоісе аі іЬу ЛУОГСІ, аз опе іЬаі ГтсІсіЬ £геаі 
вроії. І Ьаіе апсі аЬЬог Іуіпд; Ьиі іЬу Іалу сіо 
І ІОУЄ."—Рзаїт 119:105, І60,162,163. 

Левиз, іЬе регіесі Опе, іезііґіссі сопсегпіпд 
Оосі'з \Уогс1 ав лугіііеп іп іЬе ВіЬІе, апсі ваісі: 
"ТЬу ЛУОГСІ ів ігиіЬ." (ЛоЬп 17:17) Ьеі по т а п 
сопеїисіе, ЬОЛУЄУЄГ, іЬаі іЬе теге роззеввіоп оі 
іЬе ВіЬІе ог ап оссавіопаї геасііп^ ОУЄГ іехіз 
іЬегеоі із зиЙісіепі іо епаЬІе Ь і т іо Ье ЛУІЗЄ. 
Мапу регзопз зау: "І Ьауе ІЬе ВіЬІе апсі кполу 
у/Ьаі іі іоасЬез"; апсі уеі іЬеу аге епіігеїу І£по-
гапі оі луЬаі іі сопіаіпв, апсі оі іЬе теапіп^ 
іЬегеоі. ТЬе ВіЬІе із іЬе ^геаіезі віогеЬоиве оі 
кполу1ес1§е апсі луізсіот. А т а п ЛУЬО сіевігез іо 
кполу іЬе ігиіЬ т и з і віисіу ІЬе ВіЬІе апсі іЬиз 
віисіу іо ВЬОЛУ Ьітвеїі арргоуесі оі Оосі, апсі 
поі Ье азЬатес! іо аскполУІесІ£е іо аіі іЬаі аіі 
£оосі іЬіп§з ргосеесі і г о т іЬе АІті&Ьіу Оосі. 
(2 ТітоіЬу 2:15) А т е е к регвоп із опе ЛУЬО 
Ьав ап Ьопезі сіезіге іо іеагп; апсі і і зисЬ а 
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т а п аррііез Ьітвсіі іп СосГв арроіпіесі луау 
Ііе ів сегіаіп іо Іеагп, ав іі із у/гіїіеп: "ТЬе 
теек ЛУІІІ Ье £иі(іо іп з'исі^тепі, апсі ІЬе теек 
ЛУІІІ Ье іеасЬ Іііз луау. АП іЬе раіЬв о£ іЬе Ьогсі 
аге тегсу апсі Ігиііі ипіо зиск аз кеер Ьів соуе
папі апсі Ьів ієзіітопіез."—Рзаїт 25: 9,10. 

Мапу геїі^іоив сіег&утеп сіепу ІЬе ВіЬІе. 
Апсі луЬу? Весаизе ІЬеу аге поі т е п оі Оосі, 
Ьиі аге оп Ніс ВЄУІГВ зісіе. А11 Ьі^Ьег сгіїісз 
аге іп іЬів сіазв. 8исЬ теп аге луізе іп ІЬоіг 
ОЛУП сопсеііз апсі сіезіге Іо вЬіпе іп іЬе еуев оі 
оіЬег т е п апсі Ьауе ІЬе Ьопог апсі ргаіве ЛУЬІСЬ 
ргорогіу Ьеіопдз іо ІЬе АІтіагЬіу Оосі, апсі іЬиз 
ЗЬОЛУ іЬешосІУсз іп іЬе Бетії'з сотрапу. Тіюу 
розвезв луогкіїу луізсіот, ав іі ів лугіііеп: "Еог 
іі із лугіііеп, І ЛУШ сіезігоу ІЬе луізсіот оі ІЬе 
ЛУІВЄ, апсі ЛУІІІ Ьгіп£ іо поіЬіп^ ІЬе ппсіегвіапсі-

оІ іЬе ргисіепі. ЛУЬеге ів іЬе ЛУІВЄ! ЛУЬОГЄ 
із іЬе всгіЬе? ЛУЬЄГЄ із ІЬе сіізриіег оі іЬіз 
ЛУОГІСН ЬаіЬ поі Оосі тасіе іооїізЬ ІЬе луізсіот 
оі іЬіз ЛУОГІСІ? Весаизе іЬе іооїізітезв оі Оосі 
із ЛУІКЄГ ІЬап піеп; апсі іЬе луеакпезз оі Оосі ів 
зігоп^ег ііюп теп."—1 СогіпіЬіапз 1:19, 20, 25. 

ТЬе оріпіоп о£ а т а п із оі по лга1ие ЛУЬЗІРО-
ЄУСГ і і іЬаі оріпіоп ехргеззесі із сопігагу Іо 
ІЬе ЛУогсІ оі Оосі. Ті уои ІОІІОЛУ ІЬе іеасЬііій'а 
оі т е п уои аге сегіаіп іо гепіаіп іп сіагкпезз. 
АП теп аге Ьу паіиге ітрегіесі, апсі топ ^голу 
іп кполуїесірге апсі луізсіот опіу луЬєп ІЬеу зеек 
іо кполу апсі іо сіо іке луііі оі Оосі; апсі іог іЬаі 
геазоп ІЬе т а п УЛЮ сіеиіез ІЬе ВіЬІе аз ІЬе іп-
врігесі ~\Уогс1 оі Оосі ів а іооїізЬ регзоп, луЬеіЬсг 
іЬаі т а п Ье а сіег^утап ог а Ьосіеаггіог. То 
ігизі іп ІЬе оріпіоп оі т а п із іоіїу апсі Іеасіз 
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іо сегіаіп сіезігисііоп. "Риі поі уоиг ігизі іп 
ргіпсез, пог іп іііе еоп оі т а п , іп \уЬот іііеге 
із по Ьеір." (Рза їт 146: 3) Виі іо Іеагп оі апсі 
ігизі іп апсі іоііолу Оосі'з сіігесііоп Іеасіз іо Ніе 
апсі Ьарріпезз. "Тгизі іп іЬе Ьогсі ЛУІІЬ аіі іЬіпе 
Ьеагі; апсі іеап поі ипіо іЬіпе О\УП ипсіегвіаіісі-
іп£. Іп аіі іЬу луауз аскпо\у1ес1е;е Ьіт , апсі Ье 
зЬаІІ сіігесі іЬу раіЬз." (РГОУЄГЬЗ 3: 5, 6) "Апсі 
іЬіз із іііе еіегпаї, іЬаі ІЬеу тідЬі кполу іЬее 
іЬе опіу ігие восі, апсі .Тезиз СЬгізі, ЛУЬОШ іЬои 
Ьазі єепі." (ЛоЬп 17:3) І і а т а п сіезігез іо 
кполу іЬе ігиіЬ, іЬеп Ье т и з і ргоуе аіі іЬіп§а 
Ьу іЬе ЛУогсІ оі Сосі, ЛУЬІСЬ із ігие, апсі т и з і 
Ьоісі іаві іЬаі \уЬісЬ із іп Ьагтопу ЛУІІЬ іЬе 
"УУОГСІ ОІ СОСІ. А11 іЬіп^з еізе аге оп іЬе зісіе 
оі тап ' з епету.—1 ТЬеззаІопіапз 5:21. 

ТЬе Вєуіі із іЬе ргіпсе оі сіагкпезз, апсі Ье 
риіз іогіЬ Ьіз Ьезі епсіеауогз іо кеер іЬе реоріе 
іп і^погапее оі іЬе ігиіЬ апсі іЬегеіоге іо ЬоМ 
іЬет іп сіагкпезз. ЛУЬу сіо геїідіоиз іеасіегз, іЬе 
сіег^утеп, ігу іо кеер ІЬе реоріе і г о т зіисїу-
іп£ апсі ипсіегзіапсіівд іЬе ВіЬІе? ЛУЬу Ьауе 
іЬеу іпзігисіесі іЬе реоріе оі іЬеіг соп^ге^а-
ііопз іо геіизе іо геасі апуіЬіп^ іЬаі ехріаіпз 
іЬе ВіЬІе? ЛУку сіо іЬеу іеіі іЬе реоріе іо сіе
зігоу Ьоокз, зиск аз іЬіз опе, іЬаі ргезепіз опіу 
іЬе ВіЬІе УІЄЛУ? ТЬе апзлуег із, Ьесаизе іЬеу 
аге іЬе адепіз оі апсі гергезепіаііуез оі іЬе 
ВЄУІІ, ууЬеіЬег іЬеу аге алуаге оі іЬаі іасі ог 
поі, Ьесаизе Ье УУЬО ІЗ поі іог іЬе Ьогсі із 
а§аіпзі Ь іт . (МаііЬелу 12:30) Рог зетаЬ геа-
зопз іЬеу сіезіге іо кеер ІЬе реоріе іп і^погапсе 
зо іЬаі іЬе сіегду т а у Ьоісі ікс реоріе іп зиЬ-
З'есііоп іо іЬетвеїуез, гесеіуе іЬе Ьопог апсі 
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ріаисіііз оі іпе реоріе, апсі аізо іпе йпапеіаі 
зиррогі іпаі сотез Ьу геазоп оі ІЬе іпйиепсе 
іЬеу Ьауе оуєг іЬе реоріе. 

ЛУНУ ТНЕ БЕУІЬ ІЛУЕ5 
Іп іЬаі 1оп£ регіосі оі і і т е і г о т Есісп іо 

Моипі Зіпаі, ЛУЬЄП іЬе Ізгаеіііез §аіЬегес1 іЬеге 
аі Оосі'з соттапсі, іЬе ВЄУІІ апсі Ьіз ап^еіз 
оррозесі Оосі апсі орргеззесі апсі аШісіес! аіі т е п 
\УЬО Ьасі ігіесі іо сіо гі&Ьі апсі ЗЄГУЄ ООСІ, апсі 
іЬе ВЄУІІ Ьасі виссеесіесі іп іигпіпд т о з і оі іЬе 
Ьитап гасе алуау і г о т Оосі. ЕУЄП Мозез апсі 
Аагоп іоипсі іЬетвеїуез іп а з 'ат Ьесаизе оі 
іЬе іпйиепсе ехегеівесі ОУЄГ іЬе реоріе Ьу 8аіап 
апсі Ьіз ап^еїз. ТЬе ВЄУІІ Ьасі іпйісіесі §геаі 
рипізЬтепі ироп іЬе Ізгаеіііез ЛУЬЄП іп Е^урі, 
апсі полу Оосі Ьасі сіеііуегесі іЬет апсі іЬеу віоосі 
аі іЬе іооі оі Моипі Віпаі іо ГЄСЄІУЄ ІЬе іалу 
і г о т Оосі'з Ьапсі, іЬаі іЬеу т і^Ь і Ье ВЬІЄІСІЄСІ 
і г о т іЬе ВеуіГв аііаск. "УУ'ЬІІЄ Мовев луаз іп 
іЬе тоипіаіп гесеіуіп§ іЬе іалу аі іЬе Ьапсіз оі 
Оосі, іЬе ВЄУІІ оуеггеасЬесІ іЬе Ізгаеіііез апсі 
саизесі іЬет іо іигп іо ісіоіаігу ог геїі^іоиз 
луогвЬір. Мапу Ьауе авкесі, апсі віііі азк, ^УЬу 
сіісі поі Оосі кііі іке ВЄУІІ іЬеп ог Ьеіоге іЬаі 
і і т е апсі враге т е п і г о т Ьіз орргевзіуе Ьапсі 
апсі Ьіз луіскесі сіесерііоп? ТЬе ВЄУІІ апсі Ьів 
луіскесі ап^еіз сопііпие іо орегаіе ЄУЄП ІО ІЬІЗ 
уегу сіау, ШИп£ іЬе еагіЬ луііЬ уіоіепсе, апсі 
іЬе реоріе ЛУІІЬ сігеасі. ЛУЬу сіоез ІЬе зизі апсі 
1ОУІП£ Оосі регт і і іЬе ВЄУІІ іо гетаіп аііуе 
апсі саггу оп Ьіз луіскесіпезв? 

ТЬе апвлуег із £ІУЄП іп Ьгіеі аі ІЬів роіпі, 
апсі іЬеп іЬе ргооі ЛУІІІ ІОІІОЛУ, іо ЛУІІ: Весаиве 
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іЬе Б отії сіссіагесі Ьіз аЬіІііу іо іигп аіі т е п 
алуау і г о т Сосі, апсі Ье сЬа11еп£ес! Оосі іо риі 
а т а п оп іЬе еагіЬ ЛУЬО луоиісі гетаіп ігие апсі 
іаііЬіиІ іо ТеЬоуаЬ ЛУЬЄП риі іо іЬе іезі Ьу іЬе 
БЄУІІ. ТЬаі сЬаІІеп^е риі аі іззие іЬе гі^Ьіеоиз 
п а т е апсі ЛУОГСІ ОІ іЬе АІті^Ьіу Оосі. ТЬе еііесі 
оі іЬе сЬаІІеп^е луаз іо сіесіаге іЬаі ЛеЬоуаЬ 
Оосі із поі зиргете, Ье із поі аіі-ролуегіиі. Оосі 
соиісі Ьауе кіііесі іЬе Белтії іттесііаіеіу. Виі 
зиррозе Ье Ьасі кіііесі Ь і т апсі Ьіз луіскесі аіщеіз 
аі іЬе і і т е оі іЬе геЬеШоп ог аі ІЬе і і т е оі 
іЬе Йоосі, апсі Ьеіоге іЬе БЄУІІ Ьасі Ьееп §іуеп 
а сЬапсе іо орргезз іЬе Ізгаеіііез, луЬаі луоиісі 
Ьауе Ьееп іЬе гезиіі! Іі соиісі Ьауе Ьееп еазіїу 
заісі іЬеп іЬаі іЬе БЄУІІ Ьасі поі Ьееп £Іуеп іЬе 
оррогіипііу іо ргоуе ЛУЬО ІЗ зиргете. ТЬе диез-
ііоп оі зиргетасу луоиісі поі Ьауе Ьееп зеіііесі 
іп іЬе тіпсіз оі оіЬег егеаіигез. Іі опе сгеаіиге 
со'иісі сісіеаі Оосі, іЬеп іЬе іоипсіаііоп іог іаііЬ 
апсі оЬесІіепсе іп Оосі луоиісі Ье іог ЄУЄГ зЬакєп. 
ТЬе Ьогсі Оосі луоиісі &ІУЄ іЬе БЄУІІ а іиіі оррог
іипііу іо ргоуе Ьіз сЬа11еп§е Ьеіоге зеіі1іп§ іЬе 
^ие8Ііоп іог ЄУЄГ. 

РЬагаоЬ луаз іЬе БЄУІГЗ гергезепіаііуе іп 
Е§урі апсі Ьасі сіейесі ЛеЬоуаЬ Ьу гаізіп§ іЬе 
^иезііоп: "ЛУЬо із [ЛеЬоуаЬ], іЬаі І зЬоиІсІ оЬсу 
Ьіз уоісе?" ТЬе БЄУІІ Ьітзеїі Ьасі орепіу сіейесі 
ЛеЬоуаЬ. ТЬеп Оосі еаизесі Мозез іо ЛУГІІЄ СІОЛУП 
іп ЇІіз засгесі Воок іЬе геазоп луЬу ЛеЬоуаЬ Оосі 
рсгтіііесі іЬе Вєуіі апсі Ьіз ап§е1з іо саггу оп 
іЬеіг луіскесіпезз апсі луку Ье Ьаз поі уеі сіе
зігоуесі і Ь е т ; апсі іЬаі сіесіагаііоп, ЛУЬІСЬ ІЗ ап 
апзлуег іо іЬе іоге^оіпд ^ие8ііоп, із ІЬіз: "Виі 
іог іЬіз саизе Ьауе І аііолуесі іЬее іо гетаіп, 
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іп огсіег іо ЗЬОЛУ іЬее т у ролуег; апсі іп огсіег 
іЬаі іЬеу т а у ргосіаіт т у пате ІЬгои^Ьоиі 
аіі іЬе еагіЬ." (Ехосіиз 9:16, Ьеезсг) ТЬе сісс-
Іагаііоп аррііесі іо іііе СЄУІІ зресійсаііу апсі іо 
Ьіз іпеп гергезепіаііуе оп іпе еагіЬ, РЬагаоЬ, 
іЬе гшег оі іЬе сЬіеі ЛУОГІСІ ролуег. 

Віаіесі іп соштоп рЬгаве, ІЬе АІті^Ьіу Оосі 
сіесіагесі Ье ЛУОШСІ регт і і 8аіап апсі Ьіз азво-
сіаіесі СІЄУІІЗ іо Ьауе аіі іЬе горе роввіЬІе апсі 
а ігее Ьапсі іо риі іогіЬ іЬеіг уегу зігепиоиз 
еііогіз а^аїпві Ніш; іЬаі іп Ьіз ол\7п сіие і і т е 
Ье луоиісі ЗЬОЛУ Ьіз асіуегзагіез Ьіз зиргете 
ролуег Ьу с1езІгоуіп£ іЬет апсі аіі іЬеіг вир-
рогіегз, апсі іЬеіг луогкз оі луіскесіпезз; ІЬаі 
Ьеіоге с1е8І,гоуіг]£ ІЬет Ье луоиШ саиве Ьіз ОЛУП 
п а т е апсі Ьіз зиргетасу іо Ье сіесіагесі іЬгои^Ь-
оиі ІЬе еагіЬ, іо іЬе епсі іЬаі іЬе епетіез т і^Ьі 
Ьауе іиіі ууагпіп^ апсі поіісе оі іЬеіг сотіп£ 
сіееігисііоп, апсі іЬаі, іЬе реоріе оі $оос1 ЛУІІІ 
іолуагсі Сосі т і§Ьі Ье луагпесі апсі Йее і г о т 
Ваіап, апсі іаке іЬеіг віапсі оп іЬе зісіе оі 
ЛеїюуаЬ Сосі, апсі йпсі ргоіесііоп апсі зесигііу. 
ТЬаі ^ие8ііоп аі іззие т и з і Ье іиііу апсі сот-
ріеіеку сіеіегтіпесі іог ЄУЄГ іп іауог оі ^ Ь о -
уаЬ Сосі іп огсіег іЬаі Ьіз пате апсі ЛУОГСІ Ье 
уіпсіісаіесі. ВисЬ із іЬе геазоп ууЬу Сосі рег-
тіііесі іЬе лласкесі опез іо сопііпие іп іЬе еагіЬ, 
апсі Ье £ІУЄ8 Ьіз зиге ЛУОГСІ іЬаі іп сіие і і т е Ье 
ЛУІІІ сотріеіеіу сіезігоу а.11 оі ІЬет. КОЛУ іЬе 
і і т е Ьаз соте іог Ьіз п а т е іо Ье сіесіагесі 
іЬгои^Ьоиі аіі іЬе еагіЬ, апсі іог іЬаі геазоп 
іЬезе £геаі ігиіЬз аге ПОЛУ Ьеіп£ Ьгои§Ьі іо 
іЬе аііепііоп оі іЬе реоріе, Ьу іЬе ЬогсГз цгасе. 
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Виі луЬу Ьаз Сосі регтіііесі іпе ВЄУІІ ІО ор-
ргезз апсі атісі іЬове регзопз оп еагіЬ ЛУЬО 
Ьауе а^геесі іо ЗЄГУЄ Н І Ш 1 "УУЬу Ьаз Ье поі ваіе-
^иагсіесі іЬезе ІаііЬіиІ опез і г о т аіі аззапііз 
оі іЬе ВЄУІІ? ТЬе апзлуег із іЬаі іі Оосі зЬошсІ 
сіо зо, іЬеп ІЬе ВЄУІІ луоиісі поі Ьауе а ігее Ьапсі 
іп Ьіз еііогі іо ргоуе Ьіз луіскесі сЬа11сп§е; апсі, 
іигіЬегтоге, ІЬозе ЛУЬО Ьауе а^геесі іо зегуе 
Оосі соиісі ргоуе іЬеіг іпіе^гііу апсі іаііЬіиІ-
пезз іо Оосі опіу Ьу гезізііп£ іЬе аззаиііз оі 
іЬе ВЄУІІ, апсі ипсіег аіі сопсііііопз оі регвеси-
ііоп сопііпиіпд іо таіпіаіп іЬеіг іпіе^гііу іо-
луагсі Оосі. Еог іЬаі геазоп Оосі Ьаз гереаіесПу 
віаіесі іо іЬозе ЛУЬО ВЄГУЄ Ь і т Ьіз рготізе іо 
ргевегуе іЬет апсі §ІУЄ іЬет еуег1авіііі£ Иіе 
апсі іЬаі Ье ЛУІІІ сіевігоу аіі іЬе луіскесі: "ТЬе 
Ьогсі ргезегуеіЬ аіі іЬет іЬаі ІОУЄ Ь і т ; Ьиі 
аіі іЬе луіскесі ЛУІІІ Ье сіевігоу." (Рваїт 145: 20) 
"Ве іЬои іаііЬіиІ ипіо сІеаіЬ, апсі І ЛУІІІ £ІУЄ 
іЬее іЬе СГОЛУП оі 1ііе."-Кеуе1аііоп 2:10, А.В.У. 

ЛОВ ЕИЗАМРЬЕ 
ТЬе 8сгіріигез зресійсаііу п а т е зоте т е п 

ЛУЬО ЛУЄГЄ іаііЬіиІ апсі ігие іо ЛеЬоуаЬ апсі ЛУЬО 
ЛУІІЬЗІООСІ іЬе ВЄУІІ. ТЬеве т е п патесі іпсіисіе 
АЬеІ, ЕпосЬ, КоаЬ, АЬгаЬат, ЛоЬ апсі Мозез. 
Оосі Ьав ивесі ІаііЬіиІ т е п іп і і тез оі окі аз 
епватріев ог іурсз оі £геаіег іЬіп^з іо соте 
іо равв. Атоп^ іЬозе ЛУЬО ЛУЄГЄ во изесі луаз 
.ТоЬ. ТЬе ріаее оі ЬаЬііаііоп оі іЬе Белаї апсі 
Ьіз ап^еїв луаз апсі ів, ассогсііпд іо іЬе Всгір-
іигоз, іп "іЬе Іапй оі Ма^о^". (Егекіеі 38:2) 
Іп іЬе сіауз оі ЛоЬ їЗаіап Ьасі поі Ьееп Ьаггесі 
і г о т Ьеауеп Ьиі Ьасі іЬе ргіуііе^е оі арреагіп§ 
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£гот і і т е іо і і т е Ьеіоге іЬе АІтідЬіу восі. 
І і арреагв ІЬаі і г о т і і т е іо і і т е іЬе ІаііЬіиІ 
вопв оі восі ргевепіесі іЬетвеїуез Ьеіоге ЛеЬо-
уаЬ: "А^аіп ІЬеге луаз а сіау ЛУЬЄП іЬе вопв оі 
восі сате іо ргезепі іЬетзеїуев Ьеіоге ІЬе 
Ьогсі, апсі Ваіап сате аізо атоп§ іЬет іо рге
зепі Ьітзеїі Ьеіоге іЬе Ьогсі."—ЛоЬ 2:1. 

То Ье зиге, ЛеЬоуаЬ кпелу і г о т луЬепее 8аіап 
саше, Ьиі Ье Ьеісі соттипісаііоп ЛУІІЬ Ваіап 
тапііезіїу іог ІЬе ригрозе оі так іп§ а рісіиге 
£огсіе11іп£ ЬОЛУ ІаііЬіиІ т е п аге ігіесі апсі іезіесі 
Ьу ІЬе БЄУІІ : "Апсі ІЬе Ьогсі ваісі ипіо Ваіап, 
Е г о т луЬепсе сотезі ІЬои? Апсі Ваіап ап-
ЗЛУЄГЄСІ іЬе Ьогсі, апсі ваісі, Г г о т §оіп§ іо апсі 
іго іп іЬе еагіЬ, апсі і г о т луаїкіп^ ир апсі 
СІОЛУП іп іі. Апсі іЬе Ьогсі ваісі ипіо Ваіап, Наві 
ІЬои сопвісіегесі т у вегуапі ЛоЬ, ІЬаі ІЬеге із 
попе Нке Ь і т іп іЬе еагіЬ, а регіесі апсі ап 
иргі^Ьі т а п , опе ІЬаі іеагеіЬ восі, апсі ЄВСЬЄЛУ-
еІЬ ЄУІІ? апсі вііП Ье ЬоІсІеіЬ іазі Ьіз іпіе^гііу, 
аІіЬои^Ь ІЬои тоуесіві т е а^аіпві Ьіт , іо сіе
зігоу Ь і т луііЬоиі саизе. Апсі Ваіап апвлуегесі 
ІЬе Ьогсі, апсі заісі, Вкіп іог вкіп; уеа, аіі іЬаі 
а т а п ЬаіЬ ЛУІІІ Ье &ІУЄ іог Ьіз Иіе. Виі риі 
іогіЬ ІЬіпе Ьапсі ПОЛУ, апсі іоисЬ Ьіз Ьопе апсі 
Ьіз ЙезЬ, апсі Ье ЛУІІІ сигзе іЬее іо ІЬу іасе. 
Апсі ІЬе Ьогсі ваісі ипіо 8аіап, ВеЬоІсІ, Ье із 
іп ІЬіпе Ьапсі; Ьиі зауе Ьіз Іііе. 8о ЛУЄПІ 8аіап 
іогіЬ і г о т іЬе ргезепсе оі іЬе Ьогсі, апсі зто іе 
ЛоЬ ЛУІІЬ воге Ьоіїз, і г о т іЬе воіе оі Ьіз іоої 
ипіо Ьіз СГОЛУП."—ЛоЬ 2: 2-7. 

ВоиЬНевв Ваіап іаипіесі Л"еЬоуаЬ Ьу еа11іп§ 
Ьів аііепііоп іо іЬе іасі ІЬаі опіу а ІЄЛУ т е п 
віпсе ІЬе і і т е оі ІЬе Йоосі Ьасі віоосі Ьу ЛсЬо-
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уаЬ, іпаі т о з і о і іЬет Ьасі $опе ЛУІІЬ іЬе БЄУІІ, 
апсі іЬаі іі ІЬо БЄУІІ Ьасі а сЬапсе Ье сошсі т а к е 
іЬет аіі іогєаке Оосі. ТЬаі лл7аз а сіеґіапі еііаі-
іеп^е і о ЛеЬоуаЬ Оосі, апсі Ье ассеріесі іЬе сЬаІ-
Іеп^е. ЛоЬ \уаз гісЬ іп еагіЬГу ^оосіз апсі зиг-
гошісієсі Ьу а Ьарру іат і їу апсі еп"|оуес1 ^оосі 
ЬєаШі, реасе апсі ^и і е іпе83 . ТЬе БЄУІІ сіесіагесі 
іЬаі, і і іЬозе іЬіп^з \УЄГЄ іакеп алуау і гот Ь іт 
Ье луоиісі сигзе Оосі іо Ьіз іасе. Іп апзлуег і о 
іЬаі сЬа11еп§е ЛеЬоуаЬ заісі: "ВеЬоІсІ, Ье із іп 
іЬу Ьапсі"; іЬаі із, 'уои аге аі ИЬсгіу іо таке 
Ь і т спгзе т е іі уои сап.' ТЬегеаііег 8аіап іЬе 
БЄУІІ айііеіесі ЛоЬ луііЬ а ІоаіЬзоте сіізеазе, 
і г о т ЛУЬІСЬ Ье зиігсгссі зо іеггіЬІу іЬаі Ьіз олуп 
ЛУІІЄ заісі іо Ь і т : " Б О Б І іЬои зіііі геіаіп ІЬіпе 
іпіедгііу? сигзе Оосі, апсі сііе." (ЛоЬ 2:9) Виі 
ЛоЬ зіоосі й г т атісІ8і аіі іЬіз ісзі апсі таіп-
іаіпесі Ьіз іпіе^гііу іолуагсі Оосі. ТЬеп іЬе БЄУІІ 
іигіЬег ашісіесі ЛоЬ Ьу саизіп^ сегіаіп ріоиз-
іасесі ге1І2;іопієІ8 іо іогтепі Ьіт , апсі іЬгои§Ь 
іі аіі ЛоЬ таіпіаіпесі Ьіз іпіедгііу, гешаіпесі 
і і гт апсі ігие і о іЬе Мозі Ні§Ь. 

ТЬаі лл'ЬісЬ із гесогсіесі сопсегпіп^ іЬе ехрегі-
епсез оі ЛоЬ із ап епзатріе о і іЬозе ЛУЬО епсіиге 
виГіегіпр; іог гі^Ьіеоизпезз' заке апсі ЛУЬО іп іЬе 
іасе оі аіі таппег о і регзесиііоп апсі рипізЬ-
т е п і таіпіаіп іЬеіг іпіе£гііу іолуагсі Оосі. Ли5І 
ллтЬу Оосі луоиісі регт і і іЬе БЄУІІ іо ргоееесі 
ЛУІІЬ а ігее Ьапсі іп оррозіііоп іо Ніш апсі іп 
регзесиііоп о і іЬозе лл'Ьо ЗЄГУЄ ООСІ луаз поі ге-
уеаіссі аі іЬе і і т е і о апуопе, поі ЄУЄП ІО іЬе 
ап^еїз. ТЬаі Оосі Ьасі а йхесі і і т е іп ЛУЬІСЬ ІО 
т а к е кпол/п іЬе геазоп із сегіаіп, ЬОЛУЄУЄГ, апсі 
єхасіїу оп і і т е Оосі ЛУІІІ Ьгіпд іЬе епііге іззие 
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іо а сіітах іо Ьіз ОЛУП £Іогу. ЛУЬаі ІОІІОЛУЄСІ 
ЗЬОЛУВ іііаі Ііе Ьаз регтіііесі іпе БЄУІІ ІО і е т р і 
т е п іог сепіигіез, апсі рагііепіагіу іЬгои^Ь іЬе 
орегаііоп оі гє1І£Іоп, ивіпд іі аз ап твігшпепі 
іо саггу опі Ьіз луіскесі сЬаІІепде. ТЬе сіау оі 
гескопіп£ із аі Ьапсі, ЛУЬЄП іЬе іззие т и з і Ье 
зеіііесі, апсі іЬегеіоге іі із Оосі'з сіие і і т е іо 
таке кполуп іЬе геазоп іо аіі іЬове ЛУЬО аге 
<Ші§епі іо Ьауе а ргорег ипсіегвіапсііпд. 

І З К А Е Ь О К О А К І 2 Е О 

ТЬе (1е8сепс1апі8 оі ЛасоЬ, ПОЛУ саііесі Ізгаеі, 
ЛУЄГЄ огдапігесі іпіо а паііоп апсі риі ипсіег іЬе 
ІеасІегзМр оі Мозез. І і луаз аііег іЬе Ізгаеіііез 
Ьасі Ьееп тігасиїоизіу сіеііуегесі і г о т Едурі, 
апсі ЛУЬІІЄ іЬеу ЛУЄГЄ епсатресі аі іЬе Ьаве оі 
Моипі 8іпаі, ІЬаі Оосі £ауе іо іЬаі реоріе Ьіз 
іипсіатепіаі Іалу апсі Ьіз зіаіиіез. Тем із а вут
ЬоІіс питЬег сіепоііп^ сотріеіепезз, апсі луЬаі 
із £епега11у саііесі "іЬе іеп сошшапсітепів" 
геаііу теапз аіі ог іЬе сотріеіе зіаіетепі оі 
Оосі'з іипсіатепіаі Іалу іо т а п . Ніз зіаіиіез 
зресііісаііу сіейпе тап ' з сіиіу іо Ье регіоїшссі 
іп Ьагтопу ЛУІІЬ іЬе іипсіатепіаі іалу. ТЬе па
ііоп оі Ізгаеі луаз іп сіігесі сопігазі іо аіі оіЬег 
паііопз апсі реоріез Ьесаизе Ізгаеі луаз іЬе рео
ріе сЬовеп Ьу іЬе Ьогсі Оосі іог Ьітзеїі, апсі 
Ьу апсі іЬгои^Ь ЛУЬІСЬ реоріе Ье луоиісі апсі сіісі 
т а к е ргорЬеііс ріеіигез іогезЬасІолуіп^ £гсаіег 
іЬіп^з іо соте іо разз іп іЬе іиіиге.—1 Согіп-
Шапз 10:11. 

Моіе Ьеге ЬОЛУ ООСІ £ауе іо іЬаі реоріе іЬе 
іипсіатепіаі Іалу, луЬісЬ іипсіатепіаі Іалу ар-
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рііев іо аіі реоріе ЛУЬО шісіегіаке іо сіо іпе т і ї 
оі Сгосі: "Іп іЬе іЬігсі топіЬ, ЛУЬЄП іпе сШІсІгеп 
оі Ізгаеі ЛУЄГЄ £Опе іогіїї опі оі іпе іапсі оі 
Е§урі, іпе з а т е сіау сате іЬеу іпіо іЬе ЛУІІСІЄГ-
пезз оі 8іпаі. Еог іпеу ЛУЄГЄ сіерагіесі і г о т 
КерМсІіт, апсі ЛУЄГЄ соте іо іііе сіезегі оі 8іпаі, 
апсі Ьасі ріісЬесі іп іЬе луіїсіегпезз; апсі іЬеге 
Ізгаеі сатресі Ьеіоге іЬе тоипі. Апсі Мозез 
ЛУЄПІ ир ипіо восі, апсі іЬе Ьогсі саііесі ипіо 
Ь і т оиі оі іЬе тоипіаіп, зауіп^, ТЬиз зЬаІі 
іЬои зау іо іЬе Ьоизе оі ^ с о Ь , апсі іеіі іЬе 
сЬіїсІгеп оі Ізгаеі: Уе Ьал'е зееп луЬаі І сіісі 
ипіо іЬе Е^урііапз, апсі ЬОЛУ І Ьаге уои оп 
еа&іез' луіп§з, апсі Ьгои^Ьі уои ипіо тузеї і . 
І\Голу іЬегеіоге, і і уе ЛУІІІ оЬеу т у уоісе іпсіеесі, 
апсі кеер т у соуепапі, іЬеп уе зЬаІІ Ье а реси-
Наг ігеазиге ипіо т е аЬоуе аіі реоріе: іог аіі 
ІЬе еагіЬ із т іпе. Апсі уе зЬаІІ Ье ипіо т е а 
кіп§с1от оі ргіезіз, апсі ап Ьоіу паііоп. ТЬезе 
аге іЬе ЛУОГСІЗ ЛУЬІСЬ ІЬои зЬаІі зреак ипіо іЬе 
сЬіїсІгеп оі Ізгаеі. Апсі Мозез сате, апсі саііесі 
іог іЬе еісіегз оі іЬе реоріе, апсі Іаісі Ьеіоге 
іЬеіг іасез аіі іЬезе ЛУОГСІЗ ЛУЬІСЬ іЬе Ьогсі сот
тапсіесі Ь іт . Апсі аіі ІЬе реоріе апзлуегесі іо-
£еіЬег, апсі заісі, А11 іЬаі іЬе Ьогсі ЬаіЬ зрокеп 
ЛУЄ ЛУІІІ сіо. Апсі Мозез геіигпесі іЬе ЛУОГСІЗ ОІ 
іЬе реоріе ипіо іЬе Ьогсі."—Ехосіиз 19:1-8. 

.ТеЬоуаЬ Стосі соттипісаіесі іо Мозез Ьіз Іалу, 
ЛУЬІСЬ луаз ллтгіііеп ироп іаЬІез оі зіопе: "Апсі 
Ье &ауе ипіо Мозез, ЛУЬЄП Ье Ьасі тасіе а п епсі 
оі соттипіп^ ЛУІІЬ Ь і т ироп тоипі 8іпаі, ІЛУО 
іаЬІез оі іезіітопу, іаЬІез оі зіопе, лугіііеп ЛУІІЬ 
іЬе пп£ег оі Оосі." (Ехосіив 31:18) ТЬе ипііт-
ііесі ролуег оі іЬе А1тІ£Іііу Сгосі епаЬІез Ь і т іо 
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ЛУГІІЄ ироп зіопе аз ЛУЄІІ аз ироп ІЬе запсі. Еуегу 
регзоп ЛУЬО ЬЄІІЄУЄЗ іЬаі іЬе АІті^Ьіу Сосі 
ехізіз апсі іпаі Ье із іЬе гелуагсіег оі іЬет іЬаі 
ЗЄГУЄ Ьіт , сап геасіііу зее ЬОЛУ ООСІ тасіе ргоуі-
зіоп іог іЬе ВіЬІе Іо Ье лугіііеп апсі кері зесигеїу 
іЬгои^Ь аіі ІЬе сепіигіез. N0 опе Ьаз ЄУЄГ Ьееп 
аЬІе іо сіезігоу іЬе ВіЬІе, аІіЬои^Ь гереаіесі аі-
і етр і з Ьауе Ьееп тасіе іо сіо зо. І і із сегіаіп 
іЬаі іЬе ВЄУІІ Ьаз тасіе еуегу роззіЬІе сііогі 
іо сіезігоу іЬе ВіЬІе, апсі іп тосіегп і ітез раг
іісиїагіу Ье Ьаз изесі геІЬзіопізІз, ЛУЬО аго саііесі 
"Ьі^Ьег сгііісз", іо сіізсгесііі іЬе ВіЬІе апсі саизе 
іЬе реоріе іо геїизе іо ЬЄІІЄУЄ ІІ . 

КЕА5СЖ РОК ТНЕ ЬАЛУ 

І і еуегу сгеаіиге ЛУЄГЄ регіесі апсі оЬесІіейі 
іо ЛеЬоуаЬ Оосі іЬеге луоиісі Ье по пеесі іог а 
лугіііеп іалу ргезсгіЬіп^ луЬаі із гі^Ьі апсі сот-
тапс1іп£ іЬе реоріе іо геігаіп і гот луЬаі із 
ЛУГОП£. Регіесі егеаіигез аге тоуесі Ьу ипзеїі-
ізЬпезз іо сіо іЬаі ЛУЬІСЬ ІЗ гі§Ьі. ТЬе Ьитап 
гасе луаз ітрегіееі і гот іЬе і і т е оі іЬе ехриі-
зіоп оі Асіат і г о т Есіеп, апсі Ьу іЬе і і т е іЬе 
Ізгаеіііез ЛУЄГЄ СІЄІІУЄГЄСІ і г о т Е^урі тапкіпсі 
луаз тиеЬ сіергауесі Ьесаизе оі Ьіз іаіі апсі 
іЬе еопііпиесі іпйиепсе ехегсізесі ироп т а п Ьу 
8аіап. Ьалуз аге песеззагу іог ітрегіееі т е п 
іо Ьауе аз а зиге £иіс1е, іЬаі іЬеу т а у §о іЬе 
гі^Ьі луау. ТЬе Іалуз аге тасіе іог дизі зисЬ; 
аз іі із лугіііеп: "КПОЛУІП§ іЬіз, іЬаі іЬе Іалу із 
поі тасіе іог а гі^Ьіеоиз тап , Ьиі іог іЬе Іалу-
Іезз апсі сЬзоЬесІіепі, іог іЬе ип^осіїу апсі іог 
зіппегз, іог ипЬоІу апсі ргоіапе, іог шигсіегегз 
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оі іаіЬегз апсі піпгсіегегз оі тоіЬегв, іог т а п -
зіауегв."—1 ТітоіЬу 1: 9. 

ЬОУЄ, ЛУЬІСІІ ІВ іііе регіесі ехргезвіоп оі пп-
зсІйвЬпезз, із ІЬе сотріеіе іпШИшепі оі іЬе 
іалу, іЬегеіоге такіп& іке епіогсетепі оі Іалу 
иппесеззагу. (Котапв 13:10) ТЬе уегу езвепее 
оі іЬе іалу із лугіііеп іп іЬе Ьеагі оі еуегу сгеа
іиге іЬаі із іп іиіі Ьагтопу ЛУІІЬ Оосі апсі сіе-
Іі^Ьіз іо сіо Ьіз ЛУІІІ. Аі іЬе і і т е іЬе Тзгасіііез 
ЛУЄГЄ азветЬІесІ аі Моипі 8іпаі іЬе 1)СУІ1 Ьасі 
аітові аіі оі іЬе реоріе оп еагіЬ іп Ьів зегуісе, 
апсі іЬегеіоге аіі ЛУЄГЄ іп іЬе луау оі сіезігисііоп. 
ТЬе Івгаеіііев Оосі луоиісі заіе^иагсі і г о т іЬаі 
СІЄЯІГПСІІУЄ іпйиепсе. ТЬе іалу ЛУЬІСЬ Оосі §аус 
іо іке Івгаеіііез луав поі іог Оосі'з Ьепейі, Ьиі 
епіігеїу іог іЬе Ьепейі оі т а п . І і а т а п луаїкз 
ЛУІІЬ ікс БЄУІІ Ье ів сегіаіп іо сііе, Ьиі і і Ье 
таіпіаіпз Ьіз іпіе^гііу іолуагсі Оосі Ье ЛУШ 1ілте. 
ТЬегеіоге Оосі £ауе Ьів Іалу іЬгои^Ь Мозез іо 
іЬе ІзгаеШез апсі луЬісЬ аррііез іо аіі ЛУЬО луапі 
іо сіо гі^Ьі, апсі іЬе йгві іп огсіег апсі йгзі 
іп ітрогіапсе оі Ьіз соттапсЬпепіз ог їшісіа-
тепіаі Іалу із іЬіз, іо ЛУІІ: 

"Апсі Оосі враке аіі іЬезе ллтогс1в, вауіп£, І а т 
іЬе Ьогсі іЬу Оосі, ЛУЬІСЬ Ьауе Ьгои^Ьі іЬее оиі 
оі іЬе Іапсі оі Е^урі, оиі оі іЬе Ьоиве оі Ьопсі-
а^е. ТЬои вЬаІі Ьауе по оіЬег ^осів Ьеіоге т е . 
ТЬои вЬаІі поі т а к е ипіо іЬее апу £галтеп 
ітаде, ог апу Іікепезз оі апу іЬіп^ іЬаі із іп 
Ьеатеп аЬоуе, ог іЬаі ів іп іЬе еагіЬ ЬепсаіЬ, 
ог іЬаі із іп іЬе луаіег ипсіег іЬе еагіЬ: іЬои 
зііаіі поі Ьо\у СІОЛУП іЬувеІі іо іЬет, пог вегуе 
ІЬет : іог І іЬе Ьогсі іЬу Оосі а т а з'еаіоив Оосі, 
уізіііп£ іЬе іпі^иііу оі ІЬе іаіЬегв ироп іЬе спії-



К Е И С І О N 95 

сігеп ипіо ІЬе іііігсі апсі іоигіЬ ^епегаііоп оі 
іЬет іЬаі Ьаіе ше; апсі зЬелуіпд шегсу ипіо 
іЬоизапеїз оі' іЬет іЬаі ІОУЄ т е , апсі кеер т у 
соттапсітепіз."—Ехосіиз 20:1-6. 

ТЬе 1а\у оі" Оосі ПЄУЄГ сЬапуез, Ьесаизе Оосі 
ПЄУЄГ сЬап^ез. (МаїасЬі 3:6) Шз 1а\у роіпіз 
оиі іЬе ^ау іо еуег1азііп§ Ніе. N0 сгеаіиге 
ЛУІІІ ЄУЄГ Ье діуеп Ніе е\7еііазііп£ УУЬО шіііиііу, 
і і т і із, іпіепііопаїїу, уіоіаіез Оосі'з Іалу. І і т а п 
сЬоозез апоіЬег іот Ьіз £ос1, ЛеЬоуаЬ \УШ поі 
£гапі іо іЬаі т а п Ніе. Еог а т а п іо уіоіаіе 
іЬе іипсіатепіаі Іалу оі Оосі теапз іЬаі іЬаі 
т а п риіз Ьітзеїі оп іЬе зісіе оі іЬе БЄУІІ, \УЬО 
іЬегеіоге Іеасіз Ь іт іо сіезігисііоп. Еог іЬе 
Ьепейі оі т ап , іЬеп, Оосі ргоуісіесі іп Ьіз 1а\? 
іЬаі т а п зЬоиІсІ Ьауе по оіЬег ^осі Ьеіоге Ш т , 
Ьесаизе Оосі аіопе із іЬе зоигсе оі Ніе. 

УУііЬіп а зЬогі і і т е аііег іЬе ^іуіпд ОІ іЬе 
Іалу іо Ізгаеі, апсі ЛУЬІІЄ Мозез ууаз іп іЬе тоип
іаіп, іЬе Ізгаеіііез іп уіоіаііоп оі Оосі'з Іалу 
тасіе а £окіеп саіі аз ап і та^е іог луогзЬір, апсі 
іп рипізЬтепі іог іЬеіг зіп Оосі саизесі 3,000 
оі іЬе Ізгаеіііез іо Ье кіііесі іп опе сіау. 'Апсі 
Оосі ріадпесі іке реоріе, Ьесаизе іЬеу тасіе іЬе 
£0Іс1еп саіі.' (Ехосіиз 32 :28-35) ТЬе \уогзЬір-
іп£ оі іЬе Ізгаеіііез Ьеіоге іЬе £0Іс1еп еаіі \уаз 
іЬе ргасіісе оі геїідіоп, апсі іЬеу \уеге іЬегеіоге 
уісИіп£ іо іЬе іпйиепсе оі іЬе БЄУІІ. ЕОГ ООСІ 
ІО регті і іЬе реоріе, у/Ьот Ье Ьасі зеі азісіе 
іог Ьітзеїі, іо іпсіиїде іп геїідіоп, \уЬісЬ із оі 
іЬе БЄУІІ, луоиісі, іо Ье зиге, теап іЬаі Ье шоиісі 
регт і і іЬет іо аіі^п ІЬЄШЗЄІУЄЗ ЛУІІЬ ЬІЗ епету 
іЬе БЄУІІ. ТЬе такіп£ оі ап ітаде оі апуікіп^ 
іп Ьеауеп, зисЬ аз ап і та§е оі іЬе Ьогсі Ьітзеїі, 
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апсі Ьолуіп# СІОЛУП ог луогвЬіріп^ Ьеіоге іЬаі 
і та^е , ів а уіоіаііоп оі Сгосі'в іипсіатепіаі Іалу. 
То заіе^иагсі іЬет і г о т іЬе ВЄУІІ т е п аге сот
тапсіесі іо луогзЬір іЬе Ьогсі Оосі апсі геігаіп 
і г о т луогзЬіріп£ Ьеіоге іта^ев. ТЬе иве оі апу 
Ьіпсі оі іта&е іп соппесііоп ЛУІІЬ луогвЬіріпд 
іЬе Ьогсі ів а зіп, аз луШ Ье тоге іиііу сопвісі-
егесі Ьегеіпаііег, 

Оосі §ауе Ьіз іалу іо іЬе реоріе, іЬегеіоге, 
іо ваіе&иагсі іЬет і г о т іЬе іпйиепсе апсі ролуег 
оі іЬе ВеуіІ, У/ЬО, орегаііп^ сЬіеЙу іЬгои§Ь геїі
діоп, епсіеауогз іо іигп аіі реоріе алуау і г о т 
АІті^Ьіу Оосі. І і ів лугіііеп іп ІЬе 8егіріигев 
іЬаі ЛеЬоуаЬ Оосі #аус Ьіз ЛУОГСІ ОІ рготізе іо 
АЬгаЬат іЬаі Не луоикі гаіве ир а веесі апсі іп 
іЬаі зеесі іЬе оррогіипііу іог Ь1еввіп§в зЬоиІсІ 
соте іо аіі іЬе реоріез оі іЬе еагіЬ. АЬгаЬат 
рісіигесі Оосі Ьітвеїі, апсі Ьів зоп ог паіигаї 
зеесі, Ізаас, рісіигесі СЬгіві ^вив , іЬе ЬЄІОУЄСІ 
8оп оі ООСІ. ООСІ'З Іалу Іоокесі іоглуагсі іо іЬе 
еотіп£ оі іЬаі рготівесі веесі, СЬгізі ^ з и з , іЬе 
Еесіеетег оі тапкіпсі, апсі Не £ауе іЬе іалу Ье
саизе оі зіп, іо ваіе^иагсі Ьіз сЬовеп реоріе, іЬе 
Івгаеіііез, іЬаі іЬеу т і^Ьі Ье іп а ргорег соп-
сііііоп іо гесеіуе Ьів рготівесі зеесі ^ з и з ЛУЬЄП 
Ье сіісі соте. 

ТЬе зііиаііоп луаз іЬіз: Асіат Ьасі зіппесі, 
апсі Ьу іпЬегііапсе аіі тапкіпсі сате ипсіег іЬе 
еііесі оі іЬаі віп апсі сопсіетпаііоп, апсі іп сіие 
і і т е аіі т е п тив і регізЬ Ьу геазоп іЬегеоі ип-
Іевз зауесі Ьу апсі іЬгои§Ь Оосі'з ргоуівіоп іог 
і Ь е т : "УУЬегеіоге, аз Ьу опе т а п зіп епіегесі 
іпіо іЬе ЛУОГІСІ, апсі сІеаіЬ Ьу зіп; апсі во сІеаіЬ 
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раввесі ироп аіі теп , іог іЬаі аіі Ьауе зіппесі: 
іЬегеіоге, аз Ьу іЬе оііепсе оі опе з'исЬрпепі 
сате ироп аіі т е п іо сопсіетпаііоп; еуеп зо 
Ьу іЬе гі^Ьіеоизпезз оі опе іЬе ігее £Ііі сате 
ироп аіі т е п ипіо дивіійсаііоп оі Іііе." (Еотапз 
5:12,18) 'Тог іЬе луа§ез оі зіп із сІеаіЬ; Ьиі 
іЬе £Ііі оі Сосі із еіегпаї Ніе, іЬгои^Ь «Тезиз 
СЬгізі оиг Ьогсі."—Вотапз б: 23. 

ЛеЬоуаЬ Сосі із іЬе СІУЄГ оі Ніе, апсі Ьіз рго-
уіеіоп із іо £ІУЄ Ніе іЬгои§Ь Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, 
СЬгізі ^ з и з . Сосі'з £І£і оі Ніе із іо іЬозе \УЬО 
Ьауе апсі ехегсізе іаііЬ іп Сосі апсі іп СЬгізі 
^ в и з , іЬе рготізесі 8еес1, апсі ЛУЬО іЬегеіоге 
іаіііііиііу гезізі іЬе БЄУІІ. СОСІ Ьасі зеїесіесі 
іЬе Ізгаеіііез і г о т атоп£8І аіі іЬе реоріез оі 
еагіЬ апсі луоиШ ПОЛУ &ІУЄ іЬет ап оррогіипііу 
іо таіпіаіп іЬеіг іпіе§гііу іолуагсі Ь і т Ьу ЗЬОЛУ-
іп£ іЬеіг іаііЬ іп Ь і т апсі оЬесІіепсе іо Ьіз іалу; 
апсі іп огсіег іо заіе^иагсі іЬет Ье риі Ьіз Іалу 
аЬоиі іЬет аз а Ьесі^е ог іепсе іо кеер іЬет 
і г о т ВЄГУІП£ іЬе БЄУІІ. "ШіЬ іЬе сотіп£ оі 
СЬгізі ^ в и з іЬозе ЛУЬО Ьасі іЬеп таіпіаіпесі 
іЬеіг іпіе^гііу іолуагсі Сосі Ьу оЬеуіп£ Ьіз Іалу 
іо іЬе Ьезі оі іЬеіг аЬіІііу, апсі ЛУЬО Ьасі апсі 
ехегеівесі іаііЬ іп СЬгізі Лезив, луоиісі Ье іп Нпе 
іо Ье зауесі апсі гесеіуе іЬе &і£і оі Ніе. ТЬеге-
іоге іі ів лугіііеп іЬаі іЬе ігапв£ге8віоп оі Сосі'з 
Іалу із віп. ""Шювоеуег сотті і іе іЬ зіп ігапз-
£геввеіЬ аізо іЬе Іалу: іог зіп із іЬе ігапз£гез-
зіоп оі іЬе Іалу." (1 ЛоЬп 3:4) І і із іигіЬег 
лугіііеп: "Іі [іЬаі із, іЬе іалу] луаз асісіесі Ье
саиве оі ІГаПВ£ГЄ88ІОПВ, іііі іЬе зеесі [СЬгіві] 
зЬоиІсІ соте іо луЬот іЬе рготіве луаз тасіе; 
. . . ІЬеге іоге іЬе Іалу луаз оиг всЬооїтазіег 
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ІО ЬіТП£ 118 [ОосГз СП08ЄП реоріе] Ш1І0 СІ1ГІ8І, 
іііаі ЛУС т і^Ь і Ье зизіійесі Ьу іаііЬ." (Оаіаііапз 
3:19, 24) ТЬив іі сіеагіу арреагв і г о т іЬе іез
і ітопу іЬаі Сосі соттапсіесі іЬе Ізгаеііїсз іо 
зегуе Ь і т аз іЬе опіу Сосі апсі іЬаі іі луав воіеіу 
іог іЬеіг Ьепейі, іЬаі іЬеу т і^Ь і Ье заіе^иагсіесі 
і г о т іЬе авваиіів оі іЬе епету, Ваіап іЬе БЄУІІ. 

ТЬе Ізгаеіііез ЛУЄГЄ аЬоиі іо Ьедіп а іогіу 
уеагз' д'опгпеу іЬгои§Ь іЬе луіїсіегпезз Іапсі. 
ТЬеу луоикі соте іп сопіасі ЛУІІЬ оіЬег паііопз 
апсі реоріез, іЬаі ргасіісесі іЬе БЄУІІ ге1і§іоп. 
ТЬеу т и з і Ье заіе^иагсіесі і г о т іЬаі БЄУІІ геїі-
£Іоп апсі т и з і гетаіп ІаііЬіиІ апсі ігие іо іЬе 
АЬгпі^Ьіу восі апсі іЬегеЬу таіпіаіп іЬеіг іп-
іе^гііу іолуагсі Ьіт , АП ЛУЬО іЬиз сіісі луоиісі Ье 
регтіііесі іо епіег іЬе Іапсі оі рготіве, апсі іЬе 
лгіоіаіогв оі іЬаі ІалУ луоиШ сііе апсі поі Ье рег
тіііесі іп іЬе іапсі оі рготізе. ТЬе Ізгаеіііез, 
ипсіег іЬе Ьогсі'з сіігссііоп, луоиШ іЬегеаііег Ье 
так іп§ 1іуіп£ рісіигез оі Оосі'з ригрозе іолуагсі 
аіі ЛУЬО луоиісі іаііЬіиІІу ВЄГУЄ Ьіт, апсі Ьепсе 
іЬе ехрегіепсез іЬгои^Ь луЬісЬ Ізгаеі раззесі 
іогезЬасІолуес! £Геаіег іЬіп^з іо соте аі іЬе ешЗ 
оі іЬе ЛУОГІСІ. Мозез іЬеп Іесі іЬе Івгаеіііез оп 
іЬаі 1оп£ зоигпеу, сіигіп^ ЛУЬІСЬ і і т е Ье ЛУГОІЄ 
ІЬе ЙУЄ Ьоокз оі іЬе ВіЬІе, ЛУЬІСЬ ООСІ сіісіаіесі 
іо Ь іт , ІЬаі із, іЬе Ьоокз і г о т Оепезіз іо Беи-
іегопоту іпсіизіуе; апсі іЬегеаііег оіЬег зегу
апіз оі Оосі ЛУГОІЄ СІОЛУП іЬе іЬіп£з іЬаі сате 
іо разз ироп іЬе Ізгаеіііез апсі ЛУЬІСЬ ООСІ саизесі 
іЬет іо лугііе, поі тегеїу аз Ьізіогісаі іасіз, Ьиі 
іо іогезЬасІолу ог іогеіеіі іаг ^геаіег іЬіп§з іо 
соте іо разз іЬегеаііег.—1 СогіпіЬіапв 10:11; 
НеЬгелуз 10:1. 
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" В Е З Е Т Т 1 М С 5 І N " 
ВеЬоІсІ ПОЛУ ап аппу оі тоге іЬап 600,000 

теп , і г о т ілуепіу уеагз о£ а§е прлуагсі, Ьевісіез 
луотеп апсі сЬіїсІгеп, тагсЬіп£ іЬгои^Ь іпе сіев-
егі оп іЬеіг луау іо іЬе Іапсі о£ рготізе, іакіп§ 
ЛУІІЬ іЬет іЬеіг £оос! апсі іЬеіг апітаїз, а рео
ріе (апсі іЬеіг Ьеазіз о£ Ьигсіеп) ЛУЬІСЬ СОСІ Ьасі 
верагаіесі £гот оіЬег реоріез о£ еагіЬ. ТЬеу 
ЛУЄГЄ тагсЬіп£ іп оЬесІіепее іо ОосГз соттапсі-
тепі . НОЛУ т а п у о£ іЬозе т е п луоиісі таіпіаіп 
іЬеіг іпіе^гііу іолуагсі Оосі апсі геаеЬ іЬе Іапсі 
оі рготізе? ^ к а і луаз іЬе £геаі зіп іЬаі Ьезеі 
іЬет зо еазіїу, апсі іЬаі луаз аЬопі іЬет і г о т 
іЬе уегу і і т е іЬеу Ье^ап іЬеіг з'оигпеу? ТЬе 
апзлуег сіеагіу ЗЬОЛУП Ьу аіі іЬеіг ехрегіепсез, 
апсі Ьу луЬаі із гесогсіесі іп іЬе 8сгір1игез, із 
іЬіз: Веііроп апсі іогта ї і зт , іпуепіесі Ьу іЬе 
ВЄУІІ, апсі ЛУЬІСЬ іЬе реоріе ЛУЄГЄ іпсіисесі іо 
ргасіісе іо іигп іЬет алуау і г о т іЬе А1ті§Ьіу 
Оосі. Ес1і§іоп Ьаз ЄУЄГ Ьееп іЬе ВЄУІГЗ сЬіеі 
іпзігитепі Ьу ЛУЬІСЬ Ье Ьаз Ье^иііесі іЬе реоріе 
апсі Ьііпсієсі іЬет іо іЬе ігиіЬ. Веіі^іоп луаз іЬе 
Ьезеіііп£ зіп оі Ізгаеі, ЛУЬІСЬ зіп Ьаз Ьееп іЬе 
Ьевеіііпд зіп оі іЬозе ЛУЬО Ьауе ргоіеззесі іо 
іоііолу іп іЬе іооізіерз о£ СЬгізі ^ в и в . 

Ьопд уеагз а£іег іЬаі з'оигпеу іп іЬе ЛУІІСІЄГ-
пезз Ье^ап іЬе арозіїе Раиі, оі іЬе НеЬгелу 
віоск, ЛУГОІЄ іЬе ерізіїе іо іЬе НеЬгелуз, апсі 
іЬегеіп Ье Изіз а питЬег оі ІаііЬіиІ т е п і г о т 
АЬеІ іо ЛоЬп іЬе Варіізі ЛУЬО Ьасі таіпіаіпесі 
іЬеіг іпіе^гііу іолуагсі Оосі, апсі луЬегеіп Ье 
ВЬОЛУЗ іЬаі іі луаз іЬеіг зЬиппіп£ геГІ£Іоп апсі 
іЬеіг ШІВЛУЄГУІП£ СІЄУОІІОП апсі іаііМиїпевв іо 
іЬе соттапсЬпепіз оі А1ті§Ьіу Оосі іЬаі Ьасі 
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§аіпес! іог іЬет ОосГз арргоуак ТЬеп іі із лугіі
іеп аз ап асітопіііоп іо аіі оі іЬове ЛУЬО Ьауе 
а^геесі іо СІО іЬе ЛУШ оі Сосі апсі іо іоііолу іп 
іЬе іооізіерз оі іТениз іЬаі іЬеу зЬоиІсІ Ьате 
іп тіпсі іЬеве іаііЬіиІ луііпевзев ЛУЬО ЛУЄПІ Ье
іоге апсі зЬоиІсІ ІОІІОЛУ а зітіїаг соигзе. "ЛУЬеге-
іоге вееіп^ ЛУЄ аізо аге сотраззесі аЬоиі ЛУІІЬ 
зо дгеаі а сіоисі оі луііпевзев, Іеі из Іау азісіе 
еуегу ЛУЄІ^ЬІ, апй ііье зіп гоМсІї СІОІЬ зо еазіїу 
Ьезеі из, апсі іеі из гип ЛУІІЬ раііепсе іЬе*гасе 
іЬаі із зеі Ьеіоге из."—НеЬгелуз 12:1. 

Мап'з Ьевеіііп£ зіп, і г о т іЬе і і т е оі Есіеп 
іШ ПОЛУ, Ьаз Ьееп апсі із геГІдіоп. І і Ьаз Ьееп 
іЬе теапз Ьу ЛУЬІСЬ 8аіап Ьаз сіесеіуесі т ап , 
апсі Ье Ьаз кері іі агоипсі т а п апсі іигпесі Ь і т 
алуау і г о т Оосі. І і луаз іЬе іпвітитепі іЬаі іЬе 
ВЄУІІ изесі іо саше іЬе Ізгаеіііез іо іаіі алуау 
і г о т Сгосі. І і із зо еазу іо іаіі ипсіег іЬе весіис-
ІІУЄ іпйиепсе оІ ге1і§іоп апсі іЬегеЬу іо уіоіаіе 
Оосі'з іалу, апсі іЬе ВЄУІІ Ьаз зееп іо іі іЬаі геїі-
діоп Ьаз ЄУЄГ Ьееп кері Ьеіоге т а п іо саизе 
Ь і т іо іаїк 

ТЬе так іп£ оі іта^ев, оі Ьеасіз, сгоззез, апсі 
оіЬег іЬіп§в оі іЬаі кіпсі, апсі ивіп£ іЬет іп 
луЬаі ів зирровесі іо Ье луогзЬір оі Оосі, із а 
сіігесі уіоіаііоп оі ОосІ'в Іалу ап<1 ЗЬОЛУЗ іЬаі 
іЬове ЛУЬО іЬив ргасіісе аге иплуііііп§1у іаіііпд 
іо іЬе ВЄУІІ. ТЬе заіиііп^ оі Йа§з ог т е п ог 
оіЬег Ііке оЬ^'есів, ог ЬОЛУІП§ СІОЛУП ІО іЬет, із 
аіігіЬиііп§ ргоіесііоп апсі заіуаііоп іо егеаіигез 
ог іЬіп^в, апсі іЬаі із а геіідіоиз іогта ї і вт апсі 
іп ореп уіоіаііоп оі ОосІ'в Іалу. N0 сгеаіиге сап 
сНуісІе Ьів аііесііопв ог СІЄУОІІОП Ьеілуееп Оосі 
апсі апуіЬіп£. ^ЬоуаЬ Оосі ів Ьів опіу ргоіесіог 
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апсі із іЬе Тліє-діуег, апсі 1>о І8 іЬегеіоге а "з'еаі-
оиз Стосі", ог иеаіоиз іог гІ£Ьіеоизпевв, апсі ЛУІІІ 
поі регт і і Ьів пате ог Ьів "УУОГСІ іо Ье виїїіесі 
Ьу апу рагі оі іЬе ВЄУІГВ орегаііопв ог всЬетез, 
апсі іЬегеіоге Не ЛУІІІ поі £ІУЄ Иіе іо ІЬозе \УЬО 
іпсіиі^е іп іЬіп£8 ІПУЄПІЄСІ апсі пвесі Ьу ІЬе БЄУІІ 
іо сіеіате ЛеЬоуаЬ'в пате . ТЬе Іалу оі СТОСІЛУЬІСЬ 
ргоуісіев іЬаі т е п вЬаІі Ьауе по оіЬег досі Ье
іоге Н і т апсі зЬаІІ т а к е по і та§е оі апуіЬіп§ 
іп Ьеауеп ог іп еагіЬ апсі ЬОЛУ СІОЛУП іо іі ів 
боїеіу іог іЬе ригрозе оі ваіе^иагсііп^ т а п і г о т 
іЬе ВЄУІГЗ луіскесіпезз, "іЬе віп ЛУЬІСЬ СІОІЬ во 
еавіїу Ьевеі" аіі сгеаіигев. 

Веіеггіп^ а#аіп іо іЬе арозіїе'в ЛУОГСІВ, "Ьеі 
ив Іау азісіе еуегу ЛУЄІ^ЬІ, апсі іЬе віп ЛУЬІСЬ 
СІОІЬ во еавіїу Ьевеі ив," ЛУЬІСЬ ЛУОГСІЗ аге асі-
сігезвесі іо Сгосі'з соуепапі реоріе, іі із сіеагіу 
іо Ье зееп іЬаі по регзоп сап іаііЬіиІІу апсі 
ігиіу ВЄГУЄ Сгосі апсі регт і і апуіЬіп& іо сііуісіе 
Ьів айссііопз Ьеілуееп СТОСІ апсі апу сгеаіиге 
оі сгеаііоп; іЬаі Ье саппоі ргасіісе геїі&іоп, 
апсі аі іЬе вате і і т е ЗЄГУЄ СТОСІ ІаііЬіиІІу; іЬаі 
Ье тив і Іау азісіе іЬезе ЛУЄІ^ЬІВ, апсі сіо ав іЬе 
арозіїе Раиі сіісі апсі заісі: "ТЬів опе іЬіп§ І 
сіо" (РЬіІірріапв 3:13), апсі іЬаі ів, іо іоііолу 
іп іЬе іооізіерз оі Левив апсі оЬеу Стосі'з сот-
тапсітепів. Веіі^іоп із сіеагіу іп оррозіііоп іо 
іЬе соттапсітепіз оі АІті^Ьіу Стосі. 

СтосГз Іалу із ріаіп, апсі віиЬЬогппевз оп іЬе 
рагі оі апуопе іп оЬеуіп§ іЬаі Іалу ів ісіоіаігу. 
(18атие115:23^ Еуегу геїідіоиз ргасіісе ипсіег 
іЬе вип теапз іЬаі іЬе ргасііііопегз аге іпс!иІ£-
іп£ іп ісіоіаігу. ТЬе изе оі іта&ез іп луогвЬірііі£ 
із ісіоіаігу, апсі аіі ісіоіаігу із аЬотіпаЬІе іп іЬе 
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відЬі оі восі. Ав Стосі регтіііесі ЛоЬ іо Ье виЬ-
З'есіесі іо дгеаі ігіаіз, во Ье регтіііесі іЬе ВЄУІІ 
іо і е т р і іЬе Івгаеіііез, апсі іо і е т р і Ьів соуе
папі реоріе віпсе, іЬаі іЬеу т ідЬі ргоуе іЬеіг 
сЬоісе Ьеілуееп Оосі апсі іЬе ВЄУІІ. Кполуіпд 
іЬаі іЬе Івгаеіііев ллтогт!с1 соте іп сопіасі ЛУІІЬ 
ЬЬове ЛУЬО ргасіісесі іЬе БЄУІІ геіідіоп, Оосі 
іЬегеіоге дауе іЬет іЬів вресіііс соттапсітепі : 
"Тигп уе поі ипіо ісіоїв, пог т а к е іо уоигвеїуев 
тоїіеп досів: І а т ІЬе Ьогсі уоиг Оосі." (ЬЄУІІ-
іеив 19:4) "Уе вЬаІі т а к е уои по ісіоїв пог 
дгауеп ітаде, пеііЬег геаг уои ир а віапсііпд 
ітаде, пеііЬег вЬаІі уе веі ир апу ітаде оі 
віопе іп уоиг Іапсі, іо ЬОЛУ СІОЛУП ипіо і і : іог І 
а т іЬе Ьогсі уоиг Оосі." "Апсі І ЛУІІІ сіезігоу 
уоиг ЬідЬ ріасез, апсі сиі сіолуп уоиг ітадев, 
апсі сазі уоиг сагсазев ироп іЬе сагсазез оі 
уоиг ісіоїв, апсі т у воиі зЬаІІ аЬЬог уои." (Ьеуіі-
іеив 26:1,30) "А11 іЬе досів оі іЬе реоріе аге 
ісіоіз." (1 СЬгопісІез 16:26) Кеіідіоп, іЬегеіоге, 
сіеагіу арреагз іо Ье опе оі тап'в дгеаі епе
т іез , ЛУЬІСЬ іЬе сЬіеі епету, іЬе БЄУІІ, Ьаз іп
уєпієсі іо Іеасі т е п іпіо сіезігисііоп. 

"уТЬаі ІОІІОЛУЄСІ аііег іЬе діуіпд оі ІЬе Іалу 
ВЬОЛУЗ іЬе дгеаі песезвііу іог іЬаі Іалу. ТЬе гес-
огсі оі іЬе Ізгаеіііев сіигіпд іЬеіг доигпеу із ге-
рівіе ЛУІІЬ іпвіапсез оі іигпіпд іо ісіоїв ог БЄУІІ 
геНдіоп. Сотіпд іп сопіасі ЛУІІЬ іЬе МоаЬііез 
іЬеу іоипсі іЬаі реоріе ргасіісіпд а геіідіоп 
саііесі "Вааі-реог", апсі т а п у оі іЬе ІзгаеІііез 
іпсіиїдесі іп іЬаі геіідіоп іп лаоїаііоп оі ОосІ'в 
Іалу апсі іЬив ехровесі іЬетвеїуез іо Оосі'з лугаіЬ, 
апсі т а п у оі іЬет ЛУЄГЄ сіевігоуесі: "Апсі іЬеу 
[іЬе МоаЬііез] саііесі іЬе реоріе ипіо іЬе вас-



К Е ь і а І О N 103 

гіЯсев оі іЬеіг досіз: апсі іпе реоріе сіісі еаі, апсі 
ЬОЛУЄСІ СІОЛУП іо ІЬеіг досів. Апсі Ізгаеі доіпесі 
ііітзеїі ипіо Вааі-реог; апсі іЬе апдег оі іпе 
Ьогсі луаз кіпсіїесі адаіпві Ізгаеі. Апсі іпе Ьогсі 
заісі ипіо Мозез, Таке аіі іке кеасіз оі іке рео
ріе, апсі Ьапд ікеш ир Ьеіоге іЬе Ьогсі адаіпві 
іЬе зип, іЬаі ІЬе йегсе апдег оі іЬе Ьогсі т а у 
Ье іигпесі. алуау і г о т Ізгаеі. Апсі Мозез заісі 
ипіо іЬе з'исідез оі Івгаеі, 81ау уе еуегу опе 
Ьів т е п іЬаі ЛУЄГЄ з'оіпесі ипіо Вааі-реог."— 
ІМитЬегз 25:2-5. 

Т і т е апсі адаіп іЬе Ізгаеіііев уіоіаіесі СгосГв 
Іалу Ьу іигпіпд іо ВЄУІІ геіідіоп, апсі іЬе гезиіі 
\уав іЬаі опіу а уегу іелу оі іЬове ЛУЬО Іеіі Едурі 
ІІУЄСІ іо зее іЬе іапсі оі рготізе. ^уТіеп Мозез 
луав сіеііуегіпд іо іЬе Івгаеіііез Ьів іазі ехЬогіа-
ііоп, Ье заісі іо іЬет, аз соттапсіесі Ьу іЬе Ьогсі 
СТОСІ: "(Еог уе кполу ЬОЛУ ЛУЄ Ьауе СІЛУЄІІ іп іЬе 
Іапсі оі Едурі ; апсі ЬОЛУ ЛУЄ сате іЬгоидЬ іЬе 
паііопз ЛУЬІСЬ уе раззесі Ьу; апсі уе Ьауе зееп 
іЬеіг аЬотіпаііопз, апсі іЬеіг ісіоїв, ЛУООСІ апсі 
зіопе, віїуег апсі доісі, луЬісЬ луеге атопд іЬет : ) 
іеві іЬеге зЬоиІсІ Ье атопд уои т а п , ог луотап, 
ог іаті їу , ог ігіЬе, ЛУЬОЗЄ Ьеагі іигпеіЬ алуау 
іЬіз сіау і г о т іЬе Ьогсі оиг СТОСІ, іо до апсі ВЄГУЄ 
іЬе досїз оі іЬеве паііопз; Іезі іііеге зЬоиІсІ Ье 
атопд уои а гооі іЬаі ЬеагеіЬ даіі апсі луогт-
ЛУООСІ ; апсі іі соте іо разз, ЛУЬЄП Ье ЬеагеіЬ іЬе 
ЛУОГСІЗ оі іЬів сигве, іЬаі Ье Ьіезз Ьітзеїі іп Ьіз 
Ьеагі, зауіпд, І вЬаІі Ьауе реасе, іЬоидЬ І луаїк 
іп іЬе ітадіпаііоп оі т іпе Ьеагі, іо асісі сігипк-
еппезв іо іЬігві: іЬе Ьогсі ЛУІІІ поі зраге Ьіт , 
Ьиі іЬеп іЬе апдег оі іЬе Ьогсі апсі Ьіз деаіоизу 
вЬаІі втоке адаіпзі іЬаі т а п , апсі аіі іЬе сигвез 
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іЬаі аге лугіііеп іп іЬів Ьс-ок зЬаІІ Не ироп к і т , 
апсі іке Ьогсі вЬаІі Ьіоі оиі Ьів паше і г о т ипсіег 
Ьеауеп. . . . 

"ЕУЄП аіі паііопз зЬаІІ зау, "уУТіегеіоге ЬаіЬ 
іЬе Ьогсі сіопе іЬиз ипіо іЬів Іапсі? луЬаі теап-
еіЬ іЬе Ьеаі оі іЬіз дгеаі апдег? ТЬеп теп 
вЬаІі вау, Весаиве іЬеу Ьауе іогзакеп іке соуе
папі оі іЬе Ьогсі Сгосі оі іЬеіг іаіЬегз, ЛУЬІСЬ 
Ье тасіе ЛУІІЬ іЬет ллтЬеп Ье ЬгоидЬі ІЬет іогіЬ 
оиі оі іЬе Іапсі оі Едурі : іог іЬеу ЛУЄПІ апсі 
зегуесі оіЬег досіз, апсі луогвЬірресІ іЬет, досіз 
луЬот іЬеу кпелу поі, апсі ЛУЬОШ Ье Ьасі поі 
діуеп ипіо і Ь е т : апсі іЬе апдег оі іЬе Ьогсі 
луаз кіпсНесІ адаіпзі іЬіз Іапсі, іо Ьгіпд ироп іі 
аіі іЬе сигзез іЬаі аге лугіііеп іп іЬіз Ьоок." 
—Беиіегопоту 29:16-27. 

восі, Ьауіпд ассеріесі Ваіап'з сЬаІІепде, луаз 
регтіі і іпд Ь і т іо риі т е п іо іЬе ісві апсі луаз 
заіедиагсііпд іЬет Ьу Ьіз іалу зо іЬаі іЬе соуе
папі реоріе оі Сгосі Ьасі іЬе ргіуііеде оі ехег-
сізіпд іЬеіг ЛУІІІ ог сЬоісе іо вегуе СТОСІ апсі ИУЄ, 
ог вегуе іЬе БЄУІІ апсі сііе. ТЬів ів Сгосі'з пхесі 
апсі ипеЬапдеаЬІе гиіе. 

"уУЬеп іЬе Ізгаєіііев, іесі Ьу іЬе ІаііЬіиІ <ГозЬ-
иа, геасЬесІ іЬе Іапсі оі рготізе, іЬеу зегуесі 
Стосі іог а і і те . (Лисідез 2:6-13) ТЬеу ЛУЄГЄ 
СТОСГЗ сЬозеп реоріе, апсі ЛУЄГЄ тасіе іЬе оЬ-
Іесіз апсі ЛУЄГЄ іЬе оЬ^есів оі сопііпиаі аззаиіів 
Ьу іЬе зиЬіІе епету. Тіеісііпд іо іЬозе і е т р -
іаііопз, іЬе Івгаеіііез і і т е апЗ адаіп іеіі алуау 
іо іЬо БЄУІІ геіідіоп. Бигіпд іЬаі регіосі оі 
і і т е іЬеге ЛУЄГЄ зоте т е п ЛУЬО Іесі іЬе Ізгаеі-
ііез ІаііЬіиІІу іо ЗЄГУЄ СІОСІ, ЛУЬІІЄ оіЬегз іоок 
ехасіїу ІЬе оррозііе соигзе. І і луаз сіигіпд іЬе 
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геідп оі Кіпд АЬаЬ апсі Ьіз ЛУІІЄ ЛегеЬеІ іЬаі 
а ітоз і а11 іЬе реоріе ЛУЄГЄ іигпесі алуау іо БЄУІІ 
геіідіоп. (тосі зепі Ьіз ІаііЬіиІ ргорЬеі ЕІіз'аЬ 
іо СІЄІІУЄГ Ьіз тезваде оі луатіпд апсі іо іеіі 
АЬаЬ іЬаі Ьіз ргасіісе оі геіідіоп луав саивіпд 
іЬе Ізгаеіііез аіі іЬе ігоиЬІе іЬаі іЬеу ЛУЄГЄ ех-
регіепсіпд: "Апсі іі сате іо разз, луЬеп АЬаЬ 
залу Е1і]аЬ, іЬаі АЬаЬ заісі ипіо Ьіт , Агі іЬои 
Ье іЬаі ігоиЬІеіЬ Ізгаеі? Апсі Ье апзлуегесі, І 
Ьауе поі ігоиЬІесІ Ізгаеі; Ьиі іЬои апсі іЬу іа-
іЬег'з Ьоизе, іп іЬаі уе Ьауе іогзакеп іЬе сот-
тапсітепіз оі іЬе Ьогсі, апсі іЬои Ьазі іоііолуесі 
Вааі іт [іЬе ВЄУІІ геіідіоп]."-1 Кіпдз 1 8 : 1 7 , 1 8 . 

Сгосі гаізесі ир ^ Ь и , а ІаііЬіиІ зегуапі апсі 
ЛУЬО ЗІЄЛУ АЬаЬ апсі Ьіз ЬоизеЬоІсі Ьесаизе оі 
іЬе ісіоіаігоиз ргасіісе оі геіідіоп іп ЛУЬІСЬ іЬеу 
іпсіиїдесі. "8о ^ Ь и зіелу аіі іЬаі гетаіпесі оі 
іЬе Ьоизе оі АЬаЬ іп ^ггее і , апсі аіі Ьіз дгеаі 
теп , апсі Ьіз кіпзіоікз, апсі Ьіз ргіезіз, ипііі Ье 
іеіі Ь і т попе гетаіпіпд." (2 Кіпдз 1 0 : 1 1 ) АП 
іЬе ргасііііопегз оі Вааіізт, іЬе ВЄУІІ геіідіоп, 
іп їзгаеі ЛУЄГЄ віаіп Ьу ЛеЬи, апсі Ье ЬгоидЬі 
іогіЬ іЬе ітадез оиі оі іЬе Ьоизе оі Вааі апсі 
Ьигпесі іЬет, апсі "іЬиз ^?Ьи сіезігоуесі Вааі 
[луогзЬір] оиі оі ІзгаеГ. (2 Кіпдз 10 :25-29) 
ТЬеве іпзіапсез Ьеге аге сііесі аз іигіЬег ргооі 
іЬаі геіідіоп із сіігееііу іп оррозіііоп іо СтосГз 
соттапйтеп із , із СІЄУІІІЗЬ, апсі із іЬегеіоге опе 
оі тап ' з дгеаі епетіез, апсі ап аЬотіпаііоп. 

в А С К З Ь Ю Е К 5 
Т і т е апсі адаіп іЬе Ізгаеіііез аскполуїесідесі 

іЬеіг лугопд апсі азкесі іог іогдіуепезз, апсі іЬе 
Ьогсі іогдауе іЬеіги- 8ігаідЬілуау іЬеу луоиШ до 
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адаіп а т ї іпсіиїде іп іпе БЄУІ1 геіідіоп апсі іаіі 
ипсіег іЬаі луіскесі іпйиепсе. ТЬе Ьогсі іЬеге
іоге саііесі іЬет "Ьаскзіісііпд Ізгаеі". (ЛегетіаЬ 
3 : 6-14) Сосі Ьасі риі Ьіз пате оп іЬе Ізгаеіііез 
аз Ьіз ОЛУП реоріе апсі луаз діуіпд іЬет еуегу 
оррогіипііу іо ргоуе іЬеіг іпіедгііу Ьеіоге Ьіт , 
іЬаі іЬеу т ідЬі Ьауе рагі іп ргоуіпд 8аіап а 
Ііаг апсі іЬаі іЬеу т ідЬі гетаіп ІаііЬіиІ іо босі 
апсі Ьауе Ьіз іауог; апсі іог Ьіз пате 'з заке, 
іЬегеіоге, Ье луаз заіедиагсііпд Ізгаеі, іогдіу-
іпд іЬет апсі гезіогіпд іЬет і г о т і і т е іо і і те , 
діуіпд іЬет іигіЬег оррогіипііу іо ргоуе іЬеіг 
іпіедгііу; іЬегеіоге іі із лугіііеп сопсегпіпд 
Ізгаеі: "КоілуііЬзіапсІіпд іЬе сЬіїсІгеп геЬеІІесІ 
адаіпзі т е : іЬеу луаікесі поі іп т у зіаіиіез, 
пеііЬег кері т у з'исідтепіз іо сіо іЬет, ЛУЬІСЬ 
і і а т а п сіо, Ье зЬаІІ ЄУЄП ІІУЄ іп і Ь е т ; іЬеу 
роїіиіесі т у заЬЬаіЬз: іЬеп І заісі, І луоиісі роиг 
оиі т у іигу ироп іЬет, іо аесошрІівЬ т у апдег 
адаіпзі іЬет іп іЬе луіісіегпезз. КеуегіЬеІезз І 
ЛУІІЬСІГЄЛУ т іпе Ьапсі, апсі лугоидЬі іог т у пате 'з 
заке, іЬаі іі зЬоиІсІ поі Ье роПиіесі іп іЬе зідЬі 
оі іЬе ЬеаіЬеп, іп ЛУЬОЗЄ зідЬі І ЬгоидЬі іЬет 
ІогіЬ." (Егекіеі 2 0 : 2 1 , 2 2 ) Тке паііоп аз а 
ЛУЬОІЄ луаз ипіаііЬіиІ іо восі, Ьиі іЬеге ЛУЄГЄ 
аїлуауз а ІЄЛУ Ізгаеіііез іЬаі гетаіпесі ІаііЬіиІ 
апсі ігие іо ^ЬоуаЬ, таіпіаіпіпд іЬеіг іпіед
гііу іолуагсі Ьіт . 

ТЬеп Сосі зепі Ьіз іаііЬіиІ теп , Ьіз ргорЬеіз, 
ЛУЬО гереаіесіїу ргорЬезіесІ Ьеіоге іЬе Ізгаеі-
ііез сопсегпіпд іЬе сотіпд оі іЬе МеззіаЬ, 
ОосГз апоіпіесі Опе, іЬаі із, СЬгізі, іЬе 8еес1 
оі рготізе ассогсііпд іо іЬе рготізе ЛУЬІСЬ СОСІ 
Ьасі. тасіе іо АЬгаЬат. (Сепезіз 22 :17 ,18) Не 
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луагпесі іпе Ізгаеіііез іЬгоидЬ Ьів ргорЬеіз іЬаі 
і£ іЬеу еопііпиесі ІЬеіг ипіаііЬіиіпевз іо Ь і т 
іп іЬе ргасіісе оі БЄУІІ геіідіоп Ье луоиісі сіе
зігоу іЬет, апсі іп Ьагтопу ЛУІІЬ Ьіз луагпіпд 
Ье сІіс! сіезігоу іЬет Ьесаизе оі іЬеіг ипіаііЬ-
іиіпезв. Ехасіїу аі Оосі'з ііхесі і і т е Ье зепі 
Левив, Ьів ЬЄІОУЄСІ 8оп, луЬот Ье зепі іо сіеііусг 
Ьіз тевваде оі ігиіЬ. ТЬе ргіезіз оі іЬе Івгаеі-
ііез ЛУЄГЄ оЬІідаіесІ, Ьу ОосІ'в соттапсітепі , іо 
іеасЬ іЬе реоріе сопсегпіпд Ьів Іалу апсі іЬе 
ргорЬесіев ЛУЬІСЬ геіеггесі іо іЬе сотіпд оі іЬе 
дгеаі МевзіаЬ, іЬе рготізесі 8еес1; іЬегеіоге 
іЬеу зЬоиІсІ Ьауе кполуп аЬоиі іЬе сотіпд оі 
^ з и з , апсі іЬе ргіезіз іп рагііеиіаг зЬоиІсІ Ьауе 
Ьееп геасіу іо гесеіуе Ьіт . 

УуТаеп «Тезиз луаз Ьогп, поі опе оі іЬе ргіезіз 
ог еіегдутеп ог оіЬег ргасііііопегз оі геіідіоп 
луав регтіііесі іо Ье ЛУІІПЄВЗ іо іЬе іасі, апсі 
тапііезіїу іЬаі луаз Ьесаизе іЬеу ЛУЄГЄ ргаеііс-
іпд іЬе ІЗЄУІІ геіідіоп. Оосі сЬозе ав Ьіз луіі-
пеззез іо ІЬе ЬігіЬ оі Лезив іЬе теек Ьегсіегз 
оі вЬеер. Оосі саизесі Ьіз апдеіз і г о т Ьеауеп 
іо аппоипсе іЬе ЬігіЬ оі ^евив апсі іо вреак іо 
іЬе зЬерЬегеїз іЬезе ЛУОГСІЗ ; "Апсі, Іо, іЬе апдеї 
оі іЬе Ьогсі сате ироп іЬет, апсі іЬе діогу оі 
іЬе Ьогсі зЬопе гоипсі аЬоиі і Ь е т : апсі іЬеу 
ЛУЄГЄ зоге аігаісі. Апсі іЬе апдеї ваісі ипіо іЬет, 
Ееаг поі: іог, ЬеЬоІсІ, І Ьгіпд уои доосі іісііпдв 
оі дгеаі ]*оу, ЛУЬІСЬ зЬаІІ Ье іо аіі реоріе. Еог 
ипіо уои ів Ьогп іЬів сіау, іп ІЬе сііу оі Бауісі, 
а 8ауіоиг, ЛУЬІСЬ ІЗ СЬГІВІ іЬе Ьогсі. Апсі іЬіз 
вЬаІі Ье а зідп ипіо уои: Уе зЬаІІ гіпсі іЬе ЬаЬе 
лугарресі іп злуасісіїіпд сІоіЬев, Іуіпд іп а тапдег. 
Апсі висісіепіу іЬеге луав ЛУІІЬ іЬе апдеї а тиіі і -
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іисіе оі ІЬе Ьеауепіу Ьозі, ргаізіпд Стосі, апсі 
вауіпд, Шогу іо восі іп іЬе ЬідЬеві, апсі [ВоШ.] 
оп еагіЬ реасе, атопд т е п оі доосі-луііі." (Ьике 
2:9-14) Ву іЬаі і і т е а ітоз і аіі іЬе реоріе оі 
Ізгаеі Ьасі іигпесі іо геіідіоп; Ьиі іЬеге ЛУЄГЄ а 
ІЄЛУ ЛУЬО ЛУЄГЄ іаііЬіиІ іо восі'в соттапсітепіз. 

БЕУІЬ АШ НІЗ АОЕМТЗ 

Насі іЬе ргіезіз, РЬагізеез апсі всгіЬез, оіЬег-
луізе кполуп аз іЬе сіегдутеп оі Івгаеі, Ьееп 
ІаііЬіиІІу сіеуоіесі іо сіоіпд іЬе ЛУІІІ ОІ Оосі апсі 
оЬеуіпд Ьіз соттапсітепів, іЬеу луоиісі Ьауе 
кполуп іЬаі ^ з и в луоиШ Ьедіп Ьіз тіпізігу ЛУЬЄП 
іЬігіу уеагз оі аде апсі іЬеу луоиісі Ьауе іп-
вігисіесі іЬе реоріе іо Ье геасіу іо гесегуе Ь і т 
апсі іо оЬеу Ьів соттапсітепіз. ЛУЬеп ^ в и з 
геасЬес! іЬе аде оі іЬігіу уеагз апсі Ьедап Ьіз 
тіпівігу, поі а зіпдіе опе оі іЬе сіегду сіазз 
гесеіуесі Ь і т апсі Ьаііесі Ь і т аз іЬе 8оп оі восі. 
ТЬе геаєоп луЬу іЬеу сіісі поі луаз, Ьесаизе іЬеу 
ЛУЄГЄ геїідіопізіз апсі ЛУЄГЄ іооїііпд іог іауог 
іо іЬетвеїуез і г о т атопдві т е п (ЗоЬп 5:44), 
апсі іЬеу ЛУЄГЄ іЬе іпвігитепіз оі ІЬе ВЄУІІ 
ргасіісіпд Ьіз геіідіоп. ТЬове ДЄЛУІВЬ сіегду-
т е п ог геїідіопізіз ЛУЄГЄ іиіі оі диііе апсі ігаисі 
апсі сіесеіі. А ІЄЛУ Ьопезі апсі ІаііЬіиІ Івгаеіііез 
ЛУЄГЄ Іоокіпд іог СЬгіві іЬе МеввіаЬ, апсі іі луаз 
і г о т атопд зиск іЬаі ^ в и з сЬозе Ьів сіівсіріев, 
сопсегпіпд опе оі луЬот ^ з и з ваісі: "ВеЬоІсІ 
ап Ізгаеіііе іпсіеесі, іп луЬот із по диііе \" (ЛоЬп 
1:47) ТЬів луаз сопсіизіуе ргооі іЬаі аіі іЬе 
геїідіоиз Іеасіегз, іЬе сіегдутеп, ЛУЄГЄ іиіі оі 
диііе апсі сіесеіі. 
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^ в и з луаз Ьарііяесі іп іЬе Логсіап ГІУЄГ апсі 
луав апоіпіесі оі ЛеЬоуаЬ; апсі ЛоЬп, зіапсііпд 
Ьу, ЬеЬеІсІ іЬе тапііезіаііоп оі Сгосі'в ролуег 
ироп Лезиз апсі Нів арргоуаі оі Ьіт . "Апсі, Іо, 
а УОІСЄ £гот Ьеауеп, зауіпд, ТЬІ8 із т у ЬЄІОУЄСІ 
зоп, іп луЬот І а т ЛУЄІІ ріеавесі." (МаііЬелу 
3:17) N0 РЬагізее ог оіЬег сіегдутап луаз іЬеге 
10 ЛУІІПЄЗВ іЬаі дгеаі ЄУЄПІ. N0 сІоиЬі іЬе ВЄУІІ 
Іоокссі оп £гот зоте роіпі, Ьиі, оі соигзе, луаз 
іпуівіЬІе іо теп . 

Іттесііаіеіу аііег Ьіз апоіпііпд оі іЬе Ьоіу 
зрігіі Левиз луаз азєаиііесі Ьу ІЬе ВЄУІІ, ЛУЬО 
тасіе а 8иЬі1е апсі уісіоиз аііаск іо Ьгіпд аЬоиі 
іЬе сіезігисііоп оі Левиз. ТЬе ВЄУІІ сіетапсіесі 
іЬаі Лезиз рег іогт а тігасіе Ьу такіпд Ьгеасі 
і г о т зіопе, іо ЛУЬІСЬ Лезиз герііесі іЬаі тап ' з 
ехізіепсе сіоев поі сіерспсі ироп таіегіаі Ьгеасі 
аіопе Ьиі сіоез сіерепсі ироп Ьіз оЬесІіепсе іо 
ОосГз ЛУогсі. ТЬе ВЄУІІ іЬеп сіагесі Лезив іо 
ЗЬОЛУ Ьіз зирегіогііу Ьу з 'итріпд і г о т а ЬідЬ 
ріппасіе іпіо іЬе уаііеу, іо ЛУЬІСЬ Лезиз герііесі: 
"Іі із лугіііеп адаіп, ТЬои зЬаІі поі іетрі- іЬе 
Ьогсі іЬу Оосі." ТЬе ВЄУІІ, Ьеіпд іЬе іплазіЬІе 
гиіег оі іЬе ЛУОГІСІ, тоскіпдіу апсі загсазіісаііу 
оігегесі іо іигп іЬе ЛУОГІСІ ОУЄГ ІО ,Тевив іі Лезиз 
луоиісі ЬОЛУ СІОЛУП апсі луогзЬір іЬе ВЄУІІ, ІО ЛУЬІСЬ 
^ в и з герііесі: "Оеі іЬее ЬеЬіпсІ т е , 8аіап: іог 
11 із лугіііеп, ТЬои зЬаІі луогзЬір іЬе Ьогсі іЬу 
Оосі, апсі Ь і т опіу зЬаІі іЬои зєгує." (МаііЬелу 
4:1-10; Ьике 4:1-13) ТЬІ8 І8 іигіЬег апсі соп-
сіизіуе ргооі іЬаі іЬе ВЄУІІ із іЬе епету оі Оосі, 
іЬаі Ье із а ігаисі, а сіесеіуег апсі а Иаг, іЬаі 
Ье із іЬе іпуепіог о£ геіідіоп, апсі іЬаі іЬозе 
ЛУЬО луогвЬір апу сгеаіиге ог іЬіпд, апсі іаіі іо 



110 Б N Е М І Е 5 

луогзЬір іЬе Ьогсі Стосі, аге іке епету оі Сіосі, 
апсі іЬе адепі ог аііу оі Ше ВЄУІІ, ЛУЬЄІЬЄГ іЬеу 
кполу іі ог поі. ТЬеге луаз поі опе сіегдутап 
оі іііе ЛЄЛУВ іЬаі ассеріесі Левиз апсі зіоосі Ьу 
Ь і т ; ЛУЬІСЬ ЗЬОЛУВ іЬаі аіі зпсЬ ЛУЄГЄ адепів оі 
іЬе ВЄУІІ. 

ТЬегеаііег Лезиз Ьедап Ьіз луогк оі ргеасЬ-
іпд іо іке реоріе апсі іпігосгасесі Ьіз сіізсоигзе 
шІЬ іЬезе ЛУОГСІЗ: "ТЬе кіпдсіот оі Ьеауеп із 
аі Ьапсі." Вісі апу оі іЬе сіегдутеп ассері іЬаі 
аз ігие? Коі опе. ТЬе ргіезіз, РЬагізеез апсі 
оіЬег геїідіоив Іеасіегз луєгє Ьуроегііез апсі 
ІОУЄСІ іЬе ріаисііів апсі арргоуаі оі теп , апсі 
зоидЬі іЬе луогзЬір оі іЬе реоріе ЄУЄП аз іЬеіг 
іаіЬег іЬе ВЄУІІ Ьасі сіопе. А дгеаі тпііііисіе оі 
іЬе реоріе ЛУЄПІ ЛУІІЬ Левиз іпіо іЬе тошііаіп, 
ЛУЬЄГЄ Ье сіеііуєгесі іо іЬет іЬаі іатоиз "8ег-
т о п оп іЬе Моипі". Р г о т іЬе гесогсі іі сіоез 
поі арреаг іЬаі а віпдіе сіегдутап луаз іЬеге 
іо Ьеаг іЬаі дгеаі зегтоп. ТЬе е о т т о п реоріе 
Изіепесі ЛУІІЬ еадегпезз іо іеагп, апсі, атопдзі 
оіЬег іЬіпдз, Т езпз заісі іо і Ь е т : "Апсі ЛУЬЄП 
іЬои ргауезі, ІЬои зЬаІі поі Ье аз іЬе Ьуро
егііез аге; іог іЬеу Іоуе іо ргау зіапсііпд іп іЬе 
зупадодиез апсі іп іЬе согпегз оі іЬе зігееіз, 
іЬаі ІЬеу т а у Ье зееп оі теп . Уегіїу І зау ипіо 
уои, ТЬеу Ьауе іЬеіг гелуагсі. Виі іЬои, ЛУЬЄП 
іЬои ргауезі, епіег іпіо іЬу сіозеі, апсі ЛУЬЄП 
іЬои Ьазі зЬиі іЬу сіоог, ргау іо іЬу РаіЬег 
ЛУЬІСЬ ІЗ іп зесгеі; апсі іЬу РаіЬег, ЛУЬІСЬ зееіЬ 
іп зесгеі, зЬаІІ гелуагсі іЬее орепіу. Виі ЛУЬЄП 
уе ргау, иве поі уаіп гереііііопз, ав іЬе Ьеа-
іЬеп сіо; іог іЬеу іЬіпк ікаі ІЬеу вЬаІі Ье Ьеагсі 
іог ІЬеіг тисЬ вреакіпд." (МаііЬелу 6:5-8) 
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Тііеп ^ з и з дауе іо іде реоріе а шосіеі ргауег, 
ЛУЬІСЬ із депегаїїу кполуп аз "іЬе ЬогсГз ізгаусг". 
—МаііЬелу 6: 9-13. 

Іп іЬе іогедоіпд іехі іі луав іііе ргіезіз ог 
сіегдутеп ЛУЬО ргасіісесі геіідіоп іо луЬот 3езиз 
геіеггесі аз ііуросгііез такіпд а дгеаі ВЬОЛУ оі 
ікеіг ріопз іасез іп іке зігееіз ікаі ікеу т і д к і 
Ье зееп оі т еп . Сотраге іке сопсіисі оі іЬозе 
ЛЄЛУІВЬ сіегдутеп ЛУІІЬ іЬе сіегдутеп апсі геїі-
діоиз Іеасіегз оі іЬіз ргезепі сіау. Оііеп уои 
Ьа\е ОЬВЄГУЄСІ а ргіезі ог оіЬег сіегдутап ог 
геїідіоиз ргасііііопег доіпд аЬоиі іЬе зігееіз 
ЛУІІЬ а ргауег Ьоок іп Ьіз Ьапсі, ргеіепсііпд іо 
геасі іі, ог зііііпд іп іЬе рагкз сіоіпд іЬе з а т е 
іЬіпд. Ваііу іЬозе сіегдутеп луаїк іЬгоидЬ іЬе 
зігееіз луеагіяд ресиїіаг дагтепіз іЬаі іЬеу 
т а у аіігасі іЬе аііепііоп оі теп . ТЬеу віапсі 
іп іЬе сЬигеЬ Ьиіїсііпдз, аз ІЬе ЛЄЛУІВЬ сісгду-
теп зіоосі іп іЬеіг зупадодиез, апсі зігіке а запс-
іітопіоиз аііііисіе, апсі иііег сепвеїезз зреесЬ іп 
а Іапдиаде іЬаі ІЄЛУ, і і апу, оі ІЬозе ргезепі сап 
ипсіегзіапсі; апсі іпаі іЬеу сіо ІЬаі іЬеу т а у аі-
ігасі аііепііоп оі т е п іо іЬєшзєіуєз. ТЇгав т євиз 
ВЬОЛУВ іЬаі іЬе ргаеііііопегз оі геіідіоп атопд 
іЬе ЛЄЛУЗ гіпсі іЬеіг сошііеграгі іп іЬе ргаеііііоп
егз оі геіідіоп полу оп еагіЬ іп "СЬгівіепсІот". 

ТЬе т а п ^ в и в луаз іЬе дгеаі апсі ігие ЛУІІ-
пезз оі ^ЬоуаЬ Оосі, луЬот Сіосі зепі іо іЬе 
еагіЬ іо іеіі Ьіз теззаде оі ігиіЬ іог Ьіз пате 'з 
заке. І і іке ргіезіз апсі сіегдутеп оі іЬаі сіау 
Ьасі Ьееп Ьопезі апсі оп іЬе зісіе оі АІтідЬіу 
Сіосі іЬеу луоиісі Ьауе діасіку Ьеагсі іЬе ЛУОГСІЗ 
оі Лезиз апсі ІОІІОЛУЄСІ ЬІЗ іпзігисііопз, Ьиі іп
зіеасі іЬеу геіизесі іо ЬЄІІЄУЄ Ь і т апсі оррозесі 
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Ь і т іп еуегу роззіЬІе ташіег, апсі іЬіз ІЬеу сТісі 
Ьесаизе ІЬеу ЛУЄГЄ ІЬе адепіз оі іЬе БЄУІІ апсі 
іЬегеіоге Ніе епетіез оі Сосі. І і із лугіііеп соп
сегпіпд іЬе зіпсеге ЛЄЛУЗ оі іЬе с о т т о п реоріе, 
\УЬО іізіепесі іо іЬе ргеасЬіпд оі Лезиз, ІЬаі 
"іЬе с о т т о п реоріе Ьеагсі Ь і т діасіїу". (Магк 
12: 37) Бісі іЬе сіегдутеп ЬЄІІЄУЄ іЬе \УОГСІЗ ОІ 
^ з и з 1 ТЬеу сіісі поі, Ьиі, оп іЬе сопігагу, ІЬеу 
сіісі еуегуіЬіпд іЬеу соиісі іо іпсіисе іЬе реоріе 
поі іо ЬЄІІЄУЄ. "Шіеп а зіпсеге т а п герогіесі іо 
іЬозе сіегдутеп іЬе луопсіегіиі ЛУОГСІЗ іЬаі Лезиз 
Ьасі иііегесі апсі іЬіпдз Ье Ьасі сіопе, ІЬеу ге
рііесі: "Аге уе аізо СІЄСЄІУЄСІ? Науе апу оі іЬе 
гиіегз ог оі іЬе РЬагізеез Ьеііеуесі оп Ь іт?" 
(Лакеї 7:47,48) Іпзіеасі оі зиррогііпд Лезиз 
іЬе сіегду оі Ьіз і і т е изесі еуегу роззіЬІе теапз 
іп оррозіііоп іо Ь і т іо ргеуепі іЬе реоріе і г о т 
Ьеагіпд Ьіз ЛУОГСІЗ ОІ луізсіот апсі Іііе. Ехасіїу 
іЬе з а т е сопсііііоп ехізіз іосіау ЛУІІЬ ІЬе геїі-
діоив Іеасіегз оі "СЬгівіепсІот". 

О Р Р 0 5 Е К 5 ОР ТК11ТН 
ЛУЬаі асіуапіаде із іЬеге іп ПОЛУ сопвісіегіпд 

іЬе сіегду ЛУЬО ЛУЄГЄ оп іЬе еагіЬ луЬєп Левив 
луаз Ьеге, апсі луЬу зЬоиІсІ іЬіз Ье сіопе аі аіИ 
ТЬе ригрозе із іо ЗЬОЛУ іЬаі іЬозе т е п ЛУЄГЄ 
ргасііііопегз оі геіідіоп, сіаітіпд іо гергезепі 
Оосі, Ьиі іп іасі ЛУЄГЄ оп іЬе зісіе оі іЬе БЄУІІ 
апсі ЛУЄГЄ іЬе епетіез оі Оосі; апсі іЬаі іп іЬе 
ргезепі і і т е іЬозе ЛУЬО оррозе СЬгізі Лезив 
апсі Ьіз кіпдсіот аге іЬе епетіез оі Оосі апсі 
оі т а п ; іЬаі геїідіопізіз аге аїлуауз орропепіз 
оі іЬе ігиіЬ; ЛУЬІСЬ ЗЬОЛУЗ іЬаі геіідіоп ргосеесіз 
і г о т іЬе БЄУІІ апсі із етріоуесі іо СІЄСЄІУЄ іЬе 
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реоріе; апсі луЬаі луаз ігие ЛУЬЄП ^ в и в луаз оп 
еагіЬ із зШ1 ігие, Іо ЛУІІ, ІЬаі геіідіоп із адаіпзі 
Оосі апсі Ьіз кіпдсіот. Ву Ьіз ргорЬеіз оі оісі 
Оосі Ьасі іогеіоШ іЬаі іЬе геИдіоиз Іеасіегз оі 
Ізгаеі луоиШ іигп іЬе реоріе алуау і г о т Оосі, 
апсі ПОЛУ ^ в и з , іЬе дгеаіезі оі аіі ргорЬеіз, 
іоісі іЬозе геИдіоиз іеаеЬегз іо іЬеіг іасе іЬаі 
іЬеу ЛУЄГЄ Ьуросгііев апсі іЬе ВеуіГв гергезепі-
аііуев. \УЬаі Лезиз заісі іо іЬозе т е п аррііез 
ЛУІІЬ ЄУЄП зігопдег іогсе іо іЬове оі іЬе ргезепі 
і і т е ЛУЬО ргасіісе геіідіоп іог даіп апсі ЛУЬО 
оррозе іЬозе ЛУЬО ргосіаіт Оосі'з ЛУогсІ оі ігиіЬ 
сопсегпіпд СЬгізі апсі Ьіз кіпдсіот. 

ТЬе геїідіоив Іеасіегв атопд іЬе тЄЛУВ сіаітесі 
іо Ье іЬе зеесі оі АЬгаЬат асеогсііпд іо іЬе 
рготізе апсі ІЬаі іЬеу ЛУЄГЄ іЬе зопз оі Оосі. 
Левиз Ьасі іоісі іЬет ІЬаі Оосі Ьасі вепі Ь і т іо 
іЬе еагіЬ іо Ьеаг луііпсзз іо іЬе ігиіЬ, апсі іЬаі 
іЬе тевзаде Ье луаз сіеііуегіпд луав поі Ьіз олуп, 
Ьиі іЬаі Ье луав вреакіпд іЬе ЛУОГСІЗ ЛУЬІСЬ Оосі 
Ьасі соттапсіесі Ь і т іо вреак; апсі іп іЬе іасе 
оі іЬевс віаіетепіз іЬе сіегду ог геїідіопізіз 
ігіесі іо кііі Левив, апсі Лезиз гетіпсіесі іЬет 
оі іЬів іасі. 

Магк Ьеге іЬе ЛУОГСІЗ ОІ Тевиз, асісігеззесі іо 
іЬове оррозіпд геїідіопівіз: " І кполу іЬаі уе аге 
АЬгаЬат'з веесі; Ьиі уе веек іо кііі т е , Ьесаиве 
т у ЛУОГСІ ЬаіЬ по ріаее іп уои. І вреак іЬаі 
ЛУЬІСЬ І Ьауе вееп ЛУІІЬ т у ЕаіЬег: апсі уе сіо 
іЬаі ЛУЬІСЬ уе Ьауе зееп ЛУІІЬ уоиг іаіЬег. ТЬеу 
апвлуегесі апсі заісі ипіо Ьіт , АЬгаЬат із оиг 
іаіЬег. Левив ваііЬ ипіо іЬет, І і уе ЛУЄГЄ АЬга
Ьат 'з сЬіїсІгеп, уе луоиісі сіо іпе луогкз оі АЬга
Ьат . Виі полу уе зеек іо кШ т е , а т а п ікаі ЬаіЬ 
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іоісі уои ІЬе ігиіЬ, ЛУЬІСЬ І Ьауе Ьеагсі оі Оосі: 
іЬів сіісі поі АЬгаЬат. Уе сіо іЬе сіеесіз оі уоиг 
іаіЬег. ТЬеп ваісі іЬеу іо Ьіт , "\Уе Ье поі Ьогп 
оі іогпіеаііоп; \УЄ Ьауе опе ГаіЬсг, суеп восі. 
Л"евиз ваісі ипіо іЬет, І і восі ЛУЄГЄ уоиг РаіЬег, 
уе луоиісі ІОУЄ т е ; іог І ргосеесіесі іогіЬ апсі 
сате і г о т восі; пеііЬег сате І оі тувеїі , Ьиі 
Ье вепі т е . "ІУЬу сіо уе поі ипсісгвіапсі т у 
зреесЬ? еуеп Ьесаиве уе саппоі Ьеаг т у ЛУОГСІ. 
Уе аге оі уоиг іаіЬег іЬе СІЄУІІ, апсі іЬе Іивів 
оі уоиг іаіЬег уе ЛУІІІ СІО. Не луав а тигсіегег 
і г о т іЬе Ьедіппіпд, апсі аЬосІс поі іп іЬе ігиіЬ, 
Ьесаизе іЬеге із по ІгиіЬ іп Ьіт . ЛУЬеп Ье вреак-
еіЬ а Не, Ье зреакеік оі Ьіз ОЛУП : іог Ье із а Иаг, 
апсі іЬе іаіЬег оі іі. Апсі Ьесаизе І іеіі уои іЬе 
ігиіЬ, уе ЬЄІІЄУЄ т е поі. "уУЬісЬ оі уои сопуіпс-
еіЬ т с оі зіп? Апсі і і І зау ІЬе ігиіЬ, луЬу сіо 
уе поі ЬЄІІЄУЄ т е ? Не іЬаі із оі Оосі ЬеагеіЬ 
ОосІ'в ЛУОГСІВ: уе іЬегеіоге Ьеаг іЬет поі, Ье
саизе уе аге поі оі Оосі."—ЛоЬп 8: 37-47. 

Апсі сіісі іЬеу ЗЬОЛУ ІЬетзеІуез іо Ье вопв оі 
іЬе ВЄУІІ, аз Лезив Ьасі іоісі іЬет? ТЬе іасів 
сопсіивіуеіу ЗЬОЛУ іЬаі іЬеу сіісі. ТЬеу ргасіісесі 
геіідіоп, Ьазесі ироп іЬе ігасііііопв оі теп , ід-
погесі іЬе соттапсітепіз оі Оосі, апсі іЬиз тасіе 
іЬе "лУогсІ оі Оосі о і попе еііесі, апсі іЬегеіоге 
іЬеу ЛУЄГЄ іЬе епетіез оі Оосі апсі епетіез оі 
іЬе реоріе. Магк Ьеге ІЬе ЛУОГСІЗ ОІ Левив, 
ЛУЬІСЬ сопсіивіуеіу ВЬОЛУ ІЬе сіійегепсе Ьеілуееп 
геіідіоп апсі оЬеуіпд іЬе соттапсітепіз оі 
Оосі: "ТЬеп сате іо Лезив всгіЬез апсі РЬагі-
зеез, . . . вауіпд, УУЬу сіо іЬу сіівсіріев ігапз-
дгезв іЬе ігасііііоп оі іЬе еісіегз? . . . Виі Ье 
апвлуегесі апсі заісі ипіо ІЬет, \УЬу сіо уе аізо 
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ігапздгезз іЬе соттапсітепі оі Оосі Ьу уоиг 
ігасііііоп ? . . . ТЬиз Ьауе уе тасіе ІЬе согшпапсі
т е п і оі восі оі попе еЙ'есі Ьу уоиг ігасііііоп. 
Уе Ьуросгііез! ЛУЄІІ сіісі Езаіаз ргорЬезу оі уои, 
зауіпд, ТЬіз реоріе сІгалуеіЬ підЬ ипіо т е ЛУІІЬ 
іЬеіг тоиіЬ, апсі ЬопоигеіЬ т е \УІІЬ іЬеіг Іірз: 
Ьиі іЬеіг Ьеагі із іаг і г о т т е . Виі іп уаіп іЬеу 
сіо луогзЬір т е , іеасЬіпд іог сіосігіпез іЬе сот
тапсітепіз оі теп/'—МаііЬелу 15:1-9. 

ТЬозе сіегдутеп апсі ргеасЬегз ЛУЄГЄ ргасіі-
ііопегз оі "іЬе ^ Л У З ' геіідіоп" апсі ЛУЄГЄ іЬе 
іп8ігитепІ8 оі іЬе ВЄУІІ. 8аи1 аііеглуагсіз іезіі-
ііесі іо іЬе з ате еііесі, аз ЛУІІІ арреаг аі Оаіа-
ііапз 1:13,14. ТЬе ВЄУІІ доі іЬозе ЛЄЛУІЗЬ сіег-
дутеп оп Ьіз єісіе Ьесаизе іЬеу ЛУЄГЄ ргоисі апсі 
зоидЬі іЬе іауог оі т е п апсі іаидЬі іЬе сіосігіпез 
ЛУЬІСЬ т е п Ьасі ІПУЄПІЄСІ апсі іаидЬі апсі іЬеу 
ідпогесі апсі сіізгедагсіесі іЬе согшпапсітепі оі 
восі. Е г о т іЬе сіау оі Штгосі оплуагсі іЬе ВЄУІІ 
Ьаз етріоуесі геіідіоп іо іигп т е п алуау і г о т 
Оосі іп іигіЬегапсе оі іЬе ВЄУІІ'З луіскесі сЬаІ-
Іепде іо ЛеЬоуаЬ. ТЬе ВЄУІІ луогкє ироп іке 
уапііу оі т е п апсі іпсіисез і к е т іо асіорі апсі 
ргасіісе і о г т а ї і з т Ьу ЛУЬІСЬ І І ІЗ сіаітесі іЬаі 
ІЬеу луогзЬір Оосі, Ьиі ЛУЬІСЬ іп ігиіЬ апсі іп 
іасі із ап аЬотіпаііоп іп іЬе єідЬі оі Оосі. 

Оосі, іЬгоидЬ Ьіз Ьоіу ргорЬеіз, Ьасі ап-
поипсесі Ьіз ригрозе іо зеі ир а кіпдсіот лукіск 
вкоиісі гиіе іЬе ЛУОГІСІ іп гідЬіеоизпезз іо іЬе 
Ьопог оі Оосі'з п а т е апсі іог іЬе доосі оі аіі 
гідЬіеоиз егеаіигез. Не іогеіоісі іЬаі Ье луоиШ 
зепсі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, іЬе МеззіаЬ, іо гиіе апсі 
Ьіезз іЬе реоріе. ТЬеп сате ^ 8 и 8 іп сіие і і те , 
сіесіагіпд іо іЬе реоріе іЬаі Ье Ьасі соте аз іЬе 
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гергезепіаііуе оі ЛеЬоуаЬ Оосі апсі іог іпе даіЬ-
егіпд оі т е п ипіо Ьітзеїі ЛУЬО луоиісі ІаііЬіиІІу 
ЗЄГУЄ Л"еЬоуаЬ Оосі апсі Ье луііпеззез іо Ніз 
пате . "\¥еге іЬеге апу геїідіопізіз атопдзі іЬозе 
ЗЄЛУЗ ЛУЬО доіпесі ЛУІІЬ ^ 8 и з іп ргосіаітіпд іЬе 
кіпдсіот апсі іпуіііпд іЬе реоріе іо риі ІЬЄШ
ЗЄІУЄЗ ипсіег ЛеЬоуаЬ'з Кіпд? N0! опе; Ьиі, оп 
іЬе сопігагу, іЬеу ігіесі іо кеер іке реоріе оиі 
оі іЬе кіпдсіот; сопсегпіпд ЛУЬІСЬ Лезиз заісі: 
"Виі ЛУОЄ ипіо уои, зсгіЬез апсі РЬагізеез, Ьуро
сгііез! іог уе зЬиі ир іЬе кіпдсіот оі Ьеауеп 
адаіпзі т е п : іог уе пеііЬег до іп уоигзеїуеє, 
пеііЬег зиіїег уе іЬет іЬаі аге епіегіпд іо до 
іп." (МаііЬелу 2 3 : 1 3 ) Аі іЬіз ргезепі і і т е ЛУЬО 
атопд іЬе геИдіоиз Ісасісгз аго ісІНпд іЬе рео
ріе оі ООСІ'З кіпдсіот ипсіег СЬгізі аз ІЬе опіу 
Ьоре іог іЬе ЛУОГІСІ? ІМоі а 8Іпд1е опе. Оп іЬе 
сопігагу, іЬеу іеіі іЬе реоріе іо дгуе по Ьеесі 
іо іЬозе регзопз ЛУЬО соте іо іЬет ргеасЬіпд 
іЬе теззаде оі Оосі'з кіпдсіот. ТЬеу сііе Ьитап 
іпуепііопз апсі Ьитап адепсіез аз іЬе теапз оі 
геїіеі апсі заіуаііоп іог іЬе реоріе. 

ТЬе геИдіоиз РЬагізеез, ЛУЬО оррозесі Лезив, 
ЛУЄГЄ дгеаі зііскіегз Іог Іогта ї і зт , іЬаі іЬеу 
т ідЬі арреаг іп ІЬе еуез оі т е п аз Ьеіпд уегу 
сіеап апсі гідЬіеоиз апсі луопсіегіиі теп . ТЬеу 
ЛУЄГЄ іоііолуіпд іЬе ігасііііопз оі ІЬеіг іаіЬегз 
ЛУЬО Ьасі тигсіегесі іЬе ІаііЬіиІ ргорЬеіз оі Оосі, 
апсі зо ПОЛУ іЬеу луоиісі веек іо кШ ^ з и з , іке 
дгеаіезі оі аіі ргорЬеіз. ТЬегеіоге Лезиз заісі 
іо і Ь е т : ""\Уое ипіо уои, зсгіЬез апсі РЬагізеез, 
Ьуросгііез! іог уе аге Ііке ипіо ЛУЬІІЄСІ зериі-
сЬгез, ЛУЬІСЬ іпсіеесі арреаг Ьеаиіііиі оиілуагсі, 
Ьиі аге ЛУІІЬІП іиіі оі сіеасі теп'в Ьопез, апсі оі 
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аіі ипсіеаппезв. ЕУЄП ВО уе аіво оиілуагсПу ар
реаг гідЬіеоиз ипіо теп , Ьиі ЛУІІЬІП уе аге іиіі 
оі Ьуроегіву апсі іпідиііу. ЛУое ипіо уои, всгіЬев 
апсі РЬагізеев, Ьуросгііев! Ьесаиве уе Ьиіїсі іЬе 
ІотЬв оі іЬе ргорЬеів, апсі дагпівЬ іЬе вериї-
сЬгез оі іЬе гідЬіеоиз, апсі зау, І і ЛУЄ Ьасі Ьееп 
іп іЬе сіауз оі оиг іаіЬегз, ЛУЄ луоиШ поі Ьауе 
Ьееп рагіакегв ЛУІІЬ іЬет іп іЬе Ьіоосі оі іЬе 
ргорЬеів. \у"Ьегеіоге уе Ье луііпезвез ипіо уоиг-
зеїуев, іЬаі уе аге іЬе сЬіїсІгеп оі іЬет ЛУЬІСЬ 
кіііесі іЬе ргорЬеів. Е Ш уе ир ІЬеп іЬе теавиге 
оі уоиг іаіЬегз. Уе зегрепіз, уе депегаііоп оі 
уірегв! ЬОЛУ сап уе евсаре іЬе сіатпаііоп оі 
ЬеІІГ (МаііЬелу 23:27-33) Неге із іЬе сіеаг 
сіесіагаііоп оі Лезиз іЬаі геїідіопізіз аге іЬе 
адепіз оі іЬе БЄУІІ, луЬеіЬег іЬеу аге алуаге оі 
іЬаі іасі ог поі. 
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М І Ж 0 Е К Е К 8 
А11 Ііагз апсі пгагсіегегз аге геїідіопізіз. 

"УУЬЄПЄУЄГ а тпгсіегег із аЬоиі іо Ье ехесиіесі, 
Ье Ьаз зоте геИдіоиз ргасііііопег іо зау зоте 
зепзеїезз ЛУОГСІЗ ОУЄГ Ь іт , ЛУЬІСЬ із зиррозесі іо 
вауе Ьіт , Ьиі ЛУЬІСЬ сіоез по доосі. ТЬе БЄУІІ 
луаз іЬе огідіпаіог оі геіідіоп, апсі іЬе БЄУІІ ІЗ 
іЬе іаіЬег оі Нез апсі а "тигсіегег і г о т іЬе 
Ьедіппіпд" апсі ЄУЄГ іЬегеаііег. (ЛоЬп 8:44) 
Г г о т Кітгосі сіолуп іо іЬе ргезепі Ьоиг іЬе 
Ьгеакегз оі ОосГз еуегіазііпд соуепапі, ЛУЬО 
Ьауе оррозесі Оосі апсі тигсіегесі Ьитап егеа
іигез, Ьауе Ьееп апсі аге геїідіопізіз, ргасіісіпд 
зоте і о г т оі геіідіоп. І і луаз геїідіопізіз іЬаі 
тигсіегесі іЬе Ьоіу ргорЬеіз оі Оосі, луЬот Ье 
Ьасі зепі іо сіесіаге Ьіз ігиіЬ, апсі іЬозе геїідіоп
ізіз тигсіегесі іЬет Ьесаизе іЬеу гергезепіесі 
Оосі апсі іоііолуеа іЬе ІгиіЬ. (МаііЬелу 23: 30-32) 
Л̂ТЬеп Лезив, іЬе дгеаі РгорЬеі апсі Неіг оі іЬе 

АІтідЬіу Оосі, сате іо еагіЬ іЬе БЄУІІ риі іі 
іпіо іЬе тіпсіз оі іЬе геїідіопізіз іо кііі Ьіт , 
апсі іЬегеіоге ікеу заісі сопсегпіпд Л"евив: "ТЬів 
ів іЬе Ьеіг; соте, іеі ив кШ Ьіт, апсі іеі из веіге 
оп Ьіз іпЬегііапсе." (МаііЬелу 21: 38) І і луав поі 
іЬе с о т т о п реоріе, Ьиі іЬе геїідіопізів, іЬаі 
оррозесі Левиз апсі іЬаі воидЬі Ьіз ИіеЬІоосІ, 
апсі іЬів іЬеу сіісі Ьесаизе Ье іоісі іЬе ігиіЬ. 

ТЬе т а п Дсвиз луав іЬе опіу гідЬіеоив рег
іесі т а п ЄУЄГ оп ІЬе еагіЬ. Не луаз Ьоіу, Ьагт-
Іезв, ипсіешесі апсі луііЬоиі зіп. (НеЬгелуз 7: 26; 
1 Реіег 1:19) Не луєпі аЬоиі сіоіпд доосі іо іЬе 
реоріе апсі ПЄУЄГ сИс! а лугопдіиі ог Ьагтіиі 
іЬіпд іо апуопе. Не луаз гереаіесіїу сЬагдес! 
ЛУІІЬ егіте, апсі оп еуегу оесавіоп іі луаз іЬе геїі-
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діопізіз ЛУПО іаїзеіу асеивесі п іт . І і луаз іЬе 
геїідіопізіз ЛУЬО епіегесі іпіо а сопврігасу іо 
Ьауе ^ в и в рпі іо сіеаііі, Ьесаизе іііеу іеагесі 
іпаі іііе реоріе ЛУПО ІОІІОЛУЄСІ Ь і т луоиісі аіі аЬап-
сіоп іЬе сіегдутеп апсі іЬозе геїідіопізіз луоиісі 
Ье іеіі луііЬоиі апу теапз оі виррогі; апсі іп 
ргооі оі іЬіз іі із лугіііеп: "ТЬе РЬагізеез іЬеге
іоге заісі атопд іЬетвеїуез, РЄГСЄІУЄ уе Ьолу 
уе ргеуаіі поіЬіпд? ЬеЬоІсІ, іЬе ЛУОГІСІ ІЗ допе 
аііег Ьіт." (ЛоЬп 12:19) "ТЬеп даіЬегесІ іЬе 
сЬіеі ргіезіз апсі іЬе РЬагізеез а соипсії, апсі 
заісі, уУЬаі сіо ЛУЄ? ІОГ ІЬІВ т а п сІоеіЬ т а п у 
тігасіез. І і ЛУЄ іеі Ь і т іЬиз аіопе, аіі т е п ЛУІІІ 
ЬЄІІЄУЄ оп Ь і т : апсі іЬе Котапз зЬаІІ соте апсі 
іаке алуау ЬоіЬ оиг ріаее [оиг ]'оЬз] апсі паііоп." 
—ЛоЬп 11:47,48. 

ТЬе ЬідЬ ргіезі іЬеп ехргезвесі Ьітвеїі іп 
іЬезе ЛУОГСІЗ: "¥е кполу поіЬіпд аі аіі, . . . іі із 
ехрссііепі іог из, іЬаі опе т а п віюиісі сііе . . . Ье 
ргорЬезіесІ іЬаі Лезиз вЬоиИ сііє . . . ТЬеп і г о т 
іЬаі сіау іогіЬ іЬеу іоок соипзеї іодсікег іог 
іо риі Ь і т іо сІеаіЬ." (ЛоЬп 11: 49-53) ТЬіз луаз 
а сопврігасу іо с о т т і і сІеІіЬегаіе тигсіег, апсі 
іЬаі сопзрігасу луаз саггіесі іпіо єііесі Ьу іЬе 
соттівзіоп оі іЬе ОУЄГІ асі. 

ТЬе сіегдутеп саивесі Левив іо Ье лугопдіиііу 
сЬагдесі ЛУІІЬ іЬе ЬідЬ егіте оі ігеазоп. І і луаз 
поі іЬе с о т т о п реоріе ог іЬе роїіііеаі еіетепі 
іЬаі сіетапсіесі Ьіз сІеаіЬ, Ьиі іі луаз іЬе геїі-
діопізів, ЛУЬО сгіесі оиі: "Сгисііу Ьіт," апсі, 
"Ніз Ьіоосі Ье оп из." (МаііЬелу 27:12-26) "\¥Ьсп 
СЬгізі Лезив луав паііесі іо іЬе ігее апсі луаз 
роигіпд оиі Ьіз НіеЬІоосІ, іЬе сіегду тоскесі 
Ь і т : "Ьікелуіве аізо іЬе сЬіеі ргіезів тоскіпд 
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Ьіт , ЛУІІЬ іЬе зсгіЬев апсі еісіегз, ваісі, . . . Не 
ігивіесі іп Оосі; іеі Ь і т СІЄІІУЄГ Ь і т ПОЛУ, І І 
Ье ЛУШ Ьауе Ь і т ; Іог Ье ваісі, І а т іЬе 8оп 
оі СТОСІ." (МаііЬелу 27:41-43) ТЬе вате врігіі 
тоуев тосіегп-сіау сіегдутеп іо вреак адаіпві 
іЬове ЛУЬО ргосіаіт іЬе товваде оі Сгосі'в кіпд-
сіот. 

ТЬе еіегдутеп ог геїідіопівів сіісі поі вее іЬаі 
ІЬе Ьосіу оі Левив Ьасі а сіееепі Ьигіаі, Ьиі іі 
луав а гісЬ Іалууег оі ЬопогаЬІе евіаіе ЛУЬО Ьасі 
поі еопвепіесі іо іЬе аеііоп оі іЬе ргіевів іЬаі 
Ьеддесі іог іЬе Ьосіу оі Левив іЬаі Ье т ідЬі діуе 
іі а сіееепі Ьигіаі. (МаііЬелу 27: 57) Іі луав іЬе 
сЬіеі ргіевів апсі РЬагівеев, іЬе геїідіоив ісасі-
егв, іЬаі ігіесі іо ргеуепі іЬе гевиггесііоп оі 
Левив, апсі іЬаі ЬгіЬесІ воісііегв ЛУІІЬ Іагде витз 
оі топеу іо вау іаівеїу іЬаі Ьів сіівсіріез Ьасі 
зіоіеп іпе Ьосіу ЛУЬІІЄ іЬеу зіері. (МаііЬелу 
28:11-13) Сап апу Ьопезі регзоп іог опе т о -
т е п і сІоиЬі іЬе диііі оі іЬове геїідіопізіз апсі 
іЬаі іЬеу, іЬе Іеасіегв оі геіідіоп, всгіЬез апсі 
РЬагівеез, сіегдутеп, аеіесі аз іЬе адепів апсі 
гергевепіаііуез оі іЬе БЄУІІ? А З ргодгевз із 
тасіе іп іЬіз віисіу кеер іп тіпсі іЬаі іі луав 
іЬе геїідіопівів іЬаі тигсіегесі Левив, апсі іЬеп 
еотраге іЬегелуііЬ іЬе іасіз ЛУЬІСЬ ЗЬОЛУ іЬаі 
іЬе тигсіегегз іп тосіегп і і тез аге іеасіегз іп 
геїідіоив ргасіісе. 

РИКРОЗЕ ОР НІЗ сомшо 
ТЬе т а п Лезиз луав іЬе 8оп оі Сосі. Веіоге 

Ье Ьесате а т а п Ье луаз кполуп аз іЬе Ьодов, 
іЬе асііуе адепі оі ЛеЬоуаЬ Сосі іп іЬе сгеаііоп 
о£ аіі іЬіпдз. (Соїоззіапз 1:16) Ву ІЬе зиргете 
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ролуег оі ЛеЬоуаЬ восі, Лезив, іпе Ьодоз, 'луаз 
тасіе ЙезЬ [а Іїитап сгеаіиге] апсі СІЛУЄІІ атопд 
теп. ' (ЛоЬп 1:14) ЛеЬоуаЬ восі зепі п і т іо 
еагіЬ аз Ьіз зресіаі гергезепіаііуе, апсі іЬе те з -
заде ЛУЬІСЬ Ье сіеііуегесі луаз іЬе теззаде і г о т 
іЬе АІтідЬіу восі. (ЛоЬп 7:16) ТЬе БЄУІІ, іЬе 
ІПУЄПІОГ оі Ііез, ІЬе сіесеіуег апсі тигсіегег, іог 
сепіигіез Ьасі зіапсіегесі ІЬе п а т е оі ЛеЬоуаЬ 
восі, тоскесі Ь і т апсі сіейесі Ь і т апсі сЬаІІепдесІ 
Ь і т іо риі оп еагіЬ апу т а п \УЬО луоиісі гетаіп 
ігие іо восі ЛУЬЄП ІЬе БЄУІІ риі Ь і т іо іЬе іезі. 
Аііег діуіпд іЬе Белгії іоиг ііюизапсі уеагз іо 
саггу оп иппіпсіегесі Ьіз луіскесі луогк ЛеЬоуаЬ 
восі зепі Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп Лезиз іо еагіЬ іо ргоуе 
іЬе БЄУІІ а Иаг апсі іо Ье іЬе уіпсіісаіог оі ЛеЬо-
уаЬ'з пате . Іп саггуіпд оиі іЬе ЛУІІІ ОІ восі іі 
луаз оі йгзі ітрогіапсе іЬаі Лезиз ргосіаіт ІЬе 
ігиіЬ; іЬегеіоге луЬєп азкесі сопсегпіпд Ьіз т і з -
зіоп оп еагіЬ, Ье герііесі: "І а т а кіпд. То іЬіз 
епсі луаз І Ьогп, апсі іог іЬіз саизе сате І іпіо 
іЬе ЛУОГІСІ, іЬаі І зЬоикі Ьеаг ЛУІІПЄЗЗ ипіо іЬе 
ігиіЬ. Еуегу опе іЬаі із оі іЬе ігиіЬ ЬеагеіЬ 
т у УОІСЄ." (ЛоЬп 18:37) І і іоііолуз, іЬегеіоге, 
іЬаі еуегу регзоп ЛУЬО геіизез іо Ьеаг іЬе т е з 
заде оі Лезиз із поі оі ІЬе ігиіЬ, Ьиі іЬаі Ье 
із ипсіег іЬе сопігої оі іЬе агсЬ Иаг апсі епету, 
іЬе БЄУІІ. 

К Е О Е М Р Т І О И 
ТЬе ргітагу геазоп апсі ригрозе оі Л"е8из' 

сотіпд іо еагіЬ луаз іо Ьеаг луііпєзз іо іЬе ІгиіЬ 
оі апсі сопсегпіпд ЛеЬоуаЬ восі апсі Ьіз кіпд
сіот апсі іо уіпсіісаіе ЛеЬоуаЬ'в Ьоіу пате . Іпеі-
сіепіаі Йіегеіо, апсі аз а зесопсіагу геазоп, Ье 
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сате іо гесіеет т а п і г о т іЬе сопсіетпаііоп 
гевиїііпд і г о т Асіат'в віп. Весаизе оі іпе ЛУІІІ-
£и1 уіоіаііоп о£ ОосГз Іалу Асіат луав вепіепсесі 
іо сІеаіЬ, апсі аііег іпаі аіі Ьів сЬіїсІгеп ЛУЄГЄ 
Ьогп. ТЬе сопсіетпесі Асіат луав ітрегіееі Ье
саиве ипсіег вепіепсе оі сІеаіЬ, апсі соикі поі 
ргосіисе а регіесі сЬіїсІ, апсі іЬе гевиїі Ьав ЄУЄГ 
Ьееп іЬаі аіі т е п Ьауе Ьееп Ьогп іп віп апсі 
сопсеіуесі іп ІауЛеввпевв. "ВеЬокі, І луав вЬареп 
іп іпі^иііу, апсі іп віп сіісі т у тоіЬег СОПСЄІУЄ 
т е . " (Рва їт 51: 5) "ІЬегеіоге, ав Ьу опе т а п 
віп епіегесі іпіо іЬе ЛУОГІСІ, апсі сІеаіЬ Ьу віп; 
апсі во сІеаіЬ раввесі ироп аіі теп , іог іЬаі 
аіі Ьауе 8Іппес1." (Вотапв 5:12) АЬеІ, ЕпосЬ, 
КоаЬ, апсі АЬгаЬат ЛУЄГЄ ІаііЬіиІ іо Оосі, Ьиі, 
Ьеіпд Ьогп ав ітрегіееі т е п апсі іЬегеіоге ЛУІІЬ-
оиі гідЬі іо еуєгіавііпд Ніе, Ьу геазоп оі Асіат'в 
віп, іЬеу соиісі поі деі суегіазііпд 1і£е ипіезз 
ргоуізіоп £ог іЬе гесіетрііоп ЛУЄГЄ йгзі тасіе. 
Мап тив і Ье гапзотесі і г о т сІеаіЬ Ьу іЬе вас-
гііісе оі іЬе регіесі Ьитап Ніе, Ьесаизе іі луав 
іЬе регіесі Ьитап Ніе ЛУЬІСЬ ООСІ'З Іалу ^ и і г е с і 
Асіат іо діуе ир аз а репаїіу іог віп. А11 т е п 
Ьеіпд сіевсепсіапіз оі Асіат, іЬеге луав по т а п 
ЛУЬО соиісі ргезепі а регіесі васгіпсе ипіо Оосі 
іп іЬе ріаее апсі зіеасі оі Асіат, Оосі тасіе ІЬе 
песевзагу ргоуівіоп. 

І і ів іЬе т а ї е оі іЬе Ьитап зресіев ІЬаі іиг-
півЬев іЬе Ніе §егт Ьу ОосІ'в ргоуівіоп. ПОЛУ, 
іЬеп, соиісі а регіесі т а п Ье ргоуісіесі, апсі ЛУЬО 
соиісі Ьееоте а гапзот ргісе іог ог сіеііуегег 
оі тапкіпсі? ЛеЬоуаЬ іЬе АІтідЬіу Оосі саизєсі 
Магу іо еопсеіуе ЛУЬІІЄ уеі а уігдіп. (МаііЬелу 
1:18) 8Ье сопсеіуесі іп Ьег луотЬ Ьу уігіие оі 
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Ніе ролуег оі іпе Ьоіу врігіі оі Оосі ехегсівесі 
ироп Ьег. Зееіпд іЬаі Оосі тасіе т а п апсі луот-
ап оиі оі іЬе еіетепів оі іЬе еагіЬ, іЬеге луоиісі 
Ье по сІіШсиїіу луЬаівоеуег іп ОосІ'в саизіпд а 
сЬіїсІ іо Ье сопсеіуесі іп іЬе луотЬ оі Магу; 
ЛУЬІСЬ Ье сіісі. ТЬе тап-сЬіїсІ Левив луав Ьогп, 
апсі луав ригє, Ьоіу, ипсІеШес! апсі епіігеїу вер-
агаіе і г о т віппегв, Ьауіпд попе оі іЬе соп-
іатіпаіесі Іііе дегт сіевсепсііпд і г о т Асіат. 
(НеЬгелуз 7: 26) Лезиз іЬегеіоге ів аїлуауз сіез-
ідпаіесі іп іЬе Зсгіріигез аз "іЬе 8оп оі т ап" , 
ЛУЬІСЬ ІЗ "ІЬе Зоп оі Оосі". "уУІіеп іЬе т а п Лезиз 
геасЬесІ ІЬе аде оі іЬігіу уеагз Ье луаз диаіі-
йесі, ипсіег ІЬе іегтв оі Оосі'з Іалу, іо Ьееоте 
а ргіезі ипіо Оосі. І і луав іЬеп іЬаі СЬгізі Лезиз 
сопвесгаіесі Ьітзеїі М і у іо сіо іЬе ЛУІІІ оі Оосі, 
апсі Ьіз іттегвіоп іп іЬе луаіегз оі іЬе Логсіап 
гіуег луаз ап оиілуагсі ЄУІСІЄПСЄ ІО оіЬегз іЬаі 
Ье Ьасі тасіе іЬе соуепапі іо Ье оЬесІіспі іо іЬе 
ЛУІІІ оі С осі. І і луаз іЬеп іЬаі Ьів ЛУОГСІЗ арріу: 
"ТЬеп заісі І, Ьо, І соте : іп іЬе уоїите оі іпе 
Ьоок іі ів лугіііеп оі т е , І сІеІідЬі іо сіо іЬу ЛУІІІ, 
О т у Оосі: уеа, іЬу Іалу із луііЬіп т у Ьеагі." 
—Рваїт 40: 7,8; МаііЬелу 3:15-17. 

ТЬе опе ЛУЬО луоиісі гесіеет тапкіпсі т и з і 
оіТег Ьітвеїі уоіипіагіїу ав а васгіпсе, апсі іЬаі 
Ьеіпд іЬе ЛУІІІ оі Оосі, Лезив уоіипіагіїу апсі 
діасіїу еотрііесі ЛУІІЬ ОосІ'в ЛУІІІ апсі іЬиз оііегесі 
Ьітзеїі Ьу ргевепііпд Ьітвеїі луЬоІІу ипіо іЬе 
Ьогсі Оосі. ТЬе ІііеЬІоосІ оі іЬе регіесі т а п 
Лезив соиісі апсі сіісі іигпізЬ іЬе гапзот ог ге-
сіетрііуе ргіее іог зіпіиі т а п . ТЬе Ніе із іп 
іЬе Ьіоосі. (Ьелаіісиз 17:11,14) ТЬе уоіипіагу 
засгііісе оі іЬе регіесі Ьшпап Ніе оі Лезиз рго-
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уісіесі Ше гесіетрііуе ргісе, Ьів НіеЬІоос! Ьеіпд 
роитесі оиі; іп засгійсіаі сІеаіЬ. 'ЛУііЬоиі іЬе 
вЬесІсІіпд оі Ьіоосі Шеге із по гетіззіоп оі зіп.' 
(НеЬгелуз 9:22) ТЬе ІіГеЬіоосІ о і Ше регіесі 
т а п Лезиз Сосі соиісі ассері, апсі сіісі ассері, 
аз Ше гапзот ргісе апсі зіп оі іегтд £ог віпіиі 
т а п . (Еог сіеіаііесі сопзісіегаііоп о£ Ше гесіетр-
ііоп о£ т а п , зее Ьоок Весопсіїіаііоп.) 

ТЬе регіесі т а п , СЬгізі Левив, луаз зиЬз'есіесі 
іо аіі таппег оі аззаиііз апсі регзесиііопз іп-
ЙісіесІ ироп Ь і т Ьу Ше ІЗЄУІІ апсі іЬе БЄУІГЗ 
геИдіоиз гергевепіаііусз оп іЬе еагіЬ, апсі 
ШгоидЬ аіі оі виеЬ авзаиіів апсі регзесиііопз 
Лезиз таіпіаіпесі Ьів іпіедгііу іолуагсі Сосі, 
ПЄУЄГ іог опе т о т е п і сіеуіаііпд і г о т Ше раШ 
оі іоуаііу апсі іаііЬіиІпезз іо Сосі. ТЬегеЬу 
Лезиз ргоуесі 8аіап а Иаг, апсі Шів іп уіпсііса-
ііоп оі ЛеЬоуаЬ'з п а т е апсі ЛУОГСІ. Аііег Ье Ьасі 
діуеп іезіітопу сопсегпіпд Ше пате оі ЛеЬо
уаЬ апсі Ше кіпдсіот, ЛУЬІСЬ СОУЄГЄСІ а регіосі 
оі іЬгее апсі опе-ЬаІі уеагз, Ье луаз Шеп сЬагдесІ 
ЛУІІЬ Ше сарііаі егіте оі ігеазоп, луаз діуеп а 
тоск ігіаі, сопуісіесі луііЬоиі Іедаї ЄУІСІЄПСЄ, 
апсі егисійесі Ьу Ьеіпд паііесі іо а ігее, Шиз 
Ьеіпд риі іо сІеаіЬ аз а віппег ассигвесі оі Сосі; 
апсі Шиз Ье луоиісі арреаг іп Ше еуез оі аіі 
оШегв. (Беиіегопоту 21:23) Сосі регтіііесі 
Ьів епетіев іо риі Лезив іо сІеаіЬ, кполуіпд іЬаі 
Левиз луоиісі гетаіп ІаііЬіиІ ЄУЄП ипіо сІеаіЬ, 
ргоуіпд Ьів іпіедгііу іо Сосі, апсі Шаі Сосі луоиісі 
гаізе Ь і т ир оиі о£ сІеаіЬ. Лезиз Шиз т е і аД 
Ше ^е^шгетепі8 апсі іиііу ЗЬОЛУЄСІ Ьіз диаіій-
саііоп іо Ьееоте іЬе уіпсіісаіог о£ ОосГв пате . 
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Р.ЄІІ§ІОПІ5ІЗ 
тигсіег ^ з и з 

Весаизе оі Ьіз іаііЬіиІпезз 
Оосі гаізесі ир Лезиз оиі; о£ 
сІеаіЬ апсі дауе іо Ь і т іііе апсі 
іттогіа і і іу , поі аз а т а п , Ьиі 
іііе сііуіпе, ап епсіїезз апсі іпсіе-
зігиеііЬІе Іііе, апсі ехаїіесі Ле
зиз іо іЬе уегу ЬідЬезі ріаее 
іп аіі іЬе ипіуегзе пехі іо ЛеЬо
уаЬ. (РЬШрріапз 2:5-11) Сіосі 
соттіііесі іо СЬгізі Лезиз, іЬе 

і т т о г і а і Опе, аіі ролуег іп 
Ьеауеп апсі іп 

еаг іЬ . (Маі 
іЬелу 2 3 : 1 8 ) 
ТЬсге£оге Ле-
зиз заісі: " І 
а т Ье і Ь а і 
Н У Є І Ь , апсі 
луаз сіеасі; 

апсі , Ье -
Ьоісі, І а т 
а і іуе іог 
еуегтоге, 

А т е п ; апсі 
Ь а у е і Ь е 

кеуз оі ЬеП 
апсі оі сІеаіЬ." 

( Е е у е і а і і о п 
1 :18 ) СЬгізі Ле

зиз іЬеге іоге Ье-
сотез СІОІЬЄСІ ЛУІІЬ аіі 

ролуег апсі аиіЬогііу іо 
асі іог ЛеЬоуаЬ іп аіі іЬіп£8 

аз Ьіз сЬіеі ехесиііуе оШсег. 
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ЛУЬсп ЛУІІЬ Ьіе сіівсіріев, Левиз іпзігисіесі 
ІЬет ІЬаі аіі егеаіигез ЛУЬО ЛУІІІ ГЄСЄІУЄ СУСГ-
Іазііпд 1і£е апсі іпе Ьіезвіпдз оі АІтідЬіу босі 
т и з і луІИіпдГу апсі іаііігіиііу вегуе босі. ТЬеп 
оі Ьітзеїі Ье заісі: "Апсі ЛУЬОВОЄУЄГ ЛУІІІ Ье 
сЬіеі атопд уои, іеі Ь і т Ье уоиг вегуапі: ЄУЄП 
аз ІЬе ІЗоп оі т а п сате поі іо Ье тіпізіегесі 
ипіо, Ьиі іо тіпізіег, апсі іо діуе Ьіз Іііе а гап-
з о т іог тапу." (МаііЬелу 20: 27, 28) ТЬів ЗЬОЛУЗ 
іЬаі іЬе т а п Лезиз ипсіегзіоосі ІЬаі іі луаз ІЬе 
ЛУІІІ оі Ьіз ЕаІЬег ЛеЬоуаЬ поі опіу іЬаі Ье іеіі 
іЬе ігиіЬ апсі Ьееоте іЬе Уіпсіісаіог оі Ьіз 
ЕаіЬег Ьиі ІЬаі аз а т а п Ье т и з і сііе іо рго-
уісіе іЬе гапзот ог гесіетрііуе ргісе "іог тапу" 
оі ІЬе Ьитап гасе. Еог ЬОЛУ т апу оі ІЬе Ьитап 
гасе: аіі ог опіу а рагі? N01 іог аіі, Ьесаизе 
ІЬе гесіетрііуе ргісе гевиїіз Ьепейеіаііу опіу 
іо іЬозе ЛУЬО ЬЄІІЄУЄ оп апсі оЬеу Оосі апсі 
СЬгізі Лезив. ТЬегеіоге Ье дауе Ьіз Іііе аз а 
гапзот іог аз т а п у оі іЬе Ьитап гасе аз іаке 
іЬеіг зіапсі оп іЬе зісіе оі Сосі апсі СЬгізі апсі 
таіпіаіп іЬеіг іпіедгііу іолуагсі Сосі ЛУЬЄП риі 
іо іЬе іезі. 

І і із лугіііеп: 'Тог ІЬе луадез оі 8Іп із сІеаіЬ; 
Ьиі іЬе дііі оі Сосі із еіегпаї Іііе, ІЬгоидЬ Лезиз 
СЬгібі оиг Ьогсі." (Котапз 6:23) Неге іЬе т а і -
іег із 8^иаге1у риі іо еуегу т а п , іо ЛУІІ : І і уои 
ргеіег іо сопііпие оп ІЬе зісіе оі іЬе БЄУІІ апсі 
адаіпзі Сосі ІЬе гезиіі ЛУІІІ Ье сотріеіе сіезігис
ііоп; Ьиі і і уои іаке уоиг зіапсі оп ІЬе зісіе оі 
Сосі апсі СЬгізі, вЬолуіпд іиіі іаііЬ іп іЬе ге
сіетрііуе ргісе апсі ргоуіпд уоиг іпіедгііу іо
луагсі Сосі, уои ЛУІІІ гесеіуе аі ОосІ'в Ьапсіз, 
ІЬгоидЬ СЬгізі Лезив, ІЬе дііі оі Іііе еуегіазі-
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іпд. Іп іигіЬег соггоЬогаііоп оі іЬіз, іі із лугіі
іеп : "ТЬе ЕаіЬег ІоуеіЬ іЬе 8оп, апсі ЬаіЬ діуеп 
аіі іЬіпдз іпіо Ьіз Ьапсі. Не іЬаі ЬеІіеуеіЬ оп 
іЬе 8оп ЬаіЬ еуегіазііпд Іііе: апсі Ье іЬаі ЬЄІІЄУ-
еіЬ поі іЬе 8оп зЬаІІ поі зее Іііе; Ьиі іЬе лугаіЬ 
оі СоП аЬісІеіЬ оп Ьіт ." (ЛоЬп 3: 35, 36) ОіЬег-
ууізе зіаіесі, аіі т е п сате ипсіег сопсіетпаііоп 
Ьу геазоп оі зіп, апсі ОосГз лугаіЬ адаіпзі зіп 
із сІеаіЬ; іі опе ЬЄІІЄУЄЗ оп іЬе Ьогсі Лезиз 
СЬгізі Сосі гетоуез іЬаі сопсіетпаііоп і г о т 
Ь і т ; Ьиі іі т а п ргеіегз іо гетаіп оп іЬе зісіе 
оі іЬе 1)ЄУІ1 апсі сопііпие іп зіп, іЬеп ОосГз 
лугаіЬ ог сопсіетпаііоп аЬісІез оп Ь і т апсі із 
поі гетоуесі. ТЬиз іі із зееп іЬаі Оосі'з іпіеііі-
депі егеаіигез аге тасіе ігее адепіз іо сЬоозе 
Іііе ог сІеаіЬ аііег Ьауіпд геееіуесі а кполуїесіде 
оГ Оосі'з ргоуівіоп іог іЬет. 

ТЬе ргоуізіоп Оосі Ьаз тасіе іо діуе Іііе іо 
т е п із рготріесі епіігеїу Ьу ипзешвкпезз ог 
Іоуе оп ІЬе рагі оі Оосі; аз іі із лугіііеп : "Еог 
Оосі зо ІОУЄСІ іЬе ЛУОГІСІ, іЬаі Ье дауе Ьіз опіу 
Ьедоііеп 8оп, іЬаі ЛУЬОЗОЄУЄГ ЬЄІІЄУЄІЬ іп Ь і т 
зЬоиІсІ поі регізЬ, Ьиі Ьауе еуегіазііпд Іііе. Еог 
Оосі зепі поі Ьіз 8оп іпіо іЬе луогісі іо еопсіетп 
іЬе ЛУОГІСІ ; Ьиі іЬаі іЬе ЛУОГІСІ ІЬгоидЬ Ь і т т ідЬі 
Ье зауесі." (ЛоЬп 3:16,17) І і пеееззагііу іоі-
1о\уз, іЬеп, іЬаі іЬозе ЛУЬО СІО поі ЬЄІІЄУЄ "рег
ізЬ", ЛУЬІСЬ теапз іо Ье сотріеіеіу аппіііііаіесі. 
Оосі Ьаз по ріеазиге еуеп іп іЬе сІеаіЬ оі іЬе 
луіскесі, апсі сегіаіпіу Ье соиісі Ьауе по ріеазиге 
іп іпШсііпд іогіиге ироп апуопе. ТЬе сіосігіпе 
оі еіегпаї іогтепі іп ЬеП із апоіЬег опе оі 
8аіап'в уісіоиз Иез, ЛУЬІСЬ Пез аге іаидЬі іо ІЬе 
реоріе опіу Ьу геїідіопізіз, апсі іЬе ригрозе оі 
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ІЬів БЄУІІ Не із іо іигп реоріе алуау і г о т босі 
апсі іогсе ІЬет іпіо іііе ВЄУІГВ огдапіиаііоп, 
іііаі із, іііе "геїідіоив" огдапігаііопв. "Нсіі" 
теапз іпе сопсііііоп оі йеаіЬ, поі а ріаее оі 
іогіиге. ЛУпеп а т а п ргеіегз іо сопііпие іп 
луіскесіпезз, Оосі тегсііиііу риіз Ь і т іо зіеер 
іп сІеаіЬ, апсі іЬаі т а п ПЄУЄГ адаіп алуакепз. 
"СТОСІ ІЗ ІОУЄ," апсі Ье соиісі поі Ье диіііу оі а 
ЙЄПСІІЗЬ асі зисЬ аз еіегпаї іогіиге. ТЬе Ьогсі 
саивев іо Ье ЬгоидЬі іо ІЬе аііепііоп оі іЬе 
реоріе іЬе ігиіЬ, апсі іЬеп еасЬ опе Ьаз іЬе 
оррогіипііу іо ЬЄІІЄУЄ ОГ поі іо ЬЄІІЄУЄ, аз Ье 
т а у сЬоозе. 

ЛУЬіІе іпвігисііпд іЬозе ЛУЬО Нвієпесі іо апсі 
ЬЄІІЄУЄСІ Ьіт , Л~евив ваісі: "І а т соте іЬаі іЬеу 
[іЬаі ЬЄІІЄУЄ] т ідЬі Ьауе Ніе, апсі іЬаі іЬеу 
[ІЬаі ргоуе іаііЬіиІ ипіо сІеаіЬ] т ідЬі Ьауе іі 
тоге аЬипсІапіІу." (ЛоЬп 10:10) Іп огсіег іог 
апуопе іо ЬЄІІЄУЄ, Ье т и з і Іеагп оі Сгосі'з рго
уівіоп іог т а п ІЬгоидЬ СЬгізі Лезиз. ТЬегеіоге 
іі ів лугіііеп: "Б'ог ЛУЬОЗОЄУЄГ зЬаІІ саіі ироп 
іЬе п а т е оі іЬе Ьогсі зЬаІІ Ье вауесі. НОЛУ іЬеп 
вЬаІі іЬеу саіі оп Ь і т іп луЬот іЬеу Ьауе поі 
ЬЄІІЄУЄСІ? апсі ЬОЛУ вЬаІі іЬеу ЬЄІІЄУЄ іп Ь і т оі 
луЬот іЬеу Ьауе поі Ьеагсі? апсі ЬОЛУ вЬаІі іЬеу 
Ьеаг луііЬ оиі а ргеасЬег? Апсі ЬОЛУ вЬаІі іЬеу 
ргеасЬ, ехсері іЬеу Ье зепі? аз іі із лугіііеп, 
НОЛУ Ьеаиіііиі аге іЬе іееі оі ІЬет іЬаі ргеасЬ 
іЬе дозреї оі реасе, апсі Ьгіпд діасі іісііпдз оі 
доосі іЬіпдв!"—Еотапв 10:13-15. 

ЕигіЬег ехегсізіпд Ьіз Іоуіпд-кіпсіпезз, Сосі 
Ьаз ргоуісіесі іЬаі іЬе аііепііоп оі іЬе реоріе 
зЬоиІсІ Ье ЬгоидЬі іо іЬе ігиіЬ оі апсі сопсегп-
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іпд Ьітзеїі апсі Ьіз ргоуізіоп іо діуе іЬет Іііе. 
Не саивез Ьіз ЛУогсІ іо Ье ргосіаітесі іЬаі іЬе 
реоріе т а у Ьеаг. ТЬе епету 8аіап зеекз іо 
сіезігоу аіі тапкіпсі, Ьиі ІЬе АІтідЬіу Оосі дга-
сіоизіу іпіогтз т а п ІЬаі аіі іЬозе ЛУЬО ЛУІІІ деі 
оп ОосГз зісіе, ЬЄІІЄУЄ ироп апсі вегуе іЬе Ьогсі 
Лезиз СЬгізі апсі ЛеЬоуаЬ апсі ргоуе ІаііЬіиІ, 
зЬаІІ НУЄ. 

Аііег іЬе Йоосі 8аіап іпсіисесі т е п іо ргасіісе 
геіідіоп іп тоскегу оі Сосі апсі аіі іЬе паііопз 
асіоріесі апсі ргасіісесі іЬе БЄУІІ геіідіоп. Зеіхо-
уаЬ Сосі іЬеп сЬозе іЬе реоріе оі Івгаеі, іогтесі 
іЬет іпіо а паііоп, апсі дауе іЬет Ьів соттапсі
тепіз апсі іпзігиеіесі іЬет ЬОЛУ іЬеу соиісі оЬеу 
Сосі апсі ПУЄ. ТЬиз іЬе та і і е г луаз сіеагіу риі 
Ьеіоге тапкіпсі. Меп соиісі сЬоозе іо зіау іп іЬе 
БЄУІГЗ СГОЛУСІ ог еоиісі ЗЄГУЄ ^ЬоуаЬ Сосі ІаііЬ
іиІІу апсі ігиіу. 8ооп іЬегеаііег іЬе БЄУІІ іп-
уасіесі іЬе с а т р оі Ізгаеі апсі іпсіисесі іЬаі рео
ріе іо асіорі іогта ї івт , ЛУЬІСЬ і о г т а ї і з т іп ап 
оиілуагсі луау арреагесі іо діуе Ьопог іо Сосі 
Ьиі ЛУЬІСЬ іп іасі луаз адаіпзі Сосі. ТЬе Ізгаеі-
ііев зооп Ьедап іо иве ітадев іп соппесііоп ЛУІІЬ 
іЬеіг іогтаїівііс луогзЬір, апсі ІЬаі луаз іп сіігесі 
уіоіаііоп оі ОосГз Іалу. Сопііпиіпд іп іЬів луау, 
іЬе паііоп ЛУЄПІ М і у ОУЄГ ІО іЬе БЄУІІ ; опіу а 
ІЄЛУ оі іЬе іпсііуістаї Ізгаеіііез гетаіпес! ігие 
іо Оосі. Меп Ьедап іЬе ргасіісе оі іогта ї і зт , 
ЛУЬІСЬ сопзіііиіесі "іЬе Леу/з' геіідіоп", апсі іЬаі 
і о гта ї і з т апсі іЬозе тап-тасіе сіосігіпез ЛУЄГЄ 
Ьапсіесі СІОЛУП і г о т рагепіз іо сЬіїсІгеп; ЛУЬІСЬ 
із саііесі "ігасііііоп". ЛУЬеп Левив сате іо еагіЬ 
іЬе ЛЄЛУВ ЛУЄГЄ ргасіісіпд геіідіоп, Ьазесі ироп 
зисЬ ігасііііоп, апсі ЛУЬІСЬ геіідіоп апсі ігасііііоп 
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тасіе УОІСІ іЬе соттапсітепія оі Сосі, апсі Лезиз 
бо іоісі іЬет. 

Лезиз ІаидЬі; іЬе реоріе £и11у апсі зіпсегеіу 
іо оЬеу іЬе соттапсітепіз оі Сіосі, апсі іЬиз 
Лезиз езіаЬНбЬесІ ігие СЬгізііапііу. ТЬеге із по 
зисЬ іЬіпд іп ехізіепсе аз "іЬе СЬгізііап геЦ-
діоп", Ьесаизе аіі геіідіоп ргосеесіз і г о т Оосі'з 
епету, іЬе БЄУІІ. "СЬгізііап геіідіоп" із а т і з -
потег, ігаисіиіепі апсі сіееерііуе. "СЬгізііапііу" 
теапз іЬе іиіі апсі сотріеіе оЬесІіепсе о£ т а п 
іо Сосі'з соттапсітепіз, еуеп аз СЬгізі Лезиз 
іаидЬі апсі оЬеуес! Сосі'з соттапсітепіз. ТЬеге-
іоге а регзоп із а СЬгізііап опіу \уЬеп Ье із а 
ігие £о11о\уег о£ СЬгізі Лезиз, \УЬІСЬ теапз іЬаі 
Ье т и з і Ье сіііідепі іп оЬеуіпд Сосі'з соттапсі
тепіз апсі ІОЦОЛУ іЬет апсі поі іЬе іеасЬіпдз 
о£ т а п . Кеіідіоп із а дгеаі епету, аїлуауз луогк-
іпд тдигу іо тапкіпсі, апсі ІЬів луііЬоиі гедагсі 
іо ЛУЬЄІЬЄГ т а п із зіпсеге ог оіЬеглуізе. КеЬІ-
діоп із епіігеїу оиі оі ріаее іп іЬе сЬигсЬ о£ 
Сосі. ТМТіаі, ІЬеп, із теап і Ьу іЬе і е г т іЬе 
"сЬигсЬ оі Сосі"? 



С Н А Р Т Е К IV 

НІЗ СНУРСН 
"СЬгізі із іпе Ьеасі о£ Йш сіїитсп." 

•—ЕрЬевіапв 5: 23. 

НЕПЕ із Ьиі опе геаі апсі ігие сЬигсЬ, апсі 
іЬаі із ОосГз сЬигсЬ, ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе "сЬигсЬ 
оі іЬе йгзіЬогп", луЬозе патез "аге лугіі

іеп іп Ьеауеп". (НЄЬГЄЛУЗ 1 2 : 2 3 ) "уУгіііпд оі 
теп 'з патез іп Ьоокз оп еагіЬ Ьаз поіЬіпд іо 
сіо ЛУІІЬ такіпд іЬет тетЬегз оі ТЬе СЬигсЬ. 
Лезиз іпіогтесі ЬІ8 сіізеіріез іЬаі Сосі луоиісі 
Ьиіїсі іЬе сЬигсЬ, ЛУЬІСЬ ІЗ поі а ЬиіШіпд тасіе 
ЛУІІЬ Ьапсіз, Ьиі сопзізіз оі а сотрапу ог огдап-
іяаііоп оі СЬгізііапз, ЛУІІЬ СЬгізі Лезиз аз іЬе 
Неасі ог СЬіеі Опе іЬегеоі. Ву Ьіз ргорЬеіз 
Сосі Ьасі рготізесі іо зепсі СЬгізі, іЬе МеззіаЬ, 
апсі іЬе сіеуоиі Лелуз ЛУЬО ЛУЄГЄ ІаііЬіиІ іо Сосі 
ЛУЄГЄ Іоокіпд іог іЬе іиїйіітепі оі ІЬаі ргорЬеііс 
рготізе. Зрсакіпд іо Ьіз сіізеіріез, Лезиз рго-
роипсіесі іо іЬет іЬіз диевііоп: ""уУЬот сіо т е п 
зау іЬаі І . . . а т ? " Апсі зоте оі іЬе сіізсіріез 
апзлуегесі: ' 8оте зау іЬаі уои аге опе оі іЬе 
ргорЬеіз геіигпесі.' "Не заііЬ ипіо іЬет, Виі 
луЬот 8ау уе іЬаі І а т ? Апсі Вітоп Реіег ап
злуегесі апсі 'заісі, ТЬои агі іЬе СЬгізі, іЬе 8оп 
оі іЬе ііуіпд Сосі. Апсі Лезиз апзлуегесі апсі заісі 
ипіо Ьіт , Віеззесі агі іЬои, 8 ітоп Ваг-д'опа: 
іог ЙезЬ апсі Ьіоосі ЬаіЬ поі геуеаіесі іі ипіо 
іЬее, Ьиі т у ЕаіЬег ЛУЬІСЬ із іп Ьеауеп. Апсі 
І зау аізо ипіо іЬее, ТЬаі іЬои агі Реіег; апсі 
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ироп іЬіз госк І ЛУІІІ Ьиіїсі т у скигск; апсі іке 
даіез оі ЬеП зЬаІІ поі ргеуаіі адаіпзі іі." (Маі
іЬелу 16:13-18) ТЬе БЄУІІ Ьав веіаесі ироп іЬеве 
ЛУОГСІЗ оі .Тевиз апсі ивесі іЬе з а т е іо рготиі-
даіе опе оі іЬе т о з і сіесерііуе Иез іЬаі Ьаз ЄУЄГ 
Ьееп іоісі, а Не Ьу ЛУЬІСЬ тШіопв оі Ьопезі апсі 
зіпсеге реоріе Ьауе Ьееп сіесеіуесі апсі іигпесі 
алуау і г о т Оосі апсі Іесі іпіо іЬе СІЄУІІІЗЬ огдап-
ігаііоп. 

^ЬоуаЬ Оосі із сіевідпаіесі іп іЬе 8егіріигев 
аз іЬе дгеаі Еоск ог 8іопе. (Веиіегопоту 32:4) 
Скгіві ^ в и в , Ьів ЬЄІОУЄСІ 8оп, із аізо сіевідпаіесі 
іп іЬе Всгіріигез аз а госк ог віопе, луЬот Оосі 
такез іЬе гиіег оі іЬе ЛУОГІСІ ІО гпіе іп гідЬі-
еоизпевв. (Бапіе12:32-45) "СЬгізі" теапв Оосі'з 
"Апоіпіесі", апсі Ьів сіиіу соттіввіопесі 8егуапі 
апсі Уіпсіісаіог, Ьіз РаііЬіиІ апсі Тгие ЛУііпевв. 
ТУЬеп Реіег, іп гезропзе іо іЬе диезііоп рго-
роипсіесі Ьу еГезив аз аЬоуе віаіесі, заісі іо 3езиз: 
"ТЬои агі іЬе СЬгізі," т евиз сопсиггесі іп іЬаі 
апзлуег апсі іЬеп асісіесі іЬезе ЛУОГСІЗ : "ІІроп іЬіз 
госк [ікаі із, ироп Оосі'з Апоіпіесі Опе, іЬе 
СЬгіві, зутЬоІігесі Ьу а госк] І [ав Оосі'з сіиіу 
соттіввіопесі 8егуапі апсі гергезепіаііуе] ЛУІІІ 
Ьиіїсі т у сЬигсЬ"; ЛУЬІСЬ із ОосІ'в сЬигсЬ, Ье
саиве луЬаівреуег Л'езиз сіоез із ассогсііпд іо іЬе 
ЛУІІІ оі Оосі. ІІроп СЬгізі іЬе МезвіаЬ'іЬе сЬигсЬ 
із Ьиіїсіесі, апсі СЬгізі ів іЬе Неасі іЬегеоі, ав 
луєіі ав іЬе іоипсіаііоп. Не із іЬе СЬіеі Опе іп 
іЬе огдапіяаііоп. 

ТЬе іпзрігесі арозіїе оі іЬе Ьогсі ^ в и з , ЛУЬО 
луаікесі ЛУІІЬ ^ в и в апсі Іеагпссі оі Ь і т апсі луЬо 
ЛУГОІЄ ипсіег іЬе сіігесііоп оі іЬе Ьогсі, ваісі іо 
Ьіз ЬгеіЬгеп іЬаі Ье ргауесі іог і Ь е т : "ТЬе еуез 
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оі уоиг ипсіегзіапсііпд Ьеіпд епІідЬіепесІ [іЬаі 
іЬеу т ідЬі гесеіуе іЬе врігіі оі луівсіот]; іЬаі 
уе т а у ЬПОЛУ . . . луЬаі із іЬе ехсеесііпд дгеаі-
певз оі Ьіз ролуег іо ив-луагсі ЛУЬО ЬЄІІЄУЄ, ас-
согсііпд іо іЬе луогкіпд оі Ьіз тідЬіу ролуег, 
ЛУЬІСЬ Ье лугоидЬі іп СЬгізі, ЛУЬЄП Ье гаізесі 
Ь і т і г о т іЬе сіеасі, ап<і всі Ь іт аі Ьів ОЛУП 
гідЬі Ьапсі іп іЬе Ьеауепіу ріаеез, іаг аЬоуе 
аіі ргіпсіраіііу, апсі ролуег, апсі тідЬі, апсі 
сіотіпіоп, апсі еуегу п а т е іЬаі із патесі, поі 
опіу іп іЬів ЛУОГІСІ, Ьиі аізо іп іЬаі ЛУЬІСЬ ІЗ ІО 
соте ; апсі ЬаіЬ риі аіі іЬіпдз ипсіег Ьіз іееі, 
апсі дауе Ь і т іо Ье іЬе Ьеасі ОУЄГ аіі іЬіпдз іо 
іЬе сЬигсЬ, ЛУЬІСЬ ІЗ ЬІЗ Ьосіу, іЬе іиіпезз оі Ь і т 
іЬаі ШеіЬ аіі іп аіі."—ЕрЬевіапз 1:17-23. 

І і із іЬегеіоге тасіе сегіаіп іЬаі "іЬе сЬигсЬ", 
ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе опіу ігие сЬигсЬ, ів іЬаі Ьосіу оі 
егеаіигез веіесіесі Ьу ^ЬоуаЬ апсі ЬгоидЬі іпіо 
СЬгізі ^езив, апсі ЛУЬО діуе Ьопог апсі діогу іо 
^ЬоуаЬ Сосі, апсі ЛУЬО ВЄГУЄ Ь і т іо іЬе ехсіи-
віоп оі еуегуіЬіпд; іЬаі іЬеве тетЬегз аге поі 
сопйпесі іо зоте еагіЬІу огдапігаііоп, Ьиі іЬаі 
Сосі зеїееіз іЬет апсі авзідпв іЬет іо а ріаее 
іп Ьіз огдапігаііоп аз іі ріеазез Ьіт . (1 Согіп-
іЬіапв 12:18) "СЬгізі із іЬе Ьеасі оі іЬе сЬигсЬ: 
апсі Ье із іЬе зауіоиг оі іЬе Ьосіу," апсі "іЬе 
сЬигсЬ ів виЬз'есі ипіо СЬгізі,. . . іпаі Ье т ідЬі 
запсіііу апсі сіеапзе іі ЛУІІЬ ІЬе луазЬіпд оі 
луаіег Ьу іЬе ЛУОГСІ, іЬаі Ье т ідЬі ргезепі іі іо 
Ьітзеїі а діогіоиз сЬигсЬ, поі Ьауіпд вроі, ог 
лугіпкіе, ог апу зисЬ іЬіпд; Ьиі іЬаі іі зЬоиІсІ 
Ье Ьоіу апсі луііЬоиі ЬІетізЬ." (ЕрЬезіапз 5: 23, 
24, 26, 27) N0 т а п ог сотрапу оі т е п Ьав апу 
гідЬі ог аиіЬогііу іо зеі ир ап огдапігаііоп апсі 



334 Е N Е М І Е 5 

ІаЬеІ іі "ТЬе сЬигсЬ", апсі аіі т е п ЛУЬО сіо зо 
аге <1оіп£ уіоіепсе іо ОосІ'в ^Уогсі. 

ТІїе сЬигсЬ із Оосі'з огдапігаііоп ЛУЬІСЬ Ье 
Ьиіїсіз Ьу апсі ІЬгоидЬ Ьіз ЬЄІОУЄСІ 8оп, іЬе Неасі 
апсі Ьогсі іЬегеоі: "Апсі Оосі ЬаіЬ зеі зоте іп 
іЬе сЬигсЬ: йгві, арозіїез; зесопсіагіїу, ргорЬ
еіз ; іЬігсііу, іеасЬегз; аііег іЬаі, тігасіез; іЬеп 
діііз оі ЬеаІіпдз, Ьеірз, доуегптепіз, сііуегзіііез 
оі іопдиез." (1 СогіпіЬіапз 12:28) ТЬе сЬигсЬ 
із "іЬе ЬоизеЬоіс! оі Оосі", сотрозесі оі СЬгізі 
Лезиз апсі іЬе тетЬегз оі Ьіз Ьосіу: "Ьиііі ироп 
іЬе іоипсіаііоп оі іЬе арозіїез апсі ргорЬеіз, 
Лезиз СЬгізі Ьітзеїі Ьеіпд іЬе сЬіеі еогпег 
зіопе; іп луЬот аіі іЬе Ьиіїсііпд, йііу ігатесі іо-
деіЬег, дголуеіЬ ипіо ап Ьоіу іетріе іп іЬе Ьогсі; 
іп \уЬот уе аізо аге Ьиіїсіесі іодеіЬег іог ап 
ЬаЬііаііоп оі Сосі ІЬгоидЬ іЬе зрігіі."—ЕрЬе
віапз 2:19-22. 

Сосі, Ьу Ьіз ргорЬеі, вреакз оі іЬе сЬигсЬ апсі 
сіевідпаіез іі Ьу іЬе пате "2іоп", ЛУЬІСЬ ІЗ ЬІВ 
сарііаі огдапіяаііоп апсі ЛУЬЄГЄІП Ье СІЛУЄІІЗ : 
'Тог іЬе Ьогсі ЬаіЬ сЬовеп 2іїоп; Ье ЬаіЬ сіе-
вігесі іі іог Ьіз ЬаЬііаііоп." (Рза ї т 132:13) 
ТЬаі сЬигсЬ із "іЬе сЬигсЬ оі іЬе ііуіпд Сосі, 
іЬе ріііаг апсі дгоипсі оі ІЬе ІгиіЬ". (1 ТітоіЬу 
3:15) Е г о т іЬезе ріаіп зсгіріигез іі ів сегіаіп 
іЬаі ІЬе сЬигсЬ соиісі поі ровзіЬІу сопвізі оі апу 
огдапігаііоп оп еагіЬ іп \УЬІСЬ роіііісв, апсі сот
тегсе ог ігайіскіпд, і о г т а рагі, апсі іп ЧУЬІСЬ 
іЬе тетЬегз оі висЬ огдапігаііоп с о т т і і т а п у 
сіеесіз оі сгиеііу апсі луіскесіпезз. ТЬе сЬигсЬ із 
іЬе іетріе оі Сосі, поі іЬе іетріе Ьиііі оі т а -
іегіаі іЬіпдв Ьу Ьитап Ьапсіз, Ьиі іЬе Ьосіу оі 
егеаіигез СІЄУОІЄСІ луЬоІІу іо іЬе АІтідЬіу Сосі. 
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(1 СогіпіЬіапз 3:16,17) Аз ргодгезз із тасіе 
іп іЬе ехатіпаііоп оі луЬаі ІОІІОУУЗ, іі ЛУІІІ Ье 
зееп ІЬаі іЬе епету Ьаз зеігесі ироп іЬе п а т е 
"іЬе сЬигсЬ" апсі изесі іЬе з а т е іо регреіиаіе 
іЬе дгеаі ігаисі ироп т а п апсі іо іигіЬег сіе-
і а т е іЬе п а т е оі АГтідЬіу СосЬ 

Р І І К Р 0 5 Е 
ТУЬаі із Оосі'з ригрозе іп Ьауіпд а сЬигсЬ? 

ТЬе апзлуег і г о т іЬе Бсгіріигез із, іЬаі Ье 
т ідЬі изе іі іо іезіііу іо Ьіз п а т е апсі іо 
саггу оиі Ьіз соттапсітепіз іп уіпсіісаііоп оі 
Ьіз пате . Ііеге адаіп іі із пеесііиі іо етрЬазіге 
іЬе сЬаІІепде іЬаі іЬе Вєуіі Йипд. іп іЬе іасе 
оі ^ЬоуаЬ Оосі, апсі Оосі'з геріу іЬегеіо. ТЬе 
БЄУІІ сіесіагесі іЬаі Ье соиИ саизе аіі т е п іо 
'сигзе Оосі іо Ьіз іасе' і і Ье (іЬе Бєуіі) ЛУЄГЄ 
регтіііесі іо риі т а п іо іЬе іезі, апсі Оосі рег-
тіііесі іЬе БЄУІІ ІО ігу іЬаі уегу іЬіпд. Оосі 
герііесі: Т о г іЬіз саизе Ьауе І регтіііесі іЬее 
іо гетаіп, іог іо ЗЬОЛУ іЬее т у ролуег; апсі 
іЬаі т у п а т е т а у Ье сіесіагесі іЬгоидЬоиі аіі 
іЬе еагіЬ/—Ехосіиз 9:16, Ьеезег. 

Оосі'з ^исідтепі адаіпзі іЬе Бєуіі луаз іЬаі 
Ье зЬоиИ Ье сіезігоуесі; Ьиі Ьеіоге іЬе єхесиііоп 
оі іЬаі з'исідтепі Не луоиШ Ьауе Ьіз олуп дгеаі 
пате сіесіагесі іЬгоидЬоиі іЬе еагіЬ, апсі іЬеп 
Ье луоиісі ехегсізе Ьіз ипіітііесі ролуег адаіпзі 
іЬе епету. Оосі іЬеп ргосеесіз іп Ьіз олуп сіие 
і і т е апсі доосі луау іо іаке оиі і г о т іЬе ЛУОГІСІ 
ІаііЬіиІ т е п апсі луотеп ЛУЬО ргоуе іЬеіг іпіед
гііу іолуагсі Ьіт , апсі Ье такез іЬет тетЬегз 
оі Ьіз сЬигсЬ ипсіег СЬгізі ^ з и з апсі изез зисЬ 
іо ргосіаіт Ьіз п а т е ІЬгоидЬоиі іЬе еагіЬ Ье-
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іоге ^ЬоуаЬ ехесиіев Ьіз з'исідтепі адаіпзі іЬе 
епету. ОосГз сЬигсЬ, іЬегеіоге, сопзіііиіез Ьіз 
ЛУІІПЄЗЗ ог луііпевзев ЛУЬІІЄ оп іЬе еагіЬ; апсі 
ЛУЬЄП еіеуаіесі іо Ьеауеп аі іЬе гезиггееііоп, 
зисЬ ЛУІІПЄВВЄВ аге изесі Ьу Ь і т іог Ьіз ригрозез 
ЄУЄГ іЬегеаііег. 

ТЬе сЬигсЬ луаз а тузіегу іо аіі т е п ипііі 
аііег Оосі дауе Ьіз Ьоіу зрігіі іо Ьіз іаііЬіиІ 
т е п аі Репіесозі, ЛУЬІСЬ луав діуеп йііу сіауз 
аііег іЬе гезиггееііоп оі ^ в и в . Сопсегпіпд іЬаі 
тузіегу опе оі іЬе арозіїез іезііпєз: "ЕУЄП іЬе 
тузіегу ЛУЬІСЬ ЬаіЬ Ьееп Ьісі і г о т адез апсі 
і г о т депегаііопз, Ьиі ПОЛУ ІЗ тасіе тапііеві 
іо Ьіз заіпіз: іо луЬот Сосі луоиісі т а к е кполуп 
луЬаі із іке гісЬез оі іЬе діогу оі іЬіз тузіегу 
атопд іЬе Сепіііез; ЛУЬІСЬ ІЗ СЬГІЗІ іп уои, іЬе 
Ьоре оі діогу."—Соїоззіапз 1 : 26 ,27 . 

Аііег Репіесозі іЬе арозіїез ЛУЄГЄ аззетЬІес! 
аі -Іегизаіст іп сопіегепсе, апсі іЬеп іі луаз іЬаі 
Сосі геуеаіесі іо іЬет іЬаі Ьіз ригрозе іп даіЬ-
егіпд ипіо СЬгізі іТевиз іЬозе ЛУЬО луоиісі Ье 
тасіе а рагі оі Ьіз сЬигсЬ \уав апсі із іЬаі 
Ье т ідЬі Ьауе а "реоріе іог Ьіз пате" , ЛУЬІСЬ 
реоріе т и з і Ьеаг іезіітопу іо Ьів пате , апсі 
іЬаі іЬіз іевіітопу тив і Ье сіеііуегесі Ьеіоге 
Сосі ехегсізез ролуег адаіпзі іЬе епету, (Асіз 
15:13-17) І^гот іЬе і і т е оі іЬе авеепвіоп оі 
СЬгіві ^ в и з іпіо Ьеауеп апсі ипііі Ьіз сотіпд 
адаіп іо саггу оиі Сосі'з ригрозез апсі іЬе веі-
ііпд ир оі іЬе кіпдсіот, Сосі, ІЬгоидЬ СЬгізі 
^ в и з , веіесіз і г о т а т о п д 8 І іЬе паііопв ог рео
ріез оі іЬе еагіЬ "а реоріе іог Ьіз пате", іЬе 
іаііЬіиІ опез оі луЬот сопвіііиіе Ьіз сЬигсЬ, 
апсі ЛУЬО т и з і сіесіаге Ьіз пате. ТЬозе зеїесіесі 
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опее, іп огсіег іо Ьауе СгоеГз арргоуаі, пліві іоі-
іолу іп іЬе Іооізіерз оі ^ з и з апсі ргоуе ІаііЬіиІ 
ипіо аеаііі. (1 Реіег 2:21; Веуеіаііоп 2:10) 
Іі із сегіаіп, іЬегеіоге, іЬаі аіі іЬе ігие ІОІІОЛУ-
егз оі СЬгізі ^вив , ЛУЬО сопзіііиіе Ьіз сЬигсЬ, 
т и з і зиііег тоге ог Іезз аі іЬе Ьапсіз оі іЬе 
ВЄУІІ, апсі ЛУЬІСЬ виііегтд апа рипізЬтепі із 
іпйісіеа ироп іЬет Ьу іЬе геїідіоив адепів оі 
іЬе БЄУІІ оп еагіЬ, з'иві аз іЬеу аіНісіесІ іЬе Ьогсі 
^ з и в СЬгіві. Еог іЬів геазоп зоте оі іЬе зиі-
Іегіпдв оі СЬгізі луаз Іеіі ОУЄГ іог іЬе Ьосіу'з 
заке, аз іі із лугіііеп: "УУЬо ПОЛУ гедоісе іп т у 
зиііегіпдв Іог уои, апсі Ш1 ир іЬаі ЛУЬІСЬ і в Ье-
Ьіпа оі іЬе айЬсііопз оі СЬгіві іп т у ЙезЬ іог 
Ьіз Ьосіу'з заке, ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе сЬигсЬ."—Соїов-
віапз 1:24. 

Іі луав іЬе геїідіопізіз ЛУЬО регзесиіесі ^ в и з , 
апа Ье аесіагеа іЬаі іЬаі з а т е сіазз оі геїідіоп
ізіз луоиіа регзесиіе аіі ЛУЬО луоиіа Ье Ьіз ігие 
ІОИОЛУЄГВ. " І і уе ЛУЄГЄ оі іЬе луогіа, іЬе луогкі 
луоиіа ІОУЄ Ьіз ОЛУП: Ьиі Ьесаизе уе аге поі оі 
іЬе луогіа, Ьиі І Ьауе сЬозеп уои оиі оі іЬе 
ЛУОГИ, іЬегеіоге іЬе луогіа ЬаіеіЬ уои. В с т е т -
Ьег іЬе луога іЬаі І заіа ипіо уои, ТЬе зегуапі 
ів поі дгеаіег ІЬап Ьів Іогд. І і іЬеу Ьауе рег-
зесиіеа т е , іЬеу ЛУІІІ аізо регзесиіе уои; і і іЬеу 
Ьауе кері т у зауіпд, іЬеу ЛУШ кеер уоигз аізо. 
Виі аіі іЬезе іЬіпдз У/ІІІ іЬеу сіо ипіо уои іог 
т у пате 'з заке, Ьесаизе іЬеу кполу поі Ь і т 
ІЬаі зепі те."—ЛоЬп 15:19-21. 

ТЬе іасі іЬаі СЬгізі ^ з и з , іЬе Неаа оі іЬе 
сЬигсЬ, із іЬе РаііЬІиІ апа Тгие \УІіпевз оі 
ЛеЬоуаЬ (Вєуеіаііоп 3:14), апа аізо іЬе Іиг
іЬег іасі іЬаі Ье зіаіеа, "Еуегу опе іЬаі із 
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оі іЬе ігиіЬ ЬеагеіЬ т у уоісе" (ЛоЬп 18:37), 
ргоусз Ьсуопсі аіі диезііоп оі сІоиЬі іЬаі еуегу-
опе ЛУПО із оі Ьіз сЬигсЬ т и з і Ье а ЛУІІПЄЗЗ іо 
іЬе п а т е апсі іо іЬе кіпдсіот оі Оосі. І і із іЬе 
іаііЬіиІ ІОІІОЛУЄГ8 оі Скгізі Ловив, тетЬегз оі 
Ьіз огдапігаііоп ог сЬигсЬ, іЬаі Ьауе аі\уауз 
Іоокесі ЛУІІЬ еадегпевв Іог Ьіз сотіпд адаіп апсі 
іЬе зеіііпд ир оі Ьіз кіпдсіот, апсі сопсегпіпд 
ЛУЬІСЬ іЬе іпзрігесі арозіїе ЛУГОІЄ іп іЬе 8сгір-
іигез: "КОЛУ ЛУЄ ЬезеесЬ уои, ЬгеіЬгеп, Ьу Іпе 
сотіпд оі оиг Ьогсі Лезиз СЬгізі, апсі Ьу оиг 
даіЬегіпд іодеіЬег ипіо Ьіт , іЬаі уе Ье поі вооп 
вЬакеп іп тіпсі, ог Ье ігоиЬІесІ, пеііЬег Ьу врігіі, 
пог Ьу ЛУОГСІ, пог Ьу Іеііег аз і г о т из, аз іЬаі 
ІЬе сіау оі СЬгізі із аі Ьапсі." (2 ТЬевваїопіапв 
2:1,2) "Апсі іЬе уегу Сосі оі реасе запсіііу 
уои луЬоІІу; апсі І ргау Сосі уоиг ЛУЬОІЄ зрігіі 
апсі зоиі апсі Ьосіу Ье ргевегуесі Ьіатеїевз ипіо 
іЬе сотіпд оі оиг Ьогсі Лезив СЬгізі."—1 ТЬез-
заіопіапз 5:23. 

Опіу іЬе ІаііЬіиІ ІОІІОЛУЄГЗ оі СЬгізі .Тевиз 
аге даіЬегесІ ипіо Ь і т апсі тасіе а рагі оі Ьіз 
сЬигсЬ аі Ьів весопсі сотіпд. І і із іЬове \УЬО 
аге апхіоиз Іог іЬе веіііпд ир оі іЬе кіпдсіот 
оі Сосі іЬаі ргоуе ІаііЬіиІ апсі ігие іо Сосі апсі 
СЬгізі, Аі Ьіз весопсі сотіпд іі із іЬеве ІаііЬіиІ 
опез іо луЬот Ье діуез іЬе соттапсТтепі: "Апсі 
іЬіз дозреї оі іЬе кіпдсіот вЬаІі Ье ргеаеЬесІ іп 
аіі іЬе ЛУОГІСІ Іог а ЛУІІПЄЗЗ ипіо аіі паііопз: 
апсі іЬеп вЬаІі іЬе епсі соте." (МаііЬелу 24:14) 
І і ів іо іЬів з ате ІаііЬіиІ сіазз іЬаі ЛеЬоуаЬ 
ваув: "Уе аге т у луііпеввез . . . іЬаі І а т Сосі." 
(ІзаіаЬ 43:10-12) "ТЬои зЬаІі Ье саііеа Ьу а 
ПЄЛУ пате [ЛеЬоуаЬ'в луііпевзев], ЛУЬІСЬ іЬе 
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тоиіЬ оі ЛеЬоуаЬ зЬаІІ пате ." (ІзаіаЬ 62:2, 
А.К.У.) Сопзісіег іЬезе іпсІізриіаЬІе ІгиіЬз зеі 
ІогіЬ іп ІЬе ЛУогсі оі (}оо\, апсі іЬеп азк уоиг-
зеїі апсі апзлуег ІЬіз диезііоп: Із іЬеге ап ог-
дапіиаііоп оп еагіЬ іосіау іЬаі із ргеасЬіпд іо 
іЬе реоріе іЬаі ЛеЬоуаЬ із іЬе опіу ігие Сіосі, 
іЬаі СЬгізі Лезиз із іЬе Кіпд апсі гідЬіІиІ Киїег 
оі іЬе ЛУОГІСІ, апсі іЬаі Ьіз кіпдсіот із аі Ьапсі 
апсі із іЬе опіу Ьоре оі іЬе ЛУОГІСІ? 

ТЬе сЬигсЬ Ьеіпд Сосі'з огдапігаііоп, іакеп 
оиі оі іЬе ЛУОГІСІ ІОГ Н І З пате 'з заке, іі ІОІІОЛУЗ 
ІЬаі іЬе т е т Ь е г з іЬегеоі аге іЬозе ЛУЬО луогзЬір 
іЬе АІтідЬіу Сосі іп зрігіі апсі іп ІгиіЬ. (ЛоЬп 
4: 23) ТЬеу Ьопог Сосі, апсі поі т а п апсі т а п -
тасіе огдапігаііопз. 8исЬ ігие луогзЬІрегз сап-
поі Ье ІаііЬіиІ іо Сосі апсі аі іЬе з ате і і т е 
рагіісіраіе іп іЬе роїііісаі аііаігз оі іЬіз луіскесі 
ЛУОГІСІ. ТЬозе ЛУЬО луогзЬір Сосі іп зрігіі апсі іп 
ігиіЬ аге луЬоІІу сіеуоіесі іо Ь іт іп оЬеуіпд Ьіз 
соттапсітепів. 'Тог іЬе луогзЬір [тізігапз-
Іаіесі геіідіоп іп іЬе Аиііюгізей Уегзіоп] іЬаі 
із риге апсі Ьоіу Ьеіоге Сосі іЬе ЕаіЬег, із іЬіз: 
іо уізіі іЬе ІаіЬегіезз апсі іЬе ЛУІСІОЛУЗ іп іЬеіг 
аШісііоп, апсі іЬаі опе кеер Ьітзеїі ипзроііесі 
І гот іЬе ЛУОГІСІ."—Латез 1: 27, Вугіас Уегзіоп. 

ТЬе дгеаі асіуегзагу оі Сосі апсі епету оі 
іЬе сЬигсЬ апсі оі аіі ііз т етЬегз із іЬаі оісі 
8егрепі, 8аіап іЬе ВЄУІІ. І І ІЗ сегіаіп, іЬеге
іоге, іЬаі іЬаі оісі сіесеіуег луоиісі іпаидигаіе 
т а п у апсі аіі кіпсіз оі зесіисііуе зсЬетез соп
сегпіпд іЬе сЬигсЬ іп огсіег іо сіесеіуе іЬе рео
ріе. ТЬіз Ье Ьаз сіопе, апсі аі іЬе з а т е і і т е іЬе 
ВЄУІІ риіз іогіЬ Ьіз дгеаі еііогі іо сіелтоиг іЬозе 
ЛУЬО сопзіііиіе іЬе ігие сЬигсЬ. То іЬозе луЬо 
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аге оі ОосГз сЬигсЬ, іакеп оиі і г о т іЬе ЛУОГІСІ 
аз луііпевзев іо Ьіз пате , Л~еЬоуаЬ Ьаз е о т т і і -
іесі іЬе "іезіітопу оі Левиз СЬгізі", апсі іЬезе 
т и з і оЬеу іЬе соттапсітепіз оі іЬе АІтідЬіу 
Сосі. Адаіпзі іЬезе ІаііЬіиІ опез іЬе БЄУІІ, іЬаі 
оісі Бгадоп, такез Ьіз аззаиіі апсі ігіез іо сіе
зігоу і Ь е т ; аз іі із лугіііеп: "Апсі іЬе сігадоп 
луаз ЛУГОІЬ ЛУІІЬ іЬе луотап [Сосі'з луотап, вут
ЬоІіс оі Ьів огдапігаііоп саііесі 2іоп, ІЬе сЬигсЬ 
(ІзаіаЬ 5 4 : 1 - 1 3 ) ] , апсі ЛУЄПІ іо т а к е луаг ЛУІІЬ 
іЬе гетпапі оі Ьег веесі, ЛУЬІСЬ кеер іке сот
тапсітепіз оі Сосі, апсі Ьауе іЬе іевіітопу оі 
Левиз СЬгізі."—Кеуеіаііоп 1 2 : 1 7 . 

І і із аізо лугіііеп іЬаі іЬе сЬигсЬ т и з і йдЬі 
іЬе епету 8аіап апсі Ьів адепіз Ьу ргосіаітіпд 
іЬе ігиіЬ; іЬаі іЬеу зЬаІІ поі изе сагпаї луеар-
опз, 8исЬ аз дипз апсі саппоп апсі ВЛУОГСІЗ тасіе 
оі віееі, апсі оіЬег іпзігитепіз іЬаі сіезігоу 
(2 СогіпіЬіапз 1 0 : 4 ) ; ІЬаі іЬе луеаропз оі іЬеіг 
луагіаге аге "іЬе ЗЛУОГСІ оі іЬе зрігіі, ЛУЬІСЬ із 
іЬе ЛУОГСІ ОІ СОСІ". (ЕрЬезіапз 6 : 1 7 ) ТЬаі із 
іЬе геазоп іЬаі ЛеЬоуаЬ'з ууііпезвез т и з і іеіі 
іЬе ігиіЬ апсі сіо зо атісіві дгеаі орровіііоп апсі 
регзесиііоп саггіесі оп Ьу Ваіап апсі Ьіз геїі
діоив гергезепіаііуев. 

Бо уои кполу оі апу геїідіоив огдапігаііоп 
іЬаі епдадез іп а луаг ироп оіЬегз апсі іЬаі 
саііз іівеїі аі іЬе з а т е і і т е "ТЬе сЬигсЬ о£ 
Сосі", апсі ЛУЬІСЬ огдапігаііоп изез сіеасіїу луеар
опз ЛУІІЬ луЬісЬ іо сіезігоу іЬозе ЛУЬО оррозе 
іЬет? Бо уои кполу оі апу огдапігаііоп сіаіт-
іпд іЬаі іі із іЬе сЬигсЬ оі Сосі, ЛУЬІСЬ епдадез 
іп іЬе роїііісз оі іЬе ЛУОГІСІ, апсі ЛУЬІСЬ огдапі
гаііоп а і іетр із іо гиіе іЬе ЛУОГЩ? Бо уои кполу 
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оі" апу геїідіоив огдапігаііоп сіаітіпд іо Ье іЬе 
сЬигсЬ оі восі Ьиі луЬісЬ такез ігеаііев ог соп-
согсіаіз ЛУІІЬ Ьеазіїу роїіііеаі апсі соттегсіаі 
ролуегз апсі луогкв ЛУІІЬ іЬет іп саггуіпд оиі 
луогісіїу всЬетез? І і во, іі ів сегіаіп іЬаі висЬ 
"геїідіоив огдапіяаііоп" із поі іЬе гергезепіа-
ІІУЄ ОІ восі апсі СЬгізі, Ьиі іЬаі іі із іЬе герге-
вепіаііуе о£ іЬе епету Заіап, ЛУЬО ІЗ іЬе епету 
оі еуегу т а п іЬаі сіевігев іо зее гідЬіеоизпевз 
ргеуаіі. 

ТЬе Іііе о£ еуегу Ьитап сгеаіиге оп еагіЬ 
іосіау із іп іЬе Ьаіапсе, апсі іЬаі іпсіисіез уои. 
ТЬе ігиіЬ із оі дгеаіеві ітрогіапсе іо уои, Ье
саизе уои т и з і кполу апсі іоііолу іЬе ігиіЬ іп 
огсіег іо ІІУЄ. І і і і ів уоиг Ьопезі апсі віпсеге 
сіезіге іо кполу луЬаі із іЬе ІгиіЬ, іЬеп риі авісіе 
апу апсі аіі ргесопсеіуесі оріпіопз ог ргеіисіісе 
апсі іЬеп Ьопезіїу апсі зіпсегеїу сопзісіег іЬе 
іпсІівриіаЬІе іасів ІЬаі ІОІІОЛУ Ьегеіп, іодеіЬег 
ЛУІІЬ іЬе іпіаІІіЬІе УУОГСІ ОІ іЬе АІтідЬіу Сосі; 
апсі і£ уои сіо зо, уоиг ипсіегзіапсііпд ЛУІІІ Ье 
епІідЬіепесі аз ПЄУЄГ Ьеіоге. Аге уои ргерагесі 
ПОЛУ іо геїу ироп Сосі'з "УУОГСІ, ЛУЬІСЬ ІВ іЬе ігиіЬ, 
еуеп іЬоидЬ іі такез іі сіеаг іЬаі т апу т е п 
апсі огдапігаііопв іЬаі арреаг іо Ье доосі аге 
СІЄУІІІЗЬ іп ІЬе ехігете? Г)о уои лл'апі іо ІІУЄ, 
апсі іЬегеіоге сіо уои луапі іо кполу ІЬе ігиіЬ? 
ЛУЬаі Іоііолуз ЛУШ зЬоск тапу регзопз, апсі 
т а к е іЬет апдгу, Ьиі зисЬ регзопз аге ргез-
исіісесі апсі ІооїівЬ, іо зау іЬе Іеазі. ТЬове ЛУЬО 
аге геаііу Ьопезі апсі зіпсеге апсі сіезіге іо вегуе 
Сосі апсі ІІУЄ ЛУІІІ Ье сІеІідЬіесі іо Іеагп іЬе ігиіЬ 
аз зеі ІогіЬ іп луЬаі ІоІІолуз Ьегеіп. 



С Н А Р Т Е К V 

РАСКЕТЕЕР8 
"ТЬе \уіскесі -игогкейі а сІеееіШії ^огк." 

—РГОУЄГЬЗ 11:18. 

ВАСКЕТ із а всЬете, ріап, сіосіде ог 
ігіск изесі £ог вешзЬ д а т апсі ЛУЬІСЬ сіе-
сеіуев апсі луогкв іприту іо оіЬегз. А рег-

уегзіоп о£ іЬе ігиіЬ Іог іке ригрозе о£ іпсіиеіпд 
апоіЬег іп геііапсе ироп іі іо рагі ЛУІІЬ зоте-
іЬіпд уаіиаЬІе із а гаскеі. А іаізе зекете ог 
тізгергезепіаііоп ог зирргеззіоп оі іке ігиік, 
ЛУЬІСЬ гезиііз іп іпіигу іо оікегз, апсі іог реси-
піагу даіп іо іке зсЬетег, із а гаскеі. А сіесер-
ііоп іпіепііопаііу ргасіісесі, ЛУІІЬ а УІЄЛУ ІО даіп, 
із а гаскеі. 

А гаскеіеег із а зскетег ЛУЬО ів агііиі, луііу 
апсі еиппіпд апсі луко ивев Ьів ріап ог зсЬете іо 
даіп ап ипіаіг асгуапіаде ОУЄГ оіЬегв. ТЬе гаск
еіеег даіпз ап ипсіие асіуапіаде ОУЄГ оікегз, апсі 
іЬеп ивез Ьіз всЬете ог ріап іо гоЬ ог рШаде 
оіЬегз, апсі іЬів Ье сіоез £ог геаі ог вирровесі 
даіп іо Ьітвеїі. А11 гаскеіеегз аге риЬИс епе
т і е з апсі епетіез оі Ьопезі регзопз, апсі аге 
іЬе епетіез оі (тосі. Еаскеіз, ргасіісесі Ьу гаск
еіеегз, луогк пцигу іо Шозе ироп луЬот іЬе 
ігіск із ргасіісесі. 

Меп ЛУЬО аге епдадесі іп ігаШс іЬаі ів ипіалу-
іиі апсі іЬаі луогкв пцигу іо іЬе реоріе аге 
гаскеіеегз апсі риЬІіс епетіез. ТЬе зіеаііпд о£ 

142 
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сЬіїсІгеп ог регзопз апсі Ьоісііпд іЬет іог гап
з о т із а гаскеі, апсі іке зіеаіег ог кісіпарег 
із а риЬІіс епету. Меп луко епдаде іп іке ЛУЬІІЄ-
зіауе ігасіе аге гаскеіеегз апсі риЬІіс епетіез. 
Кеаі езіаіе рготоіегз луко орегаіе зскетез іо 
сіеігаисі оікегз аге гаскеіеегз апсі риЬІіс епе
т іез . Ткове луко орегаіе а зскете Ьу оіїегіпд 
ргігез іо іпсіисе регзопз іо Ьиу ог зеїі ЛУОГІЬ-
Іезз доосіз, луагез апсі тегсЬапсІізе аге гаскеі
еегз. Меп луко епдаде іп гоЬЬегу, віеаііпд апсі 
тигсіег Іог регзопаї даіп аге гаскеіеегз апсі 
риЬІіс епетіез. ТЬе т а п ЛУЬО епдадез іп іЬе 
зсЬете оі Ьіасктаіі апсі іЬегеЬу оЬіаіпз топеу 
із а гаскеіеег апсі а риЬІіс епету. АП зисЬ 
риЬІіс епетіез еііЬег риі іЬе реоріе іп Іеаг ог 
ігаисіиіепііу оуеггеаеЬ іЬет. Меп ЛУЬО епдаде 
іп роНіісаі зсЬетез тізгергезепііпд іЬе іасіз 
іп огсіег іо іпсіисе іЬе реоріе іо зиррогі іЬет 
іЬаі іЬеу т а у іЬегеЬу геар а регзопаї ог реси-
піагу даіп аге гаскеіеегз апсі риЬІіс епетіез. 
Соттегсіаі т е п ог согрогаііопз орегаііпд а 
зсЬете ог зсЬетез іЬаі гезиіі іп іп^игу іо іЬе 
реоріе аге гаскеіеегз апсі риЬІіс епетіез. ТЬозе 
ЛУЬО епдаде іп апу кіпсі оі ігаисіиіепі зскете 
іЬаі гезиііз іп іозз ог іпз'игу іо оіЬегз аге гаск
еіеегз апсі риЬІіс епетіез. Меп ЛУЬО изе тоііоп 
рісіигез іо тізіеасі іЬе реоріе, апсі іЬегеЬу даіп 
апу кіпсі оі ргойі іп пате , топеу ог іпйиепсе, 
аге гаскеіеегз. А11 гаскеіеегз аге адепіз оі іЬе 
Велті, луЬеіЬег іЬеу геаііге іЬаі Іасі ог поі. 
АП лугопдіиі зсЬетез огідіпаіе ЛУІІЬ іЬе Вєуіі, 
апсі іЬаі дгеаі епету іпсіисез апсі іпйиепсез 
т е п іо изе зисЬ гаскеіз іо сіо ипигу іо оікегз 
апсі іо Ьгіпд гергоасЬ ироп ІЬе наше оі іііе 
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АІтідЬіу Оосі. 8исЬ ів а депегаї сіезсгірііоп оі 
гаскеіз апсі гаскеіеегз. 

С К Е А Т Е 5 Т К А С К Е Т 

Риі авісіе ПОЛУ ргесопсеіуесі оріпіопз, апсі 
ЛУІІЇІ ап ипЬіазесі тіпсі ехатіпе іЬе іасіз соп
сегпіпд іке дгеаіезі оі аіі гаскеіз ікаі кав ЄУЄГ 
Ьееп ргасіісесі ипсіег іЬе вип, іо ипсіегвіапсі іЬе 
ігиіЬ оі ЛУЬІСЬ ІВ Іог уоиг ОЛУП регвопаї ЛУЄІ-
Іаге. Нопезі регзопз Ьауе зоте теапз оі рго-
іесііпд іЬетвеїуез адаіпзі т а п у риЬІіс епетіез 
Ьесаиве іЬеу аге луагпесі адаіпзі зисЬ епетіев, 
сап зее Ьолу іЬе епетіез орегаіе, апсі сап іаке 
віерв іо ваіедиагсі ікеіг ОЛУП іпіегезіз. Тке 
т о з і сіапдегоиз апсі сіевігисііуе кіпсі оі гаекеі-
ссгіпд ів ікаі ЛУЬІСЬ Ьав іЬе арреагапсе оі Ьоп-
евіу Ьиі ЛУЬІСЬ ІЗ орегаіесі іп зисЬ а зиЬііе, 
сіесерііуе таппег аз іо ЬИпсі іЬе реоріе іо ІЬе 
геаі ігиіЬ, ТЬе сгесіиіоиз апсі ипзизресііпд аге 
саидЬі ипалуагсз іп іЬе епету'в ігар апсі йпсі 
іі а ітоз і ітровзіЬІе іо ехігісаіе іЬетзеїуез 
іЬегеігот. 

ТЬе дгеаіеві гаскеі ЄУЄГ ІПУЄПІЄСІ апсі ргас
іісесі із ікаі о£ геіідіоп. Тке тов і сгиеі апсі 
весіисііуе риЬІіс епету із іЬаі ЛУЬІСЬ етріоув 
геіідіоп іо саггу оп ІЬе гаскеі, апсі Ьу ЛУЬІСЬ 
теапз іЬе реоріе аге сіесеіуесі апсі ІЬе п а т е 
оі АІтідЬіу Оосі із гергоасЬесІ. ТЬеге аге пи-
тегоиз вузіетв оі геіідіоп, Ьиі іЬе тов і зиЬііе, 
Ігаисіиіепі апсі щ и и о и з іо Ьшпапкіпсі із іЬаі 
ЛУЬІСЬ ІЗ депегаїїу ІаЬеІесІ іЬе "СЬгівііап геіі
діоп", Ьесаизе іі Ьаз ІЬе арреагапсе оі а луог-
зЬіріиі сіеуоііоп іо іЬе 8иргете Веіпд, апсі 
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ІЬегеЬу еавіїу тізіеасіз т а п у Ьопезі апсі зіп
сеге регзопз. Зігапде аз іі т а у веет, ІЬе ІЛУО 
ЛУОГСІЗ "СЬгіеііап" апсі "геіідіоп" аге сііатеі-
гісаііу оррозесі опе іо іЬе оіЬег. Мозі регзопз 
іп іЬе Іапсі саїїесі "СЬгізіепсіот" Ьауе Ьееп Іесі 
іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬе ІЛУО ЛУОГСІЗ т е а п опе апсі 
іЬе з а т е іЬіпд, апсі ІЬгоидЬ Іаск оі кполуїесіде 
оі іке ігиіЬ дгеаі іпз'игу із сіопе іо іЬе реоріе. 
ТЬе дгеаіезі риЬІіс епету із іЬаі ЛУЬІСЬ орег-
аіез ЛУІІЬ а гідЬіеоиз арреагапсе Ьиі ЛУЬІСЬ ІЗ 
Ігаисіиіепі, Ьгіпдз гергоасЬ ироп СгосГв пате , 
тізгергезепіз Ьіз ригрозе, апсі іЬегеЬу гоЬз 
іЬе реоріе оі іЬеіг топеу, іЬеіг реасе оі тіпсі, 
іЬеіг ІіЬегіу оі зреесЬ апсі іЬоидЬі, апсі іЬе 
оррогіипііу оі іііе еуегіазііпд. 

Впсіег іЬе ргасіісе оі іЬе во-еаіієсі "СЬгівііап 
геіідіоп" іЬе ЛУОГІСІ аі іке ргезепі і і т е Ьаз 
геасЬєсі іЬаі регіосі сІезсгіЬесі іп іЬе ВіЬІе іп 
іЬеве ЛУОГСІЗ: "ТЬіз кполу аіво, ікаі іп іЬе Іаві 
сіаув регіїоиз і і тез вЬаІі соте. Еог т е п зЬаІІ 
Ье ІОУЄГЗ оі іЬеіг ОЛУП зеїуез, соуеіоив, Ьоавіегз, 
ргоисі, ЬІазрЬетегз, сіізоЬесІіепі іо рагепіз, 
ипіЬапкіиІ, ипкоіу, луіікоиі паіигаі аіГееііоп, 
ігисеЬгеакегв, іаїзе ассивегв, іпсопііпепі, іїегсе, 
сіеврівегв оі іЬове іЬаі аге доосі, ігаііогз, Ьеасіу, 
ЬідЬтіпсІесі, Іоусгв оі ріеавигев тоге іЬап іоу-
егз оі Сіосі; Ьауіпд а і о г т оі досіїіпевз, Ьиі 
сіепуіпд іЬе ролуег іЬегеоі: і г о т зисЬ іигп 
алуау. ГТОЛУ аз ^ п п е з апсі Л т Ь г е в ЛУІІЬВІООСІ 
Мозез, зо сіо іЬезе аізо гевізі іЬе ігиіЬ: т е п 
оі соггирі тіпсіз, гергоЬаіе сопсегпіпд іЬе 
іаііЬ. Виі іЬеу вЬаІі ргосеесі по ІигіЬег: Іог 
іЬеіг Іоііу зЬаІІ Ье тапііеві ипіо аіі теп , аз 
іЬеігз аізо луав."—2 ТітоіЬу 3:1-5, 8, 9. 
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Бо поі сопіизс "СЬгізііапііу" ЛУІІЬ іЬе зо-
саііесі "СЬгізііап геіідіоп". ТЬе Іаііег орегаіез 
іп іпе пате оі Сосі апсі Сіїгізі Ьиі із лукоііу 
адаіпзі СЬгізі апсі Ьіз кіпдсіот, ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе 
опіу Ьоре оі іЬе Ьитап гасе. Ееіідіоп ІаЬеІесі 
"іЬе СЬгізііап геіідіоп" із а гаскеі іпуепіесі 
Ьу іЬе БЄУІІ ІО сіеіате іЬе п а т е оі АІтідЬіу 
Сосі апсі із ргасіісесі Ьу теп , зоте оі луЬот 
аге Ьопезі апсі ргасіісе іі Ьесаизе іЬеу Ьауе 
Ьееп іпсіисесі іо ЬЄІІЄУЄ І І ІЗ гідЬі, ЛУЬПЄ оіЬегз 
кпо\у ікаі ікеу аге лугопд апсі аге \\Тогкіпд а 
ігаисі ироп іке реоріе. Тке іаііег аге сІоиЬІу 
сіапдегоиз іо іЬе іпіегезіз оі іЬе Ьитап гасе. 
Весаизе ІЬе п а т е оі СЬгізі Ьаз Ьееп апсі із 
изесі іо т/огк а дгеаі Ігаисі ироп іке реоріе, 
іЬе гаскеі ікиз ргасіісесі із іЬе дгеаіезі оі аіі. 
ТЬеге аге тапу зіпсеге апсі Ьопезі регзопз іп 
огдапігаііопз кполуп аз "геНдіоиз" ог "скигсЬ 
огдапігаііопз", апсі іі із луіік іке Ьоре оі ЬеГр-
іпд зисЬ іо зее іЬе ігиіЬ іЬаі іЬіз риЬІісаііоп 
із риі ІогіЬ. ЛУЬаі із Ьеге риЬИзЬесІ із поі ап 
аііаск ироп теп , Ьиі із ап аііаск ироп іке т о з і 
зиЬііе апсі СІЄУІІІЗЬ кіпсі оі ігаисіз іЬаі ЄУЄГ ех-
ізіесі. ТЬозе ЛУЬО сіезіге іо кполу іке ІгиіЬ ЛУІІІ 
Ье ріеавесі іо ПОЛУ сагеіиііу сопзісіег іЬе огідіп 
оі іЬе зо-саПесІ "СЬгізііап геіідіоп" апсі ЬОЛУ 
іі Ьаз ргодгеззесі іп іЬе еагіЬ. 

СЬгізі Лезиз із іЬе Неасі ог Ьедіппіпд оі 
СЬгізііапііу, Ьесаизе Ье Іеасіз апсі оіЬегз іоіїолу 
іп оЬеуіпд Сосі'з соттапстіепіз. СКгізі теапз 
Апоіпіесі оі Сосі, іЬе Опе луЬо із соттіззіопесі 
іо саггу оиі Сосі'з ригрозе. СЬгізі із поі апсі 
ПЄУЄГ луаз іог опе т о т е п і а геїідіопізі. Не 
аїлуауз зігісіїу оЬеуз іЬе сотшапсЬпепіз оі іЬе 
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АІтідЬіу Сосі. Не іпзігисіесі Ьів ІаііЬіиІ сіівсі-
ріез іп іЬе У^огсі апсі ригрозе о£ ЛеЬоуаЬ Сгосі. 
Аііег іЬе гезиггееііоп о£ Левив £гот іЬе сіеасі 
іЬе Ьоіу зрігіі, ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе ІПУІЗІЬІЄ ролуег о£ 
Сосі, саше ироп ІЬе ГаііЬіиІ арозіїез апсі іЬеу 
ипсіегзіоосі іЬе ігиіЬ аз іі луаз поі розвіЬІе 
іог іЬет іо ипсіегзіапсі іі Ьеіоге іЬаі і і те . 
ТЬозе іаііЬіиІ теп , іп іЬе пате оі СЬгізі, \уепі 
аЬоиі " і гот Ьоизе іо Ьоиае" (Асіз 20:20), 
іеасЬіпд іЬе реоріе апсі ргеаеЬіпд іо іЬет іЬаі 
іЬе вЬесІ Ьіоосі оі СЬгізі .Тевиз ргоуісіев іЬе 
гесіетрііуе ргісе іог т а п і г о т сопсіетпаііоп, 
апсі іЬаі іі ів ІЬе ригрове оі ЛеЬоуаЬ Сосі іо 
діуе Іііе іо іЬозе ЛУЬО ЬЄІІЄУЄ оп СЬгіві апсі 
іоіїолу іп Ьів віерз. Весаиве іЬозе т е п \уеге 
ігееіу іеіііпд іЬе ігиіЬ іо іЬе реоріе сопсегп
іпд СЬгізі, іЬе геїідіопівів атопдзі іЬе ЛЄЛУЗ 
аззаиііесі іЬе аровіїев, ЬгоидЬі іЬет іпіо іЬе 
соигіз, сіетапсііпд: "Ву луЬаі ролуег, ог Ьу луЬаі 
пате , Ьауе уе сіопе іЬів?" Опе оі іЬозе ІаііЬ
іиІ аровіїез оі Левив СЬгіві герііесі іп іЬезе 
тоогсіз: "Ве іі кполуп ипіо уои аіі, апсі іо аіі 
іЬе реоріе о£ Івгаеі, іЬаі Ьу іЬе пате оі Левив 
СЬгіві оі №агагеіЬ, луЬот уе егисійесі, луЬот 
Сосі гаізесі і г о т іЬе сісасі, еуеп Ьу Ь і т сіоіЬ 
іЬів т а п зіапсі Ьеге Ьеіоге уои луїюіе. Т Ь І З 
[СЬгізі] ів іЬе віопе ЛУЬІСЬ \уав веі аі поидЬі 
оі уои Ьиіїсіегз, луЬісЬ ів Ьееоте іЬе Ьеасі о£ 
іЬе согпег. НсііЬег ів іЬеге ваіуаііоп іп апу 
оіЬег; іог ІЬеге із попе оіЬег пате ипсіег 
Ьеауеп діуеп атопд теп , луЬегеЬу \уе т и з і Ье 
зауес1."—Лсіз 4:10-12. 

Вигіпд іЬе гетаіпсіег оі іЬе еагіЬІу еагеег 
оі іЬе арозіїез іЬеу еопііпиесі іо ргеасЬ іо іЬе 
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реоріо СЬгіві; Лезив, Ьіз сгиешхіоп апсі гезиг
гееііоп, апсі іЬе сотіпд оі Ьіз кіпдсіот аз іЬе 
опіу Ьоре оі тапкіпсі, апсі т а п у оі іке с о т т о п 
реоріе Ьеагсі апсі ЬЄІІЄУЄСІ. ТО огївеі ІЬе луогк 
оі іке арозіїез оі СЬгізі, Ваіап іЬе ВЄУІІ Ье
дап іо Ьиіїсі ап апіі-СЬгіві огдапігаііоп, іпіо 
ЛУЬІСЬ Іаііег огдапігаііоп тапу реоріе ЛУЄГЄ 
сігалуп. АхпЬіііоиз т е п аввитесі іЬе ІеасІегзЬір 
атопдві ІЬозе ЛУЬО віагіесі іо Іоііолу іп іЬе 
іооівіерз оі Лезиз, апсі іЬозе атЬіііоиз апсі 
зеїйвЬ т е п Ьесате іЬе іеасЬегз апсі Іеасіегз оі 
іЬе огдапігаііоп (Асіз 20:29,30), апсі іЬеп 
луав іЬе огдапігаііоп ІаЬеІесІ аз "іЬе СЬгізііап 
сЬигсЬ", апсі ІЬе сіосігіпез апсі ргаеіісез іЬегеоі 
у/еге і г о т ІЬаі і і т е іоглуагсі саііесі "ІЬе СЬгіз
ііап геіідіоп". ТЬе Ьогсі Ьасі луагпесі Ьів сіівсі-
ріез оі іЬе сотіпд оі ІЬе апіі-СЬгіві, іЬаі із, 
іЬозе ЛУЬО зЬоиІсІ сіесеіуе іЬе реоріе іп іЬе пате 
оі СЬгізі. (2 ЛоЬп 7) 8исЬ сіесеіуєгз ЛУЄГЄ тап і -
іезііпд іЬетвеїуез ЄУЄП іп ІЬе сіауз оі іЬе ароз
іїез. (2 ТЬезваіопіапз 2:7) Іп іЬіз сіау (1937) 
іЬе геїідіоив огдапігаііоп іЬаі Ьаз ііз Ьеас^иаг-
іегв аі Уаіісап Сііу, Ііаіу, апсі ЛУЬІСЬ саііз іізеїі 
"іЬе СЬгізііап сЬигсЬ" ог "СЬгізііап геіідіоп", 
сіотіпаіев іЬе геіідіоп оі ІЬе паііопз саііесі 
"СЬгізіепсІот". 

Ав Ьегеіоіоге ЗЬОЛУП, геїідіоив огдапігаііопз 
Ьедап ЛУІІЬ ВаЬуІоп апсі ехіепсіесі іо аіі рагіз 
оі іЬе еагіЬ. 'Шіеп В о т е Ьесате а ЛУОГІСІ ролуег, 
апсі ЛУЬІСЬ ІЗ кполуп ав Радап Воте , іЬаі ЛУОГІСІ 
ролуег ргасіісесі іЬе ВЄУІІ геіідіоп; апсі іп і і т е 
Радап К о т е Ьіоввотесі іпіо луЬаі із кполуп ав 
Рараї Воте , ЛУЬІСЬ І гот іЬеп Ш1 ПОЛУ ргаеіісез 
луЬаі із саііесі іЬе "СЬгізііап геіідіоп". ТЬе Іоі-
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Іоууіпд іпсіізр-піаЬІе Ьізіогісаі їасіз зЬошеї Ье 
геасі ЛУШІ геаі іпіегезі, зіпсе іЬеу сіізсіозе іЬаі 
К о т е сотріеіеіу їеіі ипсіег іЬе БЄУІІ геіідіоп. 

ТЬе сгаоіаііопз іоііолуіпд аге £гот ТІїе Епсу-
сіоресііа Лтегісапа: 

ЕОНАМ" ЕЕІЛШОК", Ггот Ше ііте іпаі; іЬе Еотап 
гс1І£Іоп аррсагз \УІШІП іЬе раїе оі ігасІШопаІ апсі ге-
еогйесі Ьізіогу іі всетв іо Ьауе Ьееп сопзіапііу апі 
рго^геззіуеіу вшУ)'ееіесІ іо уагуіпд іпйиепсеа, ЬоіЬ іпіег-
паі апсі схісгпаї, апсі іо Ьауе равзесі Шгои̂ Ь тапу 
скап^єз. . . . Еипсіатспіаііу Ше ргітіііуе геїідіоиз 
ісієаз оі аіі Ше Іпсіо-Еигореад реоріов тсеге диііе віті-
Іаг. ЕУЄП іЬе Еопиш геіідіоп, іп Ше сіауз \Шеп Еоте 
теав £ОУЄГПЄ<1 Ьу кшдв апсі Ьасі аігеайу Ье̂ ип іо ЄУОІУЄ 

сотріісаіесі гііиаіз апсі сотріех туШз, зіШ геіатей а 
ви§£евііуе зітіїагііу іо Шаі оі Іпси'а. . . . ТЬе еагіу 
Еотап £ос1з \уеге Ше регзопііїсаііоп оі Ше еістепів оі 
паіиге. ТЬе оісі Еотап сіеіііез апсі зиретаіигаї Ьеіпдз 
оі іЬеіг потасііс Ше, Ше раігопз оі Ше сЬаве апсі Ше 
^иагйіап зрігііз оі Ше тоипіаіпв, Ше гіуегз, Ше еагШ, 
Ше зку апсі іііе иррег Ьеауепз дгаїїиаііу авзитесі тоге 
сіеїїпііе аіігіЬиіез . . . ТЬе сіеіііев апсі геїідіоив сизіотв 
апсі ргаеіісез оі аіі іЬе ШіЬез оі Ііаіу оі Іпсіо-Еигореап 
огІ£Іп, лШіеЬ \тсге ^̂ иіс віті 1 аг, §гасгаа11у Ьесате йо-
тезіісаіесі іп Еоте. Шіигаїїу аз Ше Еотап Етріге 
ЬгоасІепесЯ апсі Ьесате тоге созтороіііап, ііз ге1%іоиз 
вузіет аізо Ьесате Ьгоасіег апсі тоге а11-етЬгасіп£. 
Науіп§ аЬзогЬесІ Ше сіеіііез о І Ше Ііаііс Репіпзиіа, Ше 
ЬаЬіі оі аЬвогрііоп Ьесате, \гіШ Еоте, а11-ітре11іп£, 
апсі Ше рапіііеоп оі Ше Ітпегіаі Сііу, геаеЬіпд оиі ііз 
осіориз агтз іп еуегу сіітесііоп ШтоїиШоиі іЬе аігеайу 
\гіс1е сопїїпез ої Ше гарісіїу ехіепйіпд Еотап йотаіп, 
апсі ЄУЄП ЬеуопД іі, Ьгои^Ьі пе\у сгсесіз, пе\у Йеіііез апй 
пе\г геИдіоиз рЬіІоворЬіез іпіо Еоте. Ипсіег зисЬ соп-
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<1Шоп8 ав іЬезе НШе ог по геИдіоиз сіодта соиїй ехіві; 
пог сіісі іі. . . . Ттдз ессіевіавіісаі Еоте Ьесате аз соз-
шороіііап апсі ссіесііс аз іЬе Еотап Етріге іізеїї. ТЬік 
із Ьиі апоіЬег \тау оі вауіпд, Ьотеуєг, іЬаі іЬе геИдіоиз 
Ніе оі іпе Еотап соттипііу таз сопвіапііу зЬіШпд 
аз іЬе ргосезв оі Ьгоааепіпд еопііпиесі. 

. . . Біапа, іЬе тооп досісієзв, ипсіег опе пате ог 
апоіЬег апсі ТУІІЬ воте-й'Ьаі уагуіпд аіігіЬиіез, іЬе іауог-
ііе йеііу оі зо тапу потайіс реоріез діуеп іо іііе 
еЬазе, апсі іп аіі ргоЬаЬШіу іЬе сЬіеі сіеііу оі іЬе 
потасііс Еотапв, дауе ріаее іо іпе еагіЬ тоіЬег, іЬе 
ргосіцсег, іЬе сЬагасіегівііс сіеііу оі ап адгісиїіигаї рео
ріе. . . . .Хирііег, іЬе досі оі іЬе зку, оі іЬе иррег гедіопз 
апсі оі іЬипсІег, изигресі іЬе іогетозі ріаее ргітіііуеіу 
ЬеИ Ьу Віапа, іЬе тооп тоіЬег, Ьесотіпд іЬе іііиіаг 
<1єііу оі іЬе Еотапз апсі ІЬе зиргете досі оі іЬе Ьаііп 
гасез ипііесі ипсіег іЬе ітрегіаі втау оі Еоте. . . . 

. . . Липо, Йіе іетаїе соипіеграгі оі ІЬе зиргете сіеііу 
{Лирііег] Ьітвеїі, апсі іЬе сіейпіііоп оі іЬе виррозесі 
іетаїе диаііііез оі іЬе зку. Іп оіЬег \тогс1з, зЬе із Ьиі 
а зиЬсІІУІзіоп оі Лирііег Ьітвеїі, иЬозе зізіег апсі \тііе 
вЬе ів гергевепіесі іп Еотап туіЬоІоду, іо Ье. . . . 

Жсхі іо Лирііег апсі Липо, Ьіз гедаї сопзогі, ІЬе 
£геаієві оі іЬе Еотап зіаіе досів, таз Магз, . . . іЬе 
раігоп оі таг, . . . Магв, мЬо таз езресіаііу Ьопогесі 
іп МагсЬ апсі ОсіоЬег, тав ІЬе раігоп оі іЬе орепіпд 
апа сіозіпд оі іЬе таг сатраідш апсі оі іЬе врогіз соп-
песіесі іЬегетіЬ. . . , 

. . . Аі іЬів еагіу регіосі іп іЬе Іііе оі іЬе Еотап рео
ріе, іЬе зирегіог ргіевіЬоосІ зеет іо Ьауе Ьееп аітозі 
іп?ерагаЬ1у еоппесіесі \УІІЬ іЬе поЬШіу апсі іЬе кіпдіу 
гиісгз, іЬе Іаііег оі тсЬот Ьасі аігеаау Ьсдип іо Іау сіаіт 
іо сіезсепі ігот іЬе досів. ТЬе зееав оі апсезіог \уогвЬір 
Ьасі ако аігеасіу Ьееп ріапіей, а сивіот даЬісЬ тав Іаіег 
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оп іо аеіїу кіпдз апа епірегогв, аз Ше Іедаї апг] гіе іасіо 
гергезепіаііуев оі Ше досіз ироп еагіЬ. . . . 

. . . 11; Іоокссі уегу тисЬ аз іі Ше оісі геіідіоп и-еге 
аЬоиі іо до Ьу іпе Ьоагсі даЬеп іЬе євіаЬИвЬтепі оі Ше 
[Еотап] етріге вауес1 іі іог Ше ііте Ьеіпд. ТЬе єт-
регогз сіаітіпд іо гиіе Ьу СІІУІПЄ гідЬі апсі сіігееі сіезеепі 
ігот іЬе досіз, іі таз уегу тисЬ іо Шеіг іпіегезі іо ир-
Ьоісі а зіаіе геіідіоп; \УЬІСЬ Шеу аіа оп а тадпіпсепі 
всаіе, Ьгіпдіпд іпіо Ше паіктаї сЬигсЬ аіі Ше оШсегз, 
етріоуеез апа йерепйепів оі Ше доуегптепі. ТЬе віаіе 
сЬигсЬ, аі Шіз Іаііег віаде, таз ап іттепзе ігаієгпііу, 
аіі Ше тетЬегз оі \ШісЬ теге Ьоипсі, Ьу уігіие оі іЬеіг 
отеє, іо зиррогі іі. ТЬіз геуіуаі оі Ше апсіепі Еотап 
геіідіоп таз, іЬегеіоге, Іезз геїідіоив Шап роїііісаі , . . 
ВаЬуІопіап, Огеек, Авзугіап, Едурііап апсі Еазіегп геИ
діоиз ісіеаз іоипсі таїеоте іп Еоте. ТЬе Єгеаі ЕагіЬ 
МоШсг оі Авіа Міпог [іЬегеіоге оі ВаЬуІоп] апсі Ізіз, 
Ше тоШег досИезз оі Едурі, таге поі опіу іпігосіисесі 
іпіо Еоте Ьиі Шеіг \гогвЬір, \ШісЬ таз ассотрапіесі 
тШ еІаЬогаіе гііиаі апсі сегетопіаі, Ьесате аітозі ипі-
уегваї ІЬгоидЬоиі Ше Еотап Етріге; апсі висЬ а йгт 
гооі сіісі іі іаке атопд ІЬе тазвез оі Ше Еотап реоріе 
апсі іЬе Еазіегп паііопз ипсіег Ше сіотіпаііоп оі Еоте 
Шаі Ше еагіу СЬгівііап тіввіопагіез іоипа дгеаі СІІШ-

еиііу іп сгасИсаііпд іі. 
. . . ТЬіз сгаге іог іогеідп аеіііез тапі іо ипЬеагсІ-оі 

ехігетез, доіпд зо іаг айеісі аз Регвіа, ігот \УЬІСЬ таз 
іпігосіисесі Ше дтеаі вип досі, МіШгаз, УУІІЬ Ьіз еІаЬогаіе 
тузіісаі іУОГвЬір, УУЬІСІІ Ьесате уегу рориіаг іп Ше 
Ітрегіаі Сііу іізеїі. . . . ТЬиз Еоте, ЬаШесІ іп рЬПоз-
орЬу, зсеріісівт, тувіісівт, етоііопаїівт апсі зіоіеізт, 
\УІІЬ поШіпд воіісі іо тШіеЬ ІО апеЬог, сігіііесі ироп Ше 
госкз оі паііопаї геИдіоиз вЬір\угеск. Іп Шіз сопсііііоп 
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вЬо уг&5 іоипа . . . іог іЬе аеуеіортепі оі ІЬе СаіЬоІіе 
іаііЬ. 

Тке Епсуоіорейіа Атегісаш, Уоі. 23, радез 641-645. 
ТЬе "досів" тепііопесі іп іЬе іогедоіпд аге 

Сод апсі іЬе луіскесі сіетопв, ЛУЬІСЬ іпЬаЬіі луЬаі 
із кполуп іп іке Всгіріигез ав "іке іапсі оі Ма-
дод". Тке іаіікіиі арозіїез оі Левив СЬгіві залу 
іЬе апіі-СЬгізі геіідіоп асіуапсіпд іп іЬеіг сіау 
апсі іогелуагпесі іЬе реоріе адаіпзі іі. 8ооп аііег 
іЬеу равзесі і г о т іЬе еагіЬ іЬе БЄУІІ залу іо іі 
іЬаі луЬаі Ьедап ав іЬе СЬгізііап огдапігаііоп 
луаз соггиріесі апсі іигпесі іпіо луЬаі Ьав зіпсе 
Ьееп саііесі іЬе "СЬгівііап геіідіоп", апсі ЛУЬІСЬ 
Ьаз зіпсе орегаіесі іп іЬе еагіЬ ипсіег іЬе п а т е 
оі ІЬе 'Котап СаіЬоІіс геїідіоив вувіет', ТЬе 
іоііолуіпд Ьізіогісаі іасіз, іакеп і гот ЬогсГз ОШ 
Еотап ^УогШ, аге Ьеге арргоргіаіе: 

"Іп іііе Рігзі Сепіигу поі т а п у ЛУІВЄ ог поЬІе 
ЛУЄГЄ саііесі Іп Ше Весопсі Сепіигу,.. І і луаз 
а сіівдгасе іо Ье а СЬгівііап іп іЬе еує оі іавЬіоп 
ог ролуег. . . . іЬе сЬигсЬ . . . луаз а втаїї Ьосіу 
оі риге апсі Ьіатеїезв теп , ЛУЬО СІІСІ поі азріге 
іо сопігої зосіеіу. Виі іЬеу Ьасі аіігаеіесі іЬе 
поіісе оі іЬе доуєгптепі апсі ЛУЄГЄ ОІ вийісіепі 
соп8е^иепсе іо Ье регвесиіесі." Бигіпд ІЬе вес
опсі сепіигу "ЬівЬорз Ьасі Ьееоте іпйиепііаі, 
поі іп зосіеіу, Ьиі атопд іЬе СЬгівііапв". ТЬеп 
"ессіезіазіісаі сепігаїігаііоп соттепеесі; . . . 
ТЬе СЬигсЬ луаз іЬиз іауіпд іЬе іоипсіаііоп оі 
ііз Іиіиге роіііу апсі ролуег". 

І і ів сегіаіп іЬаі іЬе Ьогсі Сосі Ьасі поі тагкесі 
оиі висЬ а роіісу. І і із едиаііу сегіаіп іЬаі іі 
луав іЬе Бєуіі луЬо луаз ріапііпд апсі сиіііуаііпд 
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іЬе зеесТз о£ зеШзЬпевз іо ассотрИвЬ Ьіз луіскесі 
ригрозе. 

ТЬе Ьізіогіап аЬоуе тепііопесі сопііпиез: 
"ТЬе ТЬігА Сепіигу залу іЬе СЬигсЬ тоге ролу-
егіиі аз ап іпзіііиііоп. . . . сіосігіпез ЛУЄГЄ вув-
іетаііяесі [іпіо сгеесіз апсі еопіизіоп] . . . . дгеаі 
ЬізЬорз гиіесі іЬе дголуіпд сЬигсЬ.... ТЬе СЬигсЬ 
луаз гарісіїу асіуапсіпд іо а розіііоп ЛУЬІСЬ ех-
іогіесі іЬе аііепііоп оі тапкіпсі [іке ЛУОГІСІ, іо Ье 
зиге]. Іі шаз поі іііі іЬе РоигіЬ Сепіигу—ЛУЬЄП 
ітрегіаі регзесиііоп Ьасі зіорресі; ЛУЬЄП Соп-
зіапііпе [іЬе етрегог оі Радап Коте ] луаз соп-
уегіесі; ЛУЬЄП іЬе СЬигсЬ луаз аіііесі ЛУІІЬ іЬе 
8іа іе ; ЛУЬЄП іЬе еагіу ІаііЬ луаз іізеіі соггиріесі; 
ЛУЬЄП зирегзііііоп апсі уаіп рЬіІозорЬу [рготрі-
есі Ьу іЬе БЄУІІ] Ьасі епіегесі іЬе гапкз оі іке 
ІаііЬіиІ; . . . луЬєп зупосіз ЛУЄГЄ ЬгоидЬі ипсіег 
роїііісаі іпйиепсе; . . . ЛУЬЄП роїііісз апсі сіод-
таі іез ЛУЄПІ Ьапсі іп Ьапсі , . . . ІЬаі т е п оі гапк 
епіегесі іЬе сЬигсЬ. "Шієп СЬгізііапііу Ьесате 
іЬе геіідіоп оі іЬе соигі апсі оі іЬе іазЬіоп-
аЬІе сіазвез, іі луаз изесі іо зиррогі іке уегу 
ЄУІІЗ адаіпзі ЛУЬІСЬ іі огідіпаїіу ргоіезіесі. ТЬе 
СЬигсЬ луаз поі опіу ітргедпаіесі ЛУІІЬ іЬе ег-
гогз оі Радап рЬіІозорЬу, Ьиі іі асіоріесі т а п у 
оі іЬе сегетопіез оі огіепіаі [ВЄУІІ] луогзЬір, 
. . . ТЬе еіегду, атЬіііоиз апсі луогісіїу, зоидЬі 
гапк апсі сіізііпсііоп ТЬеу Ьесате іагу, агго-
дапі, апсі іпсіерепсіепі. ТЬе реоріе ЛУЄГЄ вЬиі 
оиі оі іЬе доуегптепі оі іЬе СЬигсЬ. ТЬе ЬівЬор 
Ьесате а дгапсі регвопаде ЛУЬО сопігоііесі апсі 
арроіпіесі Ьіз сіегду. . . . ТЬе тіввіоп оі ІЬе 
[ігие] СЬигсЬ луаз Іові відЬі оі іп а сіедгасііпд 
аіііапсе ЛУІІЬ іЬе Віаіе." 
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511 В ТЬЕ 5 С Н Е М Е 
ТЬе Ьогсі Оосі діуез луагпіпд іо т е п іп іЬезе 

ЛУОГСІЗ : "ТІїе іеаг оі т а п ЬгіпдеіЬ а зпаге; Ьиі 
ЛУЬОВО риііеіЬ Ьіз ігизі іп іЬе Ьогсі вЬаІі Ье 
заіе." (РГОУЄГЬЗ 29:25) ТЬе т а п ЛУЬО іеаг» 
іЬаі Ье т а у іозе зоте Ьопог ог оіЬег іЬіпд іЬаі 
Ье гедагсіз аз уаіиаЬІе ипіезз Ье ригзиез а еот-
рготізіпд соигзе із сегіаіп іо Іаіі іпіо 8аіап'з 
ігар. АтЬіііоиз т е п аге еазіїу Іесі іпіо 8аіап'з 
ігар. N0 сіоиЬі іЬе еагіу Іеасіегз іп луЬаі із 
кполуп аз іЬе СаіЬоііс СЬигсЬ огдапігаііоп ЛУЄГЄ 
зіпсеге, Ьиі зоте оі іЬет, рагіісиїагіу Ьеіпд 
атЬШоиз іог Ьопог атопдві теп , апсі іеагіпд 
іЬеу т ідЬ і Іозе луЬаі іЬеу ЬаЛ, ^иіск1у Іеіі іо 
іЬе Йаііегу оі іЬе БЄУІІ, ЛУЬО залу іо іі іЬаі іЬеу 
Ьасі ріепіу оі іі. АЬоиі 400 уеагз аііег іЬе сІеаіЬ 
оі іЬе арозіїе Реіег іЬе Е о т а п СаіЬоііс "Ніег-
агсЬу оі Лигівсіісііоп" луаз огдапігесі. Аііег віііі 
ІигіЬег сепіигіез Ьасі раззесі, апсі іЬе реоріе 
Ьасі Ьееп кері іп ідпогапсе оі іЬе ігиіЬ, іі луаз 
іЬеп ап еаву та і і е г іо іпсіисе іке ііуіпд опез 
іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі а т а п луЬот іЬеу Ьасі Ьееп іаидЬі 
іо Ьопог аз роре апсі іЬе Ьеасі оі іЬе ШегагсЬу 
із іЬе зиесезвог оі іЬе арозіїе Реіег. ТЬе реоріе 
ЛУЄГЄ іЬив іпсіисесі іо ЬЄІІЄУЄ а дгеаі апсі щидгі-
оиз ІаІвеЬоосІ. 

ТЬеге із по геазоп іо зау апуіЬіпд аЬоиі іЬе 
т а п ЛУЬО ШІЗ іЬе отеє оі роре, апсі іЬегеіоге 
поіЬіпд ів Ьегс іпіепсіесі іо арріу іо ап ІПСІІУІСІ-
иаі, Ьиі луЬаі ів ваісі ів адаіпві іЬе отеє. ТЬаі 
отеє оі роре Ьасі по ехізіепсе іп іЬе сіауз о£ 
іЬе арозіїез. І і луаз сгеаіесі Ьу т е п аі ІЬе іп-
зіапсе оі Ваіап, апсі іЬе іігві т а п еіесіесі іо 
ІЬаі отеє луав еіесіесі іп іЬе уеаг 440 (А.Б . ) . 
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—МсСНпїоск & Вігопд'з Сусіор&йіа, Тої. 7, 
раде 629. 

ТЬе СаіЬоііс СЬигсЬ сіісі поі ехізі шіііі іопд 
сепіигіез аііег іЬе сіаув оі іЬе арозіїез оі ^ з и з 
СЬгізі, апсі уеі іЬаі огдапігаііоп іосіау сіаітз 
іо Ье іЬе сЬигсЬ оі СЬгізі, апсі тіїїіопз оі зіп
сеге регзопз ЬЄІІЄУЄ ІЬаі іаїзеЬоосІ. МеііЬег 
СЬгізі пог апу оі Ьіз арозіїез Ьасі апуіЬіпд 
луЬаізоеуег іо сіо ЛУІІЬ Ьгіпдіпд іпіо ехізіепсе 
іЬе СаіЬоііс огдапіааііоп. Опіу іЬе БЄУІІ соиісі 
сопсеіуе іЬе ісіеа оі огдапігіпд а дгеаі геИдіоиз 
зузіет апсі ІаЬеІіпд іі іЬе "СЬгізііап СЬигсЬ"; 
апсі Ьіз ригрозе, іп кееріпд ЛУІІЬ Ьіз пате , луаз 
апсі із ІО сіесеіуе іЬе реоріе апсі кеер іЬет іп 
ідпогапсе оі іЬе ігиіЬ сопсегпіпд іЬе сЬигсЬ оі 
Сосі. ТЬе сЬигсЬ оі Сосі, оі ЛУЬІСЬ СЬГІЗІ Лезиз 
із ІЬе Неасі, із іЬе опіу ігие сЬигсЬ, апсі іЬе 
патез оі іЬозе ЛУЬО аге іп іі аге лугіііеп іп 
Ьеауеп апсі поі оп еагіЬ. (НеЬгелуз 1 2 : 23) Ве-
саизе іЬаі геИдіоиз огдапігаііоп аззитесі іЬе 
п а т е оі СЬгізі апсі зієаІіЬііу апсі дгасіиаііу риі 
ІогіЬ ііз іаїзе сіосігіпез, іі Ьаз Ьееоте іЬе т о з і 
•іаг-геасЬіпд апсі сіезігисігуе гаскеіеег іЬаі Ьаз 
ЄУЄГ Ьееп іп ехізіепсе, апсі луогкз іо іЬе дгеаі
езі іпіигу іо іЬе реоріе апсі іо іЬе сіеіатаііоп 
оі Сосі'з пате . І і орегаіез ироп Іаїзе ргеіепзез 
апсі Іаїзе іеасЬіпдз. 

Р К Е Т Е И 5 Е 5 
А ргеіепзе із іЬе асі оі іауіпд сіаіт іо зоте-

іЬіпд ог Ьоісітд оиі іо оіЬегз зоте іеасЬіпд 
ог сіосігіпе іо іпсіисе зисЬ оіЬегз іо іаке а 
соигзе еопзізіепі луіік зиск ргеіепзе. Тке СаіЬ-
оИс огдапігаііоп, соттопіу саііесі ІЬе "СаіЬоііс 
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сЬигсЬ", із тасіе ир оі іііе роре, ЬівЬорз, саг-
сііпаїз, ргіезіз апсі оіЬегз саііесі "сіегдутеп"; 
апсі аіі іЬозе УЛІО зиррогі іЬаі огдапігаііоп ог 
\УЬО аге асІЬегепіз іЬегеоі аге кполуп аз іЬе 
"СаіЬоііс рориіаііоп", Ьиі ЛУЬІСЬ "СаіЬоііс рор-
иіаііоп" аге поі т етЬегз оі іЬе сЬигсЬ. Іп іЬе 
СаіЬоііс огдапігаііоп іЬеге аге іЬе ЬідЬ апсі 
іЬе ІОЛУ сіегдутеп, іЬаі із іо зау, іЬе НісгагсЬу 
оі аиіЬогііу, сотрозесі оі т е п іп ЬідЬ розіііопз; 
ЛУЬІІЄ іЬеге аге т а п у ЬитЬІег т е п іп іЬе ргіезі-
Ьоосі \уЬо оЬеу іЬе соттапсіз оі іЬе ЬідЬег-ирз. 
ТЬе СаіЬоііс огдапігаііоп Ьаз іопд ЬеИ оиі апсі 
сопііпиез іо Ьоісі оиі іо іЬе реоріе сегіаіп сіаітз 
ог сіосігіпез іог іЬе тапі іез і ригрозе оі іпсіис-
іпд реоріе іо Ьееоте асІЬегепіз іо ог "сЬіїсІгеп" 
оі іЬаі огдапігаііоп. Атопд іЬе сіосігіпез зо 
ІаидЬі апсі ЬеМ оиі із іЬіз опе, іо ЛУІІ: ТЬаі 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс СЬигсЬ із іЬе опе ігие апсі 
опіу сЬигсЬ. ТЬе Іоііолуіпд ^иоіаііоп із і г о т 
іЬе луеіі-кполуп СаіЬоііс аиіЬогііу: "ТЬе ігие 
СЬигсЬ т и з і Ье Аровіоіісак Непсе іп іке Сгеесі 
ігатесі іп іке іігзі Еситепісаі Соипсії оі Шсаза, 
іп іііе уеаг 325, ЛУЄ ііпсі іЬезе ЛУОГСІЗ: ' І ЬЄ
ІІЄУЄ іп іЬе Опе, Поіу, СаіЬоііс апсі АрозШіс 
СЬигсЬ.' "-Тке ЕаїіЬ о/ Оиг РаіЬегз (ОіЬЬопз), 
раде 38. 

Сгесіиіоиз регзопз, луко Ьеаг іЬіз сіаіт апсі 
геїу ироп іЬе зате , аге іпсіисесі іо асі, апсі 
іЬегеіоге тіїїіопз оі зіпсеге регзопз Ьауе Ьееп 
іпсіисесі іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі ІЬе Е о т а п СаіЬоііс ог-
дапігаііоп із іЬе СЬигсЬ оі Сосі, апсі іог іЬаі 
геазоп іЬеу Ьауе виЬтіііесі іЬетвеїуез іо іЬе 
огдапіяаііоп луЬісЬ із гиіесі Ьу іЬе ШегагеЬу. 
І і іЬе сіаітз ог ргеіепвез тасіе Ьу іЬе СаіЬоііс 
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огдапігаііоп аге іаїзе, іЬеп іі; т и з і Ье сопсесіесі 
іЬаі іЬе реоріе аге Ьеіпд ітрозесі ироп іо ІЬеіг 
іп^игу апсі іЬаі іЬозе ЛУЬО аге гезропзіЬІе іог 
зисЬ ргеіепзез ог іаїзе сіаітз аге іЬегеіоге 
гаскеіеегз. Ву луЬаі гиіе вЬаІі іЬезе сіаітз Ье 
теазигєсі іо сіеіегтіпе луЬеіЬег ог поі ІЬеу аге 
ігие ог іаїзе? ТЬе зіпсеге регзоп ЛУЬО ЬЄІІЄУЄЗ 
іп Оосі апсі іп СЬгізі, апсі ЛУЬО ІЗ ОІ доосі ЛУІІІ 
іолуагсі восі, ЛУІІІ ^и^ск]у апзлуег ікіз диезііоп 
іп іЬезе ЛУОГСІЗ : "ТЬе "УТОГСІ оі Оосі із іЬе опіу 
ігие диісіе Ьу ЛУЬІСЬ ЛУЄ т п з і сіеіегтіпе іЬе 
ігпіЬ ог Іаїзііу оі зисЬ сіаітз." 

Із іЬе Котап СаіЬоііс СЬигсЬ огдапігаііоп 
іЬе ігие сЬигсЬ оі іЬе Ііуіпд Сосі? ТЬе апзлуег 
т и з і Ье, N0. Ееіег ПОЛУ ІО іЬе іогедоіпд сЬар-
іег іоиг оі іЬіз Ьоок, лукегеіп аге діуеп іЬе 
зегіріигез зЬолуіпд іЬаі іЬе ігие сЬигсЬ із іЬе 
іетріе ог огдапігаііоп оі ЛеЬоуаЬ Сосі апсі іЬаі 
іЬе опе апсі ігие Гоипсіаііоп 8іопе ог Воск 
іЬегеоі із іЬе Ьогсі Лезиз СЬгізі, ЛУЬО ІЗ іЬе 
Неасі апсі Ьогсі оі іЬе сЬигсЬ; апсі іЬаі аіі 
оіЬегз іп іЬе іетріе ог сЬигсЬ аге т е т Ь е г з 
о£ Ьіз Ьосіу апсі іЬаі зисЬ т и з і Ье ігапзїогтесі 
іпіо іЬе Іікепезз оі іЬе Ьогсі ^ з и з СЬгізі, ІаііЬ
іиІІу ІоНолуіпд іп Ьіз зіерз, апсі іЬаі іЬезе аге 
іЬе луііпезвез оі ЛеЬоуаЬ Сосі, ЛУЬО аге сот-
тіззіопесі іо Ьеаг іезіітопу іо Ьіз Ьоіу пате . 
ТЬе отеє апсі тієзіоп оі іЬе сЬигсЬ о£ Сосі 
ипсіег СЬгізі Лезиз, сотрагесі ЛУІІЬ іЬаі оі іЬе 
Котап СаіЬоііс огдапіяаііоп, ЗЬОЛУ іЬаі іЬе 
ІЛУО іаке ехасіїу оррозііе еоигзез. ТЬе Котап 
СаіЬоііс огдапігаііоп І8 ПОЛУ апсі £ог сепіигіез 
Ьаз Ьееп епдадесі іп геіідіоп, роїііісз апсі сот-
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тегее £ог даіп, апсі із іЬегеіоге іЬе епету о£ 
Оосі апсі іпе епету о£ аіі т е п . 

Іп іЬе Всгіріигез а "ігее" із изесі аз а зут-
Ьоі о£ а сгеаіиге ог оі ап огдапігаііоп сот-
розесі о£ егеаіигез, апсі іЬе ігиііз Ьогпе Ьу ІЬаі 
ігее зутЬоІісаПу зіапсі Іог луЬаі егеаіигез ог 
огдапігаііопз Ьоісі Ьеіоге іЬе реоріе аз зрігіі-
иаї іоосі іог іЬеіг зизіепапее апсі дголуіЬ. Лезиз, 
вреакіпд оі іЬе зате , зауз: "А доосі ігее сап-
поі Ьгіпд ІогіЬ ЄУІІ Ігиіі, пеііЬег сап а соггирі 
ігее Ьгіпд іогіЬ доосі ігиіі. . . . ІЬеге іоге Ьу 
іЬеіг Ігиііз уе зЬаІІ кполу ІЬет. N0! еуегу опе 
іЬаі заііЬ ипіо т е , Ьогсі, Ьогсі, зЬаІІ епіег іпіо 
іЬе кіпдсіот о£ Ьеауеп; Ьиі Ье іЬаі сІоеіЬ ІЬе 
ЛУШ оі т у ГаіЬег ЛУЬІСЬ ІЗ іп Ьеауеп."—Маі
іЬелу 7:18-23. 

ЛеЬоуаЬ Оосі Ьаз соуепапіесі іо діуе іо СЬгізі 
Левиз апсі Ьіз ІаііЬіиІ опез ЛУЬО ІОІІОЛУ Ьіт , апсі 
ЛУЬО аге тасіе тетЬегз оі Ьіз сЬигсЬ, Ьіз кіпд
сіот, ЛУЬІСЬ кіпдсіот зкаїї іп і і т е гиіе іп гідкі-
еоизпезз апсі тіпівіег Ьіеввіпдз іо іЬе реоріе. 
(Ьике 22:28-30) ТЬе кіпдсіот оі Сосі Ьаз поіЬ-
іпд іЬаі із соттегсіаі , апсі Ьаз поіЬіпд іп сот
т о п ЛУІІЬ іЬе ЬагзЬ, сгиеі апсі луіскесі зузіет 
іЬаі гиіез іЬе ЛУОГІСІ ПОЛУ апсі луЬісЬ ргезепі 
гиіе із ипсіег іЬе БЄУІІ апсі Ьіз гергезепіаііуез. 
Сопсегпіпд іЬіз ЛУОГІСІ Лезив заісі: "Му кіпд
сіот із поі оі іЬіз ЛУОГІСІ." (ЛоЬп 18:36) "ТЬе 
ргіпсе оі іЬіз ЛУОГІСІ [Ваіап] . . . ЬаіЬ поіЬіпд 
іп т е . " (ЛоЬп 14: ЗО) ТЬе Всгіріигев іЬеп вЬолу 
іЬаі СЬгізі Лезиз іакев Ьіз кіпдсіот апсі гиіез 
аі іЬе і і т е оі Ьіз зесопсі сотіпд, аі луЬісЬ і і т е 
Ье даіЬегз ипіо Ьітзеїі Ьіз сЬигсЬ.—2 ТітоіЬу 
4 :1 ; 2 ТЬеззаІопіапз 2:1. 
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^ 8 И 8 аСІСІГЄ88ЄЗ Ь І І П З Є І І ІО ГЄІІ£І0І1І8І8 оі На 
і і т е апсі оі іпе ргезепі і і те , апсі іо і і іет Ье 
зауз: "ТЬе кіпдсіот оі Оосі зЬаіі Ье іакеп і г о т 
уои, апсі діуеп іо а паііоп Ьгіпдіпд ІогіЬ ІЬе 
ігиііз іЬегеоі." (МаііЬелу 21:43) ТЬе Котап 
СаіЬоііс сЬигсЬ огдапігаііоп Ьаз ПЄУЄГ аі апу 
і і т е ЬгоидЬі іо іЬе реоріе іЬе ігиіі ог тезваде 
оі Сосі'з кіпдсіот, Ьиі, оп іЬе сопігагу, іЬаі 
огдапкаііоп Ьаз аі аіі і і тез со-орегаіесі ЛУІІЬ 
роїііісіапз, тіїііагізіз, соттегсіаі діапіз, апсі 
оіЬег дапдвіегз іо гиіе апсі сопігої іЬе паііопз 
оі ІЬе еагіЬ. Іпзіеасі оі Ьеагіпд Ьеіоге іЬе рео
ріе іЬе Ігиііз оі Сосі'з \у"огсї, луЬісЬ зизіаіп 
іЬет, ІЬаі із, іЬе Ігиііз оі Сосі'з кіпдсіот, іЬе 
СаіЬоііс огдапігаііоп Ьаз Ьіііегіу оррозесі ІЬе 
кіпдсіот ипсіег СЬгізі. Еуегу геИдіоиз огдап
ігаііоп оп іЬе еагіЬ іпсіиідез іп роїііісз апсі іп 
соттегсе, т о г е ог Іезз, сопігагу іо іЬе ЛУІІІ ОІ 
СОСІ, апсі аіі іЬезе огдапігаііопз Ш-ігеаі апсі 
регзесиіе іЬе т е п апсі луотеп ЛУЬО Ьеаг іЬе 
т е з 8 а д е ог Ігиііз оі апсі сопсегпіпд іЬе кіпд
сіот оі Сосі Ьеіоге іЬе реоріе. 

І М С О И З І З Т Е И Т 
ТЬе Всгіріигез іау СІОЛУП іЬе ипсЬапдеаЬІе 

гиіе іЬаі еуегуопе ЛУЬО І8 тасіе а т е т Ь е г оі 
іЬе сЬигсЬ о£ Сосі іаііЬіиІІу ІОІІОЛУЗ іп іЬе Іооі-
зіерз оі ^ в и з , апсі іЬегеіоге т и з і сіо аз ^ в и в 
сіоев. "Еог ЄУЄП Ьегеипіо ЛУЄГЄ уе саііесі: Ье
саизе СЬгізі аізо зиііегесі іог из, Іеауіпд из 
ап ехатріе, іЬаі уе зЬоиІсІ ІОІІОЛУ Ьіз зіерз: 
ЛУЬО СИСІ по зіп, пеііЬег луаз диііе іоипсі іп Ьіз 
тоиіЬ.." (1 Реіег 2:21,22) Адаіп ^ в и з зауз: 
"Еуегу опе іЬаі із оі іЬе ігиіЬ ЬеагеіЬ т у 
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уоісе." (Лоті 18:37) АП зисЬ т и з і оЬеу Ьів 
соттапсітепіз ог еіве виіїег сіезігисііоп. (ЛоЬп 
14:15; Асів 3: 23) То іау сіаіт іо іЬе ЬідЬ отеє 
оі іЬе гергезепіаііуе оп еагіЬ оі Левиз СЬгізі, 
апсі іЬеп іо іаке іЬе соигзе ехасііу орровііе 
10 луЬаі Левиз іоок, із лукоііу іпеопзізіепі апсі 
ЗЬОЛУЗ іЬаі іЬе сіаітз ог ргеіепвез оі іЬе СаіЬ
оііс огдапіиаііоп аге іаіве. Сопзісіег ПОЛУ іЬе 
луеіі-кполуп іасіз іп іке ИдЬі оі ІЬе аЬоуе апсі 
зиррогііпд вегіріигев, апсі Ьу зисЬ вегіріигез 
сіеіегтіпе іЬе ігиіЬ ог іаівііу оі ІЬе сіаітз оі 
іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп. 

МеііЬег Лезиз пог Ьіз арозіїез олупесі апу 
геаі езіаіе, Ьоивез ог оіЬег ргорегіу. Оі Лезиз 
11 із лугіііеп: "[Не] ЬаіЬ поі ЛУЬЄГЄ іо Іау Ьіз 
Ьеасі." (Ьике 9:58) Левиз апсі Ьіз арозіїез сіісі 
поі Ьиіїсі саіЬесІгаІз апсі сігалу іЬе реоріе іпіо 
іЬет іо ЗЄГУЄ іЬет, Ьиі іЬе Ьогсі апсі Ьіз ароз-
ііев ЛУЄПІ аЬоиі " і гот Ьоиве іо Ьоизе" ргеасЬ-
іпд іЬе ігиіЬ іо іЬе реоріе апсі іпвігисііпд іЬет 
іп іЬе луау оі Сосі. (МаііЬелу 10:5-15) А11 ігие 
ІОПОЛУЄГЗ оі СЬгізі Лезиз Ьауе ЄУЄГ ригзиесі 
іЬе з а т е соигзе. Сопзіапііпе, ІЬе роїііісіап апсі 
етрегог оі Еоте , ЛУЬО луаз а радап ог ЬеаіЬеп, 
сіаітесі іо асіорі "СЬгівііапііу". Не Ьесате а 
"СаіЬоііс". Сопзіапііпе луаз гісЬ апсі сІоиЬіІезз 
Ьасі Ьееп іпсіисесі іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі Ье соиісі Ьиу 
Ьіз ваіуаііоп. 

ТЬе Іоііолуіпд із диоіесі і г о т Сагсііпаі СіЬ-
Ьопв' Тке РаііЬ о/ От ЕаШегз, раде 134: "Соп
зіапііпе дауе іо іЬе Е о т а п СЬигсЬ типШсепі 
сіопаііопз оі топеу апсі геаі езіаіе, ЛУЬІСЬ ЛУЄГЄ 
аидтепіесі Ьу асісііііопаї дгапіз сопігіЬиіесі Ьу 
8иЬ8е^иепі ешрегогв. Непсе ІЬе раігітопу оі 
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іііе Котап Ропііііз зооп Ьесате уегу сопвісі-
егаЬІе." Р г о т ІЬаі і і т е оплуагсі іЬе Котап 
СаіЬоііс СЬигсЬ огдапігаііоп Ьесате уегу гісЬ 
іп таіегіа і іЬіпдз. ТЬиз іі із зееп іЬаі іі риг-
зиесі а соигзе луЬоІІу іпсопзізіепі ЛУІІЬ іЬаі риг-
виесі Ьу СЬгізі Лезиз. ТЬе геїідіоив огдапіга
ііоп, іп ІЬе РоигіЬ Сепіигу, Ьасі ЬізЬорз апсі 
гиіегв, т а п у оі іЬет, апсі іЬеп іЬе ЬівЬор оі 
Коте луаз еіесіесі іо іЬе оіНсе оі роре. ТЬаі луаз 
іЬе геаі Ьедіппіпд оі роресіот, апсі луаз тоге 
іЬап 300 уеагз аііег іЬе сіаув оі іЬе арозіїез. 
—8ее Тке Епсусіораесііа Вгііаппіса, Уоїите 2, 
раде 81. 

8ооп іЬегеаііег іЬе роре, ав іЬе Ьеасі оі іЬе 
Котап СЬигсЬ огдапігаііоп, Ьедап іо ехегсізе 
роїііісаі ог іетрогаі ролуег. Реріп, Мпд оі 
Ргапсе, аііег сіеіеаііпд іЬе ЬотЬагсІз іп іЬе 
шаг, ріасесі іЬе роре ав іетрогаі гиіег оі іЬе 
сопдиегесі ргоуіпсев. ТЬив іЬе роре сате іпіо 
ехізіепсе аз а іетрогаі ролуег Ьу теапз оі а 
\уаг оі соп^иеві; ЛУЬІСЬ ІВ сопігагу іо іЬе "УУОГСІ 
оі Сосі. іЗауз Сагсііпаі СіЬЬопв: "СЬагіетадпе, 
іЬе зиссезвог оі Реріп, поі опіу сопіігтз Ніе 
дгапі оі Ьіз іаіЬег, Ьиі іпсгеавев ІЬе іетрогаі 
сЬтаіп оі іЬе Роре Ьу сіопаііпд Ь і т зоте асісіі-
ііопаі ргоуіпсез. ТЬіз зта ї і ріесе оі іеггііогу 
іЬе Котап Ропііііз еопііпиесі. іо доуегп і г о т 
іЬаі і і т е іііі 1870, ЛУІІЬ іЬе ехсерііоп оі Ьгіеі 
іпіегуаїв оі іогеідп ивиграііоп."—Тке Раіік о/ 
Оиг Раікегз, раде 137. 

Іп іЬе ехегсізе оі Ьіз роїііісаі ролуег іЬе роре 
Ьаз таіпіаіпесі Ьіз атЬазвасІогз аі іЬе соигіз 
оі а ітоз і аіі іЬе паііопз оі "СЬгізіепсіот". 8исЬ 
а соигзе ів епіігеїу тсопзівіепі ЛУІІЬ апсі а і 
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уагіапее ЛУІІЬ СЬГІЗІ ^ з и в , іЬе Неасі о£ ІЬе 
сЬигсЬ оі Сосі, ЛУЬО сіесіагез ІЬаі Ье Ьаз поіЬіпд 
луЬаізоеуег іо сіо ЛУІІЬ ІЬе роїііісаі аЯаігв оі 
іЬіз ЛУОГІСІ Ьесаизе Заіап сопігоіз іЬет . 

Г г о т 1870 іііі 1919 ІЬе роре луаз а ітоз і еот-
ріеіеіу зЬогп оі Ьіз іетрогаі ролуег, аз ЛУІІІ ар
реаг І гот іЬе Ьівіогісаі іасіз виЬвестепіІу зеі 
іогіЬ Ьегеіп. (8ее радез 254-262.) Бигіпд іЬе 
регіосі оі і і т е і г о т 1848 іо 1919 ІЬе Котап 
СаіЬоІіе СЬигсЬ огдапігаііоп еопііпиесі іо сІаЬ-
Ьіе іп іЬе роїііісз оі іЬе ЛУОГІСІ, ЬОЛУЄУЄГ, апсі 
10 зеек іо даіп роїііісаі гесодпіііоп апсі ролуег 
атопдзі іЬе паііопз оі іЬе еагіЬ. ІттесНаіеІу 
іоііолуіпд іЬе Л¥огИ Лу'аг іЬе роре воидЬі а зеаі 
аі іЬе сопіегепсе оі ІЬе Ьеадие оі Каііопв іЬаі 
Ье т ідЬі епдаде іп сііуісііпд ир Еигоре ЛУЬЄП 
іЬе Ьеадие оі Иаііопв луав іогтесі. ТЬе роре 
луаз ргеуепіесі і г о т даіпіпд а зеаі аі іЬаі соп
іегепсе; Ьиі аііег іЬе Ьеадие оі ІМаііопз луаз 
іогтесі апсі Ьедап іо орегаіе, іЬе БЄУІІ залу іо 
11 іЬаі ІЬе рараї огдапігаііоп доі оп іор оі іЬе 
Ьеадие, апсі іі Ьаз Ьееп гісііпд іі ЄУЄГ зіпсе. 
Миввоііпі Ьесате а ігіепсі оі іЬе роре, апсі 
віпсе іЬеп іЬеу Ьауе орегаіесі іодеіЬег. "Іп 1929 
іЬе Ьаіегап Тгеаіу асідивіесі іЬе геїаііопз оі 
сЬигсЬ апсі зіаіе іп Ііаіу. 8Ьогі1у іЬегеаііег 
Мивзоііпі апсі іЬе Роре, зігопд сЬагасіегз ЬоіЬ, 
сІавЬесІ ОУЄГ іЬе есіисаііоп оі Еавсізі уоиіЬ; іп 
1932 іЬе Бисе ЛУЄПІ іо ІЬе Уаіісап, кпеїі іп 
ргауег, апсі, іі ів ЬЄІІЄУЄСІ, іоок Ьоіу соттипіоп. 
Не луаз ап ауолуесі аіЬеіві, Ііке Ьіз ІаіЬег, іп 
уоиіЬ; Іаііегіу Ье Ьаз Ьееоте уегу геїідіоиз." 
—Іпзісіе Еигоре, раде 195. 
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Тке атЬШоп оі Миззоііпі із іо Ьееоте а 
дгеаі луаг Іогсі апсі іо гиіе іЬе ЛУЬОІЄ ЛУОГІСІ Ьу 
іогее. ТЬе Котап СаіЬоііс огдапігаііоп, луогк-
іпд луіік Ьіт , іиііу зиррогіз Ьіз атЬіІіоп. "уУЬеп 
Миззоііпі Ьедап апсі саггіесі оп Ьіз Ьіоосіу соп-
^ие8І адаіпзі іЬе роог Ьіаскз оі АЬуззіпіа, апсі 
іп ЛУЬІСЬ луаг т а п у ИУЄЗ ЛУЄГЄ сіезігоуесі, іЬе 
роре апсі іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп Ьаскесі ир 
Миззоііпі апсі "ЬІеззесГ Ьіз тигсіегоиз аззаиііз. 
МОЛУ іЬе сіісіаіог оі Ііаіу а і іетріз іо сотреї 
т е п апсі луотеп іо Ьгеесі Ііке сїитЬ Ьеазіз іог 
іЬе ригрозе оі ргосіисіпд т е п іо Ье Іаіег засгі-
іісесі іп луаг, апсі іп іЬіз іЬе роре Ьаскз ир 
Миззоііпі. А ргезз сіізраіек і г о т Коте , риЬ-
НзЬесі Ьу іЬе ІІпііесІ Ргезз апсі Ьгоасісазі ОУЄГ 
т а п у гасііо зіаііопз, ипсіег сіаіе оі МагсЬ 4, 
1937, зауз: "Ііаіу'з Разеіві іеасіегз адгеесі іо-
сіау оп а уідогоиз еііогі іо іпегеазе іЬе ЬігіЬ 
гаіе апсі ргоуісіе тоге зоїсііегз іог іЬе а г т у оі 
іЬе іиіиге. А зеуеп-роіпі ргодгат луаз асіоріесі 
іог іттесііаіе арріісаііоп Ьу іЬе Разсізі дгапсі 
соипсіі, зиргете асіуізогу Ьосіу, іп апоіЬег оі 
ііз сіозеїу диагсіесі підЬі зеззіопз ипсіег Ргетіег 
Вепііо Миззоііпі. . . . І і луаз герогіесі іЬаі Роре 
Ріиз луоиісі іпзігисі Котап СаіЬоііс сіегдутеп 
іо діуе Іиіі зиррогі." 

ЗисЬ а соигзе із сіеагіу іп уіоіаііоп оі Сосі'з 
еуегіазііпд соуепапі сопсегпіпд Ьитап Ніе, апсі 
іЬе зо-саііесі Котап СаіЬоііс "СЬигсЬ" із диіііу 
ипсіег Сосі'з іалу. (Сепезіз 9:8-13) Боез іі ар
реаг іЬаі зисЬ ап огдапігаііоп гергезепіз Сосі 
апсі СЬгізі, ог іЬаі зисЬ огдапігаііоп Ігаисіи-
іепііу изез іЬе п а т е оі Сосі апсі СЬгізі аз а 
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еатоиііаде ЬеЬіпсІ ЛУЬІСЬ І І саггіез оп іів СІЄУ-
іГізЬ апіі-Кіпдсіот луогк? 

ТЬе зсагесголу Ьеісі ир іЬгоидЬоиі іЬе Іапсів 
полу І8 іЬаі оі Соттип івт , апсі іі ів іЬе рарасу 
іЬаі ів ЬеЬіпсІ іЬаі зсагесголу тоуетепі , Еуегу-
опе луко сіагев іеіі іЬе ігиіЬ аЬоиі іЬе Котап 
НіегагеЬу І8 Ьу іЬаі огдапігаііоп сіепоипсесі аз 
а Соттипіз і . ТЬе іасів аге іЬаі С о т т и п і з т 
Ьаз Ьееп епсоигадесі Ьу іЬе Левиііз, іЬе весгеі 
огсіег оі іЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу, апсі 
іЬеп ивесі аз а сатоиЙаде ог всагееголу іо 
ігідЬіеп іЬе реоріе іо шіііе іп а т о у е т е п і соп
ігагу іЬегеіо, апсі ЛУЬІСЬ Іаііег тоуетеп і із 
сіеагіу сопігоііесі Ьу ІЬе рарасу. Іп іЬіз т а п -
пег іЬе Магів оі Оегтапу, луіік НШег ав іЬе 
Іеасіег, ЛУЄГЄ огдапігесі апсі ПОЛУ саггу оп а гиіЬ-
Іевз, сгиеі апсі тигсіегоиз гиіе іп іЬаі іапсі; апсі 
ЛУЬІСЬ сіавз оі Иагіз сіеІідЬі іо регвесиіе іЬозе 
ЛУЬО ІаііЬіиІІу гергезепі Сосі апсі СЬгізі апсі 
ЛУЬО Ьеаг іЬе Ігиііз о£ Ьіз кіпдсіот Ьеіоге іЬе 
реоріе. Мапу оі ЛеЬоуаЬ'в луііпевзез іп Оег
т а п у Ьауе гесепііу Ьееп риі іо СІеаіЬ, апсі іЬои-
вапсіз оі оіЬегв ітргівопесі, тегеїу Ьесаизе 
іЬеу Ьасі іп іЬеіг розвеззіоп ВіЬІез апсі Ьоокв 
ехріаіпіпд іЬе ВіЬІе, ЛУЬІСЬ епаЬІе іЬе реоріе 
іо зее Оосі'з ргоуівіоп іог виііегіпд Ьитапііу. 
ТЬе Ніііег доуегптепі із іп іиіі аесогсі ЛУІІЬ 
іЬе ¥аіісап оі Коте . "уУоиІсі іке Ьогсі Лезиз 
Скгіві арргоуе зиск ав іЬе гиіе о£ НШег? Сег-
іаіпіу поі; апсі віпсе іЬе Котап СЬигсЬ Ьаскз 
ир НШег, іЬаі ів регзиазіуе ЄУІСІЄПСЄ ІЬаі іЬе 
Котап СаіЬоііс огдапігаііоп гергевепів іЬе 
ВЄУІІ апсі із іЬе епету оі Оосі апсі СЬгізі. 
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АІ опе і і т е іііе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу 
еопігоііесі 8раіп, сіигіпд ЛУЬІСЬ і і т е зЬе ргов-
сеіііесі іЬе луіскесі Iп^иІ8Іііоп, сотреШпд рео
ріе іо Ьееоте СаіЬоІісв ог зиііег сгиеі іогіиге. 
ТЬе реоріе геЬеІІесі адаіпзі іЬе ЬідЬЬапсІесІ 
гаскеіеегз оі СаіЬоІіеізт апсі огдапігесі а ге-
риЬІіе. ТЬеп іЬе Еотап СаіЬоііс тіїі іагізіз Ье
дап ргозесиііпд а геЬеШоп адаіпзі іЬе гериЬІіс 
оі 8раіп, саггуіпд оп а сгисі апсі уісіоив луаг 
іог іЬе ригрозе оі адаіп ріасіпд іЬе Е о т а п 
СаіЬоііс НіегагеЬу іп сопігої оі іЬаі соипігу. 
ТЬе НіегагеЬу лугопдіиііу оЬіаіпесІ роззеззіоп 
оі тіїїіопз оі топеу оЬІідаііопз оі іЬе ВрапізЬ 
доуегптепі, сопсеаіесі іЬе з ате іп іЬеіг еаіЬе-
Згаїб, апсі изесі іі іо ргозесиіе а геЬеШоиз луаг, 
іп ЛУЬІСЬ Ьипсігесіз оі іЬоизапеїз оі регзопз Ьауе 
Ьееп сгиеііу тигсіегесі, т а п у оі іЬет кіііесі Ьу 
СаіЬоііс ргіезіз. Миззоііпі апсі Ніііег Ьауе вир-
рогіесі іпе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу іп іпе 
ргозесиііоп оі ІЬаі геЬеШоиз луаг. 8игеіу по 
гергезепіаііуе оі Сосі апсі СЬгізі оп еагіЬ соиісі 
епдаде іп висЬ а луагіаге, ЛУЬІСЬ ІЗ іп ореп уіо-
іаііоп оі Сосі'з еуегіазііпд соуепапі сопсегпіпд 
іЬе запсіііу оі Ьитап Іііе. 

8іпсе іЬе "\¥огіс1 \Уаг, апсі зіпсе іЬе Е о т а п 
СаіЬоііс огдапігаііоп Ьаз гедаіпесі іетрогаі 
ролуег, вЬе Ьаз Ьееоте Ьокі апсі аддгеввіуе аз 
ПЄУЄГ Ьеіоге. А регвоп луоиісі Ьауе іо Ье теп-
іаііу Ьііпсі ЛУЬО сіоез поі ПОЛУ зее іЬаі іЬе риг
розе оі іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу із іо 
даіп сопігої оі іЬе роїііісаі агїаігз о£ іЬе ЛУОГІСІ 
апсі гиіе іЬе реоріе ЛУІІЬ сіісіаіогз. ТЬе рарасу 
Ьаз тасіе ап аШапее ЛУІІЬ іЬе роїііісаі гиіегв 
оі ^ р а п , ЛУЬО т а к е по ргеіепзе о£ Ьеіпд СЬгів-
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ііапв, апсі біле ІЬеге рговесиіев а сашраідп іо 
віїепсе еуегуЬосІу ІЬаі вреакв іЬе ІгиіЬ адаіпві 
СаіЬоІісівт. ТЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу ів 
уідогоивіу ривЬіпд іів сатраідп іо даіп сопігої 
оі іЬе отсев апсі роїііісаі аЙаігв оі іЬе ВгііівЬ 
СоттоплуеаІіЬ оі Каііопв, Ьиі Ьег дгеаіеві 
ейогі ів ПОЛУ риі ІогіЬ іо даіп сопігої оі іЬе 
Цпііесі 8іаіев оі Атегіса. А Ьоок риЬІізЬесі іп 
1935 Ьу а іогтег Е о т а п СаіЬоііс ^ в и і і , ЛУЬО 
тапііевіїу луав віск оі іЬе сіиріісііу ргасіісесі 
Ьу іЬе гиїегв іп іЬаі луіскесі геїідіоив огдапіга
ііоп, атопдві оіЬег іЬіпдв вауз: 

Іп ікеогу, СаіЬоііс Асііоп із іЬе \уогк апа вегуісе 
оі Іау СаіЬоІісз іп ІЇіе саизе оі геіідіоп, ипсіег іЬе диМ-
апсе оі іЬе ЬізЬорз. Іп ргасіісе іі із іЬе СаіЬоііс дгоир 
йдЬііпд іЬеіг тау іо сопігої Атегіса. . . . 

ТЬеге таз а ііте—іі із по\у разі—ЛУЬЄП опіу ріоиз 
СаіЬоІісз іоок рагі іп іЬе \тогк оі ІЬе СЬигсЬ. Виі іо-
аау тапу СаіЬоІісз \УЬО саппоі ^иа1ііу аз ріоиз аге 
Ьиву аЬоиі СаіЬоііс Асііоп. СаіЬоІісізт, іп Атегіса аі 
Іеазі, Ьаз сеазесі іо Ье а таііег оі геИдіоиз оЬзегуапсе. 
СаіЬоІісізт полу із зотеіЬіпд іЬаі рагіакез оі сІаппізЬ-
пеаз, апсі іЬаі із еопзіііиіесі іп Іагде рагі Ьу зосіаі апсі 
роїііісаі апсі "сІиЬ" агйііаііош. Атопд іпе Ьипсігесіз оі 
СаіЬоііс іеасіега \УЬО аге оиШапсІіпд іог іЬеіг іоуаііу 
10 іЬе саизе аге іо Ье іоипсі ^иііе а іе\у \УЬО Ьауе Іііііе 
11 апу гедагсі іог СаіЬоііс сіосігіпез ог оЬзегуапеез. 
СаіЬоііс Асііоп штій Ье а іаг іезз зегіоиз іасіог іп іЬіз 
соипігу таге ііз опіу адепіз ріоиз апсі сіеуоиі СаіЬоІісз. 
ТЬе зіагііпд роіпі; оі іЬе тауе оі СаіЬоііс Асііоп іп іЬіз 
соипігу тау Ье ігасесі Ьаск іо іЬе шаидигаііоп оі іпе 
ЇТаііопаї СаіЬоііс \Уе1іаге Сопіегспсс іп 1921. Оп іЬаі 
оссазіоп АгсЬЬізЬор Наппа сіесіагесі: "лУе Ьауе со-огсіі-
паіесі апсі ипііесі іЬе СаіЬоііс ротаг оі іЬіз соипігу. 
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Іі ПОЛУ кполув лтЬеге апа шЬеп іо асі апа ів епсоигадеа 
Ьу іпе сопвсіоивпезв оі іів ипііу. \¥е іееі оигвеїуез ролгег-
М Ьесаиве оиг геипіоп пав Ьееоте уізіЬІе." Ггот ІЬаі 
аау СаіЬоііс вігепдіЬ Ьав дголуп арасе, апа СаіЬоііс 
огдапігаііопз Ьауе тиііірііеа. . . . 

№ЄЛУ огдапігаііопз зргіпд іпіо ехівіепсе еуегу топіЬ. 
Опіу Іазі Мау (1935) а "СаіЬоііс \Уаг Уеіегапз Азво-
сіаііоп" лгав езіаЬІізЬеа ипсіег іЬе раігопаде оі ВізЬор 
Моїіоу оі Вгоокіуп. Аігеасіу іі Ьаз веуегаї "ровів" апсі 
іі аітз аі Ьесотіпд поі опіу а паііоп-\гіс!е Ьиі ап іпіег-
паііопаї огдапігаііоп. у?отеп аихіїіагіез аге аііасЬес! 
іо іЬе "розіз" ипсіег іЬе зпарру пате оі "Уеотапеііез". 
"І ат вите," аппоипсесі іЬе сЬарІаіп, ГаіЬег Ніддіпз, 
"іЬаі та ЛУШ Ьауе іЬе Ьоіу Ьаскіпд оі Сагсііпаї Науез 
апа іЬаі іЬе епііге ЬіегагсЬу лтШ Іікелтізе арргоуе." 
Сопіетрогапеоивіу ЛУІІЬ ІЬе СаіЬоііс \¥аг Уеіегапз, іЬе 
СаіЬоііс Соїієде Огааиаієв іеіі іперігеа іо ао тоге іЬап 
іЬеу ЛУЄГЄ йоіпд іог СаШоІіс Асііоп апа іо веі ир а печг 
огдапігаііоп, во іЬаі іЬеіг ІеасІегвЬір іп СаіЬоііс Ніе 
тідЬі Ьееоте тоге еЯесііуе. ГаіЬег Рагзопз ех-
ріаіпіпд іЬе ПЄЛУ тоуе, лггііез: " . . . Огдапіае! Рооі 
іЬе іпіеііесіз апсі іЬе луііік оі аз тапу оі іЬе дгасшаіев 
ав сап Ье доі іодеіЬег. СІУЄ іЬет а соттоп ОЬ]ССІІУЄ. 

Гі ге іЬеіг ітадіпаііопз ЛУІІЬ іЬе УІЗІОП оі а дгеаі тоуе
тепі ЛУЬІСЬ іакез ііз гооіз ігот аеер ЛУІІЬІП ІЬе ігааі-
ііопв іЬаі іогтесі оиг уУевіегп еіуііігаііоп. Ьеі ікет Ье 
йагіпд. Ьеі ікет Ье еі)віг геноіиііопа/гу і/ іке пеей Ье 
Іог ікаі." 

. . . "СаіЬоііс теп," Ье заісі, "вЬоиІсІ ипііе іп огсіег 
іо Ье аЬІе іо іеіі Іедізіаіигев іЬаі ікеу тші поі іпіго-
Йисе Ьіііз ЛУЬІСЬ аге іпітісаі іо іЬе іаеаіз оі іЬе іатіїу 
ог іЬе ісіеаїв оі іЬе СаіЬоііс СЬигсЬ. ТЬеу вЬоиІсІ ог-
дапіге зо ав іо Ье вігопд епоидЬ іо іпзіві іЬаі всЬооІ 
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іеаепегз ЛУІІО іеаек 'регпісіоиз аоеітіпез' Ье гетслгеа." 
—Воте 8іоорз іо Сощиег, радез 15-18. 

Брасе ЛУІІІ поі регт і і іо саіі аііепііоп Ьеге 
іо іііе СТІУЄГЗ теапз етріоуесі роїііісаііу апсі 
оіЬегтеізе іо ризЬ £ог\уагсі "СаіЬоііс Асііоп", 
апсі іЬегеЬу даіп сопігої оі Атегіса апсі оіЬог 
паііопз. ТЬе ригрозе Ьеге із іо саіі аііепііоп іо 
іЬе іасі іЬаі а геїідіоив огдапігаііоп іЬаі іп-
сіиїдез іп зисЬ роїііісаі, соттегсіаі , тіїііагу 
апсі оіЬег тоскесі теіЬосіз аз іЬозе етріоуесі 
Ьу іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу соиісі поі роз-
зіЬІу Ье іЬе гергезепіаііуе оі СЬгізі оп еагіЬ, 
апсі іЬаі іЬегеіоге іЬе сіаітз ог ргеіепзез оі 
іЬе Еотап СаіЬоііс огдапігаііоп сопсегпіпд ііз 
Ьеіпд іЬе сЬигсЬ оі Сосі аге луЬоІІу Ігаисіиіепі 
апсі Іаїзе. 8исЬ аіопе зЬоиІсІ Ье зиЙісіепі іо 
ргоуе іо еуегу Ьопезі апсі зіпсеге регзоп іЬаі 
іЬе Еотап СаіЬоііс огдапігаііоп із іЬе іпзіги-
т е п і оі іЬе НЄУІІ апсі іЬегеіоге іпітіеаі іо іЬе 
ууеііаге оі Ьитапкіпсі. II а регзоп сіезігез іо 
Зеорагсііге Ьіз еіегпаї \уе1іаге Ьу Ьоісііпд оп іо 
апсі зиррогііпд іЬаі луіскесі огдапігаііоп, \уЬіеЬ 
із іЬе епету оі Сод апсі т а п , зисЬ із Ьіз ргіуі-
Іеде; Ьиі іЬіз із а теагпіпд, іЬаі Ье т а у Ьауе 
по ехсизе іог Іаіег зауіпд іЬаі Ье сіісі поі кпо\у 
ІЬе огдапігаііоп гергезепіесі ІЬе БЄУІІ. ТЬе риг
розе оі іЬіз риЬІісаііоп із іо аісі Ьопезі апсі 
зіпсеге регзопз, у/ЬеіЬег СаіЬоііс ог оіЬег\уізе, 
іо зее ІЬе ігиіЬ, іЬаі іЬеу т а у зеек апсі йпсІ 
іке опіу ріаее оі зесигііу. 

Тке Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу сЬигсЬ огдап
ігаііоп ів іЬе т о з і регіееііу огдапігесі роїііісаі 
Ьосіу оп еагіЬ апсі із іЬе т о з і ро\уегіиі опе оі 
аіі огдапігаііопз. ТЬе ВгііізЬ Соттоп\уеа11Ь оі 
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Иаііопз ЬоМв Ше сНзііпсііоп оі Ьеіпд іЬе дгеаі
езі ЛУОГІСІ ролуег іЬаі ЄУЄГ ехізіеск Ііз е іа іт із 
іЬаі ііз роззеззіопз аге зо іаг іЬіпд іЬаі іЬе 
віт зЬіпез оп зоте рагі іЬегеоі аі аіі і ітез . 
Масіе ир оі т апу реоріез, кіпсігесіз апсі іопдиез, 
іЬе ВгііізЬ СоттоплуеаііЬ оі Маііопв із ігиіу 
еозтороіііап. Мапу доосі реоріе оі Епдіапсі 
аге Ьедіппіпд іо зее ІЬе дгеаі сіапдег іЬаі полу 
іЬгеаіепз іЬе СоттоплуеаііЬ апсі іЬаі зисЬ сіап-
дег із іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу. 

Іп ргасіісаііу аіі о£ іЬе еоіопіез ог зиЬог-
сііпаіе рогііопз оі іЬе СоттоплуеаііЬ, Еотап 
СаіЬоііс ойісіаіз аге іп сопігої, апсі іЬозе оШ-
сіаіз иііегіу сіізгедагсі іЬе гідЬів оі апу поп-
СаіЬоІісз. Іп ЬоіЬ ИогШет апсі 8оиіЬегп КЬо-
(Іезіа, іп уУеві АІгіеа, іп іЬе Еці Ізіапсіз, іп 
С>иеЬес апсі т а п у оіЬег рагіз оі іЬе Соттоп
луеаііЬ, роїііісаі, геїідіоив Еотап СаіЬоІісз ип
сіег іЬе сіотіпаііоп оі іЬе Уаіісап сопігої іЬе 
риЬІіс оШсез. ТЬеу тапі іез і ап оиілуагсі аііе-
діапсе іо іЬе ВгііівЬ СоттоплуеаііЬ, Ьиі аі 
Ьеагі іЬозе СаіЬоііс отсіаіз аге іоуаі опіу іо 
іЬе Уаіісап. ТЬеу зирргезз іЬе ігиіЬ апсі іог-
Ьісі іЬе ітрогіаііоп оі риЬІісаііопз іЬаі луоиШ 
епІідЬіеп іЬе реоріе іп іЬезе еоіопіез, раг
іісиїагіу іЬе паііуез, апсі іЬив кеер іЬет іп 
ідпогапсе. II ІЬе реоріе регсЬапсе деі іпіо роз-
зеззіоп оі Іііегаіиге іЬаі епІідЬіепз іЬет соп
сегпіпд Сосі'з \7Уогс1 апсі Ьіз кіпдсіот, Котап 
СаіЬоііс оШсіаІз іаке іттесііаіе зіерз іо рге-
УЄПІ іке ІигіЬег риЬИеаііоп оі зиеЬ Іііегаіиге 
апсі іЬе рготиідаііоп оі іЬе ігиіЬ. ТЬово СаіЬ
оііс оіїісіаіз сіо поі Ьезііаіе іо рготиідаіе Нез, 
сЬагдіпд ігие СЬгізііапз ЛУІІЬ сгітез, \УЬІСЬ рег-
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вопв аге іп по ЛУІВЄ диіііу. 8ис1і Нев аге іоісі 
1:о ІигпізЬ ап ехсиве Іо ргоЬіЬіі іііе реоріе і г о т 
роввеввіпд апуіЬіпд іЬаі ехріаіпв іо іЬет іЬе 
ТУогсІ оі Оосі, ЛУЬІСЬ. У̂УОГСІ ОІ Оосі ехрозев іпе 
сіиріісііу апсі сгоокесіпевв оі іпе Е о т а п СаіЬ
оііс огдапігаііоп. 

Е г о т іііе виЬогсІіпаіе рагів оі іЬе Соттоп
луеаііЬ ргеввиге із Ьеіпд ЬгоидЬі іо Ьеаг, оп 
Епдіапсі іп рагііспіаг, апсі іі ів опіу а ^иевііоп 
оі і і те , апсі іЬаі а вЬогі і і те , ипііі іЬе ВгііізЬ 
СоттоплуеаііЬ оі ІМаііопз ЛУІІІ Ье сіотіпаіесі 
апсі сопігоіїесі Ьу іЬе Е о т а п СаіЬоііс Ніег
агеЬу. 8иеЬ а соигве оі асііоп із луЬоІІу іпсоп-
вівіепі ЛУІІЬ іЬаі оі ігие ІОІІОЛУЄГЗ оі СЬгізі, 
апсі іЬезе іасіз аге сііесі Ьеге іо ргоуе іЬаі іЬе 
Е о т а п СаіЬоііс огдапігаііоп сіоез поі гергезепі 
Сосі апсі СЬгіві Ьиі гергезепіз ІЬе ВЄУІІ. 

ЇШМВЕКЗ А № ЛУЕАЬТН 
Іп іЬе ТЗпііесІ 8іаіез аіопе, і і ів сіаітесі, іЬеге 

аге ілуепіу тіїііоп оі іЬе СаіЬоііс іаііу, іЬаі із, 
"сЬіїсІгеп оі іЬе сЬигсЬ" ог "СаіЬоііс рориіа-
ііоп", ЛУЬІСЬ рориіаііоп із сіотіпаіесі Ьу іЬігіу 
іЬоизапсі сіегдутеп. ТЬе СаіЬоііс СЬигсЬ ог
дапігаііоп іп Атегіса Ьоісів ііііе іо ргорегіу 
уаіиесі аі т о г е іЬап ІДУО Ьііііоп сіоііагз. Тке 
Епсусіоресііа Атегісапа, іп ап агіісіе риЬИзЬесІ 
іп 1927, ЗЬОЛУЗ іЬаі а і іЬаі і і т е іЬе СаіЬоііс 
сЬигсЬ Ьасі ЛУІІЬІП ііз огдапігаііоп іЬгоидЬ
оиі іЬе еагіЬ 294,583,000 регзопз. ТЬе шаіегіаі 
луеаІІЬ оі іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп із іо Ье 
Іоипсі іп дгеаі зитз оп еуегу сопііпепі апсі 
соипігу оі іЬе еагіЬ, аддгедаііпд т а п у ЬШіопз. 
"Шіепсе сіоез ііз ігетепсіоив луеаііЬ соте ? ЛУЬаі 
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гергевепіаііопз апсі сіаітз Ьауе Ьееп тасіе Ьу 
ІЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу іо іпсіисе іЬе 
реоріе іо риі ІЬЄШЗЄІУЄЗ ипсіег іЬе сіотіпаііпд 
сопігої оі іЬаі огдапігаііоп апсі іо зо дгеаііу 
еппеЬ іЬаі геїідіоив, роїііісаі огдапігаііоп? 

Р Ц К а А Т О Е У 
^ЛГііЬоиі а сІоиЬі іЬе зоигсе оі геуепие оі іЬе 

Вотап СаіЬоііс сЬигсЬ огдапігаііоп, іЬаі \уЬісЬ 
Ьаз ЬгоидЬі іЬе дгеаіезі атоипі оі топеу іпіо 
іЬе еоііегз оі іЬе Уаіісап, із іЬе сіосігіпе оі 
"ригдаіогу". МіШопз оі регзопз Ьауе риі ІЬеіг 
ігизі іп іпе сіегдутеп апсі Ьу іЬе сіегдушеп 
Ьауе Ьееп іпсіисесі іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі луЬєп а т а п 
сііез іі із опіу іЬе Ьосіу іЬаі сііез, Ьиі іЬаі іЬе 
зоиі о£ іЬаі т а п сопііпиез іо ііує апсі іЬаі еуегу 
зоиі доез іттесііаіеіу іо опе оі іЬгее ріаеез, 
іЬаі із, іЬе гідЬіеоиз іо Ьеауеп, іЬе луііііиііу 
луіскесі іо еіегпаї іогтепі ог ЬеП, апсі іЬове 
ЛУЬО Ьауе сііесі іп уепіаі зіп апсі ЛУЬО Ьауе поі 
Ьееп сіеапесі ир до іо "ригдаіогу", іЬеге іо 
гетаіп іог ап іпсіейпііе регіосі о£ і і те , іЬе 
сіигаііоп оі ЛУЬІСЬ т а у Ье зЬогіепес! Ьу топеу 
сопігіЬиіесі Ьу ііуіпд їгіепсіз апсі раісі іпіо іЬе 
Ьапсіз оі ргіезіз оі іЬе СаіЬоііс СЬигсЬ іо зау 
ргауегз оп ЬеЬаІІ оі іЬе сіеасі. Аізо іі із герге-
зепіесі іЬе топеу іЬиз сопігіЬиіесі гезиііз Ьепе-
йсіаііу іо іЬозе ЛУЬО аге ііуіпд апсі іЬаі аііег 
сІеаіЬ іЬеіг і і т е іп "ригдаіогу" т ідЬі Ье зЬогі-
епесі. 

Віпееге реоріе, Ьеііеуіпд зисЬ гергезепіаііопз 
іо Ье ігие, Ьауе гизЬесі іпіо іЬе СаіЬоііс огдап
ігаііоп апсі Ьауе ігееіу діуеп ир іЬеіг топеу, 
Ьоріпд іЬегеЬу іо даіп іог ІЬЄШЗЄІУЄЗ апсі іЬеіг 
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ЬЄІОУЄСІ сіеасі дгеаі Ьепейіз апсі іо ГЄІІЄУЄ іііеіг 
сіеасі ігіепсів і г о т зиііегіпд іпе "йгев оі риг
даіогу". Тпе гезиіі Ьаз Ьееп апсі із іЬаі ЬіШопз 
оі сіоііагз оі топеу Ьауе Ьееп роигесі іпіо іЬе 
Котап СаіЬоііс огдапігаііоп'з ігеавигу, теЬісЬ 
Ьаз Ьееп изесі апсі із Ьеіпд изесі Ьу іЬе Ніег
агеЬу, іо саггу іопуагсі ііз атЬіііоиз апсі егиеі 
ригрозе, апсі іог іЬе "ЬідЬег-ир ргіезіз" іо Ііує 
\уапіоп1у апсі іаге зитріиоизіу сіаііу, ЛУЬІІЄ іЬе 
с о т т о п реоріе зийег іог іЬе пеееззіііез оі Іііе. 
II ІЬе СаіЬоііс сіосігіпе оі "ригдаіогу" із іаїзе, 
іЬеп іі т и з і Ье сопзісіегесі Ьу еуегу Ьопезі рег
зоп іЬаі іЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу із орег-
аііпд іЬе дгеаіезі гаскеі ЄУЄГ кполуп, Ьу \УЬІСЬ 
гаскеі іЬе реоріе аге гоЬЬесІ оі іЬеіг топеу, 
іЬеіг реасе оі тіпсі, апсі іЬеіг ргозресіз оі а 
кполуїесіде оі Сосі'з ригрозе; апсі іЬіз а к т е 
Ьгапсіз іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп аз іЬе іпзіги-
т е п і о£ іЬе БЄУІІ апсі іЬе епету оі Сосі апсі 
оі т а п . І і із аізо ІигіЬег ргооі іЬаі іЬе сіаіт 
тасіе іЬаі іЬе СаіЬоііс сЬигсЬ із іЬе сЬигсЬ 
о£ Сосі із апоіЬег оі іЬе БЄУІГЗ ііез, іоісі Іог 
іЬе ригрозе оі сіесеіуіпд іЬе реоріе апсі іигп-
іпд ІЬет алуау і г о т ЛеЬоуаЬ Сосі. 

ТЬаі по опе т а у Ьауе геазоп іо зау, аз т а п у 
СаіЬоііс ргіезіз Ьауе заісі, іЬаі іЬеіг сіосігіпе 
оі "ригдаіогу" із тізгергезепіесі іо іЬе реоріе, 
іЬе іоііолуіпд із диоіесі І г о т іЬе Ьоок оі Саг-
сііпаї ОіЬЬопз, а геполупесі СаіЬоііс аиіЬогііу: 
"ТЬе СаіЬоііс СЬигсЬ іеасЬез іЬаі, . . . іЬеге 
ехізіз іп іЬе пехі Ніе а тісісіїе зіаіе о£ і е т -
рогагу рипізЬтепі, аііоііесі Іог іЬозе луЬо Ьауе 
сііесі іп уепіаі зіп, ог луЬо Ьауе поі ваіізйесі 
іЬе дизііее оі Сосі іог зіпз аігеасіу Іогдіуєп, 
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8Ье аізо іеасЬез из іЬаі, аШіоидЬ іЬе зоиіз 
сопзідпесі іо іЬіз іпіегтесііаіе зіаіе, соштопіу 
саііеоі ригдаіогу, саппоі ЬеГр ІЬєшзєіуєз, іЬеу 
шау Ье аіЗесІ Ьу іЬе [ргауегз] оі іЬе ІаііЬіиІ 
оп еагіЬ. ТЬе ехізіепсе оі ригдаіогу паіигаііу 
ітріісз іЬе соггеїаііуе сіодша—іЬе иіііііу оі 
ргауіпд Іог ІЬе сіеасі—Іог іЬе зоиіз сопзідпесі 
іо іЬіз тісісіїе зіаіе Ьауе поі геасЬесі іЬе і е г т 
о£ іЬеіг д'оигпеу. ТЬеу аге зШ1 ехіїез І гот Ьеау
еп апсі йі зиЬдесіз Іог Віуіпе сіетепсу. 

" . . . Ніз зоиі ЛУІІІ Ье иііітаіеіу зауесТ, Ьиі 
Ье зЬаіі зиЯег, Іог а іетрогагу сіигаііоп, іп 
іЬе ригііуіпд Йатез оі Ригдаіогу. ТЬіз іпіег-
ргеіаііоп із поі т іпе . І і із іЬе ипапітоиз уоісе 
оі іЬе РаіЬегз оі СЬгізіепсІот."—ТЬе РаііЬ о/ 
Оиг РаіЬегз, радез 205-208. 

ТЬіз із а ріаіп -зіаіетепі іЬаі іЬе сіосігіпе 
оі "ригдаіогу" із Ьазесі ироп ігасііііоп апсі поі 
ироп іЬе ТУогсІ оі Оосі, апсі ассогсііпд іо іЬе 
гиіе Іаісі СІОЛУП Ьу Лезив іЬіз сіосігіпе такез 
УОІСІ іЬе "УУОГСІ ОІ Сосі, Ьесаизе іі із іаїзе. (Маі
іЬелу 15:3, 6) Рог іЬе ригрозе оі Іауіпд іЬе 
Іоипсіаііоп іог іЬе сіосігіпе оі "ригдаіогу^' ІЬе 
з а т е аиіЬогііу, оп раде 217, зауз іЬіз: "Рог 
луЬаі із сІеаіЬ? А теге зерагаііоп о£ Ьосіу апсі 
зоиі. ТЬе Ьосіу, іпсіеесі, сііез, Ьиі ІЬе воиі ІІУЄЗ 
[оп] . . . ' І і сопііпиез аііег сІеаіЬ, аз Ьеіоге, 
іо іЬіпк, іо гететЬег, іо Іоуе." 

8исЬ із іЬе іеасЬіпд оі т е п іп іЬе СаіЬоііс 
СЬигсЬ огдапігаііоп, Ьапсіесі СІОЛУП ІОГ депега-
ііопз Ьу ігасііііоп. Той т а у сЬоозе іо ЬЄІІЄУЄ 
ігасііііоп ог іЬе ВіЬІе. "ШіісЬ аге уои луііііпд 
іо ЬЄІІЄУЄ? ТЬе ВіЬІе ргооі із ПОЛУ Ьеге виЬ-
тіііесі, зЬолуіпд іііаі іЬе "ригдаіогу" сіосігіпе 
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із луЬоІІу іаїзе апсі іЬегеіоге оі ІЬе ВЄУІІ. ТІїе 
Воиау із іЬе СаіЬоііс Уегзіоп оі іЬе ВіЬІе, апсі 
Ьаз іЬе £и11 епсіогзетепі о£ іЬе НіегагеЬу. ТЬаі 
Уегзіоп 8 а у з сопсегпіпд ІЬе зоиі: "ТЬе зоиі 
іЬаі зіппеіЬ, іЬе зате зЬаІІ сііе." (ЕгесЬіеІ 18:4, 
Воиау) Ву іЬеіг ОЛУП уегзіоп о£ іЬе ВіЬІе іЬе 
СаіЬоііс сіосігіпе оі "ригдаіогу" із ргоуесі іаїзе. 
ЛУЬаі ік іЬе зоиі? І і із а ііуіпд, ЬгеаіЬіпд сгеа
іиге. Еуегу т а п із а зоиі, Ьиі по т а п роззеззез 
а зоиі. Іп Сепезіз 2:17 іі із лугіііеп: "Виі оі 
іЬе ігее оі іЬе кполуїесіде оі доосі апсі ЄУІІ, іЬои 
вЬаІі поі еаі оі і і ; іог іп іЬе сіау іЬаі іЬои 
еаіезі іЬегеоі іЬои зЬаІі зигеїу сііе." Ву луЬаі 
аиіЬогііу із іЬе сіаіт тасіе іЬаі сіеаіЬ із тегеїу 
іЬе зерагаііоп оі іЬе Ьосіу апсі зоиі апсі іЬаі 
іЬе зоиі ІІУЄЗ оп? ТЬаі сіаіт із Ьазесі луЬоІІу 
оп іЬе ВЄУІГЗ Ие. Сосі сіесіагесі ІЬаі т а п зЬошеї 
сііе і і Ье зіппесі. ТЬе ВЄУІІ зауз іЬеге із по 
сіеаіЬ; апсі Лезиз зауз іЬе ВЄУІІ ІЗ а ііаг. (Сеп
езіз 3:4; ЛоЬп 8: 44) "АП іЬеу іЬаі Ье іа і ироп 
еагіЬ зЬаІІ еаі апсі луогзЬір: аіі іЬеу іЬаі до 
СІОЛУП іо іЬе сіизі зЬаІІ ЬОЛУ Ьеіоге Ь і т : апсі 
попе сап кеер аііуе Ьіз ОЛУП зоик ' -РзаІт 22: 29. 

СаіЬоііс ігасііііоп зауз: 'ТЬе сіеасі сопііпие 
іо гететЬег, іо іЬіпк апсі іо іоуе.' ТЬе СаіЬо
ііс ВіЬІе зауз: "Еог іЬеге із по опе іп сіеаіЬ, 
іЬаі із тіпсііиі о£ іЬее: апсі ЛУЬО зЬаІІ соп-
ІЄ88 іо іЬее іп ЬеП [іЬе дгауе (АиіЬ. Рег.)]?" 
(Рза ї т 6: 6, Воиау) ТЬіз з а т е зегіріиге іп іЬе 
Аиііюгіяей Уегзіоп зауз: "Еог іп сіеаіЬ іЬеге 
із по гететЬгапсе оі іЬее: іп ІЬе дгауе ЛУЬО 
зЬаІІ діуе іЬее іЬапкз?" (Рза їт 6: 5) "ТЬе сіеасі 
ргаізе поі іЬе Ьогсі, пеііЬег апу іЬаі до СІОЛУП 
іпіо зііепсе." (Рза ї т 115:17) "Еог іЬе Ііуіпд 
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кполу іЬаі іЬеу зЬаІІ сііе, Ьиі іЬе сіеасі кполу 
поіЬіпд тоге , пеііЬег Ьауе іЬеу а гелуагсі апу 
т о г е : іог іЬе т е т о г у оі іЬет із іогдоііеп. 
. . . "Шіаізоеуег іЬу Ьапсі із аЬІе іо сіо, сіо іі 
еагпезіїу: іог пеііЬег луогк, пог геазоп, пог 
луізсіот, пог кполуїесіде зкаіі Ье іп ЬеП [іЬе 
дгауе], ЛУЬІІЬЄГ іЬои агі Ьазіепіпд." — Есеїе-
зіазіез 9: 5,10, СаіЬоііс Воиау Уегзіоп. 

8єеіпд іЬаі іЬе Всгіріигез сопсіизіуеіу ргоуе 
іЬаі іЬе сіеасі аге поі сопзсіоиз апулуЬеге апсі 
поі ипсіегдоіпд рипізЬтепі ог зиііегіпд іп "риг
даіогу", іі із сіеаг іЬаі іЬе "ригдаіогу" сіосігіпе 
із апоіЬег оі іЬе ВЄУІГЗ Иез етріоуесі Ьу т е п 
іо СІЄСЄІУЄ апсі іо гоЬ іЬе реоріе, апсі іо іигп 
іЬет алуау І г о т Сосі, апсі іо саггу оп іЬе т о з і 
зиЬііе, сІелчІізЬ гаскеі оп еагік. Йоіе ПОЛУ, іЬе 
Котап СаіЬоііс НіегагеЬу Ьаз аїлуауз іпуокесі 
іЬе гиіе іЬаі іЬе соттоп реоріе т и з і поі віисіу 
іЬе ВіЬІе Ьу іЬетзеїуез Ьиі тив і гесеіуе опіу 
луЬаізоеуег ІЬе СаіЬоііс СЬигсЬ іеаеЬез. 8ее 
ТЬе РаііЬ о/ Оиг РаіЬегз, раде 74, ЛУЬЄГЄ і і 
ів заісі іЬаі "Сосі ПЄУЄГ іпіепсіесі іЬе ВіЬІе іо 
Ье іЬе СЬгівііап'з гиіе оі іаііЬ, іпсіерепсіепііу 
оі іЬе . . . аиіЬогііу оі іЬе [СаіЬоііс] СЬигсЬ". 
Оп іЬе сопігагу, іпе 8сгіріигез, лугіііеп іп іЬе 
ВіЬІе аі іЬе соттапсі оі АІтідЬіу Сосі, ЛУЄГЄ 
лугіііеп іо Ье тап ' з ігие апсі ипіаіііпд диісіе 
іЬаі іЬе т а п оі Сосі т ідЬі Ье іиііу е^иіррес^ 
(2 ТітоіЬу 3 : 1 6 , 1 7 ) ТЬеге із по іехі іп іЬе 
ВіЬІе ІЬаі зиррогіз іЬе іЬеогу оі "ригдаіогу"; 
апсі, кполуіпд іЬіз іо Ье ігие, іЬе сіегду оі іЬе 
Котап СаіЬоііс НіегагеЬу іеіі іЬе реоріе іЬаі 
іЬеу т и з і поі а і і етр і іо віисіу іЬе ВіЬІе іпсіе-
репсіепііу, Ьиі т и з і іаке іЬе іпіегргеіаііоп оі 
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іпе ргіевів. "Ригдаіогу" ів а геїідіоив сіосігіпе, 
іпуепіесі Ьу іЬе епету оі Сгосі апсі т а п Іог ІЬе 
ригрове оі іигпіпд т е п алуау і г о т Сго<І. 

Апу кіпсі оі зсЬете ог ігіск ікаі ів орегаіесі 
іо саиве оікегв іо иплуііііпдіу рагі ЛУІІЬ ІЬеіг 
топеу із а гаскеі. ТЬгее-сагсі топіе, іЬе зЬеІІ 
дате , іЬе ИдЬіпіпд-гос! зсЬете, іЬе геаі езіаіе 
зсЬетев, ог іЬе ргіге-сопіеві веЬете, ог апу 
оіЬег зсЬете іЬаі ів ивесі іо ітргорегіу іаке 
алуау І г о т іЬе реоріе іЬеїг топеу, із а гаскеі. 
Іпсіисіпд реоріе іо іпуезі іЬеіг топеу іп Іоііегу 
всЬетез ог висЬІіке із а гаскеі; аіі оі ЛУЬІСЬ 
аге Ьасі апсі аге зігісіїу ауоісіесі Ьу Ьопезі апсі 
сагеіиі регзопз. "Шіеп а т а п ог огдапігаііоп 
даіпз іЬе еопйсіепсе о£ оіЬегв апсі іЬеп іакев 
асіуапіаде оі зиск оіЬегз апсі іЬегеЬу лугопд-
ІиІГу саивез іЬет іо діуе ир іЬеіг топеу, іЬаі 
ів а лаеіоив гаскеі, Ьесаизе іЬе опе гоЬЬесі Ьаз 
по луау оі ргоіесііпд Ьітзеїі . "уУЬеп а т а п ог 
огдапігаііоп іпсіисез іЬе реоріе іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі 
іЬеіг сіеасі ігіепсів аге еопзсіоиз апсі зиііегіпд 
іп а ріаее саііесі "ригдаіогу" апсі іЬаі сопігі-
Ьиііоп оі топеу Ьу іЬе ііуіпд сап Ьеір зисЬ виі-
Іегіпд опез, апсі ІЬе реоріе аге іЬегеЬу іпсіисесі 
іо рагі ЛУІІЬ іЬеіг топеу іо ІЬе ргіевіз, виеЬ із 
іЬе теапеві, сгоокесіезі, т о з і сІатпаЬІе гаскеі 
іЬаі еоиісі Ье ргасіісесі. N0 т а п Ьав ЄУЄГ ге-
сеіуесі іЬе зІідЬіезі Ьепейі Іог топеу діуеп ОУЄГ 
іо ргіевіз іо вау ргауегз іог іЬе сіеасі ог Іог 
іЬе ііуіпд; іЬегеіоге іЬе оЬіаіпіпд оі топеу Ьу 
іЬе ргіезіз ог сіегдутеп ироп іЬе сіаіт іЬаі 
іЬеу сап Ьепейі іЬе сіеасі із оЬіаіпіпд топеу 
ипсіег іаіве ргеіепвез апсі вЬоиІсІ Ье рипівЬес! 
Ііке аіі оіЬег вітіїаг егіте в. 
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ТЬе СаіЬоііс НіегагеЬу такез іі а гедиіаг 
Ьизіпезз іо саіі ироп ІЬе СаіЬоііс рориіаііоп 
іог топеу іо 8ирр1у луЬаі І8 саііесі іЬе "риг-
даіогіаі ригєе" апсі виддезіз ІЬе сопігіЬиііоп 
оі аресійс 8ШП8 іог еасЬ регзоп £ог луЬот 
ргауегз аге тасіе. ТЬе атоипі гесегуесі іог 
еасЬ п а т е зиЬтіііесІ із а ітозі аїлуауз зид-
дезіесі ассогсііпд іо іЬе аЬШіу оі іЬозе ЛУЬО 
сопігіЬиіе. Тлуепіу-йуе сепіє а пате І8 зоте-
і ітез изесі, апсі вотеі ітез іаг дгеаіег зитз . 
Виі зиррозе ілуепіу-йуе сепіз рег п а т е із соп
ігіЬиіесі Ьу еасЬ оі іЬе ілуепіу тіїїіоп "СаіЬ
оііс рориіаііоп" іп Атегіса, апсі ІЬаі іЬіз соп
ігіЬиііоп із тасіе опсе а луеек, іЬаі такез а уегу 
Іагде єит оі топеу іЬаі із лугопдіиГіу ехігасіесі 
і г о т іЬе роскеіз оі іЬе реоріе. Виі зирроєе 
іЬе атоипі із а сіоііаг а луеек рег регзоп, оп 
іЬе ауегаде; іЬаі луоиісі т еап іог ілуепіу т і ї 
їіоп регзопз опе ЬШіоп апсі іогіу тіїїіоп сіоііагз 
рег уеаг. Регзопз оі тосіегаіе теапз ог тисЬ 
теапз, ЛУЬО аге регтіііесі іо Ьауе ап аисііепсе 
ЛУІІЬ іЬе "аидиаі" сіегду, сопігіЬиіе тисЬ тоге 
іЬап а сіоііаг рег луеек еасЬ. ТЬе сіаіт із тасіе 
іЬаі іЬе СаіЬоііс рориіаііоп оі іЬе ЛУОГІСІ ІО-
сіау із ирлуагсі оі 300,000,000, апсі іі еасЬ оі 
іЬезе із Ьеісі ир Іог ілуепіу-йуе сепіз рег луеек 
Іог іЬе "ригдаіогіаі ригзе", іііаі аіопе луоиісі 
атоипі іо іЬе епогтоиз з и т оі $3,900,000,000 
рег уеаг. АсЗсІ іо іЬаі іЬе оіЬег сопігіЬиііоп з 
іЬаі аге гедиіагіу тасіе іо іЬе НіегагеЬу, апсі, 
іоо, іЬе луеекіу соїіесііопз іЬаі аге даіЬегес! іп 
Ьу іЬе пипз І г о т іЬе ІаЬогіпд еіазз, апсі іі 
арреагз іЬаі іЬеге із а ІаЬиІоиз з и т оі топеу 
іЬаі сопііпиез іо Йолу іпіо ІЬе соіїегз о£ іЬе 
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НіегагеЬу аз а гезиіі оі іЬе орегаііоп о£ іЬе 
дгеаі гаскеі, а гаскеі іЬаі із дгеаіег іЬап аіі 
оіЬег гаскеіз сотЬіпесІ. 

С О И Т К А 5 Т 
Васііо зіаііопз їгедиепііу Ьгоасіеазі ргодгатв 

еаПіпд аііепііоп іо іЬе уагіоиз гаскеіз ог іакев 
іЬаі аге ПОЛУ Ьеіпд іпіровесі ироп іЬе реоріе, 
Ьу ЛУЬІСЬ Іагде зитз оі топеу аге еоПесіесі 
і г о т реоріе ЛУЬО аге сгесіиіоиз. 37ог іпзіапсе, 
а риггіе зсЬете із асгуегіізесі Ьу ЛУЬІСЬ іЬе риЬ
Ііс аге іоісі іЬаі іЬозе луЬо зисееззіиііу ЗОІУЄ 
іЬе риггіе ЛУІІІ ГЄСЄІУЄ ЗО т а п у УОІЄЗ, апсі іЬеге
аііег, Ьу ехрепсііпд тоге топеу, іЬеу т а у сігалу 
а уегу Іагде ргіге. Ву іЬіз гаскеі дгеаі зитз 
оі топеу аге еоПесіесі, апсі ІЬе ргіге із ПЄУЄГ 
раісі; апсі іЬеп іЬе роіісе т а к е а гаісі оп іЬе 
гаскеіеегз апсі аггезі іЬет. ТЬе ТТпііесІ 8іаіез 
розі-оійсе сіерагітепі іззиез ап огсіег ргоЬіЬіі-
іпд іЬе изе оі іЬе та і і з іо саггу оп висЬ а 
гаскеі, апсі ргорегіу зо. Сопігазі ікіз ЛУІІЬ іЬе 
"ригдаіогу" гаскеі. А СаіЬоііс ргіезі риЬИзЬез 
а Іеііег іеіііпд СаіЬоІісз іЬаі Ьу сопігіЬиііпд 
во тисЬ топеу іЬеу сап аісі іЬеіг зиііегіпд 
сіеасі іп "ригдаіогу". ТЬіз Іеііег асіуівез іЬе 
реоріе іЬаі іог еасЬ п а т е виЬтіііесІ а сегіаіп 
з и т зЬоиІсІ Ье сопігіЬиіесі. ТЬе топеу із зепі 
іп гедиіагіу, раісі ОУЄГ ав а гевиїі оі а іаїзе 
апсі ігаисіиіепі гергезепіаііоп іЬаі іі ЛУІІІ гезиіі 
Ьепейсіаііу іо ІЬе реоріе. ТЬе "Цпііесі Зіаіез 
доуегптепі Ьаз а Е о т а п СаіЬоііс ав рові-
таз іег депегаї апсі іп сопігої оі іЬе розі-отсе 
сіерагітепі, апсі ЛУЬО ІЗ іп іасі ап адепі апсі 
гергевепіаііуе оі іЬе Уаіісап. Нав апуопе еуег 
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Ііеагсі оі Ьів ізвиіпд ап огсіег іогЬісІсІтд Ніс 
изе о£ ІЬе ТТпііесІ Віаіез таіІ8 іо саггу оп а 
гаскеі о£ соїіесііпд топеу і г о т іЬе реоріе 
ироп іке гергезепіаііоп іЬаі іі ів іог іЬе Ьепе
йі о£ іЬе сіеаа? 

ТЬе "ригдаіогу" гаскеі із тисЬ тоге гер-
геЬепвіЬІе іЬап іЬе ргіге гаскеі аЬоуе теп
ііопесі, Ьесаизе ІЬе реоріе кполу іЬеу аге дат -
Ьііпд оп іЬе ргіге гаскеі. Аз іо іЬе "ригдаіогу" 
гаскеі іЬе сгесіиіоиз аге іакеп асгуапіаде оі, 
кері іп ідпогапсе оі луЬаі іЬе 8егіріигез іеасЬ, 
апсі ргеуепіесі Ьу ІЬе гаскеіеегз і г о т кполуіпд 
іке ігиіЬ, апсі іЬеп іЬеу аге гоЬЬесІ о£ тіШопз 
о£ топеу, апсі іЬе розі-отсе сіерагітепі ріоизіу 
іоісіз іів Ьапсіз апсі зауз: 'ТЬіз із сіоіпд а доосі 
луогк.5 Боез апу вапе апсі Ьопезі регзоп ЬЄІІЄУЄ 
іЬаі ап огдапігаііоп ог геїідіоиз вувіет іЬаі 
саггіев оп зисЬ а гаскеі соиісі а і іке з ате і і т е 
Ье іЬе гергезепіаііуе о£ Сіосі апсі СЬгізі оп 
еагіЬ? ТЬе ргоо£ із оуегууЬеїтіпд іЬаі іЬе 
сіаітз апсі ргеіепзез тасіе Ьу іЬе Котап СаіЬ
оііс НіегагеЬу огдапігаііоп іЬаі іі із іЬе сЬигсЬ 
оі Сосі аге а топзігоив ііе, а дгеаі сіеіатаііоп 
о£ іЬе пате оі АІтідЬіу Сосі, апсі іЬаі іЬе 
з ате аге тасіе £ог іЬе ригрозе оі гоЬЬіпд ІЬе 
реоріе апсі іигпіпд іЬет алуау і г о т Сосі. 

КЕМІ55ІСШ ОР 5Ш5 
АпоіЬег еггопеоиз сіосігіпе о£ іЬе Котап 

СаіЬоііс сЬигсЬ зузіет із іЬаі іЬе сіегду оі 
іЬаі зуз іет сап іогдіуе зіпз. ТЬе сгесіиіоиз 
СаіЬоііс рориіаііоп ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬе ргіезі ров-
зезвез зисЬ ролуег і г о т Сосі, апсі, во Ьеііеуіпд, 
іЬеу до іо іЬе ргіезі а і гедиіаг іпіегуаіз апсі 
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сопіезз іЬеіг 8ІП8 іЬаі іЬеу т а у гесеіуе гетіз-
віоп ог аЬзоІиііоп. Опе \\тЬо с о т т і і з іпе т о з і 
Ьеіпоиз егіте т а у сіо іпаі апсі іііеп зігаідЬі-
\\ау до оиі апсі с о т т і і апоіЬег егіте. А вігік-
іпд ехатріе із ікаі оі Миззоііпі. Цпііі ке тасіе 
реасе луіік іке Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу Ье 
\уаз ап ауолуесі аіЬеізі апсі а с о т т о п дапдвіег, 
Ьиі аііеглуагсіз Ье ЛУЄПІ ІО іЬе Уаіісап апсі тасіе 
ап аПіапсе ЛУІІЬ іЬе рараі зузіет апсі іЬеп ЛУЄПІ 
ІогіЬ апсі соттіііесі дгеаіег сгітез іЬап ЄУЄГ 
Ьеіоге. Не саггіесі оп а сгиеі луаг оі сопдиезі 
оі АЬуззіпіа іп иііег уіоіаііоп оі Сосі'з Іалу, 
апсі по сіоиЬі гесеіуесі луЬаі іЬе рарасу саііз 
"аЬзоІиііоп" І г о т іЬе роре, Ьесаизе іЬаі "аи-
дизі опісіаГ" аііетріесі іо "Ьіезз" Миззоііпі'з 
луаг асііуіііез. Меп ЛУЬО ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬе роре 
ог іЬе ргіезіз Ьауе ролуег іо Іогдіуе зіпз е т -
Ьгасе апсі ргасіісе іЬаі геіідіоп іо еазе іЬеіг 
сопзсіепсе апсі іо зіееі іЬеіг сопзсіепсе іог Іиг
іЬег егіте. 8ауз іЬе СаіЬоііс аиіЬогііу: "Іі 
ІоПолуз, йгві, іЬаі іЬе Іогдіуіпд ролуег луаз поі 
гезігісіесі іо іЬе Арозіїез, Ьиі ехіепсіесі іо іЬеіг 
зиссеззогз іп іЬе тіпізігу ипіо аіі і і тез апсі 
ріасез. ТЬе іогдіуепезз оі зіп луаз іо сопііпие 
ЛУЬІІЄ зіп іазіесі іп іЬе ЛУОГІСІ ; апсі аз зіп, аіаз! 
ЛУІІІ аїлуауз Ье іп іЬе ЛУОГІСІ, ЗО ЛУІІІ іЬе гетесіу 
іог зіп Ье аїлуауз іп іЬе СЬигсЬ. ТЬе тесііеіпе 
ЛУШ со-ехізі ЛУІІЬ іЬе сіізеазе."—ТІїе РаііЬ о/ 
Огьг Раікегз, раде 333. 

ТЬе Е о т а п СаіЬоііс сЬигсЬ зузіет Ьаз аз-
витесі іо регіогт іЬів дгеаі асі оі Іогдіуіпд 
оі зіпз іог а топеу сопзісіегаііоп, апсі віііі 
сіоез зо. ТЬе Іогедоіпд аиіЬогііу іигіЬег зауз: 
"№ог сіісі іЬе Роре ехсеесі Ьіз Іедііітаіе ролуегз 
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іп рготізіпд іо іпе ріоиз сіопогз зрігііиаі Іауогз 
іп ехсЬапде £ог іЬеіг сіопаііопз. Еог іі оиг зіпз 
сап Ье гесіеепіесі Ьу а і т з іо іЬе роог, аз іЬе 
Всгіріиге іеііз из, луЬу поі аз ЛУЄІІ Ьу оіїегіпдз 
іп іЬе саизе оі геіідіоп?"—Раде 370. 

"Апсі іЬе СЬигсЬ Ьауіпд ролуег іо гет і і іЬе 
дгеаіег оЬзіасІе, ЛУЬІСЬ ІЗ зіп, Ьаз ролуег аізо 
іо гетоуе іЬе зтаїїег оЬзіасІе, ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе 
іетрогаі рипізЬтепі сіие оп ассоипі оі іі."— 
Раде 305. 

Еуегу регзоп іаті ї іаг луііЬ іЬе Рараї Ьіз-
іогу пеесіз опіу іо Ьауе іі еаііесі іо Ьіз тіпсі 
іЬаі опе ЛоЬп Теігеї, а Ботіпісап топк, Ье
сате Іатоиз ІЬгоидЬ Сегтапу апсі оіЬег рагіз 
о£ Еигоре Ьу геазоп о£ іЬе іасі іЬаі Ье зоїсі 
іпсіиїдепсез £ог іагде зитз о£ топеу луЬегеЬу 
іЬе ригсЬазег луаз аиіЬогігесІ іо с о т т і і апу 
ог аіі кіпсіз о£ егіте ЛУІІЬ ітрипііу. ТЬіз гаскеі 
каз Ьееп саггіесі оп іог зо іопд а і і т е іЬаі ЄУЄП 
іЬе ргіезіз аге сопуіпсесі іі із ІЬеіг іпЬегепі 
гідЬі іо гесеіуе сіопаііопз оі топеу і г о т іЬе 
роог апсі І гот ІЬе гіеЬ ироп іЬе ргеіехі іЬаі 
іЬе ргіезіз Ьауе ролуег іо дгапі аЬзоІиііоп ог 
іогдіуепезз іог іЬе соттіззіоп о£ зіп. 

І і із поі аі аіі зигргізіпд іЬаі іЬе роїііісаі 
апсі соттегсіаі гиііпд еіетепі о£ Ііаіу, Сег
тапу, Аизігіа апсі т а п у оіЬег соипігіез аге 
зиррогіегз оі іЬе Уаіісап. ТЬозе т е п аге 
зіеересі іп егіте, апсі іЬеу т и з і Ьауе зоте-
іЬіпд іо еазе іЬеіг сопзсіепее, апсі іЬеу аге 
ЛУІШпд іо рау Іог іі. ТЬеу аге іпсіисесі іо ЬЄ
ІІЄУЄ іЬаі гедагсіїезз оі іЬе егіте соттіііесі 
іЬеу т а у гесеіуе аЬзоІиііоп і г о т іЬе Рараї 
НіегагеЬу. ТЬіз гаскеі, ргасіісесі Ьу іЬе Рараї 
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НіегагеЬу, Ьав ЬгоидЬі тііііопз оі топеу іпіо 
іЬе еойегз оі іЬе Уаіісап; рагіісиїагіу іЬе роїі-
ііеіапз аге іпсіисесі іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬеу т и з і 
сіо іЬеіг рагі Ьу ИЬегаІІу сопігіЬиііпд іо іЬе 
СаіЬоііс ригве. І і із поі вигргізіпд іЬаі т апу 
оі іЬе ошсіаіз оі ІЬе гиііпд еіетепі апсі іЬе 
соттегсіаі діапіз оі Огеаі Вгііаіп апсі Атегіса 
аге асІЬегепіз оі іЬе СаіЬоііс геіідіоп апсі іЬаі 
іЬеу рау іагде зитз оі топеу іп іЬе паіиге 
оі іпзигапсе р г е т і и т з адаіпзі Іозз Ьу геазоп 
оі іЬеіг сМіЬегаіе луіскесіпезз. ТЬиз іі із зееп 
іЬаі іЬе гаскеі епіагдез апсі ікаі іке Котап 
СаіЬоііс НіегагеЬу Ьаз по геаі сотреіііогз апу-
луЬеге іп іЬе ііеісі о£ гаскеіеегіпд. II іке ргіезіз 
ог еіегдутеп оі ІЬаі зузіет Ьауе по ролуег іо 
іогдіуе зіпз, іЬеп іЬеіг соигзе із поіЬіпд еізе 
іЬап а зиЬііе зсЬете іо ЙІСЬ топеу І гот іЬе 
роскеіз оі оіЬегз апсі іо Ьгіпд гергоасЬез ироп 
іЬе п а т е оі АІтідЬіу Сосі. ЙОЛУ Іеі из Іоок аі 
іке геаі аиіЬогііу апсі зее ЛУЬО сап іогдіуе зіпз. 

ТЬе 8сгіріигез зколу іЬаі Сосі аіопе, ІЬгоидЬ 
СЬгізі Лезиз' тег і і , сап Іогдіуе зіпз. II а т а п 
сіоез поі ЬЄІІЄУЄ ироп іЬе Ьогсі Лезиз СЬгізі 
апсі іЬаі Ьіз зЬесІ Ьіоосі із іЬе Ьазіз іог іЬе Іог-
діуепез8 оі віпз, іЬеп Сосі ЛУІІІ поі Ьеаг Ьіз 
ргауег ог Іогдіуе Ьіт , Ьиі іЬе лугаіЬ оі Сосі 
сопііпиев іо аЬісТе ироп іЬаі регзоп, аз іі із 
ріаіпіу зіаіесі іп Локп 3:36. І і із лугіііеп: "ТЬе 
Ьіоосі оі Левиз СЬгізі Ьіз [Сосі'з] Зоп сІеапвеіЬ 
ив І гот аіі зіп." (І ЛоЬп 1:7) ""ШіЬоиі зЬесІ-
сііпд оі Ьіоосі [іЬе Ьіоосі оі Лезиз СЬгізі] ів по 
гетіззіоп [оі віп]." (НеЬгелув 9: 22) Адаіп іі ів 
лугіііеп: "Іп луЬот ЛУЄ Ьауе гесіетрііоп ІЬгоидЬ 
Ьіз [Лезиз'] Ьіоосі, ЄУЄП іЬе Іогдіуепезз о£ зіпз." 
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(Соїоззіапз 1:14) Левиз сопіеггесі ироп Ьіз 
ІаііЬіиІ арозіїез зрееійе аиіЬогііу сопсегпіпд 
гетіззіоп о£ зіпз, аз віаіесі іп іЬезе ЛУОГСІЗ: 
"ЛУЬозе ЗОЄУЄГ зіпз уе геті і , іЬеу аге геті і -
іесі ипіо і і іет ; апсі ЛУЬОЗЄ ЗОЄУЄГ зіпз уе геіаіп, 
іЬеу аге геіаіпесі." (ЛоЬп 20:23) ТЬіз аиіЬог
ііу, ЬОЛУЄУЄГ, ІЗ іітііесі опіу іо іЬове ІаііЬіиІ 
арозіїез, апсі аррііез іо по опе еізе Ьеіоге ог 
аііег.—1 ЛоЬп 1:9; 2:1,2. 

N0 луопсіег іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу 
асіуізе іЬе "СаіЬоііс рориіаііоп" іо геігаіп І гот 
геасііпд іЬе ВіЬІе, Ьиі іо іаке опіу луЬаі "іЬе 
сЬигсЬ" зауз. АУТІЄП Ьопезі апсі зіпсеге реоріе 
кполу іке ^огсі оі Сосі, ікеу ЛУІІІ Ьгеак алуау 
І гот іЬе СаіЬоііс зуз іет ; апсі іЬе гаскеіеегз 
кполу іЬаі, апсі луЬєп іЬаі Ьаррепз іЬеіг гаскеі 
із сіопе. Тке сіаіт іЬаі ІЬе Е о т а п СаіЬоііс 
НіегагеЬу ргіезіз Ьауе ролуег іо іогдіуе зіпз 
із ехігетеіу ЬІазрЬетоиз апсі із апоіЬег рагі 
оі іЬеіг гаскеі ог зсЬете. 8иге1у іЬіз гаскеі 
еоиісі поі Ье саггіесі оп ЛУІІЬ вепзіЬІе апсі геа-
зопаЬІе реоріе і і іЬеу ЛУЄГЄ ЙГЗІ іпіогтесі іп 
іЬе Всгіріигез апсі ЬЄІІЄУЄСІ іп Сосі апсі СЬгізі 
^ з и з . ТЬіз із ІигіЬег апсі сопсіивіуе ргооі ІЬаі 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс сЬигсЬ зузіет із поі іЬе 
сЬигсЬ оі Оосі, Ьиі іЬаі іі із а ВЄУІІ геИдіоиз 
огдапігаііоп, саггіесі оп іо іЬе гергоасЬ оі ОосГз 
Ьоіу пате , апсі луогкз дгеаі куигу іо іЬе реоріе. 

С Е К Е М О г П Е З 
ТЬе Е о т а п СаіЬоііс геИдіоиз огдапігаііоп 

регіогтз сегіаіп сегетопіез ог теге Іогтаі-
і зтз . Оп епіегіпд іЬе саіЬесІгаї ІЬе Йпдег із 
сіірресі іп луЬаі із саііесі "Ьоіу луаіег", апсі іЬе 
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реоріе аге іпсіисесі іо ЬЄІІЄУЄ ІЬаі, ЄУЄП І І ІЬаі 
луаіег Ьасі Ьееп ршпресі оиі оі а ропсі, зоте 
т а п соиИ т а к е іі Ьоіу. ТЬеп іЬе т а п епіегіпд 
такез іЬе зідп оі а сгозз ироп Ьітзеї і ; іЬе 
ргіезі іЬеп зргіпкіез іЬе сопдгедаііоп ЛУІІЬ іЬе 
з а т е кіпсі оі луаіег, гесіііпд аі іке і і т е рагіз 
оі іЬе РііііеіЬ Рза їт , ог зоте оіЬег зсгіріиге; 
іЬеп Ье ргосеесіз ассогсііпд іо іЬе т а з з Ьоок 
(Ьиі поі ассогсііпд іо іЬе ВіЬІе) Ьу зауіпд ог 
гереаііпд сегіаіп ЛУОГСІЗ іп Ьаііп, ЛУЬІСЬ ргоЬ-
аЬІу по опе ргезепі сап ипсіегзіапсі. 'уу'ЬіІе сіо-
іпд іЬіз ІЬе ргіезі луеагз ресиїіаг сІоіЬіпд апсі 
сопііпиез іо регіогт оіЬег асіз, зисЬ аз іЬе 
аЬоуе. 8исЬ із а геИдіоиз ргасіісе, луЬоІІу ші-
аиіЬогігес! Ьу іЬе всгіріигез, апсі а гергоасЬ 
ироп Оосі'з пате , Ьиі апоіЬег теапз іо іпсіисе 
ІЬе сгесіиіоиз іо ЬЄІІЄУЄ Ьеге із луЬеге ІЬеу деі 
іЬеіг ргоіесііоп апсі заіуаііоп. 

Норіпд іо ітсі зоте аиіЬогііу іог іЬезе зепзе-
іезз сегетопіез ІЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу 
сііе іЬе сегетопіез регіогтесі Ьу ІЬе Ізгаеіііез 
іп соппесііоп ЛУІІЬ ІЬе ІаЬегпасІе. ТЬеу ідпоге 
епіігеїу, ЬОЛУЄУЄГ, ІЬе ВіЬІе зіаіетепі іЬаі іЬозе 
сегетопіез регіогтесі Ьу ІЬе Ізгаеіііез ЛУЄГЄ 
тегеїу тоуіпд ог Ііуіпд рісіигез регіогтесі 
ипсіег іЬе сіігесііоп оі ЛеЬоуаЬ, рагіісиїагіу 
іогеіеіііпд іЬіпдз іо соте іо разз іп ІЬе Іи-
іиге. (НеЬгелуз 10:1; 1 СогіпіЬіапз 10:11) 8исЬ 
іурез регіогтесі Ьу іЬе ЛЄЛУЗ ЛУЄГЄ по аиіЬогііу 
іог апуЬосіу іо регіогт іЬозе сегетопіез аііег-
луагсів, Ьесаизе іЬеу регіаіпесі іо ІЬе Іалу апсі 
Лезиз СЬгізі іиШІІесі іЬе іалу апсі паііесі іі іо 
Ьіз ігее. (Соїоззіапз 2:14) ТЬе сегетопіез рег
іогтесі іп соппесііоп ЛУІІЬ іЬе ІаЬегпасІе іп іЬе 
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\уі1с1егпевз рагіісиїагіу іогеіоісі іііе сотіпд оі 
СЬгіві Левиз апсі Ьіз дгеаі засгійсе іо ргоуісіе 
іЬе гапвот ргісе Іог іію гстівзіоп оі іЬе зіпз 
оі теп , апсі іЬе ргезепіаііоп оі Ьів Ьіоосі іп 
іЬе Мозі Ноіу, іЬаі ів, іп Ьеауеп іівеїі, ІЬеге 
іо т а к е заіізіасііоп Іог іЬе віпв оі іЬе реоріе. 
—НЄЬГЄЛУВ 9:20-24. 

Скгізі Ьауіпд ІиШНесІ іЬе Іалу, ІЬеп іЬе БЄУІІ 
іпзіііиіез а сегетопу іп тоекегу оі ууЬаі іЬе 
Ьогсі Ьаз сіопе, апсі саивев Ьіз адепів, іЬе сіегду, 
10 саггу оп зепвеїезв сегетопіез іо оуегалуе іЬе 
реоріе, іаізеїу сіаітіпд іЬе з а т е гіпсі аиіЬогііу 
іп іЬе сегетопіез регіогтесі іп Івгаек Не риіз 
11 іп іЬе тіпсі о£ зеїйзЬ апсі зіпіиі т е п іо агго-
даіе іо іЬетвеїуез іЬе ролуег іо сіо луЬаі Лезиз 
аіопе Ьасі аиіЬогііу іо сіо. \УЬеп СЬгізі Лезив 
сате апсі регіогтесі Ьів \уогк, аіі зиск ееге-
топіев аз \уеге ргасіісесі іп Сосі'з іалу іо Мозез 
епсіесі ш іЬ Ніз сгисійхіоп. ""уУЬегеІоге іЬе 1а\у 
ууав оиг всЬооТтазіег іо Ьгіпд из ипіо СЬгізі, 
іЬаі \уе т ідЬ і Ье зивіійесі Ьу ІаііЬ." (Оаіаііапз 
3:24) "¥от СЬгіві із іЬе епсі оі іЬе 1а\у іог 
гідЬіеоизпевз іо еуегу опе іЬаі ЬеІіеуеіЬ."— 
Котапз 10:4. 

ТЬозе сегетопіез регіогтесі Ьу іЬе НіегагеЬу 
ргіезіз гезиіі іп дгеаі гергоасЬ іо іЬе пате оі 
іЬе Ьогсі Сосі апсі іп іигіЬегіпд іЬе ргасіісе 
оі іЬеіг гаскеіеегіпд ироп іке реоріе. Меіікег 
Левиз пог Ьів аровііез аііег Ь іт іпсіиїдесі іп 
апу кіпсі оі Іогта ї і з т ог сегетопіез. Лезив іп-
зіііиіесі іЬе Метогіаі оі Ьіз сіеаіЬ, \УЬІСЬ ІЗ 
ееІеЬгаіесі опсе еасЬ уеаг ав а гетіпсіег іЬаі 
іЬозе \УЬО Ьауе соуепапіесі луііЬ Сосі іо Іо11о\у 
іп іЬе Іооівіерз оі Левиз т и з і Ье Ьгокеп \уіік 
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Ь і т апсі виііег аз Ііе зиііегесі (1 СогіпіЬіапв 
11:23-26; 10:16,17); апсі іЬеп іііе СаіЬоііс 
ргіезіз ЬІаврЬетоизІу а і і етр і іо сЬапде ІЬе 
етЬІетз оі ЛУІПЄ апсі Ьгеасі іпіо ІЬе асіїгаї 
Ьіоосі апсі Ьосіу оі СЬгізі, апсі іо іпсіисе іЬе 
сгесіиіоиз опез іо ЬЄІІЄУЄ іі, іо ІЬе епсі іЬаі 
іЬеу т а у Ье іигіЬег оуегалуесі апсі виЬтіі ІЬЄШ
ЗЄІУЄЗ іо гаскеіеегіпд всЬетев. 

Еіхесі апсі іогта ї сегетопу із епіігеїу соп
ігагу іо луЬаі ^ в и в іпзіііиіесі ЛУІІЬ Ьів сіібсіріев. 
8исЬ і о г т а ї і з т із уЛіаі іЬе ргорЬеі оі Сосі ге-
Іеггесі іо апсі луЬаі Лезиз 8иЬ8е^иепі1у гереаіесі, 
іо ЛУІІ : "Уе Ьуросгііез! ЛУЄІІ СІІСІ Езаіаз ргорЬ-
еву оі уои, вауіпд, ТЬів реоріе сІгалуеіЬ підЬ 
ипіо т е ЛУІІЬ іЬеіг тоиіЬ, апсі ЬопоигеіЬ т с 
луііЬ іЬеіг Іірз; Ьиі іЬеіг Ьеагі із Іаг і г о т т е . 
Виі іп уаіп іЬеу сіо луогвЬір т е , ієасЬіпд іог 
сіосігіпев іЬе соттапсітепіз оі теп . " (Маі
іЬелу 15:7-9) ТЬів ів ІигіЬег ргооі іЬаі Йіе 
Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу огдапігаііоп із поі 
іЬе сЬигсЬ оі Сосі, Ьиі гергезепіз Сосі'з епету. 

Ї М А С Е 5 
Іп іЬе сегетопіез регіогтесі Ьу іЬе Вотап 

СаіЬоііс огдапігаііоп іЬеу етріоу ітадез. А 
СаіЬоііс аиіЬогііу зауз: "ТЬе СЬгізііап геіі
діоп [поі іЬе ВіЬІе] Ьаз аііолуесі іЬе изе оі 
[ ітадез] зіаіиез апсі раіпііпдз іо гергезепі 
іЬе іпсагпаіе 8оп оі Сосі, іЬе ваіпів, апсі апдеіз, 
апсі ІЬезе ітадев аге а Іедііітаіе аісі іо СІЄУО-
ііоп." (ТІїе Саїкоігс Епсусіорейіа, Уоїшпе 12) 
ТЬіз ргасіісе оі іЬе СаіЬоііс сЬигсЬ із сііатеі-
гісаііу оррозесі іо ОосІ'в Іалу. ^ЬоуаЬ Оосі ех-
ргеззіу соттапсіесі іЬаі по ітаде зЬаІІ Ье тасіе 
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апсі ивесі. (Ехосіиз 20:3-5) ТЬе изе о І ітадез 
Ьу іЬе НіегагеЬу, іЬегеіоге, ІигіЬег ЗЬОЛУЗ іЬаі 
іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп із поі іЬе сЬигсЬ о£ 
Оосі, Ьесаизе Ніз еЬигеЬ сіоез поі орепіу УІО-
іаіе Оосі'з Іалу. Лезиз аїлуауз оЬеуесі Оосі'з сот
тапсітепіз, апсі іЬе тетЬегз оі Ьіз сЬигсЬ т и з і 
сіо Іікелуіве. То Ьіз реоріе Оосі діуев іЬіз сот-
тапсітепі : "Еуегу т а п із ЬгиіізЬ іп Ьіз кполуї-
есіде: еуегу іоипсіег із еопіоипсіесі Ьу іЬе дгауеп 
і т аде : іог Ьіз тоїіеп ітаде із ІаІзеЬоосІ, апсі 
іЬеге із по ЬгеаіЬ іп ІЬет. ТЬеу аге уапііу, апсі 
іЬе луогк оі еггогз: іп іЬе і і т е оі іЬеіг уівііа-
ііоп іЬеу вЬаІі регізЬ." (ЛегетіаЬ 10:14,15) 
Оі соигзе, іЬе НіегагеЬу луоиісі поі ЛУІЗЬ іЬе 
СаіЬоііс рориіаііоп іо кполу іЬаі іЬезе іехіз 
аге іп іЬе ВіЬІе, Ьесаиве іЬаі кполуїесіде луоиісі 
гиіп іЬеіг гаскеі. 

Виі опе зауз, 'Нолу аЬоиі іЬе зіаіие вЬолуіпд 
Лезиз СЬгізі Ьеіпд егисійесі оп іЬе сгозз? ВЬоиІсІ 
поі ЛУЄ Ьауе іЬаі кіпсі оі зіаіие іп оиг ріаее о£ 
луогзкір?' Лезив луаз поі егисійесі оп а сгозз. 
Оосі'з Іалу ргоуісіесі ікаі іЬе ассигзесі зіппег 
зЬоиІсІ Ье Ьапдесі ироп а ігее. ТЬе СаіЬоііс 
ргіезіз кполу іЬіз, Ьесаиве іЬеіг ВіЬІе зо зіаіев. 
(Вее Оаіаііапв 3:13, Воиау Уегзіоп.) (Веиіег-
опоту 21:22,23) Левиз сііесі т іЬе ріаее апсі 
віеасі оі а віппег, апсі іЬегеіоге аз а зіппег, 
аІіЬоидЬ Ьоіу, риге апсі ипсіейіесі; апсі Ьіз сіеаіЬ 
сотрііесі ЛУІІЬ Оосі'з Іалу, апсі іЬегеіоге т и з і 
іаке ріаее Ьу Ьів Ьеіпд паііесі іо а ігее, апсі іЬе 
іасіз ЗЬОЛУ Ье луаз во паііесі іо іЬе ігее. "СЬгізі 
ЬаіЬ гесіеетесі ив і г о т ІЬе сигзе оі іЬе Іалу, 
Ьеіпд тасіе а сигзе іог из: Іог іі із лугіііеп, 
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Сигвєсі із еуегу опе іЬаі ЬапдеіЬ оп а ігее." 
—Оаіаііапз 3:13. 

ТЬе ЛУООСІЄП сгозз апсі зЬгіпез ЛУЄГЄ изесі іп 
іЬе ргасіісе оі геіідіоп Ьу ІЬе ЬеаіЬеп Іопд 
Ьеіоге іЬе ЬігіЬ ог сіеаіЬ оі "іЬе т а п СЬгізі 
^ з и в " . ТЬе ргасіісе оі іЬе СаіЬоііс зузіет іп 
соппесііоп ЛУІІЬ а сгозз луаз ЬОГГОЛУЄСІ і г о т ІЬе 
радапв. А луеіі-кполуп аиіЬогііу зауз: 

ТЬе сговз луаз луогвЬірресІ Ьу іЬе Радап Ссііз Іопд 
Ьеіоге іЬе [ЬігіЬ] апсі сіеаіЬ оі СЬгізі. "Іі із а іасі," 
зауз Маигісе, "поі Іезз гетагкаЬІе іЬап шєіі-аііезіесі, 
іЬаі іЬе Вгиісіз іп ІЬеіг дгоуез ЛУЄГЄ ассизіотесі іо зеїесі 
іЬе тозі зіаіеіу апсі Ьеаиіііиі ігее аз ап етЬІет оі іЬе 
аеііу іЬеу айогесі, апсі Ьауіпд сиі іЬе вісіе ЬгапсЬез, іЬеу 
атхесі ілуо оі іЬе Іагдені оі ІЬет іо ІЬе ЬідЬеві рагі оі 
іЬе ігапк, іп висЬ а таппег іЬаі іЬозе ЬгапсЬез ехіепйесі 
оп еасЬ вісіе Ііке іЬе агтв оі а тап, апсі, іодеіЬег ЛУІІЬ 
іЬе Ьосіу, ргевепіесі іЬе арреагапсе оі а НИОЕ СКОЗВ, апсі 
оп іЬе Ьагк, іп веуегаї ріасев, лгаз аізо іпвсгіЬесІ іЬе Іеііег 
ТЬаи [ОтееЩ." Іі туаз луогзЬірреа іп Мехісо іог адез 
Ьеіоге іЬе Еотап СаіЬоііс тівзіопагіез веі іооі іЬеге, 
Іагде віопе сгозвев Ьеіпд егесіесі, ргоЬаЬІу іо іЬе "досі 
оі гаіп," ТЬе сговз іЬив лгісіеіу лгогзЬірресІ, ог гедагсіесі 
аз а васгесі етЬІет, лгаз іЬе ш^иіуосаі вутЬої оі 
ВасеЬпв, іЬе ВаЬуІопіап МеззіаЬ, іог Ье таз гергезепіеа 
лгііЬ а Ьеасі-Ьапсі СОУЄГЄСІ ЛУІІЬ сгозвев. ТЬів вутЬої оі 
ІЬе ВаЬуІопіап досі із геуегепсесі аі іЬіз сіау іп аіі іЬе 
ЛУІСІЄ \уазіез оі Тагіагу, луЬеге ВисІсШівт ргетаіїв.—Тке 
Т-шо ВаЬуІотьз, раде 199. 

"ТЬе асіогаііоп оі іЬе віаіиез оі іЬе ВисІсІЬа апсі оі 
Ьів геїісз із іЬе сЬіеі ехіегпаї сегетопу оі ІЬе геіі
діоп. . . . ТЬе сепігаї оЬ]'есі іп а ВиааЬізі іетріе, 
соггевропаіпд іо іЬе аііаг іп а Еотап СаіЬоііс сЬигсЬ, 
ів ап ітаде оі іЬе ВиісІЬа, ог а аадоЬа ог вЬгіпе соп-
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іаіпіпд Ьіз геїісз." . . . ТЬе іогт оі геИдіоиз лтогяЬір 
еопіаіпв тану роіпіз (уепегаііоп оі гєіісз, аигісиїаг соп-
іевзіоп, Ьеагіз, ргосеззіопз, еіс.) ч¥ІіісЬ Ьеаг а вігікіпд 
гезетЬІапсе іо ргаеіісез оі іЬе Еотап СЬигсЬ, аскполуї-
есідесі Ьу аіі, Ьиі ехріаіпеа аііїегепііу. . . . Іп іЬе Іапсі 
оі ііз ЬігіЬ, Іпиіа, ВцасІЬізт Ьасі іо епаиге а Іопд-
сопііпиесі регзесиііоп, апсі таз аі Іазі епіігеїу СІГІУЄП 

оиі, аііег іі Ьасі ЙоигізЬесІ іЬеге аЬоиі ілгеїуе Ьипсігесі 
уеагз. ТЬе ііте оі ііз іпігосіисііоп іпіо іЬе оіЬег соип-
ігіез із аз ипсегіаіп аз ііз еагіу Ьізіогу іп депегаї.— 
МсСИпіоск & Зігопд'з Суоіортйіа, Уоі. І, радез 907-910. 

То ЬОЛУ Ьеіоге ап ітаде тасіе оі а сгозз із 
сопігагу іо іііе \УогсІ оі Оосі, іп уіоіаііоп оі 
Ьіз іалу аЬоуе сііесі, апсі із ІигіЬег ргооі іпаі 
іііе СаіЬоііс сЬигсЬ огдапігаііоп із поі іЬе 
сЬигсЬ оі Сосі. "уУЬу ргау рпЬІіеІу Ьеіоге ап 
ітаде оі СЬгізі апсі ргеіепсІ уои аге ргауіпд 
іо Лезиз, ЛУЬЄП Лезиз Ьітзеїі із іиііу аііуе іп 
Ьеауеп? ТеасЬіпд Ьіз ІОІІОЛУЄГЗ іо ргау, Ье 
заісі: "Виі іЬои, ЛУЬЄП іЬои ргауезі, епіег іпіо 
іЬу сіозеі, апсі луЬєп ІЬои Ьазі зЬиі ІЬу сіоог, 
ргау іо іЬу ЕаіЬог ЛУЬІСЬ ІЗ іп зесгеі; апсі ІЬу 
ЕаіЬег, ЛУЬІСЬ зееіЬ іп зесгеі, зЬаІІ гелуагсі ІЬее 
орепіу. Виі ЛУЬЄП уе ргау, изе поі уаіп гереіі-
ііопз, аз ІЬе ЬеаіЬеп сіо; іог ІЬеу ІЬіпк іЬаі 
іЬеу зЬаІІ Ье Ьеагсі іог ІЬеіг тисЬ зреакіпд." 
(МаііЬелу 6:6,7) .Тезиз ікеп ргосеесіз іо оиі-
Ипе а тосіеі ргауег. (Уегзєз 9-13) Виі іке 
НіегагеЬу сіоез поі ЛУІЗІІ ІЬе с о т т о п реоріе іо 
іоііолу іЬаі. 

ТЬе ІОІІОЛУЄГЗ оі СЬгізі Лезив, луЬо аге оі іЬе 
сЬигсЬ оі Сосі, іЬегеіоге ргау іо Сосі іп іЬе 
п а т е оі СЬгізі Тезиз, ІЬеіг Ьогсі апсі Неасі, 
аз сіігесіесі Ьу іЬе Ьогсі. (МаііЬелу 6:9; ЛоЬп 
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14:13,14) "II уе аЬісіе іп т е , апсі т у ЛУОГСІЗ 
аЬісіе іп уои, уе зЬаіі азк лупа! уе ЛУІІІ, апсі іі 
зпаіі Ье сіопе ипіо уои." (ЛоЬп 15:7) Ргауіпд 
ЛУІІЬ Ьеасіз апсі Ьеіоге зіаіиез апсі ітадез із 
іаїзе луогзЬір. Оосі із ріеазесі ЛУІІЬ іЬозе ЛУЬО 
"луогзЬір Ь і т іп зрігіі апсі іп ігиіЬ". (ЛоЬп 
4:23, 24) Кеіідіопізіз аге іЬе епетіез оі Оосі, 
Ьесаизе іЬеу Ьауе іогтз оі ргеіепсіесі луогзЬір 
оі Оосі Ьиі іЬеу Ьауе по геаі СІЄУОІІОП ІО ООСІ 
апсі іо Ьіз кіпдсіот. ЛУпаі із Ьеге заісі із поі 
ап аііаск ироп теп , Ьиі ап ехрозе оі а СІЄУІІІЗЬ 
вузіет, сгеаіесі апсі риі іп орегаііоп Ьу Оосі'з 
епетіез, ЛУЬІСЬ гергоасЬ Ьіз п а т е апсі луогк 
іпіигу іо іЬе реоріе. 

ТЬе Іогедоіпд ЄУІСІЄПСЄ ргоуез сопсіизіуеіу 
іЬаі геіідіоп із а гаскеі апсі іЬаі іЬозе УУЬО 
ргасіісе іі іог даіп аге гаскеіеегз, апсі іЬаі іЬе 
сЬіеі опез атопд аіі гаскеіеегз аге ікозе луко 
т а к е ир апсі і о г т іке Котап СаіЬоііс Ніег
агеЬу, ЛУЬО ГОЬ іЬе реоріе оі іЬеіг топеу, іаке 
алуау іЬеіг ІіЬегіу оі ІЬоидЬі апсі асііоп, апсі 
риі іп деорагсіу ІЬеіг ііуез. І і із адаіпзі зисЬ 
сіесеіуегз оі іЬе реоріе іЬаі Оосі зреакз ікезе 
ЛУОГСІЗ : "Тке луіскесі луогкеік а сіесеіііиі луогк." 
(РГОУЄГЬЗ 11:18) ТЬе луіскесі аге іЬозе ЛУЬО 
опее Ьасі Оосі'з іауог Ьу Ьеіпд ріасесі іп а 
розіііоп іо кполу Ьіз ТУогсі, апсі ЛУЬО іЬеп ет 
ріоуесі луЬаі кполуїесіде іЬеу даіпесі іо изе Іог 
веШзЬ ог ресипіагу даіп. 8іпсе Йаіап'в ЛУОГІСІ 
Ьаз геасЬесІ ііз сіітах, іЬе і і т е Ьаз соте Іог 
іЬе реоріе іо Ьауе а сЬапсе іо кполу іЬе ігиіЬ 
апсі іо сТеіегтіпе ЛУЬЄІЬЄГ ОГ поі іЬеу луапі іо 
ІОІІОЛУ іЬеіг луогзі епетіез ог гепсіег іЬетзеїтез 
іп оЬесІіепсе іо іЬе дгеаі Оосі оі іЬе ипіуегзе. 
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ТЬе паііоп оі Ізгаеі Ьасі ОосГз іауог Ьесаиве 
іЬеу ЛУЄГЄ Ьіз соуепапі реоріе, апсі іЬаі па
ііоп сіерагіесі £гот іЬе соттапсітепіз о£ Сосі, 
аік і ІЬеіг сіегду іаидЬі іЬет геіідіоп іпзіеасі 
оі ОосГз соттапсітепіз. Ьікелуізе іп іЬе еагіу 
сіауз Іоіїолуіпд іЬе сіеаіЬ оі іЬе арозіїез оі 
Тевиз СЬгізі, т е п ЛУЬО Іеагпесі оі Сосі'з риг
розе ЛУЄГЄ дгеаііу іауогесі Ьу Ь і т \УІІЬ зоте 
кполуїесіде оі Ьіз ігиіЬ. І і луаз іЬеп іЬаі атЬі-
ііоиз т е п іп іЬе огдапігаііоп сіерагіесі і г о т 
іЬе соттапсЬпепіз оі Сосі апсі асіоріесі апсі 
іаидЬі іЬе сіосігіпез оі т е п апсі Іогтесі луЬаі 
із полу саііесі "іЬе СЬгізііап геіідіоп", изесі апсі 
ргасіісесі іп іЬе паііопз саііесі "СЬгізіепсІот". 
"\¥ііЬіп зисЬ геїідіоив огдапігаііопв, апсі раг
іісиїагіу ЛУІІЬІП іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп ог 
ипсіег іі, іЬеге аге тапу регзопз ЛУЬО сіезіге 
іо кполу апсі іо ЗЄГУЄ СОСІ £аііЬ£и11у; апсі Сосі 
ЛУІІІ ПОЛУ діуе іЬет ап оррогіипііу. 

Ву Ьів ргорЬеіз ТеЬоуаЬ Іогеіоісі іЬе сопсіі-
ііопз ЛУЬІСЬ ПОЛУ ехізі апсі іЬе гесогсі оі ЛУЬІСЬ 
арреагз іп іЬе СаіЬоііс Воиау Уегзіоп оі іЬе 
ВіЬІе, апсі а рагі оі іі іп іЬаі ВіЬІе геасіз: 
"Еог атопд т у реоріе аге іоипсі луіскесі теп , 
іЬаі Ііе іп луаії ав £ОЛУІЄГВ, веіііпд зпагев апсі 
ігарз іо саісЬ теп ." (Легетіаз 5:26, Воиау) 
ТЬезе луогсів о£ іЬе Ьогсі зрееійеаіГу сіезсгіЬе 
іЬе Котап СаіЬоііс "НіегагеЬу оі «Тигізсіісііоп", 
ЛУЬІСЬ гиіез іЬе ипсіегргіезів апсі іЬе "СаіЬоііс 
рориіаііоп", апсі ЛУЬІСЬ НіегагеЬу Іауз сіаіт іо 
Ьеіпд Сосі'з реоріе. ТЬе Ьопезі реоріе ипсіег 
іЬе НіегагеЬу т и з і ПОЛУ Ьеаг іЬе ігиіЬ, іЬаі 
іЬеу т а у Йее І гот іЬаі луіскесі огдапігаііоп 
апсі йпеї геіиде ипсіег СЬгізі Тезиз, іЬе Неасі о£ 
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ТеЬоуаЬ'в огдапігаііоп. Еог іЬаі геазоп ЛеЬо
уаЬ зеез іо іі іпаі аіі зпсії регзопз оі доосі ЛУІІІ, 
УЛІО сіезіге іо кполу апсі іо оЬеу Ьіт , зЬаІІ Ьауе 
ап оррогіипііу іо Ьеаг іпе ігиііі. 

ЕигіЬег сіезсгіЬіпд іііозе зеШзЬ, аггодапі, 
ЬоазііиІ, сгиеі сіегдутеп, іЬе гаскеіеегз іп іке 
огдапігаііоп (ог "Ьоизе") ЛУЬІСЬ іЬеу гиіе, іЬе 
Ьогсі зауз іо ІЬет : "Уоиг іпк^иіііез Ьауе іигпесі 
іЬезе іЬіпдз алуау, апсі уоиг зіпз Ьауе ЛУІІЬ-
Ьоісіеп доосі іЬіпдз і г о т уои. Еог атопд т у 
реоріе аге іоипсі луіскесі теп , ІЬаі Ье іп лтаіі 
аз Іолуіегз, зеіііпд зпагез апсі ігарз іо саісЬ 
теп . Аз а пеі із ІиІІ оі Ьігсіз, зо іЬеіг Ьоизез 
аге іиіі оі сіесеіі: іЬегеіоге аге іЬеу Ьееоте 
дгеаі апсі епгіеЬесі. ТЬеу аге дголуп дгозз апсі 
Іа і : апсі Ьауе т о з і луіскесіїу ігапздгеззесі т у 
^огсіз. ТЬеу Ьауе поі з'исідесі ІЬе саизе оі іЬе 
луісіолу, іЬеу Ьауе поі тападесі ІЬе саизе оі ІЬе 
ІаіЬегІезз, апсі іЬеу Ьауе поі з'исідесі іЬе зисід-
т е п і оі іЬе роог."—Тегетіав 5: 25-28, Вошу. 

ТЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу Ьауе "Ьоизез" 
аіі ОУЄГ ІЬе еагіЬ ЛУІІЬІП ЛУЬІСЬ іЬеу ргасіісе 
Ігаисі апсі сіесеіі, саггуіпд оп ІЬеіг гаскеі, апсі 
Ьу ЛУЬІСЬ іЬе сгесгаїоиз, Ьопезі, зіпсеге реоріе 
аге іпсіисесі іо тегопдіиііу діуе ир Іагде зитз оі 
топеу, ЛУЬІСЬ Ьаз дгеаііу епгіеЬесі іЬаі огдапі
гаііоп. ТЬе топеу, іЬегеіоге, Ьаз Ьееп оЬіаіпесі 
Ьу Ігаисі апсі іп іпе пате оі Сосі. Азісіе І г о т 
іпе Ьопезі апсі зіпсеге реоріе оі доосі ЛУІІІ ипсіег 
іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп, іЬеге аге тііііопз оі 
оіЬегз сіаітіпд іо Ье СЬгізііапз, Ьиі ЛУЬО аге 
поі, апсі ЛУЬО изе іЬеіг геіідіоп іог зеШзЬ даіп. 
ТЬезе іпсіисіе ргіезіз, роїііісіапз апсі оіЬег гаск
еіеегз апсі ргодпозіісаіогз оі луЬаі зЬаІІ соте 
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Іо разз. ТЬозе т е п іпстіде іп луЬаі із а ЬоггіЬІе 
аЬотіпаііоп ипіо Сіосі, апсі іЬегеіоге Ье еопііп-
иез іо зау іо і Ь е т : "ВЬаІі І поі УІЗІІ іог іЬезе 
іЬіпдз, заііЬ іЬе Ьогсі? ог зЬаІІ поі т у зоиі 
іаке геуепде оп зисЬ а паііоп? АзіопізЬіпд 
апсі луопсіегіиі іЬіпдз Ьауе Ьееп сіопе іп іЬе 
іапсі, ТЬе ргорЬеіз ргорЬезіесІ іаїзеЬоосІ, апсі 
іЬе ргіезіз сіарресі іЬеіг Ьапсіз: апсі т у реоріе 
[ т у ргеіепсіесі реоріе, ЛУЬО ргасіісе геіідіоп іог 
даіп] ІОУЄСІ зисЬ ІЬіпдз: луЬаі іЬеп зЬаІІ Ье сіопе 
іп іЬе епсі іЬегеоі ?"—Тегетіаз 5: 29-31, Воиау. 

ТЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу Ьауе іоісі іЬе 
с о т т о п реоріе, ог іЬе "СаіЬоііс рориіаііоп", 
іЬаі іЬеу т и з і поі геасі іЬе ВіЬІе; апсі еіеагіу 
зисЬ із іог іЬе ригрозе оі кееріпд іЬе реоріе 
іп ідпогапсе. І і т и з і ПОЛУ Ье аррагепі, іо аіі 
Ьопезі реоріе оі еагіЬ ЛУЬО Ьауе апу кполуї-
ссіде, ікаі іЬе Котап СаіЬоііс огдапігаііоп із 
а геИдіоиз роїііісаі огдапігаііоп, іпсіиїдіпд іп 
а зеШзЬ луогк, ЛУЬІСЬ ЬІазрЬетез іЬе п а т е оі 
АІтідЬіу Сосі, Іаїзеїу апсі ігаисіиіепііу герге-
зепіз Ь іт , еаггіез оп а гаскеі іп іке п а т е о£ 
СЬгізі, апсі із іЬе дгеаі епету оі Сосі апсі о£ 
іЬе реоріе. СагеіиІІу ПОУУ сопзісіег луЬаі іоі-
Іоууз, апсі іЬе 8сгіріигез іп зиррогі оі ІЬе зате , 
Ьу УУЬІСЬ іЬе АІтідЬіу Сосі іогеіоісі ехаеііу іЬе 
еопсііііопз ехізііпд іп іЬіз уегу сіау зЬолуіпд 
ЬОЛУ іЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу із а зеШзЬ 
апсі СІЄУІІІЗЬ огдапігаііоп, орегаііпд ипсіег іЬе 
тізіеасііпд ііііс о£ "СЬгізііап геіідіоп", апсі сіез-
регаіеіу аі іетрііпд іо даіп сопігої ОУЄГ аіі іЬе 
реоріез оі іЬе еагіЬ іп огсіег іо заіізіу ііз веіі-
ізЬ апсі атЬіііоиз сіезігез. 
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" з о м а О Р Т Н Е 
Н А Р Ш Т " 

" Т а к е а Ьагр, до аЬохЛ іпе сііу, іпои 
Ііагіоі іпа і Ьазі Ьееп £ог£оііеп: зіпд 
ЛУЄІІ, зіпд т а п у а зоп£, іЬа і іЬои т а у з і 
Ье гететЬегеї і . "—Іза іаз 23:16, Боиау. 

1Т 18 \УШТТЕМ іп іііе 8сгіріигез: "КПОЛУП 
ипіо Оосі аге аіі Ьіз луогкз, І гот іпе Ьедіп-
піпд оі іпе ЛУОГІСІ." (Асіз 15:18) Кесевзагііу 

іпаі теапз іпаі і г о т іпе і і т е оі іпе Ьедіппіпд 
оі іііе луіскесі ЛУОГІСІ, ОУЄГ ЛУЬІСЬ 8аіап каз Ьееп 
апсі із іЬе іпуівіЬІе гиіег, ЛеЬоуаЬ Оосі кпелу 
схасіїу лукаі луоиісі соте іо разз апсі Ье тасіе 
а гесогсі ІЬегеоі іп асгуапсе, апсі ЛУЬІСЬ гесогсі 
із саііесі 'Оосі'з ргорЬесу, лугіііеп СІОЛУП Ьу Ьоіу 
т е п оі оісі, аз Оосі сіісіаіесі іо іЬет' . (2 Реіег 
1: 20, 21) ТЬеге із по Нтііаііоп іо Оосі'з іоге-
кполуїєсіде апсі ролуег, апсі, оі соигзе, ке соиісі 
апсі сіісі лугііе ргоркесу ехасіїу аз іі зЬаІІ соте 
іо разз. 8аіап Ьасі Яипд іЬе сЬаІІспде іпіо Оосі'з 
іасе, апсі ІЬаі сЬаІІепде луаз ассеріесі (ЛоЬ 
2:1-7), апсі іЬегеіоге Оосі І гот іЬе Ьедіппіпд 
ригрозесі луЬаі зЬоиІсІ соте іо разз іп Ьіз олуп 
стає і і те , апсі зо Ье саизесі іо Ье лугіііеп іп Ьіз 
ргорЬесу іЬезе ЛУОГСІЗ : " I Ьауе зрокеп іі, I ЛУШ 
аізо Ьгіпд іі іо разз; І Ьауе ригрозесі іі, І ЛУІІІ 
аізо сіо іі." (ІзаіаЬ 46:11) То іЬаі епсі Оосі 
саизесі Ьіз сЬозеп реоріе, іЬе Ізгаеіііез, апсі 
іЬозе ЛУЬО Ьасі сіеаііпдз ЛУІІЬ іЬаі реоріе, іо 

104 
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т а к е сегіаіп тоііоп рісіигез ІогезЬасІолуіпд ог 
ІогеіеШпд луЬаі вЬоиІсІ соте іо равв іп іке 
Іиіиге. Сосі сапвесі ків ІаііЬіиІ ргоркеів іо 
т а к е а гесогсі іЬегеоі, лугіііпд іке вате іп 
вутЬоІіс ог егурііс ркгазе, оі луЬаі іке іиіиге 
луоиісі Ьгіпд іогіЬ. 

АП ргорЬесу луаз сіісіаіесі Ьу ТеЬоуаЬ Оосі 
апсі із лугіііеп іп зиеЬ а таппег іЬаі по сгеа
іиге, поі ЄУЄП іЬе ргорЬеіз УУЬО ЛУГОІЄ, соиісі 
ипсіегзіапсі ІЬе теапіпд іЬегеоі ипііі ОосГз 
сіие і і т е іо т а к е іке теапіпд сіеаг. ТЬе оиі-
луогкіпд оі ОосГз ригрове, ав гесогсіесі іп іке 
ргоркесіез, ЛУІІІ Ьгіпд заГуаііои іо аіі т е п ЛУЬО 
гетаіп ІаііЬіиІІу оп іЬе зісіе оі Л еЬоуаЬ Сіосі, 
таіпіаіпіпд іЬеіг іпіедгііу іолуагсі Ьіт , апсі 
іЬегеЬу іЬеу ЛУІІІ рагіісіраіе іп ргоуіпд ікаі 
ваіап із а Наг. Аз ргооі іЬаі іЬе ргорЬеіз апсі 
оіЬегз сіісі поі апсі соиісі поі ипсіегзіапсі ипііі 
сіие і і те , іі із лугіііеп: "Оі ЛУЬІСЬ ваГуаііоп іЬе 
ргорЬеіз Ьауе іпдиігесі апсі зеагеЬес! сіііідепііу, 
ЛУЬО ргорЬевіесі оі іЬе дгасе ІЬаі зЬоиІсІ соте 
ипіо уои: зеагсЬіпд луЬаі, ог луЬаі таппег оі 
і і т е іЬе зрігіі оі СЬгіві ЛУЬІСЬ луаз іп іЬет сіісі 
відпііу, ЛУЬЄП іі луаз іезііпссі ЬеіогеЬапсі іЬе 
виїіегіпдв оі СЬгіві, апсі іЬе діогу іЬаі вЬоиІсІ 
Іоііолу. . . . луЬісЬ ІЬіпдз ІЬе апдеіз сіевіге іо 
іоок іпіо."—1 Реіег 1:10-12. 

УУІІЬ ІЬе сотіпд оі іЬе епсі оі 8аіап'в ЛУОГІСІ, 
апсі ЛУЬЄП ЬІВ гиіе вЬоиІсІ Ье йгві іпіеггиріесі, 
іЬе і і т е сате іог шііоісііпд іЬсве ргорЬесіез. 
ТЬіз сотіпд іакез ріаее аі іке і і т е оі іЬе вес
опсі сотіпд оі СЬгізі Тевиз, іЬе ВідЬііиІ Виїег 
ЛУЬО сотез іо ІЬе іетріе оі Сосі, апсі ІЬгоидЬ 
луЬот Сосі такез кполуп іЬе теапіпд оі Ьіз 
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ргоркесіев, іЬаі іЬове ЛУЬО ІОУЄ апсі ВЄГУС Ь і т 
т а у ипсісгвіапсі іЬет, Еог сепіигіез тов і оі 
іЬе ВіЬІе Ьав Ьееп а риггіе іо аіі регзопз, аі-
іЬоидЬ іЬе еіегду Ьауе аггодаіесі іо іЬетвеїуез 
іЬе зоїе аиіЬогііу іо ипсіегзіапсі апсі іпіегргеі. 
І і із ^иііе еуісіепі ІЬаі ІЬе сіегду іосіау Ьауе 
по ипсіегзіапсііпд оі ІЬе ргорЬесіез, Ьесаизе 
іЬеіг Ьеагіз аге гетоуесі і г о т іЬе Ьогсі. Виі 
ПОЛУ іЬе ргорЬесіез сап Ье ипсіегзіоосі Ьу іЬове 
ЛУЬО геаііу ІОУЄ апсі ЗЄГУЄ СІОСІ, ІОГ іЬе геазоп 
іЬаі ОосГз сіие і і т е Ьав соте іог іЬет іо ипсіег
зіапсі і і : "ГТОЛУ аіі іЬезе іЬіпдз Ьаррепесі ипіо 
іЬет іог епзатріез: апсі іЬеу аге лугіііеп іог 
оиг асітопіііоп, ироп луЬот іЬе епсів оі іЬе 
ЛУОГІСІ аге соте."—1 СогіпіЬіапв 10:11. 

Ехегсівіпд Ьіз воуегеідп ЛУІІІ, ООСІ саизесі Ьів 
ргорЬеіз, ЛУПО ЛУЄГЄ ігие апсі ІаііЬіиІ теп , іо 
ЛУГІІЄ ІЬе ргорЬесу: "Еог по ргорЬесу ЄУЄГ 
сате Ьу іЬе ЛУІІІ ОІ т а п ; Ьиі т е п зраке І г о т 
Оосі, Ьеіпд тоуесі Ьу іЬе Ьоіу врігіі." (2 Реіег 
1: 21, ВеVІ8єс^ Уегзіоп) Ву Нів ргорЬеіз ІваіаЬ, 
Егекіеі, Тегетіак апсі оікегз Оосі Іогеіоісі ікаі 
ікеге луоиісі агізе іп іке еагік а дгеаі геїідіоив 
огдапігаііоп, лукісЬ луоиісі Іаїзеїу сіаіт іо Ье 
Оосі'з гергевепіаііуе оп еагіЬ, Ьиі ЛУЬІСЬ іп Іасі 
луоиісі Ье апсі із Оосі'з ЛУОГЗІ уівіЬІе епету; апсі 
іЬаі ваісі геїідіоиз огдапігаііоп із апсі Іог а 
Іопд і і т е Ьаз Ьееп ІЬе іпзігитепі оі Ваіап, іЬе 
дгеаі епету, ЛУЬІСЬ Ье Ьаз етріоуесі апсі ивесі 
іо сіесеіуе апсі тівіеасі іЬе реоріе апсі іигп іЬет 
алуау І г о т Оосі, апсі іо Ьгіпд гергоасЬ ироп 
Оосі'з Ьоіу пате. Ву Ьів з ате ргорЬеіз Оосі 
Іогеіоісі іЬе теапз Ьу ЛУЬІСЬ іЬаі дгеаі геїідіоиз 
огдапігаііоп луоиісі саггу оп ііз луогк оі гаскеі-
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еегіпд апсі ЬІазрЬеиіу, апсі луЬаі луоиісі Ье іЬе 
епсі іЬегеоі. Аі іЬіз рагіісиїаг роіпі аііепііоп 
із саііесі іо іЬе ілуепіу-іЬігсІ сЬаріег оі ІзаіаЬ'з 
ргорЬесу, ап ехатіпаііоп оі ЛУЬІСЬ ЛУІІІ сіізсіозе 
іЬаі Ігаистіепі апсі луіскесі геїідіоиз огдапіга
ііоп, лукіск Ьаз сіесеіуесі ІЬе реоріе іог зо тапу 
уеагз апсі гоЬЬесІ іЬет оі іЬеіг топеу апсі іЬеіг 
Ьарріпезз. І і ЛУІІІ Ье ЛУЄІІ ІО Ьеге еагеіиііу геасі 
І гот іЬе ВіЬІе іЬаі Ілуепіу-іЬігсІ сЬаріег о£ 
ІзаіаЬ апсі сопзісіег іі іп соппесііоп ЛУІІЬ луЬаі 
Іоііолуз Ьегеіп. 

ЛеЬоуаЬ, іп іЬе ргорЬесу, із сІезсгіЬесі аз іЬе 
дгеаі ГаіЬег ог Ьііе-діуег, апсі Ьіз огдапіга
ііоп оп іЬе еагіЬ із саііесі "2іоп"; апсі іЬаі 
огдапігаііоп із іЬе "тоіЬег" оі іЬе сЬіїсІгеп оі 
Оосі ЛУЬО таіпіаіп іЬеіг іпіедгііу іолуагсі Ь і т : 
"Апсі аіі іЬу сЬіїсІгеп зЬаІІ Ье іаидЬі оі іЬе 
Ьогсі; апсі дгеаі вЬаІі Ье іЬе реасе оі іЬу сЬії
сІгеп." (ІзаіаЬ 54:13) ТЬе доосі "луотап", 2іоп, 
зутЬоІісаПу зіапсіз Іог іЬе ипіуегзаі огдапі
гаііоп оі Оосі. (ІзаіаЬ 54:1-12) ТЬе Ьеасі ог 
ЬідЬезі рагі оі Оосі'з огдапігаііоп із ІЬе Ьоизе 
оі зопз', оі луЬісЬ СЬГІЗІ Тезиз із іЬе Ьеасі. 
—НеЬгелуз 3: 6. 

8аіап, іЬе дгеаі асіуегзагу, аізо Ьаз ап 
огдапігаііоп, ЛУЬІСЬ ІЗ епіігеїу луіскесі, аїлуауз 
оррозесі іо Оосі, апсі Ьгіпдз гергоасЬ ироп Ьіз 
пате , апсі із сіезідпаіесі ипсіег іЬе зутЬоІ оі 
а Ьасі луотап ог "Ьагіоі". Заіап'з огдапігаііоп 
із аізо саііесі "ВаЬуІоп". ТЬе ВЄУІГЗ "луотап" 
ог огдапігаііоп, саііесі ВаЬуІоп іЬе 'оИ луЬоге' 
ог "Ьагіоі", діуез ЬігіЬ іо аіі іЬаі аге оррозесі 
іо Оосі, апсі Іог іЬаі геазоп аіі Ьег оіізргіпд 
аге саіїесі ІЬе 'сЬіїсІгеп оі іЬе ВЄУІГ апсі оі іЬе 
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Ьагіоі (ЛоЬп 8:44) "Апсі іЬе луотап луав аг-
гауесі іп рпгріе апсі зсагіеі соїоиг, апсі сіескесі 
ЛУІІЬ доісі апсі ргесіош зіопез апсі реагіз, кау-
іпд а доісіеп сир іп Ьег Ьапсі іиіі о£ аЬотіпа-
ііопз апсі пІіЬіпезв о£ Ьег іогпісаііоп: апсі ироп 
Ьег ІогеЬеасі луав а п а т е лугіііеп, МУ8ТЕКУ, 
ВАВУЬОК ТНЕ ОКЕАТ, ТНЕ МОТНЕВ 
ОЕ НАВЬОТВ АМВ А В О М Ш А Т І Ш 8 ОЕ 
ТНЕ ЕАВТН. Апсі І залу ІЬе луотап сігипкеп 
ЛУШІ іке Ьіоосі оі іЬе ваіпіз, апсі ЛУІІЬ іЬе Ьіоосі 
оі іЬе таг іугз оі Лезиз; апсі ЛУЬЄП І валу Ьег, І 
луопсіегесі ЛУІІЬ дгеаі асітігаііоп."—Кеуеіаііоп 
17:4-6. 

АІІ огдапігаііопз оп іЬе еагіЬ іЬаі аге іп 
орровіііоп іо Оосі апсі Ьіз кіпдсіот, ікегеіоге, 
песеззагііу іаке іке п а т е оі "ВаЬуІоп" апсі 
"Ьагіоі", апсі іЬозе патев вресіпсаііу арріу іо 
іЬе ІеасНпд геїідіоиз огдапігаііоп, іЬе Котап 
СаіЬоііс сЬигсЬ, ЛУЬІСЬ сіаітв іо Ье ІЬе тоіЬег 
о£ іЬе зо-саііесі "СЬгівііап геіідіоп". ТЬаі 
тідЬіу геїідіоиз огдапігаііоп, іогеіоісі іп іЬе 
8сгір1игез, ивез іЬе теіЬосі о£ Ьагіоів іо іпсіисе 
роїііісіапз апсі соттегсіаі ігаЙІскегз апсі оікегз 
іо і'аіі іпіо Ьег агтв апсі уіеісі іо Ьег зиррозесі 
еЬагтв. Іп ІЬе 8сгіріигез іЬіз огдапігаііоп із 
Икепесі ипіо а "зігапде луотап", "луЬісЬ Яаі-
іегеіЬ ЛУІІЬ Ьег ЛУОГСІЗ," апсі ЛУЬІСЬ епіісез іЬе 
сгесіиіоиз регзопз ІЬаі аге УОІСІ ОІ ипсіегзіапсі-
іпд іо уіеісі іо Ьег іпііиепсе. (РГОУЄГЬЗ 7 :5 -18 ) 
Іп іЬе ргорЬесіез іЬе "Ьагіоі" ог геїідіоиз ог
дапігаііоп із рісіигесі аз Ьесіескіпд кегзеїі іп 
дашку апсі вколуу сіоікез, ресиїіаг Ьаіз, Іасе 
апсі віїк зкігів, апсі оіЬег даисіу аррагеї, апсі 
зЬе із гергезепіесі ав ваипіегіпд ІогіЬ апсі іп-
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сШдіпд іп зіпдіпд весіисііуе зопдз іо іпуеідіе 
оіЬегз іпіо Ьег ігар, іЬаі вЬе т і д к і Ьауе рег
зопаї асіиіаііоп апсі ргаізе оі т е п апсі аі ІЬе 
зате і і т е геар аізо ресипіагу даіп. 

ТЬе ргорЬесу оі ІзаіаЬ Ьеге сопзісіегесі сііз-
сіозез іЬе дгеаі геїідіопв огдапігаііоп орегаі-
іпд іп іЬе еагіЬ; апсі І г о т аЬоиі іЬе Ьедіппіпд 
оі іЬе іоигіЬ сепіигу оплуагсі апсі ипііі іЬе 
уеаг 1848 (АД).) іЬаі геїідіоиз огдапігаііоп 
аііаіпссі іо дгеаі апсі соттегсіаі ролуег апсі 
оссиріесі а рготіпепі ріаее атопдзі іЬе і е т 
рогаі ролуегз оі іЬе еагіЬ. 8Ье луаз Іог а і і т е 
сіергіуесі оі Ьег іетрогаі ролуег апсі Іозі тисЬ 
ргезііде, апсі іЬеп іЬе ргорЬесу сіізсіозез іЬаі 
іаіег вЬе доез ІогіЬ луеагіпд Ьег Ьагіоі даг-
теп і з апсі сіерогіз ЬегвеІІ аз а Ьагіоі, віпдіпд 
зесіисііуе зопдз Пке а Ьагіоі, Ьу ЛУЬІСЬ зЬе Ьорев 
апсі ехресів іо гедаіп Ьег іетрогаі ролуег апсі 
іпйиепсе атопдзі іЬе паііопз оі іЬе еагіЬ; апсі 
іЬе ргорЬесу ВЬОЛУВ ІЬаі Іог а і і т е вЬе зисееесів. 
ТЬеп, ЛУЬЄП зЬе арреагв іо Ьауе геасЬесІ іЬе 
гепііЬ оі Ьег діогу, зЬе Ьоавііиііу вауз: 'КОЛУ 
І а т аі "реасе апсі заіеіу"; І пеесі поіЬіпд/ 
ТЬаі Ьоазііиі сіесіагаііоп із ІОІІОЛУЄСІ Ьу сот-
ріеіе сіевігисііоп оі іЬаі луіскесі вузіет, Ьиі 
іЬе сіезігисііоп із регіогтесі Ьу іЬе Ьапсі оі 
ТеЬоуаЬ Оосі ІЬгоидЬ СЬгіві Левиз. ТЬаі дгеаі 
ргорЬесу із полу іп соигзе о£ іиІШІтепі, апсі 
ЛУЬЄП ЛУЄ зеі іЬе ргорЬесу іізеїі аіопдзісіе іЬе 
рЬузісаі Іасіз ЛУЄІІ кполуп, еуегуопе луко ІОУЄЗ 
Оосі апсі зегуев Ь і т сап ипсіегзіапсі іЬе ргорЬ
есу апсі ЛУІІІ віисіу іі ЛУІІЬ іЬе кеепезі іпіегезі. 

"Иагіоі" із ргорегіу сіейпесі аз а Іетаїе сот-
т і і і іпд асіиііегу ог іогпісаііоп іпсіівсгітіпаіеіу. 
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Іп ІЬе НеЬгелу Іпе ЛУОГСІ із изесі аз арріуіпд іо 
іЬіпдз зрігііиаі, іЬаі із іо зау, доіпд аііег ісіоїв, 
іЬе сотті і і іпд оі ісіоіаігу, ІЬегеЬу сіерагітд 
і г о т іЬе ігие луогзЬір оі ЛеЬоуаЬ восі апсі еп-
дадіпд іп геіідіоп ог іЬе \уогзЬір оі уагіоиз 
\уіеке<1 сіеіііез, аіі оі ЛУЬІСЬ іепсіз іо іигп т е п 
алуау і г о т Оосі апсі СЬгізі, 

ТЬаі рагі оі іЬе ргорЬесу Ьеге зресіпсаііу 
сопзісіегесі геїаіесі іо Туге; ЛУЬІСЬ п а т е із изесі 
зутЬоІісаПу. Ваіап іЬе БЄУІІ ІЗ сіезідпаіесі іп 
ргорЬесу аз "іЬе кіпд оі Тугиз [ог Туге]". 
(Егекіеі 28:12) ТЬе ьізіЬІе гиіег оі іЬе сііу 
Ьеагіпд іЬаі п а т е \уаз тегеїу, аз іЬе 8сгір-
іигез зіаіе, "іЬе ргіпсе оі Туге." (Егекіеі 28: 2, 
А.Е.У.) Ваіап геЬеІІес! адаіпзі ЛеЬоуаЬ апсі 
іЬегеіоге сіерагіесі І гот іЬе ігие ІаііЬ іолуагсі 
Сосі іЬаі Ье, 8аіап, т ідЬі ї гатс іп Ьитапкіпсі. 
То сіо іЬаі, Ваіап етріоуесі геіідіоп, аз Ьегеіп-
Ьеіоге зіаіесі. Ваіап Ьедап Ьу іеіііпд сіосігіпаї 
Иез гезресііпд ТеЬоуаЬ Сосі, Ьепсе геїідіоиз 
Иез, апсі зисЬ Иез сопзіііиіе іЬе та іп зіоск іп 
ігасіе оі аіі геїідіопз; апсі лукісЬ сіосігіпаї Иез 
аго иііегесі Ьу іЬе ЛУОГСІ апсі аиіЬогііу оі іЬе 
БЄУІІ, апсі поі оп іЬе аиіЬогііу оі іЬе "УУОГСІ 
оі ЛеЬоуаЬ Сосі. Ваіап іпігосіисесі Ьіз Іуіпд сіос
ігіпез іо ЕУЄ ЛУЬЄП Ье заісі: "Уе зЬаІІ поі зигеїу 
сііе; іог Сосі [аз уои, ЕУЄ, саіі Ь і т ] сіоіЬ кполу 
іЬаі іп іЬе сіау уе еаі іЬегеоі іЬеп уоиг еуез 
вЬаІі Ье орепесі; апсі уе зЬаІІ Ье аз досіз, кполу-
іпд доосі апсі ЄУІІ."—Сепезіз 3:4,5. 

ЕУЄ сіезігесі геіідіоп, апсі іЬе БЄУІІ залу іо іі 
іЬаі Ьег сіезіге луаз ІиШИесі. ВЬе луапіесі Асіат 
апсі Ьегзеїі іо Ьееоте тідЬіу опез, "аз досіз," 
апсі поі Ье Іітіієсі іо кполуіпд д'изі ТекоуаЬ 
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ОосГз \У"ОГС1. 8по луапіесі Ьег 'еуез орепесі' апсі 
іо Тшолу доосі апсі ЄУІГ. ТЬе шеге луогзкір оі 
Сосі Ьу оЬесІіепсе іо Ь іт луаз тасіе іо арреаг 
аз ехігете апсі іоо тисЬ іп гезігаіпі оі іЬе 
ІіЬегіу оі ЕУЄ апсі Асіат. Аз "досіз" іЬеу луоиМ 
поі Ье гезігаіпесі, Ьиі луоиісі Ье іпсіерепсіепі апсі 
Ьепсе поі зиЬіесі іо ІЬе "НідЬег РОЛУЄГ". ТЬеп 
іЬеу еоиісі сіо \уЬаі зеетесі гідЬі іп іЬеіг ОЛУП 
еуез, ЄУЄП іо сотрготізіпд Ьеілуееп "доосі апсі 
ЄУІІ". ТЬаі луаз іЬе йгзі іпігосіисііоп оі геіі
діоп іо тапкіпсі. ТЬиз Ваіап, "іЬе кіпд оі 
Тугиз," сгеаіесі апсі изесі геіідіоп аз іке теапз 
оі даіпіпд сопігої оі апсі соттсгеіаіігіпд іке 
Ьитап гасе. ТЬегеіоге босі заісі іо ІЬе БЄУІІ, 
"іЬе кіпд оі Тугиз": "Ву іЬе тиііііисіе оі іЬу 
тегсЬапсІізе іЬеу Ьауе йііесі іЬе тісізі оі іЬее 
ЛУІІЬ УІОІЄПСЄ, апсі іЬои Ьазі зіппесі: іЬегеіоге 
І ЛУШ сазі іЬее аз ргоіапе оиі оі іЬе тоипіаіп 
оі Оосі: апсі І ЛУІІІ сіезігоу іЬее, О соуегіпд 
сЬегиЬ, І гот іЬе тісізі оі ІЬе зіопез оі йге. 
ТЬіпе Ьеагі луаз ііііесі ир Ьесаизе оі іЬу Ьеаиіу; 
іЬои Ьазі соггиріесі іЬу луізсіот Ьу геазоп оі 
іЬу ЬгідЬіпезз: І ЛУШ сазі іЬее іо іЬе дгоипсі, 
І ЛУШ Іау іЬее Ьеіоге кіпдз, ікаі іЬеу т а у Ье-
Ьоісі іЬее." (Егекіеі 28:16,17) ТЬе ргасіісе оі 
геіідіоп Ьасі ііз Ьедіппіпд луііЬ Асіат апсі ЕУЄ. 
ТЬегеЬу іЬеу ехргеззесі ІЬе зеШзЬ сіезіге іо 
Ьауе ІЬаі ЛУЬІСЬ іЬеіг Сгеаіог касі поі діуеп іо 
іЬет. ТЬе ВЄУІГЗ ригрозе іп іпігосіисіпд геіі
діоп луаз іо аііепаіе іЬе СІЄУОІІОП ОІ т а п І гот 
Сосі; апсі іЬів із сопеїизіуе ргооі іЬаі іЬе БЄУІІ 
із іЬе аиіЬог апсі ІаіЬег оі аіі геіідіоп. 

АсІанГз зоп АЬеІ луаз ПЄУЄГ геїідіоиз, Ьесаизе 
Ье луаз Іиііу оЬесІіепі іо апсі ГЄСЄІУЄСІ іке ар-
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ргоуаі о£ Сосі іЬе Сгеаіог. Аі іііе Ьедіппіпд іЬе 
сЬіїсІгеп оі' Асіат ЛУЄГЄ ПОІ еоттегсіаі . ТЬеп 
Саіп Ьедап іо ргасіісе геіідіоп, іп іЬіз, іЬаі Ье 
асіоріесі а Іогт оі луогзЬір, Ьиі луііЬоиі ІаііЬ іп 
Сосі. Не Ьасі по Іоуе Іог Сосі, пог іог іЬе ігие 
луогзЬір оі Сосі. Не ЬгоидЬі ипіо Сосі ап оЯег-
іпд Іог ЛУЬІСЬ оіїегіпд Сосі Ьасі по гезресі. Саіп 
луаз поі 'сіоіпд ЛУЄІГ, апсі ЛеЬоуаЬ заісі іо Ь і т : 
"8іп НеіЬ аі ІЬе сіоог." (Сепезіз 4:3-7) ТЬеп 
ІОПОЛУЄСІ іЬе дгеаі егіте оі тигсіег соттіііесі 
Ьу Саіп, апсі ЛУЬІСІІ луаз іпсіисесі Ьу геіідіоп. 
8іпсе іЬеп геіідіоп апсі тигсіег Ьауе допе Ьапсі 
іп Ьапсі. ТЬеге ПЄУЄГ Ьаз Ьееп а луаг Ьиі іЬаі 
іЬе геїідіопізіз аііетріесі іо Ьіезз ІЬе луаггіпд 
Іасііопз. 

Роїііісз апсі соттегсе ог ігасіе ЛУЄГЄ ^иіск1у 
сієуеіоресі ІЬгоидЬ геіідіоп, апсі іЬіз іог зеШзЬ 
даіп. Саіп Ьиііі а сііу апсі патесі іі Іог Ьіз зоп 
ЕпосЬ, теапіпд "сіесіісаіесі [іо зеШзЬпезз]". 
ТЬеп іЬе дгапсізоп оі Саіп Ьесате "ап іп-
вігисіог оі еуегу агіШсег іп Ьгазз апсі ігоп", 
ЛУЬІСЬ ЛУЄГЄ апсі аге соттегсіаіігесі апсі изесі 
Іог ті ї і іагу ригрозез. (Сепезіз 4: 8-22) Бие іо 
геїідіоиз ргаеіісез іп сіейапсе оі ТеЬоуаЬ Сосі 
іЬе Ьитап гасе Ьесате ІгідЬііиІІу сіедепегаіе. 
ТЬе Йоосі сате апсі сіезігоуесі аіі ргасііііопегз 
оі геіідіоп. глТоаЬ апсі Ьіз ЬоизеЬоІс! гетаіпесі 
ігие іо ЛеЬоуаЬ Сосі, апсі іЬеу луєгє ІЬе опіу 
зигуіуогз оі іЬе дгеаі сіеіиде. ЩаЬ луаз "а 
ргеасЬег оі гідЬіеоизпезз", Ьиі ПЄУЄГ а геїідіоп-
ізі.—2 Реіег 2: 5. 

Іп оЬесііепсе іо Сосі'з еоттапсітепі гТоаЬ 
апсі Ьіз зопз, Іоііолуіпд іЬе Йоосі, Ьедап іо "тиі-
ііріу, апсі герІепізЬ іЬе еагіЬ". (Сепезіз 9:1) 
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8ооп аііег іііе йоосі геіідіоп адаіп сате ргот-
іпепііу іо іііе іоге. Штгосі, іЬе дгеаі-дгапсізоп 
оС ШжЬ, Ьесате іЬе уізіЬІе геїідіоиз іеасіег, апсі 
"Ье Ьедап іо Ье . . . а тідЬіу Ьипіег Ьеіоге іЬе 
Ьогсі". ТЬаі ууаз іЬе ргасіісе оі геіідіоп, Ье
саизе іі риі Штгосі, а сгеаіиге, "Ьеіоге" ог 
зирегіог іо СТОСІ, іЬе Сгеаіог, апсі іі таз а геіі
діоп іо аіі оі Мтгосі'з асітігєгз апсі зиррогіегз. 
ТЬе ригрозе луаз іо іигп егеаіигез а\уау і г о т 
-ТеЬоуаЬ. \УііЬ Штгосі геіідіоп Ьедап іо Ье 
ргасіісесі аііег іЬе Йоосі. Аііег геіідіоп роїііісз 
луаз ^иіекIу етріоуесі апсі іііе роїііісаі гиіе Ьу 
Штгосі іЬе геїідіопізі Ьедап. "Апсі іЬе Ьедіп
піпд оі Ьіз кіпдсіот [роїііісаі гиіе] \таз ВаЬеі." 
ТЬеп соттегсе ^иіск1у сіеуеіоресі, \УЬІСЬ ІЗ ЄУІ-
сіепеесі Ьу Штгосі апсі Ьіз зопз' Ьиіїсііпд сіііез 
апсі Ьгіпдіпд іодеіЬег т а п у реоріе, шЬісЬ адаіп 
^е^иігес1 ігаійе атопдзі іЬет.-Оепезіз 10: 8-12. 

ТЬе Ьиіїсііпд оі іЬе сііу апсі іо\\гег оі ВаЬеі 
\уаз іпсіисесі Ьу геіідіоп, апсі іЬіз із сіеагіу 
вЬоші Ьу іЬе іапдиаде оі іЬе Ьиіїсіегз. "Апсі 
іЬеу заісі, Со іо, Іеі из Ьиіїсі из а сііу, апсі а 
ІОЛУЄГ \уЬо5Є іор т а у геасЬ ипіо Ьеауеп; апсі 
Іеі из т а к е из а пате , іезі ЛУЄ Ье зсаііегесі 
аЬгоас! ироп іЬе іасе оі іЬе УЛІОІЄ еагіЬ." (Сеп
езіз 11: 4) ВаЬ-еІ, ВаЬіІ апсі ВаЬуІоп, аіі теап
іпд іЬе з ате Шпд (Сепезіз 10:10, тагдіп), 
Ігот іЬе Ьедіппіпд зіоосі Іог геіідіоп, роїііісз 
апсі соттегсе, Ьесаизе ІЬе уегу ехргезз риг
розе \газ іо іигп т е п а\\тау І г о т Сосі іп сіейапсе 
оі Ьіз соттапстіепі . ТЬе п а т е Штгосі теапз 
"геЬеІ" ог "геЬеШоиз опе" іЬаі гиіез. Не патесі 
ІЬе Ьедіппіпд оі Ьіз роїііісаі кіпдсіот ВаЬ-еІ, 
\УЬІСЬ т еап і іо Ь іт апсі Ьіз ІОІІОЛУЄГЗ "ТЬе 
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даіе іо Оосі"; ІЬегеіоге а геіідіоп. Іп сіейапсе 
о£ Іііе геїідіоиз азресі оі Нііз огдапігаііоп іііе 
АІтідЬіу Оосі іпіегіегесі апсі Ьгоидіїі аЬоиі іпе 
еопіизіоп оі іопдиез ог Іапдиаде, апсі іЬеге
іоге ІЬе НеЬгелу ЛУОГСІ Іог ВаЬ-еІ теапз "еоп
іизіоп". Всіідіопз Ьауе аїлуауз ЬгоидЬі еопіи
зіоп іо ІЬе реоріе. ТЬе ЛУОГСІ "ВаЬуІоп" теапз 
іЬе з ате аз "ВаЬеі". ТЬе сіеііу ог опе ЛУОГ-
зЬіресІ Ьу іЬаі реоріе луаз "Веі" ог "Вааі", 
ЛУЬІСЬ теапз іЬе ВЄУІІ, іЬе соуеіоиз опе. (8ее 
РгорЬесу, радез 127,128, апсі іЬе зегіріигез 
ІЬеге сііеск) ТЬіз із ІигіЬег ргооі ІЬаі геіідіоп 
із ІЬе ргосіиеі о£ ІЬе ВЄУІІ. Роїііісз апсі сот
тегсе, асісіесі іо геіідіоп, і о г т іЬе еіетепіз 
оі 8аіап'з огдапігаііоп. ЛеЬоуаЬ Оосі, Ьу Ьіз 
ргорЬеі Егекіеі, сіезідпаіез ВаЬуІоп аз "а сііу 
оі тегсЬапіз", "а Іапсі оі ігаЙіс" ог соттегсе. 
—Егекіеі 17:4,12. 

ТЬе іасі іЬаі ТеЬоуаЬ патесі 8аіап іЬе ВЄУІІ 
"ІЬе кіпд оі Тугиз" апсі заісі іо іке ВЄУІІ, "Ву 
іке тиііііисіе оі іЬу тегсЬапсІізе ІЬеу Ьауе Шіесі 
іЬе тісізі оі ІЬее ЛУІІЬ уіоіепсе," із сопсіизіуе 
ргооі іЬаі ІЬе сііу оі Туге ог Тугиз віапсіз Іог 
ог зутЬоІігез ІЬе ВЄУІГЗ огдапігаііоп, луЬісЬ із 
тасіе ир оі геіідіоп (іЬе сЬіеі еіетепі ог Ьіпсі-
іпд ііе), роїііісз, апсі і гате ог соттегсе. А П 
іЬезе ІЬіпдз гесогсіесі іп ІЬе "УУогсі оі Оосі у/еге 
лугіііеп аіогеііте Іог іЬе аісі апсі сотіогі оі 
іЬозе регзопз ПОЛУ оп іЬе еагіЬ ЛУЬО ІОУЄ апсі 
ЗЄГУЄ ТеЬоуаЬ Оосі аз Ье Ьаз соттапсіесі. 

Ееіеггіпд ПОЛУ іо іЬе Іогедоіпд 8сгіріига1 
сіейпіііоп о£ Ьагіоі: ЖЬаї геїідіоиз зузіет 
ехасіїу йіз іЬе ргорЬесіез гесогсіесі іп Оосі'з 
\¥огсі? ТЬеге із Ьиі опе апзлуег, апсі ІЬаі із, 
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ТЬе Е о т а п СаіЬоііс СЬигсЬ огдапігаііоп. Іі 
із а геїідіоиз огдапігаііоп. І і сіаітз іо Ье іЬе 
тоіЬег оі іЬе "СЬгізііап геіідіоп", зо саііесі. 
АП оіЬег геїідіоиз огдапігаііопз іЬаі іаке іЬе 
пате "Скгізііап геіідіоп" аге іке оіГзргіпд оі 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс огдапігаііоп, апсі іЬеге
іоге аіі аге а рагі оі ВаЬуІоп. N0 опе ЛУІІІ ЄУЄП 
а і і етр і іо сіізриіе іЬе Іасі оі іЬе геІаііопзЬір 
оі аіі зо-саііесі "СЬгізііап геїідіопз" іо ІЬе СаіЬ
оііс сЬигсЬ огдапігаііоп. 

ТЬе Е о т а п СаіЬоііс огдапігаііоп із гиіегі Ьу 
іЬе НіегагеЬу, апсі іЬаі огдапігаііоп іпсіиїдез 
апсі рагіісіраіез іп іЬе роїііісаі аііаігз оі аіі 
іЬе паііопз оі еагіЬ. ТЬе Еотап СаіЬоііс сЬигсЬ 
із аізо а дгеаі еоттегсіаі огдапігаііоп. II соп-
іаіпз аіі ІЬе еіетспіз оі ІЬе геїідіоиз огдапіга
ііоп УУЬІСІІ Ьедап ууііЬ Мітгосі апсі оі \УЬІСЬ ІЬе 
ВЄУІІ ІЗ ІЬе іаіЬег. ТЬіз т и з і поі Ье сопзігиесі 
іо теап іЬаі аіі ІЬе реоріе ЛУЬО аге сіотіпаіесі 
Ьу іЬе Е о т а п СаіЬоііс огдапігаііоп, ог \УЬО 
зиррогі ІЬе зате , аге ІЬе \уі11іпд зегуапіз оі 
ІЬе ВЄУІІ. Огеаі питЬегз оі СаіЬоІісз Ьауе Ьееп 
тізіесі апсі \уоеіи11у сіеееіуесі. ТЬе тіїїіопз оі 
реоріе ЛУЬО ЬОІСІ ІО ІЬе СаіЬоііс сЬигсЬ огдапі
гаііоп, азісіе і г о т ІЬе сіегду, аге сіезідпаіесі 
аз "іЬе СаіЬоііс рориіаііоп". Сгеаі питЬегз о£ 
ІЬезе реоріе аге зіпсеге, апсі іі арреагз іо Ье 
іЬе ЬогсГв \УІ11 іо ПОЛУ діуе ІЬет ап оррогіипііу 
іо зее ІЬе ігиіЬ апсі іаке іЬеіг зіапсі оп ІЬе 
зісіе оі Сосі апсі гідЬіеоизпезз. ІМоіЬіпд Ьегеіп 
т и з і Ье сопзігиесі аз ап ехргеззіоп оі Ш ЛУІІІ 
іо\уагс! іпсііуісіиаіз ог регзопз. ТЬе ригрозе оі 
іЬіз риЬНсаііоп із іо ехрозе ІЬе ВЄУІГЗ сіесеіі-
Іиі теіЬосІз, іп огсіег ІЬаі Ьопезі апсі зіпсеге 
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регзопз т а у евсаре Ігіз стісЬез апсі йпсі Иго 
луау іо 1і£е апсі Ьарріпезз. 

ТІїе ргорЬесу сопсегпіпд Туге аррііез іо іпе 
Е о т а п СаіЬоііс геїідіоиз зузіет. 2іс1оп, Ьеіпд 
а пеідЬЬог сііу, рісіигесі оіЬег геїідіопз ІЬаі 
сопзогі ЛУІІЬ апсі орегаіе ЛУІІЬ іііе Е о т а п СаіЬ
оііс огдапігаііоп. ТЬе і е г т "СЬгізіепсІот" із 
а ЛУОГСІ арріуіпд іо іЬозе соипігіез ог паііопз 
луЬегеіп іЬе зо-саііесі "СЬгізііап геіідіоп" із 
ргасіісесі. АП геїідіоиз зузіетз саііесі "СЬгіз
ііап геіідіоп" ргорегіу іаке іЬе п а т е оі іке 
тоіЬег "кагіоі"; ікегеіоге іке і егтз ВаЬуІоп 
апсі Туге арріу іо іЬе 1апсІ8 кполуп аз "Скгіз-
іепсіот". 2іс1оп, Ьауіпд Ьееп Ьиііі Ьеіоге Туге, 
луоиісі ЛУЄІІ рісіиге оіЬег геїідіопз ргасіісесі 
ргіог іо іЬе Ьедіппіпд оі іЬе Еотап СаіЬоііс, 
апсі ЛУЬІСЬ со-орегаіе ЛУІІЬ іЬе Е о т а п СаіЬоііс 
огдапігаііоп. ЛУІіЬ іЬіз іпігосіисіогу а сіеіаііссі 
ехатіпаііоп оі ІЬе ргорЬесу арреагіпд аі іііе 
23с1 сЬаріег оі ІзаіаЬ ргосеесіз; апсі іЬозе ЛУЬО 
геаііу ІОУЄ Сосі ЛУІІІ ригзие іЬіз зіисіу ЛУІІЬ а 
кееп іпіегезі апсі, іі із іо Ье Ьоресі, ЛУІІЬ тисЬ 
ргойі. II гереііііопз арреаг аі сііііегепі ріасез 
уои ЛУІІІ зее іЬаі зиеЬ гереііііопз аге песеззагу 
іп огсіег іо СІГІУЄ Ьоте іЬе роіпі. 

в и к о Е И 
ТЬе ргорЬесу оі іЬе 23с1 сЬаріег оі ІзаіаЬ 

із іпігосіисесі ЛУІІЬ іЬе ЛУОГСІЗ "ТЬе Ьигсісп оі 
Туге". ТЬаі теапз зотеіЬіпд Ьеауу іо Ье Ьогпе 
Ьу апсіепі Туге апсі ІогезЬасІолуз а дгеаіег Ьиг-
сіеп іо Ье Ьогпе Ьу тосіегп Туге. ТЬе ргорЬесу 
аррііез іп а тіпіаіиге луау іо апсіепі Туге, апсі 
і і аррііез оп а Іаг дгеаіег зсаіе іо іЬе Е о т а п 
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СаіЬоііс геїідіоив зувіет апсі іп іЬаі зузіет 
\УШ Ьауе ііз ІиіШІтепі іп сотріеііоп. Сосі Ьаз 
Ьіз О\УП луау іо сопсеаі ІЬе теапіпд оі а ргорЬ
есу ипііі Ьіз сіие і і т е іо геуеаі іі іо іЬозе ЛУЬО 
ІОУЄ Ьіт . І і оі'іеп арреагз іЬаі іЬе ргорЬесу 
із гесогсіесі іп іЬе іпуегзс огсіег, іЬаі із іо зау, 
іЬаі ЛУЬІСЬ аррііез іазі іо іЬе іиіШІтепі оі іЬе 
ргорЬесу іп сотріеііоп арреагз іп іЬе гесогсі 
йгзі, ЛУЬІІЄ іЬаі ЛУЬІСЬ аррііез йгзі арреагз іп 
іЬе СІІУІПЄ гесогсі Іазі. Аі іЬіз роіпі іі зеетз 
\уе11 іо ехатіпе зоте Ьізіогісаі Іасіз аз іЬеу 
арреаг іп іЬе ВіЬІе, апсі ЛУЬІСЬ геїаіе іо апсіепі 
Туге апсі іЬе сіііев аззосіаіесі ЛУІІЬ Ьег. 

2іс1оп луав а зізіег сііу оі апсіепі Туге. Меп 
ЛУЬО Ьиііі сіііез іттесііаіеіу іоііолуіпд іЬе Йоосі 
патесі іЬет іог іЬеіг зопз, ав іі арреагз аі 
Сепезіз 10:1-6, 8,15-19. Г г о т іЬе 8сгіріигез іі 
арреагз ІЬаі Штгосі луаз а соизіп іо іЬе 2ісіо-
піапз апсі аізо іо іЬе Тугіапз. ВоіЬ сіііез ргас
іісесі іЬе геіідіоп ЛУЬІСЬ іЬе ВЄУІІ рготиідаіесі. 
І і із лугіііеп: "АзЬіогеіЬ іЬе досісіезз оі ІЬе 
2іс1опіапв" (1 Кіпдз 11:5); аізо, "іЬе досіз оі 
2іс1оп." (ЛисІдез 10:6) ТЬе Еісіопіапз' геіідіоп 
сіаіез ргасіісаііу І гот іЬе зате і і т е аз ІЬе 
Ьиіїсііпд оі ВаЬеі—Сепезіз 10:10,19; 11:1-9. 

Туге луав Ьиііі Ьу іЬе сіезсепсіапіз оі Сапаап, 
іЬе сигвесі опе. (Сепевіз 9:25) ТЬе НеЬгелу 
ЛУОГСІ іог "Туге" із "Тзоге", апсі теапз "госк". 
ТЬе сііу луав Ьиііі оп а госк івіапсі, ііке а роіпі 
іп іЬе веа, а зЬогі сЬзіапсе і г о т іЬе таіпіапсі 
оі РЬоепісіа. І і Ьесате а луогісі-ітрогіапі сеп-
іег оі соттегсе ог ігаШе ироп ІЬе веаз. ВоиЬі-
Іевв іЬе ВЄУІІ сЬозе іЬів ріаее, а госк, оп лукісЬ 
іо Ьиіїсі Туге, іп тосксгу оі апсі ав а т і т і с 
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оі ЛеЬоуаЬ ОосГз огдапігаііоп іо гиіе, ЛУЬІСЬ ііз 
Ьиііі ироп іЬе Еоск (СЬгізі Лезиз) іакеп оиі 
І гот ЛеЬоуаЬ'в ипіуєгзаі огдапігаііоп, ЛеЬоуаЬ 
Ьітзеїі Ьеіпд іЬе Сгеаі Еоск.—Бапіеі 2: 34, 45. 

ТЬе ЙГЗІ тепііоп оі Туге із аі Лозкиа 19: 29, 
ЛУЬЄГЄІП іі із саііесі "іЬе зігопд сііу". І і луаз 
іпсіисіесі іп іЬе іеггііогу аззідпесі іо іЬе ігіЬе 
оі АзЬег оі іЬе реоріе оі Ізгаек (ЛовЬиа 
19: 24-31) ВоіЬ 2Моп апсі Туге таіпіаіпесі геїі
діоиз іетріез луЬєгєіп іЬеу ргасіісесі іЬе БЄУІІ 
геіідіоп апсі ЛУЬЄГЄ ІЬеу іпуокесі іЬе сіетоп досіз 
іо Ьіезз іЬеіг соттегсіаі ігайіс. (Лоеі 3:4,5) 
ТЬе БЄУІІ луав іЬе ІПУІЗІЬІЄ "кіпд оі Тугиз", 
апсі ІЬе зрігііиаі ІаіЬег оі ІЬе уізіЬІе гиіег оі 
іЬе апсіепі сііу, ЛУЬІСЬ сііу луаз гиіесі Ьу іЬе 
гергезепіаііуе оі іЬе БЄУІІ. ТЬаі гергезепіа-
ІІУЄ із саііесі "іЬе ргіпсе оі Тугиз". (Егекіеі 
28: 2,12) Ноіе ікаі іке "ргіпсе оі Туге" заісі: 
"І а т а Сосі, I зіі іп іке зеаі оі Сосі, іп іке 
тісізі оі іке зеаз [кепсе, аз а зеа досі]." Аізо 
поіе ікаі ЛеЬоуаЬ заісі іо Ь і т : "ТЬои агі а 
т а п , апсі поі Сосі."-—Егекіеі 28: 2. 

ТЬе БЄУІІ заісі оі Ьітзеї і : "І ЛУІІІ Ье Нке ІЬе 
Мозі ИідЬ" (ІзаіаЬ 14:13,14), апсі іЬиз Ье 
сіесіагесі Ьітзеїі іо Ье щиаі їо іЬе АІтідЬіу 
Сосі, ЛеЬоуаЬ. 8аіап іЬе БЄУІІ ІЗ сіезідпаіесі іп 
іЬе 8сгіріигез "іЬе досі оі ІЬіз ЛУОГІСІ" (2 Согіп-
іЬіапз 4:4), іЬаі із, іЬе іпуівіЬІе, врігііиаі гиіег. 
"ТЬе ргіпсе оі Туге" іЬегеіоге ргорЬеіісаІІу 
ріеіигсз іЬе уізіЬІе гергезепіаііуев оі іЬе БЄУІІ 
ЛУЬО сіаіт іо Ье ав досів. ВисЬ а сіаіт із тасіе 
Ьу іЬе Ьеасі оі іЬе Еотап СаіЬоііс геїідіоиз 
огдапігаііоп. ТЬе роре оі Е о т е ог іЬе Е о т а п 
СаіЬоііс огдапігаііоп із сіезідпаіесі Ьу іЬе Шег-
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агсіїу а досі, аз іі із зіаіесі іп Ьізіогу. А Котап 
СаіпоКе аиіЬогііу, Реггагіз' Ессіезіааіісаі Юіс-
ііопагу, зауз: "ТЬе роре із оі зисЬ сіідпііу апсі 
ЬідЬпезв іЬаі Ье із поі зітріу а т а п , Ьиі, аз 
іі ЛУЄГЄ, Сосі, апсі іЬе уісаг оі Оосі. . . , Непсе 
іЬе роре із еголупесі ЛУІІЬ а ігіріе СГОЛУП, аз 
кіпд оі Ьеауеп, оі еагіЬ апсі оі ЬеП. . . . \УЬаі-
ЗОЄУЄГ іке роре сіоез зеетз іо ргосеесі І гот 
іке тоиік оі Оосі. . . . Тке роре із, аз іі ЛУЄГЄ, 
ООСІ оп еагік, іЬе опіу ргіпсе оі іЬе ІаііЬіиІ оі 
СЬгізі, . . . ТЬе роре сап зоте і ітез соипіегасі 
ІЬе сііуіпе іалу." 

\ЛгЬі1е іЬіз ЬідЬ-зоипсііпд сіаіт із тасіе Ьу 
іЬе Котап СаіЬоііс огдапігаііоп Іог іЬе роре, 
т а г к іЬаі іі сіоез поі зау оі луЬаі досі Ье із іЬе 
гергезепіаііуе оп еагіЬ. ТЬе Іасі із, Ье із ІЬе 
гергезепіаііуе оі "іЬе досі оі іЬіз ЛУОГІСІ", ЛУЬО 
іЬе 8егіріигез ЗЬОЛУ із іЬе БЄУІІ. (2 СогіпіЬіапз 
4:4) І і із ^иііе сегіаіп іЬаі іЬе зіпсеге опез 
оі іЬе "СаіЬоііс рориіаііоп" луоиісі поі луііііпдіу 
сіазз апу сгеаіиге аз е^иа1 іо ТеЬоуаЬ, іЬе 
АІтідЬіу Сосі. ТЬеу Ьауе Ьееп сіесеіуесі апсі 
тізіесі Ьу іЬе сіаітз оі іЬе НіегагеЬу. 

ТЬе БЄУІІ Ьаз саизесі іЬе реоріе іо Ье уегу 
зирегзііііоиз ог геїідіоиз. Раиі сате іп сопіасі 
ЛУІІЬ іЬе реоріе оі АіЬепз, ЛУЬО ЛУЄГЄ ргасіісіпд 
іЬе БЄУІІ геіідіоп іп ідпогапсе оі іЬе іасі іЬаі 
іЬеу ЛУЄГЄ рауіпд Ьотаде іо іЬе БЄУІІ. ТО іЬет 
Раиі заісі: "Меп оі АіЬепз, іп аіі іЬіпдз І рєг-
сеіуе іЬаі уе аге уегу геїідіоиз." (Асіз 17:22¬
29, В.У.) АпоіЬег ігапзіаіог гепсісгз іЬе іехі іп 
іЬіз луізе: "НОЛУ . . . ГЄУЄГЄПІ оі іЬе сіетопз 
уе аге, І регсеіуе." (ВоіК) "Меп о£ АіЬепз, І 
регееіуе іЬаі уои аге іп еуегу гезресі гетагк-
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аЬГу геїідіоиз." (ШеутоиіЬ) ТЬіз із Іигікег сог-
гоЬогаііуе ргооі: іЬаі геіідіоп із оі іЬе БЄУІІ 
апсі із іп ехаеі апсі сотріеіе оррозіііоп іо ІЬе 
еоіпгпапопіепі оі АІтідЬіу О-осІ. "ТЬе т а п оі 
зіп" ргаеіісез геіідіоп, асііпд сопігагу іо іЬе 
соттапсітепіз оі Оосі. "ТЬаі т а п оі зіп . . . , 
іЬе зоп оі регсііііоп; ЛУЬО оррозеіЬ апсі ехаїі-
еіЬ Ьітзеїі аЬоуе аіі іЬаі із саііесі Оосі, ог іЬаі 
із луогзЬірресі; зо іЬаі Ье, аз О-осІ, зіііеіЬ іп 
іЬе іетріе оі Оосі, зЬелуіпд Ьітзеїі іЬаі Ье із 
Оосі. Еуеп Ь і т ЛУЬОЗЄ сотіпд із аііег іЬе луогк-
іпд оі 8аіап, УУІІЬ аіі ролуег апсі зідпз апсі Іуіпд 
луопсіегз, апсі ЛУІІЬ аіі сІесеІуаЬІепезз оі ипгідЬі-
еоизпезз іп іЬет іЬаі регізЬ; Ьесаизе іЬеу ге-
СЄІУЄСІ поі іЬе ІОУЄ оі іЬе ігиіЬ [іЬе уегу ор-
розііе оі геіідіоп із ІЬе ІгиіЬ], іЬаі ІЬеу т ідЬі 
Ье зауесі. Апсі Іог іЬіз саизе Сіосі зЬаІІ зепсі 
ІЬет єігопд сіеіизіоп, ІЬаі іЬеу зЬоиІсІ ЬЄІІЄУЄ 
а Не [геїідіоиз іеасЬіпд]." (2 ТЬеззаіопіапз 
2: 3,4, 9-11) ТЬаі сотрапу оі регзопз Іогтіпд 
ог сотрозіпд ІЬе "тап оі зіп" геїіез оп ІЬе 
іеасЬіпдз оі теп , ог ігасііііоп, ЛУЬІСЬ т а к е УОІСІ 
ІЬе ЛУога оі Оод.—8ее радез 303-305. 

Апсіепі Туге, аз ЗЬОЛУП Ьу ІЬе 8сгіріигез, 
сіісі іп іасі сопігої ІЬе соттегсе оі іЬе зеа. 
"ТЬе зеа" зутЬоІісаПу зіапеїз Іог ІЬе реоріе 
ІЬаі Ьеаг ир апсі діуе зиррогі іо ІЬе БЄУІГЗ 
геїідіоиз огдапігаііоп. ТЬегеіоге Туге рісіигез 
геіідіоп соттегеіаіігесі, ІЬаі із іо зау, геїідіоиз 
сіосігіпез апсі сегетопіез апсі зирегзііііопз изесі 
Іог еоттегсіаі ригрозез Іог ІЬе епгісЬтепі оі 
а ІЄЛУ аі ІЬе ехрепве оі іЬе сгесіиіоиз реоріе, 
ЛУЬО аге кері іп зиЬ^есііоп апсі ипсіег сопігої. 
Кеіідіоп ігаШсз іп Ьитапкіпсі, зеїііпд іке диі-
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ІіЬІе апсі сгесгаїоиз реоріе іо іііе ргоіезвіопаї 
роїііісіапз апсі тіїііагізіз. ТЬе геїідіоиз іпзіі-
іиііоп кполуп аз іЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу 
сіаітз іЬаі іЬе Ьеасі оі іЬаі огдапігаііоп із іп-
ІаШЬІе апсі сап зрігііиаііу сіо по лугопд, апсі 
усі іі изез апсі ргаеіісез геіідіоп апсі геїі
діоиз сегетопіез іо соттегсіаііу даіп таіегіаі 
\уеа1ік апсі іо лугопдіиііу сопігої іЬе реоріе. Ііз 
зиЬз'ееіз, іЬаі із, іЬе "СаіЬоііс рориіаііоп", т и з і 
луогзЬір іЬе геїідіоиз іпзіііиііоп, апсі аі іЬе 
зате і і т е іЬозе реоріе аге Іогсесі іо сопігіЬиіе 
ог рау топеу іог ІЬе ир-кеер оі ІЬе іпзіііиііоп. 
"Огдапігесі СЬгізііапііу" зо саііесі, ог "огдап
ігесі геіідіоп", із депегаїїу ипсіегзіоосі іо ет-
Ьгасе іЬе Вотап СаіЬоііс СЬигсЬ, іЬе Сгеек 
ОгіЬосІох СЬигсЬ, апсі іЬе Ргоіезіапі СЬигсЬ; 
Ьиі іЬе Вотап СаіЬоііс огдапігаііоп сіаітз іо 
Ье іЬе огідіпаї сЬигсЬ, іЬе тоіЬег оі іЬе зо-
саііесі "СЬгізііап геіідіоп", апсі іЬаі іЬе оіЬег 
геїідіоиз зузіетз аге Ьег сІаидЬіегз. 

ТЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬе гиііпд 
ролуег оі "СЬгізііап геіідіоп" зо саііесі, із іЬе 
тосіегп "ргіпсе оі Тугиз", іЬе тетЬегз оі іЬе 
НіегагеЬу ЄУЄП діуіпд іЬетвеїуез іЬе ііііе "іЬе 
ргіпсез оі іЬе сЬигсЬ". Мосіегп Туге, ІЬегеіоге, 
із огдапігесі геіідіоп, уізіЬІу гиііпд іЬе реоріе 
ипсіег ііз ІаіЬег ІЬе ІПУІЗІЬІЄ гиіег, "іЬе кіпд 
оі Тугиз," ЛУЬО ІЗ іЬе БЄУІІ. Лезиз дауе іЬіз 
ріаіп зіаістепі сопсегпіпд іЬе ргасііііопегз оі 
геіідіоп іоипсіесі ироп ігасііііоп: " ї е аге оі 
уоиг іаіЬег іЬе СІЄУІІ, апсі іЬе Іизіз оі уоиг 
ІаіЬег уе ЛУІІІ СІО. Не луаз а тигсіегег І гот іЬе 
Ьедіппіпд, апсі акосіе поі іп іЬе ігиіЬ, Ьесаизе 
іЬеге із по ігиіЬ іп Ьіт . Л¥Ьеп Ье вреакеіЬ а 
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Не, Ье зреакеіЬ оі Ьіз ОЛУП: £ОГ Ье із а Ііаг, 
апсі іЬе ІаіЬег о£ іі."—ЛоЬп 8:44. 

Тосіау Ргоіевіапіівт із сіеасі зо Іаг аз іЬе 
ргоіеві адаіпзі іЬе ргасііііопегз оі СаіЬоІісізт 
із сопсегпесі, апсі іЬе Ргоіезіапі сіегду, іо-
деіЬег ЛУІІЬ ІЬе гаЬЬіз оі ІЬе ЛєлуізЬ геїідіопз 
огдапігаііоп, Іоііолу ІЬе Іеасі оі іЬе Котап 
СаіЬоііс огдапігаііоп апсі асі іп Ьагтопу ІЬеге-
ЛУІІЬ. Аіі висЬ ргасіісе геіідіоп, о£ ЛУЬІСЬ іЬе 
БЄУІІ ІЗ іЬе аиііюг. Апсіепі Туге луаз ап орро-
пепі оі Легизаіет, Сосі'з іурісаі огдапігаііоп. 
Мосіегп Туге із ІЬе епету апсі орропепі оі 
іЬе ігие зрігііиаі ЛегизаІет, Сосі'з реоріе оп 
ІЬе еагіЬ.—Егекіеі 26:2. 

"з НІР 5" 
8ауз Лекоуак Ьу Ьіз ргорЬсі: "Нолуї, уе зЬірз 

оі ТагзЬізЬ." (ІзаіаЬ 23:1) ВЬірз аге уеззеїз, 
і тр іетепіз ог іпзігитепіз, зисЬ аз ЛУЄГЄ изесі 
Ьу апсіепі Туге іо саггу оп ііз соттегсе апсі 
ігасіе ироп ІЬе зеаз, апсі іо езіаЬНзЬ еоіопіез 
іп ІЬе Іапсіз гоипсі аЬоиі, іо Ье изесі Іог сот-
тегсіаі ригрозез. Аізо ііз геіідіоп луаз і і т з саг
гіесі апсі зргеасі іо оіЬег ріасез іп ІЬе еагіЬ. 
ТагзЬізЬ арреагз іо Ьауе Ьееп опе оі ІЬе еоі
опіез оі апсіепі Туге у/Ьеге ігаШс луаз саггіесі 
оп. ТагзЬізЬ луав Ьиііі аі ІЬе іаг епсі оі ІЬе 
Месіііеггапеап зеа орровііе і г о т Туге апсі іп 
ІЬе Іапсі зіпсе кполуп аз 8раіп. "ТагзЬівЬ луав 
ІЬу тегсЬапі Ьу геавоп о£ іЬе тиііііисіе о£ аіі 
кіпсі оі гісЬев: ЛУІІЬ ЗІІУЄГ, ігоп, ііп, апсі Іеасі, 
іЬеу ігасіесі іп ІЬу іаігз." (Егекіеі 27:12) Нег 
зкірв ог уеззеїз луоиісі саггу іЬе тегсЬапсІізе 
іп ЛУЬІСЬ зЬе ігаЙіекесІ. Аз а дгеесіу епету оі 
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Легизаіет іі арреагз ІЬаі Туге изесі іпе зЬірв 
ипсіег ііз сопігої іо саггу оп а зіауе ігасіе: 
"Уеа, апсі луЬаі Ьауе уе іо сіо \УІІЬ т е , О Туге, 
апсі 2іс1оп, апсі аіі іЬе соазіз оі Раїезііпе? УУІІІ 
уе гепсіег т е а гесотрепсе? апсі і і уе гесот-
репзе т е , з\уііі1у апсі вреесШу \УШ І геіигп 
уоиг гесотрепсе ироп уоиг ОЛУП Ьеасі: Ьесаиве 
уе Ьауе іакеп т у ЗІІУЄГ апсі т у доісі, апсі Ьауе 
саггіесі іпіо уоиг іетріев т у доосІГу ріеазапі 
іЬіпдз: іЬе сМІсігеп аізо оі ЛіїсІаЬ апсі іЬе сЬії
сІгеп оі Тєгизаіет Ьауе уе зоїсі ипіо іЬе Оге-
сіапв, іЬаі уе т ідЬі гетоуе іЬет іаг і г о т іЬеіг 
Ьогсіег."—«Тоеі 3: 4-6. 

Арріуіпд іЬе ргорЬесу іо тосіегп Туге, іЬе 
Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу огдапігаііоп, іЬе 
"зЬірз оі ТагвЬізЬ" \УЄ11 рісіиге ІЬе ипсіег-
ргіезіз апсі виЬогсІіпаіе огдапігаііопв ууогкіпд 
ипсіег іЬе еоттапсі оі іЬе гиііпд НіегагеЬу, 
УУЬІСЬ ІЗ сіезідпаіесі "ТЬе НіегагеЬу оі Лигіз-
сііеііоп". ТЬе ипсіегргіевіз ог огсіегз ипсіег іЬе 
НіегагеЬу, висЬ аз тіззіопагіез, Л"евиііз апсі 
оіЬегз, аге зепі іо аіі рагіз оі іЬе еагіЬ Ьу ІЬе 
"НіегагеЬу оі Лигівсіісііоп" іо регіогт іЬе тоге 
бігесі \уогк \УІІЬ іЬе реоріе, у/ЬісЬ ів саііесі 
"тізвіопагу луогк", апсі іо соттегсіаііге іке 
реоріе апсі саггу оп а соттегеіаі \уогк ог ігасіе 
іп даікегіпд іп топеу Іог іке ир-кеер апсі зир-
рогі оі ікс НіегагеЬу. ТЬе топкз, Лезиііз, т ів-
віопагіев, ргіезіз, апсі аіі Ііке адепіз луогк ипсіег 
іке еоттапсі ог сіігесііоп оі іке "НіегагеЬу оі 
Лигівсіісііоп", апсі іЬив зисЬ аге іп вутЬої гер-
гезепіесі ав "тагіпегз" о£ іЬе зеа, апсі іЬе луізе 
т е п аге іЬе рііоіз сЬгесііпд іЬе тоуетеп і о£ 
іЬеве зутЬоііс зЬірз: "ТЬе іпЬаЬііапіз оі 2іс1оп 
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апсі Агуасі ЛУЄГЄ іЬу тагіпегз: іЬу ЛУІЗЄ теп , 
0 Тугпз, Іпаі \уеге іп ІЬее, ЛУЄГЄ ІЬу рііоіз." 
—Егекіеі 27:8. 

8иеЬ уеззеїз ог іпзігшпепіз оі іЬе НіегагеЬу 
аге изесі іо Ьоосілуіпк іке соттоп реоріе апсі 
іо сіеаі ЛУІІЬ і к е т апсі іо кеер і к е т іп віауегу 
іо іке гиііпд ролуег оі іке огдапігаііоп. 8исЬ 
ипсіегііпдз сіо іЬе луогк оі тапіриіаііпд іке сот
т о п реоріе ог 8о-са11ес1 "СаіЬоііс рориіаііоп", 
луко рау іЬе ЬШз, апсі іЬе "НіегагеЬу оі Лигіз-
сіісііоп" геарз іЬе еоттегсіаі Ьепейіз. Іп Ьіз 
Ьоок епііііесі ТЬе РагіЬ о/ Оиг РаіЬегз, риЬ-
НзЬесІ йгзі іп 1876, Сагсііпаї СіЬЬопз зауз: "ТЬе 
питЬег оі СаіЬоІісз іп іЬе УУОГІСІ ІЗ еотриіесі 
аі ікгее кипсігесі тіїїіопз." (Раде 10) Тке сіаіт 
із ПОЛУ тасіе ікаі ікеге аге тоге ікап 20,000,000 
01 іке "Саікоііс рориіаііоп" іп іЬе Цпііесі 8іаіез 
аіопе. 8исЬ еопвіііиіе іЬаі ЛУЬІСЬ ІЗ зутЬоІісаПу 
сіезідпаіесі "іЬе зеа", ЛУЬО Ьеаг ир апсі зиррогі 
ІЬе огдапігаііоп; апсі іЬе луогк оі даікегіпд іке 
"СаіЬоііс рориіаііоп" ипсіег іЬе огдапігаііоп 
апсі соїіесііпд іЬе геуепие і гот іЬет із сіопе 
сЬіеЙу Ьу іЬе ипсіегііпдз ог ипсіегргіезіз, ЛУЬІСЬ 
уеззеїз ог "зЬірз" гісіе ироп іЬе зеа. 

ТЬе Іоііолуіпд із а затріе оі луЬаі із соп-
зіапііу Ьеіпд сіопе Ьу іЬе ргіезіз: А СаіЬоііс 
ргіезі кполуп аз "Апікопу О.М.С.", орегаііпд 
І гот Кепіиску, зепі оиі а Іеііег іо іке сгесі-
иіоиз апсі зирегзііііоиз ЬЄКЄУЄГЗ іп іЬе Іаїзе 
"ригдаіогу" сіосігіпе оі іЬе СаіЬоііс геіідіоп, 
ЛУЬІСЬ Іеііег із сіаіесі Ьоиізуіііе, Кепіиску, 8ер-
іетЬег 21,1936. ТЬаі іеііег саііз ироп іЬе сгесі-
иіоиз опез іп іЬезе ЛУОГСІЗ, ІО сіізсЬагде 'уоиг 
сіиіу іолуагсіз уоиг сієаг сіерагіесі, ІУЬО, Ьеіріезз 
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іп іЬеіг ригдаіогу ргізоп, сгауе іЬе геііеі опіу 
Маззез апсі Ргауегз сап Ьгіпд іЬет. . . . Уоиг 
оіРегіпд ЛУІІІ Ьеір іо сотріеіе іЬе Ригдаіогіаі 
Ригзе'. АііасЬесІ іо іЬаі іеііег із а рарег ог 
Ьіапк іо Ье йііесі оиі апсі зідпесі Ьу аіі гесеіу-
іпд іі, зеіііпд ІогіЬ іЬе атоипі оі топеу соп
ігіЬиіесі Іог ІЬе ригдаіогіаі ригзе, апсі оп іЬаі 
рарег арреаг іЬеве ЛУОГСІЗ : "II із зиддезіесі іЬаі 
уои зепсі оиі ог ріесіде ап оіїегіпд оі 25с Іог 
еасЬ п а т е іізіесі." ТЬе рарег ог віір сопіаіпз 
зрасе Іог тоге іЬап ілуепіу патез. Мапу о£ 
ІЬе "СаіЬоііс рориіаііоп" ЛУІІІ сопігіЬиіе а тисЬ 
іагдег з и т іЬап ІЬаі зиддезіесі. Виі зиррозе 
еасЬ опе сопігіЬиіез 25с; іЬаі, ассогсііпд іо ІЬе 
питЬег оі СаіЬоІісз іп ІЬе ЬТпііесі іЗіаіез, луоиісі 
теап йує тіїїіоп сіоііагз, апсі, ассогсііпд іо Саг-
сііпаї ОіЬЬопз5 езі ітаіе оі ІЬе питЬег іп іЬе 
ЛУОГІСІ, луоиШ Ье тоге ІЬап йііу тіїїіоп Атегі
сап сіоііагз аппиаііу. А уегу шжгае соттегсіаі 
зсЬете. І і Ьаз Ьееп ЛУЄІІ заісі ІЬаі ІЬе Вотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу із іЬе гісЬезі іп таіегіаі 
луеаііЬ оі апу іпзіііиііоп оп еагіЬ. Веіідіоп, 
соттегсіаіігесі, із ігиіу ІЬе ВЄУІГЗ зсЬете, апсі 
Сосі сіесіагез іі зо.—Егекіеі 28:16-18. 

"НОЛУ Ь " 
ТЬе ЛУОГСІ "ЬОЛУІ", аз арреагз іп ІЬе ргорЬесу, 

сіеагіу ЗЬОЛУЗ ІЬаі а дгеаі саіатііу ЛУІІІ соте 
ироп тосіегп Туге, іЬаі із, ІЬе Вотап СаіЬоііс 
НіегагеЬу огдапігаііоп, А ЬОЛУІ теапз а луаіі 
оі дгеаі сіізігезз ог сіезраіг. '\УЬеп із ІЬаі ЬОЛУІ 
ІО Ьедіп? Е г о т ІЬе Йегіріигез іі зеетз сегіаіп 
ІЬаі ІЬе сотріеіе Іиїйіітепі оі ІЬіз ргорЬесу із 
аі ІЬе Ьедіппіпд оі АгтадесМоп, іЬаі із, ІЬе 
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Ьедіппіпд оі ІЬе "зігапде асі" оі іЬе АІтідЬіу 
О-осІ. (ІзаіаЬ 28: 21) ТЬе геазоп Іог іЬіз соп-
сіизіоп із зіаіесі'аз ІОІІОЛУЗ: І І арреагз іЬаі 
ТеЬоуаЬ саизесі Ьіз ргорЬесу іо Ье Ьеге ге-
согсіесі іп а таппег іо сопееаі іЬе теапіпд 
іЬегеоі ипііі Ьіз сіие і і т е іог іЬе ипсіегзіапсі-
іпд іо Ье діуеп іо Ьіз реоріе. Іп іЬе ргорЬесу 
Ьеге ипсіег сопзісіегаііоп іЬе еоттапсі іо "ЬОЛУІ" 
(УЄГЗЄ 1) із гесогсіесі іп іЬе ргорЬесу Ьеіоге 
тепііоп із тасіе оі іЬе "зеуепіу уеагз" апсі ІЬе 
зіпдіпд оі "іЬе зопд оі іЬе Ьагіоі" зеі ІогіЬ іп 
ІзаіаЬ 23, уегвез йііееп апсі зіхіееп. ТЬаі сіоез 
поі теап, ЬОЛУЄУЄГ, іЬаі іп іЬе сотріеіе ІиШІІ-
т е п і оі іЬе ргорЬесу іЬе Ьолуїіпд т и з і ргесесіе 
іЬе "зеуепіу уеагз", пог іЬаі ІЬе ЬоуЛіпд т и з і 
сопііпие іог а регіосі оі зеуепіу уеагз еііЬег 
Ьеіоге ог аііег. 

Аз ап ехатріе оі ЬОЛУ ЛеЬоуаЬ саизез ргорЬ
есу іо Ье гесогсіесі апсі геуеаіесі, аііепііоп із 
саііесі іо іЬе сігата оі АЬаЬ апсі ЛегеЬеІ, ЬоіЬ 
оі луЬот ЛУЄГЄ зіаіп Ьеіоге іЬе зеуепіу зопз оі 
АЬаЬ апсі аізо Ьеіоге ІЬе луогзЬірегз оі Вааі 
ЛУЄГЄ зіаіп (2 Кіпдз 9:1-37; 10:1-28); Ьиі поі 
зо іп іЬе сотріеіе іит і ї т еп і оі іЬаі ргорЬеііс 
рісіиге. ТЬе Іиійіітепі ЗЬОЛУЗ іЬе асіз Іазі ге
согсіесі рісіиге іЬаі ЛУЬІСЬ \уак йгзі ІиІйПесі. 
(8ее Уіпсіісаііоп, Воок ТЬгее, радез 41-53.) 
ТЬе ргорЬесу оі іЬе "зеуепіу уеагз" тепііопесі 
Ьу ІзаіаЬ, іп 23:15, соггезропсіз ЛУІІЬ а ііке 
ргорЬесу оі "зеуепіу уеагз" ргорЬезіесІ Ьу Леге-
т іаЬ. (ЛегетіаЬ 25) "уУЬаі із іЬеге сІезсгіЬесі 
Ьу ТегетіаЬ аз сотіпд іо разз аі іЬе епсі оі 
зеуепіу уеагз, із асіиаііу ІиІйПесі іп сотріеііоп 
ргіог іо Агтадесісіоп. Аііепііоп із саііесі іо іЬіз 



'ЗОИО ОЕ ТНЕ НАКЬОТ" 217 

Ьеге тегеїу іо ЗЬОЛУ іЬаі іЬе ргорЬесу аі УЄГЗЄЗ 
1-14 із поі песеззагіїу ІиІйПесі Ьеіоге іЬаі рагі 
оі іЬе ргорЬесу тепііопесі іп уегзез 15-17 іп 
ІзаіаЬ 23. 

Боте і і т е аііег іЬе сіезігисііоп оі апсіепі 
Тегизаіет іп 606 В.С. МеЬиеЬастеггаг іаісі 
зіеде іо апсі вегіоизіу сіатадесі апсіепі Туге. 
ТЬеге луаз іЬеп зоте колуїіпд. (Егекіеі 29:18) 
"Еог іЬиз заііЬ ІЬе Ьогсі Сой, ВеЬоІсІ, І т і ї 
Ьгіпд ироп Тугиз МеЬисЬасігеггаг кіпд оі ВаЬу
Іоп, а кіпд оі кіпдз, І гот іке погіЬ, ЛУІІЬ Ьогзез, 
апсі ЛУІІЬ сЬагіоіз, апсі ЛУІІЬ Ьогзетеп, апсі сот-
рапіез, апсі тисЬ реоріе.'' (Егекіеі 26:7) "Ве
ЬоІсІ, І ЛУІІІ зепсі апсі іаке аіі іке іатіїіев оі іке 
погік, заііЬ іЬе Ьогсі, апсі МеЬисЬасІгеггаг іЬе 
кіпд оі ВаЬуІоп, т у зегуапі, апсі ЛУІІІ Ьгіпд 
іЬет адаіпзі іЬіз Іапсі, апсі адаіпзі іЬе іпЬаЬ-
ііапіз іЬегеоі, апсі адаіпзі аіі іЬезе паііопз 
гоипсі аЬоиі, апсі ЛУІІІ иііегіу сіезігоу іЬет, апд 
таке і к е т ап азіопізктепі, апсі ап кіззіпд, 
апсі регреіиаі сіезоіаііоп. . . . То луіі, Легива-
Іет, апсі іЬе сіііез оі ЛисІаЬ, апсі іЬе кіпдз 
іЬегеоі, апсі іЬе ргіпсез іЬегеоі, іо т а к е іЬет 
а сіезоіаііоп, ап азіопізЬтепі, ап Ьіззіпд, апсі 
а сигзе; аз іі із іЬів сіау; . . . апсі аіі іЬе кіпдз 
оі Тугиз, апсі аіі іке кіпдз оі 2ісіоп, апсі іке 
кіпдз оі іке ізіез лукісЬ аге Ьеуопсі іЬе зеа." 
(ЛегетіаЬ 25:9-35) ТЬіз дгеаі сіізігезз теп
ііопесі Ьу іЬе ргорЬеіз аЬоуе ^иоіес1 сіеагіу 
аррііез іо Агтадесісіоп.—Кеуеіаііоп 16:13-16. 

Іп іЬе уеаг 1848 сіізігезз сате ироп іЬе 
Котап СаіЬоііс огдапігаііоп; аізо іп 1870, апсі 
еопііпиесі тоге ог іезз ипііі 1918; Ьиі висЬ аз 
іЬеп оссиггесі еоиісі іп по луау сотраге ЛУІІЬ 
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луЬаі ЛУІІІ соте іо разз аі Агтадесісіоп. ТЬе 
зпагііпд ог Ьоу/Ипд іЬаі іоок ріаее іп іЬозе 
уеагз соиісі іп по луау сотраге ЛУІІЬ іЬе ЬОЛУІ 
іЬаі луііі до ир ЛУЬЄП ЛеЬоуаЬ іауз луазіе тосі-
егп Туге. ЛУЬеп ЛеЬоуаЬ, Ьу Ьіз ргорЬеі, зауз: 
"НОЛУІ, уе зЬірз оі ТагзЬізЬ, Іог іі [Туге] із 
іаісі луазіе"; луЬєп іЬаі сотез іо разз, зисЬ ЛУІІІ 
саизе тосіегп Туге іо гсаііу ЬОЛУІ. ТЬаі ЬОЛУІ 
ЛУІІІ соте ЛУЬЄП іЬе Огеаіег-іЬап-МеЬиеЬасіпег-
гаг, СЬгізі Лезиз, іЬе Ехесиіог оі ЛеЬоуаЬ'з 
ригрозез, іЬе МідЬіу "уТаггіог, доез іпіо асііоп 
аі іЬе Ьедіппіпд оі Агтадесісіоп. І і із ігие іЬаі 
іЬеге луаз ап а і і етр і Ьу ЛУОГІСІ ролуегз іп 1848 
апсі 1870 іо Іау луазіе іЬе Вотап СаіЬоііс Ніег
агеЬу огдапігаііоп, Ьиі іЬаі сіісі поі зиссеесі. 
ТЬе регтапепі іауіпд іі луазіе ЛУІІІ Ье зисЬ аз 
іо ргосіисе а тідЬіу ЬОЛУІ, апсі іЬаі ЛУІІІ Ье аі 
іЬе Ьедіппіпд оі ЛеІюуаЬ'з "зігапде асі".—Іза
іаЬ 28:21. 

І і із іЬе еоттапсі оі ЛеЬоуаЬ діуеп іо іЬе 
зЬірз оі ТагзЬізЬ іо "ЬОЛУІ, . . . іог іі [Туге] 
із іаісі луазіе, зо іЬаі [іп Туге] іЬеге із по Ьоизе, 
по епіегіпд іп". Ассогсііпд іо Воікегкат ІЬе 
іехі із гепсіегесі іЬиз: "Еог іі із іаісі іоо луазіе 
іо Ье а Ьауеп іо епіег." Іп оіЬег ЛУОГСІЗ, іЬеге 
із по Ьауеп іо епіег Туге, Ьесаизе Туге із сіе
зігоуесі. ТЬе ЬОЛУІ ІЗ Ьесаизе іпсотіпд вЬірз 
ог уеззеїз оі ТагзЬізЬ, іасіеп ЛУІІЬ тегсЬапсІізе, 
соиісі Ітсі по ЬегіЬ пог луЬагі, пог луагеЬоизе 
іп ЛУЬІСЬ ІО риі іЬе тегсЬапсІізе іпіспсіссі Іог 
Туге. ВисЬ із сіие іо іЬе іасі іЬаі Туге апсі Ьег 
опсе ІауогаЬІе розіііоп іп соттегсе апсі іпіег-
соигзе ЛУІІЬ оіЬег соипігіез аге гиіпесі апсі іЬе 
тагкеіз іЬегеоі лугсекссі. ТЬіз із ІигіЬег ргооі 
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іЬаі ІЬе ргіпсе о І Тугиз із а т а п апсі поі а досі'. 
(Егекіеі 2 8 : 9) І і ЛУІІІ ІЬеп сіеагіу арреаг ікаі 
іке іехі (МаііЬелу 1 0 : 1 8 ) оііеп іт^иоіесі , іо 
ЛУІІ, ЧЬе даіез оі ЬеП саппоі ргеуаіі адаіпзі і і / 
каз по арріісаііоп луЬаізоеуег іо іке Еотап 
Саікоііе скигск огдапігаііоп, Ьпі ікаі зиск 
Всгіріигаі іехі каз Ьееп лугопдіиііу аррііесі Ьу 
іке Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу іо сіессгуе іЬе 
реоріе, апсі іЬаі тізарріісаііоп Ьаз гезиііесі іп 
сіееерііоп апсі дгеаі тдигу іо іЬе реоріе. N0 
тоге ЛУШ іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу огдап
ігаііоп саггу оп ііз луогк оі 'епсотраззіпд зеа 
апсі іапсі іо т а к е ргозеіуіез іог кеІГ (Маіікелу 
23:15), Ьесаизе іЬе тосіегп Туге ЛУІІІ Ье сіопе. 
ТЬаі оі песеззііу ЛУІІІ соте аЬоиі Ьу геазоп 
оі іЬе "зігапде асі" оі ТеЬоуаЬ іп сотріеіеіу 
сіезігоуіпд тосіегп Туге, луЬісЬ із іЬе Еотап 
СаіЬоііс огдапігаііоп, зо іЬаі попе сап зеек 
кег ог епіег кег ікегеаііег. 

Тке "Іапсі оі Сургиз", ог ізіапсі зоте і ітез 
саііесі "Скііііт", \уав ІЮГІЬЛУЄЗІ ОІ Туге. Раиі 
заііесі і г о т 2ісіоп "ипсіег Сургиз, Ьесаизе іЬе 
ЛУІПСІЗ ЛУЄГЄ сопігагу". (Асіз 27:4) І і ууав а 
пеаг-Ьу еоіопу сіерепсіепі ироп Туге. І і \уаз 
огідіпаїїу еоіопігесі Ьу ІЬе РЬоепісіапз і г о т 
Туге апсі 2ісІоп. 8аув іЬе ргорЬеі оі Сосі: 
"Егот іЬе Іапсі оі СЬііііт [Сургиз (ЕоїК)] іі 
із геуеаіесі іо іЬет." (ІзаіаЬ 23:1) ТЬіз луоиісі 
теап іЬаі іЬе зЬірз оі ТагзЬізЬ ЛУЄГЄ Ьоипсі 
Іог Туге апсі Іасіеп ЛУІІЬ соттегсе апсі, ЛУЬІІЄ 
риіііпд іп аі іЬе рогі оі СЬііііт ог Сургиз, 
іеагпесі оі іЬе сіевоіаііоп оі Туге апсі іЬаі ІЬеіг 
зЬірз ЛУЄГЄ оиі оі а ,]оЬ Ьесаизе Туге луаз сіопе 
іог. ТЬе герогі оі ІЬе Іасі зЬакез дгеаііу іке 
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сіерепсіепі соїопу. Іп ІЬів соппесііоп іпе ргорЬеі 
оі О-осІ ваув: "ТЬив ваііЬ іііе Ьогсі Оосі іо Тугш, 
ВЬаІі поі іііе ізіез вЬаке аі іііе зоипсі оі ІЬу Іаіі, 
лукеп ІЬе луоипсіесі сгу, лукеп іке зіаидкіег із 
тасіе іп іке тісізі оі ікее? ГТОЛУ зкаїї іке ізіез 
ігетЬІе іп іке сіау оі іку Іаіі; уеа, іке ізіез 
ікаі аге іп іке зеа зкаїї Ье ІгоиЬІесІ аі ІЬу сіе-
рагіиге." (Егекіеі 26:15,18) "АП ІЬе іпЬаЬіі-
апіз оі ІЬе ізіез зЬаІІ Ье азіопізЬесі аі ІЬее, 
апсі ІЬеіг кіпдв зкаїї Ье зоге аігаісі, ІЬеу зЬаіі 
Ье ІгопЬІесі іп іЬеіг соппіепапсе. ТЬе тегсЬапів 
атопд іЬе реоріе зЬаіі Ьівз аі ІЬее; іЬои зЬаіі 
Ье а іеггог, апсі пеуег зЬаіі Ье апу тоге."— 
Егекіеі 27: 35, 36. 

Арріуіпд іків рагі оі іЬе ргорЬесу іо тосіегп 
Туге, ІЬе Котап СаіЬоііс огдапігаііоп, ав іі 
ргорегіу аррііев, іі ЛУІІІ Ье зееп ІЬаі аіі луЬо 
Ьауе сіерепсіесі ироп іЬе Котап СаіЬоііс огдап
ігаііоп, аіі \УЬО Ьауе Ьасі сіеаііпдз ЛУІІЬ ІЬе Ніег
агеЬу Іог веШвЬ даіп, еііЬег роїііісаі ог соттег -
сіаі ог оІЬеглуізе, ЛУІІІ Ье дгеаііу дгіеуесі апсі 
зЬакеп. Еог т а п у уеагз ікаі геїідіопз огдапі
гаііоп Ьаз ЬоавіМІу заісі: 'ТЬе даіев оі ЬеП 
вЬаІі ПЄУЄГ ргеуаіі адаіпві ив'; апсі ПОЛУ поі 
опіу ЛУІІІ ІЬове зееіпд іі до СІОЛУП Ье зЬоскесІ, 
Ьиі іо ІЬет іі ЛУІІІ арреаг уегу вігапде ІЬаі 
висЬ а саіатііу соиісі соте іо ап огдапігаііоп 
ІЬаі сіаітесі іо гергезепі Оосі. ТЬіз іпсіісаіез 
ІЬаі аі ІЬе уегу Ьедіппіпд оі Агтадесісіоп ІЬе 
геїідіоиз огдапігаііопз. ав зисЬ ЛУІІІ регізЬ апсі 
оіЬегз зееіпд іі ЛУІІІ луаік "Апсі іп ІЬеіг луаіііпд 
ІЬеу зЬаіі іаке ир а іатепіаііоп іог іЬее, апсі 
Іатепі оуєг іЬее, зауіпд, \у*Ьаі сііу із Ике 
Тугиз, Ике іке сіезігоуесі іп іке тісізі оі ІЬе 
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зеа?" (Егекіеі 27: 32) "Тке тегеЬапів оі ІЬеве 
іЬіпдз, ЛУЬІСЬ ЛУЄГЄ тасіе гіск Ьу Ьег, вЬаІі віапсі 
аіаг оІІ іог ІЬе іеаг оі Ьег іогтепі, луееріпд 
апсі луаіііпд, апсі вауіпд, АІав, аіав, ікаі дгеаі 
сііу, іЬаі луав СІОІЬЄСІ іп ппе Ипеп, апсі ригріе, 
апсі зсагіеі, апсі сіескесі ЛУІІЬ доісі, апсі ргесіоив 
віопев, апсі реагів! Еог іп опе Ьоиг во дгеаі 
гісЬез ів соте іо поидЬі. Апсі еуегу вЬіртавіег, 
апсі аіі іЬе сотрапу іп вЬірв, апсі ваііогв, апсі 
аз т а п у ав ігасіе Ьу веа, зіоосі аіаг оіі, апсі 
сгіесі луЬєп ІЬеу залу іЬе втоке оі кег Ьигпіпд, 
вауіпд, Л¥Ьаі сііу ів Ііке ипіо іЬіз дгеаі сііу! 
Апсі ІЬеу саві сіиві оп ІЬеіг Ьеасіз, апсі сгіесі, 
луееріпд апсі луаіііпд, вауіпд, Аіаз, аіаз, іЬаі 
дгеаі сііу, ЛУЬЄГЄІП ЛУЄГЄ тасіе гісЬ аіі ІЬаі Ьасі 
вЬірз іп ІЬе зеа Ьу геавоп оі Ьег совіїіпезв! 
іог іп опе Ьоиг із вЬе тасіе сіезоіаіе."—КЄУ-
еіаііоп 18:15-19, 

Кеіідіоп Ьав Ьееп а теапз етріоуесі Ьу іЬе 
ВЄУІІ ІО Ьиіїсі Ьів тідЬіу огдапігаііоп оп еагіЬ, 
ЛУЬІСЬ Ьаз сіесеіуесі тіШопз; апсі геіідіоп апсі 
геїідіопівів, ассогсііпд іо ІЬе ргорЬееіез оі Сгосі, 
ЛУШ Ье ІЬе іігзі оі 8аіап'з огдапігаііоп іо Ье 
сіезігоуесі аі іЬе Ьедіппіпд оі Агтадесісіоп. 

ОІШРОІІНОЕО 
ТеЬоуаЬ, Ьу Ьів ргорЬеі, іЬеп асісігевзез ІЬе 

зиррогіегз оі Туге, ЬоіЬ апсіепі апсі тосіегп, 
іп ІЬезе ЛУОГСІВ: "Ве зіііі [віїепі (тагдіп), сїитЬ 
(Воік.)], уе іпЬаЬііапів оі ІЬе ізіе; іЬои луЬот 
ІЬе тегсЬапів оі 2ісіоп, ІЬаі разв ОУЄГ ІЬе зеа, 
Ьауе герІепівЬеск" (ІзаіаЬ 23:2) ТЬіз віїепсе 
ог сштЬпевв із Ьесаизе оі ТеЬоуаЬ'в "зігапде 
асі" ІЬеп Ьедип. (ІваіаЬ 28: 21) Мапу сгесіиіоиз 
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апсі диШЬІе регзопз, апсі рагіісиїагіу іпе роїііі-
сіапз апсі соттегсіаі діапіз, ПОЛУ Іоок іо іке 
Е о т а п Саікоііс Ніегагску, іке тосіегп Туго, 
іо риіі і к е т ікгоидЬ ікеіг сгіііісиїііев, Ьиі ЛУЬЄП 
іЬеу зее ЛеЬоуаЬ зігіке СІОЛУП ікаі огдапігаііоп, 
ЛУЬІСЬ Ьаз сіаітесі іо Ье іпуиІпегаЬІе, іЬеу ЛУІІІ 
Ье дгеаііу азіопізЬесі апсі сіитіоипсіесі. ТЬеп 
іп сіізігезз іЬеу ЛУШ зау, ассогсііпд іо Оосі'з 
ргорЬеі: "ЛУе Іоокесі іог реасе, Ьиі по доо<1 
с а т е ; апсі Іог а і і т е оі ЬеаііЬ, апсі ЬеЬокІ 
ігоиЬІе !"—ТегетіаЬ 8:14,15. 

ТЬе ЛУОГСІЗ оі ІзаіаЬ'з ргорЬесу Ьеге сопзісі-
егесі, іо ЛУІІ, "уе іпЬаЬііапіз оі іЬе ізіе" (уз. 2), 
тапііезіїу т еап іп іЬе йпаї ІиіШІтепі іЬозе 
пеаг іЬе НіегагеЬу апсі ЛУЬО Ьауе Ьееп Іоокіпд 
іо іке Ніегагску іог Ьеір, ргоіесііоп апсі заіеіу, 
еуеп аз СЬііііт ог Сургиз луаз пеаг іо Туге 
апсі сіерепсіесі ироп Туге. ТЬозе сіозе ог пеаг-
Ьу апсі сіерепсіепі ироп ІЬе шаіп огдапігаііоп, 
Ьеіпд оі іЬе з ате зігіре, рісіиге іЬе тЄЛУІЗЬ 
апсі Ргоіезіапі сіегду апсі оіЬег аіііез оі іЬе 
НіегагеЬу ЛУЬО іад аіопд ЬеЬіпсІ іЬе НіегагеЬу 
аі іЬе ргезепі і і т е іо сіо іЬе ЬісШпд оі іЬе оИ 
"ЛУЬОГЄ". (Егекіеі 27:8) Ткеу Ьауе ЬеГресІ іо 
герІепізЬ ІЬе соііегз оі іЬе НіегагеЬу, апсі 
Ьепее ЛеЬоуаЬ'з "зігапде асі" із адаіпзі поі 
опіу Туге Ьиі іЬе 2ісіопіапз апсі оіЬег аШез, 
аз Ье сіесіагез іп Ьіз ргорЬесу: "Апсі аіі іЬе 
кіпдз оі Тугиз, апсі аіі іЬе кіпдз оі 2іс1оп, апсі 
іке кіпдз оі іке ізіез луЬісЬ аге Ьеуопсі іЬе зеа." 
—ТегетіаЬ 25: 22. 

Тосіау іЬе зо-саііесі "Ргоіезіапіз" апсі іЬе 
ТІСІСІІЗЬ сіегду орепіу со-орегаіе ЛУІІЬ апсі ріау 
іпіо іЬе Ьапсіз оі іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу 
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Ике іооїікЬ зітріеіопз апсі ІЬегеЬу аісі іке Ніег
агску іо саггу оп кег соттегсіаі, геїідіоиз ігаі-
йе апсі іпсгеазе кег геуепие. Соттегсіаі геіі
діоп із іке зіоск іп ігасіе оі аіі зиск шегскапіз. 
Тке Ніегагску іакез іке Іеасі, апсі іке вітріе-
іопз ІОІІОУУ. Тке Ніегагску із ПОЛУ іакіпд іке 
Іеасі іп сотриїзогу Йад-заіиііпд, апсі іп Ьиіїсі
іпд ітадез ог топитепіз , висЬ ав \уЬаі ів по\у 
ууісіеіу асгуегіівесі іо Ье Ьиііі а і ЛУавЬіпдіоп, 
Б. С.; апсі іЬе сіегду оі іЬе зо-саііесі "Ргоіев-
іапі" апсі УісісІізЬ огдапігаііопв іаіі іп Ііпе апсі 
сіо луЬаі іЬеу аге іоЙ, апсі УУЬЄП ІЬе "васкЬиі" 
воипсіз іЬеу іаіі СІОЛУП апсі луогзЬір. (Вапіеі 
3:5) Роог вітріеіопв! 

ТЬе ВЄУІГЗ ригрове, апсі ІЬегеіоге іЬе риг
розе оі Ьіз іпзігитепіз, ЛУЬО аге "епетіев", іп 
іЬив такіпд тегскапсіізе оі іке реоріе, із іо 
кеер іЬет іп виЬз'есііоп апсі іо Ьиіїсі ир апсі 
зиррогі іЬе Котап СаіЬоііс огдапігаііоп оп 
еагіЬ. ТЬаі рагі оі іЬе ргорЬесу сопсегпіпд 
"Ьіге" ог "тегсЬапсІізе" арреагз іо Ьауе іиі
ШІтепі сіигіпд ІЬе регіосі оі і і т е ЛУЬЄП іЬе 
Ьагіоі віпдв, аз тагкесі іп іке гесогсі аі ІзаіаЬ 
23:15,16. ТЬів асісів ІигіЬег Іогсе іо іЬе соп-
сіизіоп іЬаі ргорЬесу саппоі Ье ипсіегвіоосі 
ипііі ІиІйПесі ог іп соигве оі іиійіітепі. Виі 
Іеі іі Ье ипсіегвіоосі апсі кері іп тіпсі ікаі іків 
ргорЬесу т і ї поі Ье арргесіаіесі Ьу тегеїу 
сазиаі геасііпд. Сагеіиі віисіу із ^е^иі^ес1. ТЬе 
ІиіШІтепі сіоез поі соте сЬгопоІодісаІІу іп ІЬе 
огсіег оі гесогсііпд оі іЬе ргорЬесу; Ьиі іі ар-
реагв Ьеііег Ьеге іо ргосеесі УУІІЬ іЬе зіисіу іп 
іЬе огсіег іп ЛУЬІСЬ іЬе ргорЬесу із гесогсіесі іп 
іЬе ВіЬІе, гідЬИу сііуісііпд іі іп Ьагтопу ЛУІІЬ 
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іпе Іасів апсі ІЬе Всгіріигез, апсі ІЬегеЬу іосаіе 
іЬе ііше оі іЬе ІиШІІтепі. Іп ЬгіеІ іЬе ІиіШІ
т е п і о£ іЬе ргорЬесу І гот уегвез 15 апсі 16 
ргееесіез іЬе іиШІІтепі оі іЬе ргесесііпд уегзез 
оі іЬе зате сЬаріег. Ееасі сагеіиііу ІЬе епііге 
зсгіріиге іехі аі ІзаіаЬ, ілуепіу-іЬігсі сЬаріег. 

ТЬе реоріез оі еагіЬ, Нкепесі іо іЬе зеа іЬаі 
Ьеагз ир іЬе зЬірз оі соттегсе, Ьауе Ьееп изесі 
аз тегсЬапсІізе апсі Іог даіп Ьу іЬе Ьід еіегду 
оі іЬе геїідіоиз зузіетз, ЛУЬІСЬ аге ЬгоидЬі 
іпіо Ьеіпд Ьу 8аіап іЬе досі оі іЬіз ЛУОГІСІ. 8ауз 
ТеЬоуаЬ Ьу Ьіз ргорЬеі іп соппесііоп ЬЄГЄЛУІІЬ : 
"Апсі Ьу дгеаі луаіегз іЬе зеесі оі 8іЬог [іЬе 
дгаіп оі ВЬіЬог (ВоіЬ.)], іЬе Ьагуезі оі іЬе 
ГГУЄГ [Ьагуезі оі іЬе №1е (В.У. апсі ВоіЬ.)], 
із Ьег геуепие; апсі зЬе із [луаз (В.У.)] а т а г і 
оі паііопз." (ІзаіаЬ 2 3 : 3 ) ТЬе Ьогсі заісі іо 
ЛозЬиа: "8іЬог . . . із Ьеіоге Едурі." (ЛозЬиа 
1 3 : 3 ) Едурі луаз а соттегсіаі ЛУОГІСІ ролуег. 
Туге Ьасі сіеаііпдз ЛУІІЬ Едурі, ЛУЬІСЬ зутЬоІ-
І2ез іЬе ВЄУІГЗ ЛУОГІСІ ролуег апсі ЛУЬІСЬ луаз 
ЬгоидЬі іпіо асііоп апсі етріоуесі іо гергоасЬ 
іЬе п а т е оі ЛеЬоуаЬ (тосі. 

І і із лугіііеп сопсегпіпд апсіепі Едурі іЬаі 
ііз аппиаі геуепие атоипіесі іо арргохітаіеіу 
$20,000,000 ог іЬаі ЛУЬІСЬ із е^иІVа1епі іо іЬаі 
зит . Едурі луав а дгеаі тагке і Іог іЬе сот
тегсе оі іЬе паііопв, Сотраге іЬезе іасіз ЛУІІЬ 
іЬе соттегсіаі ігаійс оі іЬе Котап СаіЬоііс 
НіегагеЬу. ТЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу Ьаз, 
апсі іог а Іопд ЛУЬІІЄ Ьаз Ьасі, сіеаііпдз ЛУІІЬ Від 
Визіпевв ог тідЬіу соттегсе оі іЬе ЛУОГІСІ, 
тетЬегз оі іЬе НіегагеЬу Ьеіпд іагде ІПУЄЗ-
іогв іп іЬе соттегсіаі ігабіс оі іЬе ЛУОГІСІ. ТЬе 
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Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу Ьаз Ьееп апсі із а 
тагкс і іог аіі ікс ЛУОГІСІ, сісаііпд іп апсі тапір-
иіаііпд іке реоріе, апсі рагіісиїагіу іЬе "СаіЬ
оііс рориіаііоп", апсі сіоіпд іЬіз іог ііз ОЛУП 
зеШзЬ даіп. Роїііісіапз оі аН паііопз гіпсі іЬе 
НіегагеЬу ЬоіЬ роІііісаИу апсі ґтапсіаііу асі-
уапіадеоиз іо іЬет. Вісіаіогз іп рагіісиіаг Гіпсі 
а вігопд аііу іп іЬе НіегагеЬу, апсі іі ЛУІІІ Ье 
депегаїїу іоипсі іЬаі іЬезе сіісіаіогз аге Ьаскесі 
ир апсі зиррогіесі апсі риі іп ролуег Ьу іЬе 
НіегагеЬу. ОіЬег геїідіоиз огдапігаііопз аі ІЬе 
ргезепі, іЬе УісМівЬ апсі Ргоіезіапіз, сіеаі ЛУІІЬ 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу Ьесаизе іі ар
реагз іо іЬет іо Ье іо іЬеіг зеШзЬ асіуапіаде. 

ЛУШ іЬе УісІсіізЬ апсі іЬе Ргоіезіапі еіегду 
иііітаіеіу ііпсі іі асіуапіадеоиз іо Нпк іЬет-
ЗЄІУЄЗ іо іке Ніегагску апсі Ье сіісіаіесі іо Ьу 
іЬе Ніегагску оі іЬе СаіЬоііс огдапігаііоп? Іп 
апзлуег іо іЬаі диевііоп ТеЬоуаЬ зауз Ьу Ьіз 
ргорЬеі: "Ве іЬои азЬатесІ, О Исіоп [Тигп 
іЬои раїе, О Еісіоп (Еоіїг.)]; Іог іЬе зеа ЬаіЬ 
врокеп, ЄУЄП іке зігепдіЬ оі іЬе зеа, зауіпд, 
І ігауаіі поі, пог Ьгіпд ІогіЬ сЬіїсІгеп, пеііЬег 
сіо І поигізЬ ир уоипд теп , пог Ьгіпд ир УІГ-
діпз."—ІзаіаЬ 23: 4. 

Іпзіеасі оі Ьеіпд ЬепеЯіесІ іЬозе сіирез апсі 
аШез оі іЬе Е о т а п СаіЬоііс Ніегагску т і ї Ье
еоте раїе оі Іасе апсі дголу зіск ЛУЬЄП іЬеу зее 
ІЬе ролуег оі іЬе НіегагеЬу уіекііпд іо ЛеЬо-
уаЬ'з "зігапде луогк", ПОЛУ Ьеіпд саггіесі оп, 
апсі іЬеу ЛУШ Ье дгеаііу зЬакеп луіік зкате апсі 
Ьитіїіаііоп ЛУЬЄП ІЬеу оЬзегуе іЬе Ьедіппіпд оі 
ЗеЬоуаЬ'з "зігапде асі". Еесепііу іЬе ргезісіепі 
оі іЬе Шііесі Віаіез Ьаз асіуізесі іЬе асіорііоп 
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оі іііе "доосі пеідЬЬог" роїісу Ьеілуееп аіі геїі
діоиз огдапігаііопз апсі іпаі іпеу ргосеесі іп 
ипііу іп іЬеіг соигзе оі асііоп. ТЬаі ЛУІІІ ргоуе 
іо Ье уегу Ьасі асіуісе, аз тапу ЛУІІІ Іаіег сііз-
соуег. ТЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу полу іаке 
іЬе Іеасі іп ап аддгеззіуе сатраідп адаіпзі аіі 
луко сіо поі іаіі іп Ііпе ЛУІІЬ ікеіг зсЬетез, апсі 
іп іЬіз сатраідп іЬе оіЬег геїідіопізіз ігаіі 
аіопд. Еуегуопе іосіау ЛУЬО ЛУІІІ поі зиррогі 
іЬе геїідіопізіз із сіепоипсесі аз "гесі" ог "сот-

типізі", еуеп Зе-
ЬоуаЬ'з луііпеззез 
Ьеіпд сіаззесі Ьу 
іЬе геїідіопізіз аз 
з и с Ь , а І і Ь о и д Ь 
іЬозе ге ї ід іоп із і з 
юакіпд ІЬезе іаїзе 
сЬагдез ЛУЄІІ кполу 
ікаі Лекоуак'з ЛУІІ-
пеззез Ьауе по рагі 
луЬаізоеуег ЛУІІЬ 
ІЬе роїііісаі айаігз 
оі іЬе ЛУОГІСІ. ТЬе 
НіегагеЬу ІОПОЛУ 
ІЬе соигзе оі іЬеіг 
іаіЬег іЬе БЄУІІ іп 
такіпд зиск іаїзе 
сЬагдез. 

АиШбі 
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Ціїсіег іііе ВЄУІГЗ луііу апсі сіесерііуе іпйи
епсе іііе реоріе іп депегаї, ЛУЬІСЬ аге изесі іо 
Ьеаг ир апсі зиррогі іЬе геїідіоиз зузіетз іЬаі 
епдаде іп ігаіїіс, Ьауе Ьееп сіесеіуесі апсі Ьііпсіесі 
іпіо Іоііолуіпд зисЬ а соигзе. ТЬе і і т е із сег
іаіп іо соте, ЬОЛУЄУЄГ, ЛУЬЄП іЬе іоііолуіпд рагі 
оі іЬе ргорЬесу ЛУІІІ Ье ІиІйПесі, іо ЛУІІ: "ТЬе 
зеа ЬаіЬ зрокеп, ЄУЄП іііе вігепдіЬ оі іЬе зеа"; 
іЬаі із іо зау, іЬе зіпсеге реоріе ЛУЬО ІОУЄ гідЬі-
еоизпсзз ЛУІІІ Ьгеак алуау і г о т іЬе геїідіоиз 
ргізоп коизе апсі зреак адаіпзі ікаі луіскесі 
огдапігаііоп. ТЬозе ЛУЬО сотрозе іііе "дгеаі 
тиііііисіе" (Ееуеіаііоп 7 : 9), аз луаіегз, аге йгзі 
іигпесі алуау І гот іііе зиррогі оі іЬе геїідіоп
ізіз апсі діує іЬеіг СІЄУОІІОП іо ЛеЬоуаЬ Сосі 
апсі СЬгізі Лезиз. ТЬеп ЛУІІІ ІОІІОЛУ іп сіие і і т е 
іЬе таззез ЛУЬО ЛУІІІ гепоипсе апсі іигп алуау 
і г о т апсі адаіпзі іЬе геїідіопізіз. ТЬіз ргорЬ
есу ЗЬОЛУЗ іЬаі іп СосРв сіие і і т е іЬе геїаііоп-
зЬір оі ІЬе зіпсеге реоріе ЛУІІЬ іЬе геїідіопізіз 
ЛУШ Ье Ьгокеп оЯ. "Тке зеа" (ікаі із, іке рео
ріе изесі апсі ехріоіієсі Ьу іЬе БЄУІІ ІО тоіЬег, 
поигізЬ апсі зиррогі іЬе геїідіоиз зузіетз, апсі 
ЛУЬО Ьауе Ьееп гиіесі) Ьееоте іЬе гиіегз ог 
"кіпдз" ікаі ЛУІІІ іигп адаіпзі іЬе оісі "ЛУЬОГЄ" 
апсі сіізсіаіт апу геІаііопзЬір луЬаізоеуег іо 
Ьег.—Ееуеіаііоп 17:16-18. 

МеЬисЬасІпеггаг, аііег Іауіпд зіеде іо апсіепі 
Туге, іпуасіесі Едурі. (Егекіеі 29:18-20) ТЬе 
Іаіі оі геїідіопізіз, рагіісиїагіу іііе Е о т а п СаіЬ
оііс НіегагеЬу огдапігаііоп, ЛУІІІ ргесесіе іЬе 
сіезігисііоп оі іЬе роїііісаі апсі соттегсіаі еіе-
тепіз оі 8аіап'з уізіЬІе огдапігаііоп, апсі зисЬ 
ЛУІІІ Ьгіпд дгеаі раіп апсі азіопізЬтепі іо іЬе 
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іаііег; аз іі із лугіііеп: "Аз аі іЬе герогі соп
сегпіпд Едурі, зо зііаіі іпеу Ье зогеіу раіпесі 
аі іЬе герогі оі Туге." (ІзаіаЬ 23:5) ТЬе ге
рогі Ьеге тепііопесі із сопсегпіпд іЬе Ьедіп
піпд оі ЛеЬоуаЬ'з "зігапде асі". ТЬіз іехі, ас
согсііпд іо іЬе ЕеьізеЛ Уегзіоп, геасіз: "ЛУЬеп 
іЬе герогі сотеіЬ іо Едурі, іЬеу зЬаіі Ье зогеіу 
раіпесі аі іЬе герогі оі Туге." ТЬе іаіі оі іЬе 
Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬе геїідіоиз огдап
ігаііоп, ЛУІІІ Ьгіпд дгеаі раіп іо іЬе гетаіпіпд 
рогііопз оі Ваіап'з уізіЬІе огдапігаііоп, Ьесаизе 
іЬеу ЛУІІІ оЬзегуе іЬе аЬіІііу о£ ЛеЬоуаЬ'в Ехе-
еиііопег іо регіогт ТеЬоуаЬ'з "зігапде асі" аі 
Агтадесісіоп, апсі іі ЛУІІІ Ье еуісіепі іо іЬе ге
таіпіпд опез іЬаі іЬеу Ьауе по ролуег іо рго-
іесі ІЬЄШЗЄІУЄЗ апсі іЬаі іЬеіг іигп Іог сіезігис
ііоп із пехі. ТЬіз сопсіизіоп із аЬипсІапіІу зир-
рогіесі Ьу оіЬег зсгіріигез.-ЕеуеІаііоп 18: 9-19. 

Тосіау ЛеЬоуаЬ'з луііпезеез іп еуегу рагі оі 
іЬе еагіЬ аге Ьеіпд регзесиіесі Ьу іЬе Е о т а п 
СаіЬоііс НіегагеЬу апсі аШез, апсі ІЬе Ніег
агеЬу геїідіоиз огдапігаііоп із ІЬе сЬіеі лгізіЬІе 
іпзігитепі оі іЬе Г)еуі1 ЛУЬІСЬ Ьгіпдз іпіо асііоп 
адаіпзі ЛеЬоуаЬ'з ЛУІІПЄЗЗЄЗ іЬе роїііісаі апсі 
соттегсіаі еіетепіз, апсі іодеіЬег іЬеу зеек іо 
т а к е іке Ьигсіеп дгеаі ироп іЬе Ьаск оі іЬозе 
ЛУЬО ІОУЄ апсі ЗЄГУЄ ЛеЬоуаЬ. Апсі ПОЛУ іп іЬів 
Ьоиг оі дгеаі сіізігезз іЬе ігие реоріе оі ЛеЬо
уаЬ Сосі дгеаііу геіоісе Ьесаизе, ігие іо іЬе 
рготізе оі іЬе АІтідЬіу Сосі, дгеаіег Ьоре апсі 
$ігепдіЬ із діу«п іо іЬет Ьу геуеаііпд іо іЬет 
ап ипсіегзіапсііпд оі Ьіз ргорЬесу. "ТЬе Ьогсі 
ЛУІІІ діуе вігепдіЬ ипіо Ьіз реоріе; іЬе Ьогсі 
ЛУІІІ Ьіезз Ьіз реоріе ЛУІІЬ реасе." (Рза їт 29:11) 
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Т І 1 0 8 Є ЛуЬо ПОЛУ СІЄУОІЄ ІЬЄШЗЄГУЄЗ ЄПІІГЄІу ІО 
ЛеЬоуаЬ апсі Ьіз Кіпд, апсі ЛУЬО сопііпие іо 
таіпіаіп іііеіг іпіедгііу іолуагсі Оосі, гезоісе іо 
Ье соипіесі луогіЬу оі зиіїегіпд воте оі іЬе ге-
ргоасЬез іЬаі сате ироп СЬгіві Лезив. ТЬеу 
аге іиііу асіуівесі іЬаі СЬгізі Тевиз іЬе Кіпд 
із ироп Ьіз ІЬгопе апсі Ьав даіЬегесі ипіо Ьіт
веїі іЬове оі Ьіз гоуаі Ьоизе, луЬот Ье іеасіз 
апсі сотіогів. КОЛУ ЛеЬоуаЬ ІЬгоидЬ СЬгіві 
Леви8 ів геуеаііпд іо Ьів реоріе а кполуіесіде 
апсі арргесіаііоп оі Ьів ргорЬесіев ЬісМеп іп 
і ітез оі оісі, апсі Ьу іЬіз кполуіесіде іЬе ІаііЬ
іиІ Ьауе іпсгеазесі Ьоре. 

ЛеЬоуаЬ'в сіие і і т е Ьауіпд аггіуесі іо т а к е 
сіеаг іЬе теапіпд оі зисЬ ргорЬеііс рісіигез, 
Ье дгапіз іо іЬове ЛУЬО ІОУЄ апсі ЗЄГУЄ Ь і т іЬе 
ргіуііеде оі зееіпд іЬе теапіпд ІЬегеоі. ТЬіз 
ргіуііеде із поі діуеп іо іЬе 8еШвЬ апсі зирег-
сгііісаі опев, Ьиі іо іЬове ЛУЬО ІОУЄ СОСІ. Іп 
іЬезе "регіїоив і і тез" Сосі дгапіз іЬів Іауог іо 
іЬозе ЛУЬО ІаііЬіиІІу зегуе Ьіт , іЬаі іЬеу т а у 
Ьауе сотіогі апсі іЬаі ІЬеіг Ьоре т а у Ье вігопд. 
ТЬе Е о т а п СаіЬоііс огдапігаііоп, іЬе тоіЬег 
апсі Іеасіег оі геїідіоив огдапігаііопз, із уегу 
аггодапі, Ьоавііиі, зсогпіиі апсі уісіоив, апсі 
асііпд іп иііег сіеііапсе оі ОосГв соттапсітепіз. 
ТЬе уеззеїз ог іпзігитепів етріоуесі Ьу іЬе 
Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу ЛУЬО сіо іЬе Ніег-
агеЬу'з Ьісісііпд Іікслуіве асі уіеіоизіу апсі луіік-
оиі гедагсі іо іке гідкіз оі оікегз апсі луЬоІІу 
сопігагу іо іЬе "УУОГСІ ОІ СОСІ. ТЬе ргорЬесу 
аі іЬе 23сі сЬаріег оі ІзаіаЬ, аі іЬіз роіпі, соп-
ііпиез іо зреак оі іке сопсііііопз оі іЬе Ніег
агеЬу апсі іЬеіг аіііез, апсі іЬе і і т е із і т т е -
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сТіаіеТу Ьеіоге апсі аі іЬе Ьедіппіпд оі Агта
десісіоп. 

СЬііііт луаз іЬе івіапсі пеагезі іо Туге, ЛУЬІІЄ 
ТагзЬізЬ луаз аі іЬе оррозііе епсі оі ІЬе Сгеаі 
ог Месіііеггапеап зеа. То деі і г о т Туге іо Таг
зЬізЬ опе т и з і ігауеі іЬе іиіі ІепдіЬ оі іЬе Месіі
іеггапеап зеа. І і із ипсіегвіоосі іЬаі ТагзЬізЬ 
луаз а соїопу зііиаіссі оп іЬе соазі оі Б р а т апсі 
Ьеіопдіпд іо Туге апсі 2і<1оп. ЛопаЬ іоок вЬір 
Іог ТагзЬізЬ, іп огсіег іо Оее іаг алуау І гот Ьів 
азвідпесі сіиіу. (ЛопаЬ 1: 3) 8ауз іЬе ргорЬеі 
(ІваіаЬ 23: 6): "Равв уе ОУЄГ ІО ТагзЬівЬ; ЬОЛУІ, 
уе іпЬаЬііапів оі іЬе ізіс." "Разв уе ОУЄГ ІО 
ТагзЬівЬ, ЬОЛУІ, уе іпЬаЬііапіз оі іЬе соазі." 
—Воіїїегіїат. 

Іп іЬе ІиІіШтепі оі іЬіз рагі оі іЬе ргорЬесу 
іЬе Іеввег апсі сіерепсіепі рагіз оі іЬе СаіЬоііс 
огдапігаііоп, ЛУЬЄІЬЄГ Іаг і г о т іЬе тоіЬег ог
дапігаііоп ог пеаг іЬегеіо, луоиісі Ьауе геазоп 
іо ЬОЛУІ апсі іатепі ОУЄГ іЬе сіевігисііоп оі іЬе 
СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬе тосіегп Туге. Мівзіоп-
агу езіаЬИзЬтепіз, орегаііпд іп іЬе тов і сіів-
іапі рагіз оі іЬе еагіЬ і г о т Коте , ЛУІІІ Ье 
веагсЬесі оиі апсі геасЬесі Ьу іЬе Ьапсі оі ЛеЬо
уаЬ, Ьесаиве ЛеЬоуаЬ сіесіагез Ье ЛУІІІ зеагсЬ 
оиі аіі Ьіз епетіез. ТЬе НіегагеЬу із іЬе епету 
оі ЛеЬоуаЬ апсі оі Ьіз огдапігаііоп: "ТЬіпе 
Ьапсі зЬаіі йпсі оиі аіі ІЬіпе епетіез; іЬу гідЬі 
Ьапсі зЬаіі гіпсі оиі іЬове іЬаі Ьаіе ІЬее. ТЬои 
вЬаІі т а к е іЬет ав а йегу ОУЄП іп іЬе і і т е оі 
ІЬіпе апдег: ІЬе Ьогсі зЬаіі влуаііолу ІЬет ир 
іп Ьіз лугаіЬ, апсі ІЬе ііге зЬаіі сіеуоиг іЬет. 
ТЬеіг ігиіі вЬаІі ІЬои сіевігоу і г о т ІЬе еагіЬ, 
апсі ІЬеіг зеесі І г о т атопд ІЬе сЬіїсІгеп оі т еп . 
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Рог іЬеу іпіепсіесі ЄУІІ адаіпзі; іііее; іЬеу ітад-
іпесі а тізсЬіеуоиз сЬзуісе; ЛУЬІСЬ іЬеу аге поі 
аЬІе іо регіогт." (Рза їт 21:8-11) Аі іпе Ье
діппіпд оі Агтадесісіоп ЛеЬоуаЬ ЛУІІІ ехесиіе 
Йіаі Ьуросгіііеаі огдапігаііоп. 

ТЬе ргорЬесу із ІЬеп асісігеззесі іо іЬе зиЬ-
огсііпаіе рагіз оі іЬе епету огдапігаііоп, іЬе 
тосіегп Туге: "Із іЬів уоиг [ТагзЬізЬ'з] з'оу-
оиз сііу [тоіЬег огдапігаііоп], луЬозе апіі^иііу 
із оі апсіепі сіауз? Ьег ОЛУП іееі зЬаіі саггу Ьег 
аіаг оіі іо зоз'оигп." (ІзаіаЬ 23:7) ТЬе СаіЬоііс 
НіегагеЬу із поі аі аіі д'оуоиз іп ЛеЬоуаЬ, аі-
іЬоидЬ Ьуросгіііеаііу апсі іаїзеїу сіаітіпд іо 
гергезепі Сосі. І і із з'оуоиз іп ііз ОЛУП тег 
сЬапсІізе апсі ргоіііз іп іЬе дау тагкеіз сіеаііпд 
іп Ьитапкіпсі. ТЬе НіегагеЬу апсі аіііесі еіегду 
етріоу аіі кіпеїз оі луогісіїу зсЬетез іо епіісе 
іЬе реоріе апсі саизе іЬет іо діуе ир іЬеіг 
топеу. Іп іЬе сЬигсЬ Ьиіїсііпдз іЬеу Ьауе, аі 
віаіесІ іпіегуаіз, еопсегіз, СЬгізітаз сапіаіаз, 
Ьагаагз, зосіаіз, сіапсез, аіЬІеіісз апсі Ііке іЬіпдз 
іп огсіег іо аіігасі іЬе реоріе іо з'оіп іЬеіг еЬигеЬ 
еопдгедаііопз апсі іо ГЄІІЄУЄ ІЬЄШЗЄІУЄЗ ОІ іЬеіг 
топеу іог іЬе Ьепейі оі іЬе геїідіопізіз. 

ТЬе ЛУОГСІЗ оі іЬе ргорЬеі аге іп іЬе паіиге 
оі а ^иезііоп асісігеззесі іо ІЬе зтаїїег рагіз оі 
іЬе Котап СаіЬоііс огдапігаііоп, саШпд сіігесі 
аііепііоп іо іЬе уапііу оі ІЬе НіегагеЬу. То 
іЬезе зтаїїег опез іЬе ргорЬеі, іп виЬвіапсе, 
зауз: 'Науе уои апуіЬіпд іо ехиіі іп ПОЛУ, зее
іпд іЬаі тосіегп Туге, іЬе Котап СаіЬоііс Ніег
агеЬу апсі аіііез апсі сіирев, із іп а лугескесі апсі 
зроіїесі сопсііііоп? Той Ьоазіесі ІЬаі іі луаз зо 
зоІісИу Ьиііі апсі Іогіійесі ІЬаі поіЬіпд соиісі сіо 
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її вегіоиз сіатаде. Уои Ьоазіесі іп ііз зігепдіЬ 
апсі геїіесі ироп іі іог ргоіесііоп апсі ваіуаііоп 
апсі іЬегеіоге аиіотаіісаііу сіісі ііз Ьісісііпд. 
Мосіегп Туге, іЬе Еотап СаіЬоііс огдапігаііоп, 
Ьаз іаііесі уои.' ТЬегеіоге зауз іЬе ргорЬеі соп
сегпіпд Туге: "ЛУЬозе апіі^иііу із оі апсіепі 
сіауз." Туге \уаз ргесесіесі Ьу 2іс1оп, іЬіз Іаііег 
сііу Ьеіпд тепііопесі іп Сепезіз іЬе іепіЬ сЬар
іег іп соппесііоп \УІІЬ ВаЬеі, апсі іі т а у ЧУЄІІ 
соггезропсі іо іЬе геїідіопізіз оі Радап Еоте , 
УЛІІСЬ тегдесі іпіо Рараї Еоте . Туге, ЄУЄП іп 
іЬе сіауз оі ЛозЬиа, луаз саііесі а "зігопд сііу" 
(ЛозЬиа 19:29), апсі т и з і Ьауе Ьееп іоипсіесі 
оп ііз госку дгоипсі Ьеіоге ІЬе і і т е оі «ТозЬиа, 
ТЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу сіаітз іЬаі 
іЬеігз із іЬе оісіезі, іЬе тоіЬег апсі іЬе ігие 
сЬигсЬ огдапігаііоп, Ьесаизе іі із іЬе оісіезі геїі
діоиз огдапігаііоп оі "СЬгізіепсІот", апсі ІЬеу 
сііе іп зиррогі оі іЬіз сіаіт іЬаі ііз апік^иііу 
сіаіез і г о т іЬе і і т е оі СЬгізі. II сіаітз ап ип-
Ьгокеп сЬаіп о£ арозіоііс зиссеззогз Ьаск іо іке 
арозіїе Реіег; іі саііз ііаеІІ "іке Еіегпаї Сііу". 

Виі ууЬаі зЬаіі Ье ІЬе епсі оі ІЬе Еотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу огдапігаііоп, ІЬаі із, тосі
егп Туге! ТекоуаЬ, Ьу Ьіз ргорЬеі, зауз: "Нег 
ОУ/П іееі зЬаіі саггу Ьег аіаг ой іо зо^оит." 
(Уегве 7) Е о т е іЬіпкз зке із іоо апсіепі іо 
ЄУЄГ кауе іо ШОУЄ; ікаі зке із зо ікогоидкіу 
апсі сотріеіеіу епігепскесі іп Ьег розіііоп іЬаі 
по з іогт сап тоуе Ьег Ьиіууагкз; апсі Іог ІЬіз 
геазоп зЬе сіаітз іо Ье іпуиІпегаЬІе. ЕигіЬег 
зреаідаїд Ьу Ьіз ргорЬеі, ТеЬоуаЬ зауз: "Ве-
Ьоісі, ІЬе Ьогсі ЬаіЬ а тідЬіу апсі зігопд опе, 
шііеЬ, аз а іетрезі оі Ьаіі, апсі а сіезігоуіпд 
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зіогт, аз а йоосі о£ т ідЬіу луаіегз оуегйолуіпд, 
зЬаіі сазі СІОЛУП іо іЬе еагіЬ ЛУІІЬ іпе Ьапсі. ТЬе 
еголуп оі ргісіе, іЬе сігшікагсіз оі Еркгаіт , зЬаіі 
Ье ігосісіеп ипсіег Іееі. . . . "уУЬеп іЬе ОУЄГЙОЛУ-
іпд зеоигде вЬаІі разз ІЬгоидЬ, іЬеп уе зЬаіі 
Ье ігосісіеп СІОЛУП Ьу іі."—ІзаіаЬ 28: 2, 3,18. 

Нег аггодапее апсі Ьоазііпд аііііисіе \УШ 
Ьгіпд Ьег по доосі. Мосіегп Туге Ьаз ехізіесі 
Іог а іопд ЛУЬІІЄ апсі Ьаз ргасіісесі Ьег луіскесі
пезз ЛУІІЬ Іііііе Ьіпсігапсе, апсі іп іЬе тіпсіз оі 
Ьег тідЬіу т е п із епіігеїу зесиге іп Ьег рові-
ііоп; Ьиі, ассогсііпд іо Еоіїїегкат: "ТЬоидЬ 
і г о т апсіепі сіауз із Ьег а п ^ и і і у , уеі зЬаіі 
Ьег ОЛУП Іееі саггу Ьег ау/ау, іаг ой іо СІЛУЄІІ," 
іЬаі із, іо гетаіп регтапеиііу, Ьу Ьеіпд ге-
ШОУЄСІ І гот Ьег ріаее оі ехізіепсе іпіо сіезігис
ііоп, апсі іЬеге зЬаіі зЬе гетаіп Іог ЄУЄГ. 

Ву Ьів ргорЬеі Лоеі ЛеЬоуаЬ вреакз оі іке 
ііі-ігеаітепі іо лукіск ЬІЗ соуепапі реоріе Ьауе 
Ьееп виЬзесіесІ Ьу тосіегп Туге, іЬе НіегагеЬу 
оі Воте . Іп іЬіз ргорЬесу "ЛисІаЬ" апсі 'Меги-
ваіет" зіапсі Іог ІЬе реоріе оі ОосГз огдапіга
ііоп. Вигіпд іЬе "УУОГІСІ Л¥аг іЬе геїідіопізіз, 
Іесі Ьу іЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу, аііетріесі 
іо гісі іЬе еагіЬ оі ІЬозе ЛУЬО аге апсі ЛУЄГЄ сіе-
уоіесі іо 3еЬоуаЬ. Сопсегпіпд іЬіз ЛеЬоуаЬ вауз 
Ьу Ьів ргорЬеі: "Уеа, апсі уЛіаі Ьауе уе іо сіо 
ЛУІІЬ т е [ТеЬоуаЬ], О Туге, апсі 2іс1оп, апсі 
аіі іЬе еоавіз оі Раїезііпе? луііі уе гепсіег т е 
а гесотрепсе ? апсі і і уе гесотрепзе т е , влуііііу 
апсі зреесіііу ЛУІІІ І геіигп уоиг гесотрепсе ироп 
уоиг ОЛУП Ьеасі: . . . ТЬе сЬіїсІгеп аізо оі ЛисІаЬ 
апсі іЬе сЬіїсІгеп оі Тегизаіет Ьауе уе воісі ипіо 
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іііе Сггесіапз, ІЬаі уе т ідЬі гетоує ІЬет Іаг 
і г о т ІЬеіг Ьогсіег."—Лоеі 3: 4-6. 

ТЬе сіау Іог Ше НіегагеЬу іо рау сотез, 
апсі ІЬе Ьогсі Скосі зауз іо іЬаі Еотап , всогп-
Іпі, Ьоазііиі апсі луіскесі геїідіопз огдапігаііоп, 
ЛУЬІСЬ Ьаз ііі-ігеаіесі Ьіз ІаііЬіиІ сЬіїсІгеп: "Ве-
Ьокі, І ЛУІІІ гаізе іЬет оиі оі іЬе ріаее ЛУЬІІЬЄГ 
уе Ьауе еоісі іЬет, апсі \уі11 геіигп уоиг гес
отрепсе ироп уоиг олуп Ьеасі: апсі І ЛУШ зеїі 
уоиг зопз апсі уоиг сіаидЬіегз іпіо іЬе Ьапсі оі 
іЬе сЬіїсІгеп оі ЛисІаЬ, апсі іЬеу зЬаіі зеїі іЬет 
іо іЬе ВаЬеапз, іо а реоріе Іаг ой : Іог ІЬе 
Ьогсі ЬаіЬ зрокеп."—<Іое1 3: 7, 8. 

ТеЬоуаЬ аїлуауз такез доосі Ьіз ЛУОГСІ. ТЬе 
сіау оі гесотрепзе із аЬзоІиіеІу сегіаіп іо соте, 
апсі ІЬе рау-ой ЛУІІІ Ье аі ІЬе Ьедіппіпд оі 
Агтадесісіоп, апсі ІЬе НіегагеЬу ЛУІІІ Гіпсі по 
луау іо ауоісі іі. "ТЬиз заііЬ ІЬе Ьогсі, Рог 
іЬгее ігап&дгеззіопз оі Тугиз, апсі іог Іоиг, 
І ЛУІІІ поі іигп алуау іЬе рипізЬтепі ІЬегеоі; 
Ьесаизе ІЬеу СІЄІГУЄГЄСІ ир ІЬе ЛУЬОІС сарііуііу 
[ТеЬоуаЬ'з реоріе] іо Есіот, апсі гететЬегесІ 
поі ІЬе ЬгоіЬегІу соуепапі; Ьиі І ЛУІІІ зепсі а 
ііге оп ІЬе луаіі оі Тугиз, ЛУЬІСЬ вЬаІі сіеуоиг 
іііе раїасез іЬегеоі."—Ашоз 1: 9,10. 

ТУііЬ ІЬе Ьедіппіпд оі Агтадесісіоп тосіегп 
Туге ЛУІІІ ееаве, апсі по тоге ЛУІІІ 'Ьег Іееі саггу 
Ьег' апсі Ьег тіззіопагіез іо ІЬе т а п у іапсіз оі 
іке еагіЬ, ІЬеге іо зеек пєлу тагкеіз іп лукіск 
іо ехріоіі іке реоріе, Ьиі вЬе ЛУІІІ до іо іЬе 
ріаее ЛУЬЄГЄ зЬе ЛУІІІ гетаіп регтапепііу. Оі 
ІЬаі СГОЛУСІ оі геїідіоиз Іеасіегз, ІЬе НіегагеЬу, 
ргіезіз апсі оіЬег еіегду, Зезиз заісі: "8егрепіз, 
ргодепу оі уірегз! Ьолу сап уои езсаре ІЬе 
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Іисідтепі оі ІЬе ОеЬеппа?"—МаііЬелу 2 3 : 3 3 , 
ЕтрЬаііс Віадіоіі. 

ТЬе рговеїуііпд луогк оГ іке Еотап Саікоііе 
Ніегагску апсі кег уеззеїз ОГ іпвігитепів т і ї 
сеаве ікеп іог ЄУЄГ. Тке ЛУОГСІЗ ОІ Лезиз \УШ 
ікеп арреаг арріісакіе апсі арргоргіаіе іо іке 
Ніегагску апсі кег зиррогіегз апсі іооїз: "ЛУое 
ипіо уои [рготоіегз апсі гиіегз оі тосіегп 
Туге], зсгіЬез апсі РЬагівеез, Ьуросгііез! іог 
уе сотразз зеа апсі Іапсі іо т а к е опе ргоз-
еіуіе; апсі ЛУЬЄП Ье із тасіе, уе т а к е к і т ІЛУО-
іоісі тоге іке скіїсі ої [СеЬеппа (Віад.)] іЬап 
уоигзеіуез."—МаііЬелу 23:15. 

Л ^ие8Ііоп із іЬеп ргороипсіесі Ьу іЬе ргорЬеі 
оі ЛеЬоуаЬ іо аіі ЛУЬО Ьауе іЬе Ьеагіпд еаг: 
"Жііо ЬаіЬ іакеп іЬіз соипзеї адаіпзі Туге, іЬе 
сголупіпд сііу, ЛУІІОЗЄ шегсЬапіз аге ргіпсез, 
ЛУЬОЗЄ ігаШскегз аге іЬе ЬопоигаЬІе оі іЬе 
еагіЬ?" (ІзаіаЬ 2 3 : 8 ) АпоіЬег гепсіегіпд оі 
іЬіз іехі із : "УУЬО ЬаіЬ ригрозесі іЬіз адаіпзі 
Туге, іЬе Ьезіолуег оі СГОЛУПЗ?" (ЕЛ7.шНЕоіЬ.) 
ТЬезе ЛУОГСІЗ ІигіЬег ісіепіііу іпе Еотап СаіЬ
оііс НіегагеЬу, Ьесаизе іог сепіигіез іЬе Еотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу Ьаз сіаітесі іЬаі іЬе роре 
Ьаз іЬе ролуег апсі іЬе аиіЬогііу іо еголуп апсі 
іо сіерозе еагіЬІу кіпдз. То іЬозе іЬиз сголупесі 
апсі ЛУЬО Ьауе виЬтіііес! іо іЬе сіотіпаііоп оі 
іЬе геїідіопізіз, іЬе НіегагеЬу Ьаз Ьееп апсі із 
іЬе "ЬідЬег ролуег з". 

ТЬе НіегагеЬу сіетапсіз ІЬе Іиіі оЬесІіепсе 
о£ еасЬ опе оі ііз ипсіегсіегду, аз ЛУЄІІ аз оЬе
сІіепсе оі іЬе роїііісаі гиіегз оі т а п у іапсіз, апсі 
іЬе НіегагеЬу ЬЄЗІОЛУЗ ііііез ироп ЛУЬОШЗОЄУЄГ 
іЬаі огдапігаііоп сЬоозез іо Ьопог, апсі іЬеге-
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Ьу такез т е п "ргіпеез оі Ше сЬигсЬ", апсі Шеве 
"ігатскегв'', аеііпд аі Ше ЬеЬеві ої тосіегп 
Туге, аге Ше "ЬопоигаЬІе [теп] ої Ше еагШ". 
ТУЬеп опе о£ Шозе Котап ргіпеез уівіів Атегі
са, £ог іпвіапсе, Ше роіііісіапз, ЛУІІЬ Ьапсіз о£ 
тизіс апсі Йадз, т е е і Ь і т аі Ше зЬір'з сіоек, 
ЬОЛУ СІОЛУП, кізз Ьіз гіпд, апсі рег£огт а іоі о£ 
оіЬег зепзеїезз геїідіоиз сегетопіез. ТЬе Ко
т а п СаіЬоііс НіегагеЬу сіетапсіз Шаі Ше роїіі
ісаі гиіегз ої Ше еагіЬ, Ше зтаїїег ргіезіз, апсі 
Ше "СаіЬоііс рориіаііоп", Ше с о т т о п реоріе, 
зЬаіі гедагсі Ше НіегагеЬу апсі вреак ої ііз 
тетЬегз аз "зрігііиаі ргіпеез", ЛУЬО аге іп по 
луізе виЬ,]есі іо роїііісаі гиіегв. Еуеп а кіпд ог 
ап еагікїу топагсЬ ів регтіііесі іо кізз Ше Ьід 
іое ої Ше во-саііесі "Ьоіу іаіЬег", Ше Ьеасі о£ 
ІЬе НіегагеЬу. 

Мапіїевіїу Ше ^ие8Ііоп ргороипсіесі аі уегве 
еідЬі аЬоуе ^иоіес1 із іо ГІУЄІ аііепііоп ироп 
Ше НіегагеЬу: ""\¥Ьо ЬаіЬ ригровесі Шіз адаіпзі 
Туге?" ТЬе апзлуег іо Шаі ^иевііоп арреагз 
ЬЄІОЛУ, апсі ІЬе Іапдиаде етріоуесі ЗЬОЛУВ Шаі 
іі із аі Ше і і т е ЛУЬЄП ТеЬоуаЬ ів ехегсівіпд Ьів 
ролуег іо рипізЬ ІЬе луогкегз ої іпі^иііу, Шаі 
із, тосіегп Туге, іке БЄУІГЗ скіеї іпвігитепі. 
Тке апзллтег із : "ТЬе Ьогсі ої Ьовіз ЬаіЬ риг
ровесі іі, іо віаіп Ше ргісіе ої аіі діогу, апсі іо 
Ьгіпд іпіо сопіетрі аіі Ше ЬопоигаЬІе ої Ше 
еагіЬ." (Уегзе 9) Сосі ріаіпіу зіаіез: " І Ьауе 
ригровесі іі, І ЛУШ аіво сіо іі." (ІваіаЬ 46:11) 
Ьеі по опе сІоиЬі Шаі Сосі ЛУІІІ саггу оиі Ьіз 
ригрове. Мосіегп Туге ів тасіе ир ої ап агго-
дапі, Ьоавіїиі, ргоисі апсі зсогпїиі сотрапу 
апсі сіетапсіз апсі гесеіуез ЬідЬ евіеет апсі Ше 
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ріаисііів ої теп . ЛеЬоуаЬ'в сіеегее ироп висЬ із 
аппоипсесі Ьу ІЬе Ьогсі Лезиз, іо ті: "ТЬаі, 
ЛУЬІСЬ із ЬідЬІу езіеетесі атопд теп із аЬот
іпаііоп іп іЬе відЬі ої Оосі," (Ьике 16:15) 
"ТУЬозоеуег зЬаіі ехаїі Ьітвеїі зЬаіі Ье аЬазеск" 
(МаііЬелу 23:12) ТЬеве Йхесі гиіез ої ЛеЬоуаЬ 
аге поі виЬ '̂есі іо сЬапде апсі аге сегіаіп іо Ье 
епїогсесі адаіпзі аіі ЛУЬО соте ЛУІІЬІП іЬе зсоре 
іЬегеоі, апсі іЬіз сегіаіпіу іпсіисіез іЬе Котап 
СаіЬоііс НіегагеЬу. І і із ЛеЬоуаЬ ЛУЬО Ьаз риг
розесі іЬе сіезігисііоп оі тосіегп Туге, іЬе дгеаі 
геїідіоиз "Ьагіоі" огдапігаііоп. Апсі луЬу? ТЬе 
8сгіріига1 апзлуег і з : "То зіаіп [{А.В.У,, т а г -
діп) ргоїапе] іЬе ргісіе оі аіі діогу." Сегіаіпіу 
іЬіз теапз аіі діогу іЬаі Ьаз Ьееп іакеп алуау 
І гот Сосі, іо луЬот іі Ьеіопдз, апсі Ьееп Ье-
ЗІОЛУЄСІ ироп егеаіигез. 

ТЬе т е п сотровіпд іЬе Котап СаіЬоііс Ніег
агеЬу, ог тосіегп Туге, 'еІоіЬе іЬетвеїуез іп 
дагтепів ої діогу апсі Ьеаиіу' апсі іЬеп "зігиі 
іЬеіг зіиЯ" іп риЬІіс ріасез іо Ье зееп ої теп , 
іЬаі іЬеу т а у гесеіуе Ьопог апсі діогу ої теп . 
ТЬеу сопвісіег іЬаі іЬеу аге дгапііпд а дгеаі 
ргіуііеде іо т е п іо ківз іЬеіг ііпдег ог іое. ТЬеу 
саіі іЬетвеїуез Ьу ЬідЬ-зоипсііпд ііііез апсі сіаіт 
іЬаі іЬеіг діогу апсі "Ьоіу" Ьеаиіу із зо засгесі 
іЬаі іі із а сігеасіїиі зіп Іог апуопе іо ргоїапе 
ог сгііісіге іЬеіг аііііисіе ог іо іеасЬ іЬе реоріе 
апуіЬіпд ої іЬе ВіЬІе іЬаі саііз аііепііоп іо 
Сосі'з сіепипсіаііоп ої геїідіоиз Ьуросгіву. ТЬе 
ргосіатаііоп ої Сосі'з ігиіЬ ^иоіес1 і гот іЬе 
ВіЬІе "вЬоскв іке геїідіоиз визсерііЬШііез" о£ 
іЬове Ьуросгііісаі сіегіеаі депііетеп апсі ої аіі 
ІЬеіг аіііез. 
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І і із лугіііеп сопсегпіпд .ТеЬоуаЬ апсі Ьіз 
Ьеауепіу огдапігаііоп: "Оиі ої 2іоп, іііе рег-
і'есііоп о£ Ьеаиіу, С-осі ЬаіЬ зЬіпесі." (Рза їт 
50:2) ТЬе НіегагеЬу ігаисіиіепііу зеігез ироп 
ІЬіз іехі апсі тізаррііез іі, аззитез іо зіапсі 
іп іЬе ріаее оі Оосі, апсі сіаітз Іог іЬозе оі 
іЬе НіегагеЬу іЬе Ьеаиіу апсі діогу іЬаі Ьеіопд 
опіу іо іЬе Ьогсі. ТЬегеїоге ЛеЬоуаЬ сіесіагез 
Ьіз ригрозе іо "ЬипіЬІе іЬе ргісіе оі аіі Ьеаиіу". 
—Еоіїгегкат. 

ТЬаі геїідіоиз, тегсапіііе, роїііісаі, аггодапі, 
ехігстеїу зеШзЬ апсі ргоисі огдапігаііоп зЬаіі 
іаіі, аз ЛеЬоуаЬ (тосі Ьаз сіесгеесі, іо луіі: "8ау 
ипіо Тугиз, О іЬои іЬаі агі зііиаіе аі іЬе епігу 
ої іЬе кеа, луЬісЬ агі а тегсЬапі ої іЬе реоріе 
іог т а п у ізіез, ТЬиз заііЬ іііе Ьогсі восі, О 
Тугиз, іЬои Ьазі заісі, 1 а т ої регіесі Ьеаиіу." 
(Егекіеі 27: 2, 3) ТЬе НіегагеЬу іЬиз розез Ье
іоге аіі паііопз ої еагіЬ. Нег аіііез апсі Ьег 
сіирез зіпд ої Ьег діогу апсі Ьеаиіу, ЛУЬЄІЬЄГ 
іЬе зіпдегз ЬЄІІЄУЄ І І ОГ поі; ІЬе роїііісіапз сіо 
іі Ьесаиве іЬеу \уапі роїііісаі зиррогі. АІІ іЬезе 
уеззеїз ог іпзігитепіз зиррогііпд іЬе НіегагеЬу 
їаіі іп ііпе апсі зЬоиі ої Ьег діогу апсі Ьеаиіу. 
То іЬет ЛеЬоуаЬ зауз: "ТЬе зЬірз ої ТагзЬізЬ 
сіісі зіпд ої іЬее іп іЬу тагке і ; апсі ікои \уазі 
геріепізкесі, апсі тасіе уегу діогіоиз іп іке тісізі 
ої ІЬе зеаз."—Егекіеі 27: 25. 

Виі іке сіау із поі іаг сіізіапі ЛУЬЄП іЬове 
зіпдегз апсі діогійегз ої іЬе НіегагеЬу апсі аіі 
Ьег аіііесі геїідіопізіз ЛУІІІ соте іо а ЗОГГОЛУ-
їиі епсі, Ьесаизе ЛеЬоуаЬ зауз: "ТЬу гісЬез, апсі 
іЬу їаігз, іЬу тегсЬапсіібє, ІЬу тагіпегз, апсі 
іЬу рііоіз, іЬу саікегз, апсі іЬе оесиріегз ої іЬу 
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тегсЬапсІізе, апсі аіі ІЬу т е п ої луаг, ІЬаі; аге 
іп іЬее, апсі іп аіі іЬу сотрапу ЛУЬІСЬ із іп іііе 
тісізі; ої іЬее, зЬаіі їаіі іпіо ІЬе тісізі ої іпе 
зеав іп іііе сіау ої іііу таіп. ТЬе впЬигЬз зЬаіі 
вііаке аі іііе зоипсі ої іііе сгу оі іііу рііоіз. Апсі 
аіі ікаі капсіїе іке оаг, іке тагіпегз, апсі аіі 
іке рііоіз ої іке зеа, зкаїї соте СІОЛУП і г о т 
ікеіг зкірз, ікеу зкаїї зіапсі ироп іке Іапсі; апсі 
зкаїї саизе ікеіг УОІСЄ іо Ье кеагсі адаіпзі ікее, 
апсі зкаїї сгу Ьіііегіу, апсі зЬаіі сазі ир стазі 
ироп іЬеіг Ьеасіз, іЬеу зЬаіі луаііолу іЬетвеїуез 
іп іЬе авЬез. Апсі іЬеу зЬаіі т аке ікетзеїуез 
иііегіу Ьаісі іог іЬее, апсі дігсі іЬет ЛУІІЬ заск-
сіоік, апсі ікеу зкаїї луеер іог іЬее ЛУІІЬ Ьіііег-
пезз ої Ьеагі апсі Ьіііег луаіііпд. Апсі іп іЬеіг 
луаіііпд ІЬеу зЬаіі іаке ир а Іатепіаііоп іог 
ікее, апсі іатепі ОУЄГ ікее, вауіпд, ЛУЬ&Ї сііу 
ів Ііке Тугиз, Ике іке сіезігоуесі іп іке тісізі ої 
іке зеа?"—Егекіеі 27 :27-32. 

То аіі ІЬе реоріез оі іЬів ЛУОГІСІ, ЛУІЮ зіапсі 
оп іке вісіе апсі вее іке їаіі ої іЬе тідЬіу геїі
діоиз огдапігаііопз, іі ЛУШ веет 'уегу зігапде' 
ікаі Оосі луоиісі ехрозе апсі сіезігоу зисЬ, ог 
іЬаі ЛУЬІСЬ іЬе еіегду Ьауе саііесі Ьу іЬе п а т е 
ої іЬе Ьогсі. Еог т а п у сепіигіев іЬе Вотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу Ьаз аззитесі іЬе пате ої 
Сосі апсі СЬгізі, апсі сіаітесі іо Ье іЬе опіу ігие 
огдапігаііоп ої іЬе Ьогсі. Виі іЬе Ьогсі Сосі 
тагкз ікеіг Ьуросгізу апсі вауз сопсегпіпд іЬаі 
Ьуросгііісаі огдапігаііоп: "ТЬегеїоге ЛУІІІ І сіо 
ипіо іЬіз Ьоизе, ЛУЬІСЬ ІЗ саііесі Ьу т у пате , 
ЛУЬЄГЄІП уе ігиві, апсі ипіо іііе ріаее ЛУЬІСЬ І 
дауе іо уои апсі іо уоиг іаіЬегз, ав І Ьауе сіопе 
іо 8Ьі1оЬ." (ЛегетіаЬ 7 : 1 4 ) Сосі сотріеіеіу 
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сіезігоуесі аіі геїідіопз ргаеіісез аі ВЬіІоЬ ЛУЬІСЬ 
Ьоге Ьіз пате . 

"Шю оп іііе еагіїї іосіау сіаітз іЬе ехсіизіуе 
гідЬі іо изе іііе гасііо апсі іо зреак іо іке реоріе 
ікегеЬу, апсі іо іеіі іке реоріе луЬаі ікеу зкаїї 
ог зкаїї поі ЬЄІІЄУЄ апсі сіо? "Шю аге іке опез 
сіаітіпд іо Ье "іЬе ЬопоигаЬІе [теп] ої ІЬе 
еагіЬ", епііііесі іо ІЬе ргаізе, Ьопог апсі ассіаіт 
ої аіі оіЬегз? \УЬаі сіазз ої т е п зсогпїиііу 
ризЬ азісіе аіі іЬозе ЛУЬО сіаге зреак ої Оосі'з 
"УУОГСІ луііЬоиі йгзі оЬіаіпіпд іЬеіг регтіззіоп? 
То іЬезе диевііопз іЬе апзлуег із, ТЬе Еотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу, апсі іЬеіг аіііез ог сіозе аз-
зосіаіез. ТеЬоуаЬ сіесіагез іЬаі іі із Ьіз ригрозе 
іо "Ьгіпд іпіо еопіетрі аіі [іЬезе] ЬопоигаЬІе 
ої іЬе еагіЬ", ог "іо т а к е ої Иіііе езіеет" зиск 
ехаііесі опез. (Воіїї.) ТЬе НіегагеЬу, іЬе та іп 
огдапігаііоп, іЬе Тезиііз, іЬе Кагіз, іЬе Разсізіз, 
іЬе аіііесі еіегду, аге ІЬе опез ої луЬот іЬе Ьогсі 
зреакз лукеп Ье зауз: "ЛУЬове ігаїйскегз аге 
іке ЬопоигаЬІе ої іЬе еагіЬ."—Уегзе 8. 

Апсі луЬаі теапз ЛУІІІ ТеЬоуаЬ етріоу іо Ьгіпд 
зисЬ "ЬопоигаЬІе" теп іпіо еопіетрі? 8исЬ 
зо-саііесі "ЬопоигаЬІе" т е п аге іке іпзігитепіз 
ої 8аіап апсі іЬегеіоге епетіез ої Оосі, апсі іп 
іЬе Ьаіііе ої іЬе дгеаі сіау ої Оосі АІтідЬіу, 
іп іііе сіау ої Ьіз лугаіЬ, Ье ЛУІІІ сіезігоу іЬет. 
"ТЬои зЬаіі т аке і к е т аз а Йегу ОУЄП іп іке 
і і т е ої ікіпе апдег: іке Ьогсі зкаїї злуаііолу 
і кет ир іп Ьіз лугаіЬ, апсі іЬе йге зЬаіі сіеуоиг 
іЬет. ТЬеіг ігиіі зЬаіі іЬои сіезігоу і г о т іЬе 
еагіЬ, апсі іЬеіг зеесі і г о т атопд іЬе сЬіїсІгеп 
ої теп . (Рза їт 21: 9,10) ТеЬоуаЬ'з "зігапде 
луогк" із ПОЛУ ехроеіпд іке сіиріісііу апсі Ьурос-
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гізу оі ікозе зеїі-зїуіссі "ЬопоигаЬІе" опез; апсі 
кіз "зігапде асі", аі іііе Ьедіппіпд ої Агтадесі
сіоп, \УІ11 гісі іЬе еагіЬ ої іЬаі Ьуросгііісаі геїі
діоиз огдапігаііоп апсі т і ї ргосеесі іо іЬе сот
ріеіе у/гескіпд ої іЬе епііге огдапігаііоп ої іЬе 
БЄУІІ. Аз Агтадесісіоп Ьедіпз, іЬе сіезігисііоп 
ої геїідіопізіз \УІІЇ арреаг іо аіі \УЬО аге поі оп 
іЬе зісіе ої 3еЬоуаЬ апсі Ьіз Кіпд аз "зігапде", 
уегу "зігапде".—ІзаіаЬ 28: 21. 

ТЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬаі із, "ІЬе 
НіегагеЬу оі Лигізсіісііоп," шгісЬ гиіез, сіаітз 
іо Ье іЬе тоіЬег огдапігаііоп. Нег еиррогіегз, 
адепіз, іооїз, уеззеїз апсі іпзігитепіз изесі, аге 
Ьег оіїзргіпд ог "сІаидЬіегз". ЛеЬоуаЬ, Ьу Ьіз 
ргорЬеі, поу/ асісігеззез іЬе "сІаидЬіег" сіазз 
апсі зауз: "Разз ІЬгоидЬ іЬу Іапсі аз а ГІУЄГ 
[аз іЬе Міе {Е.7. апд Воіїї.)], О сІаидЬіег оі 
ТагзЬізЬ: ІЬеге із по тоге зігепдіЬ." (ІзаіаЬ 
23:10) ТЬе ГІУЄГ №1е раззез ІЬгоидЬ іЬе епііге 
ІепдіЬ оі Едурі апсі І гот і і т е іо і і т е ОУЄГ-
ііоу/з ііз Ьапкз апсі Поосіз іке соипігу гоипсі 
аЬоиі; зо ЛеЬоуаЬ зауз іо іЬозе асісігеззесі: 
"Разз ІЬгоидЬ," ІЬаі із іо зау, т а к е сотріеіе 
іпзресііоп оі іке "луогк" апсі "асі" оі Тскоуак 
апсі ііз еіїесі; до апсі 8ее іог уоигзеїуез апсі 
уегііу аіі ікаі кіз "зігапде \уогк" сіоез соп
сегпіпд іке Ніегагску апсі оікег еіегду. 

ЛеЬоуаЬ Ьаз саііесі Ьіз реоріе іо "гізе ир 
адаіпзі Ьег іп Ьаіііе" (ОЬасИаЬ 1) апсі іо рго-
еіаіт Сосі'з іисідтепі адаіпзі іЬе геїідіоиз ог-
дапізаііоп; апсі іп іЬе ргорЬесу оі ІзаіаЬ зисЬ 
із саііесі "іЬу Іапсі", іЬаі із, теапіпд іЬе огдап
ігаііоп іо ЛУЬІСЬ іЬе з и р р о г і е г 8 ог уеззеїз діуе 
зегуісе апсі зиррогі. Тке рагепі огдапігаііоп 
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Ьаз еоіогііхссі, вирегуізесі апсі арргоргіаіесі іо 
ііз зегуісе апсі ехріоііесі ікозе сіезідпаіесі іп 
іЬе ргоркесу аз іке "сіаидкіег". ТЬе іасі іЬаі 
ТагзЬізЬ зкоиісі Ье іоісі іо разз ІЬгоидЬ Ьег 
ОЛУП іапсі оп а відЬі-вееіпд ог іпзресііоп доиг-
пеу іо ОЬВЄГУЄ іїіе еїїееі ої Сгосі'з ригрозе аз 
ехееиіесі, іпсіісаіез іЬаі ОосГз "зігапде асі", аі 
іЬе Ьедіппіпд ІЬегеоі, ЛУІІІ сіезігоу іЬе Ніег
агеЬу огдапігаііоп, іЬаі із, іЬе іпапітаіе сог-
рогаііоп, апсі іЬаі зоте ої іЬе еіегду ипсіег ог 
ЬепеаіЬ іЬе "НіегагеЬу ої Лигівсіісііоп" ЛУІІІ ге
т а і п аііуе іог а і і т е апсі зее ІЬе еіїесіз Ьеіоге 
ІЬеу іЬетвеїуез аге сіезігоуесі іп іЬе Ьаіііе аз 
іі ргодгеззез. 

То іЬозе зигуіуогз, іог а зеазоп аі іЬе Ьедіп
піпд ої іЬе Ьаіііе ої іЬе дгеаі сіау, іЬе Ьогсі 
зауз: "ТЬеге із по того зігепдіЬ [дігсіїе (таг-
дііі)]." ТЬе ЛУОГСІ Ьеге гепсісгесі "зігепдіЬ" із 
сііііегепі і г о т іЬе ЛУОГСІ ігапзіаієсі "зігепдіЬ" 
аі уегзе 14 їоііолуіпд. 8аув іЬе ЕпдІізЬ, Ееьізеа" 
Уегзіоп: "ТЬеге із по дігсіїе аЬоиі іЬее апу 
тоге," іЬаі із, і г о т іЬе тоіЬег огдапігаііоп, 
тосіегп Туге, іЬе "НіегагеЬу ої Лигівсіісііоп", 
Ьесаизе іЬаі зузіет із Іаісі ІОЛУ іп іЬе сіизі апсі 
сап діуе по тоге зиррогі іо ііз уеззеїз. ТЬіз 
із ргооі поі опіу ІЬаі іЬе ІОЛУЄГ огсіег ої іЬе 
еіегду, ЛУЬІСЬ гетаіп, ЛУЬІСЬ Ьауе Ьееп изесі аз 
іооїз ої ІЬе НіегагеЬу іо сіо тепіаі зегуісе іо 
іЬе 'огдапігаііоп ої лигівсіісііоп', ЛУІІІ Ье тасіе 
іо сігіпк ої іЬе сир ої ІЬе Ьіііег лугаіЬ аі ІЬе 
Ьогсі'з Ьапсі, Ьиі аізо іЬаі іЬе ЬідЬезі опез іп 
іЬе НіегагеЬу, іпсіисііпд іЬе "зиргете ропіііі", 
зЬаіі сігіпк сіссріу, "зриє [оиі], апсі їаіі."—Леге-
т і аЬ 25:27. 
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Апоікег ігапвіаііоп ої ікіз іехі геасів: "ТЬеге 
ів по гезігаіпі апу тоге," (А.Е.У.) ТІїе Ніег
агеЬу ПОЛУ риів гевігаіпі ироп ІЬове ЛУЬО іеіі 
іЬе ігиіЬ аЬоиі ііег апсі ЛУЬО іпїогт іЬе реоріе 
аЬоиі Сгосі'з кіпдсіот аз іке опіу коре оі' т а п 
кіпсі. ТеЬоуаЬ'з луііпеззез Ьауе ПОЛУ Ьееп сот
тапсіесі Ьу іЬе Ьогсі іо "гіве ир адаіпві Ьег іп 
Ьаіііе", апсі іп оЬесііепсе іо іЬіз еоттапсі іЬе 
іаііЬіиІ до ІогіЬ атісіві дгеаі оррозіііоп іо 
сіесіаге іЬе тевзадс оі Сосі оі апсі сопсегпіпд 
Ьів ригрозе. Кевігаіпі сіоев поі віор іЬет. 
ТЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу Ьгіпдв іо Ьеаг 
аіі ііз іпйиепсе апсі ролуег ехегсівесі Ьу апсі 
ІЬгоидЬ геїідіопізіз, роіііісіапз апсі соттегсіаі 
теп , апсі іЬе соигіз, іо гезігаіп ТеЬоуаЬ'в ЛУІІ-
пезвез апсі іо ргеуепі іЬет і г о т іеШпд іЬе 
ігиіЬ. ТУІіеп Агтадесісіоп Ьедіпз, іЬаі гезігаіпі 
ЛУІІІ Ье гетоуесі, апсі "по гезігаіпі апу тоге" 
ЛУІІІ Ье ироп ТеІюуаЬ'з луііпезвев, Ьесаизе іЬе 
ЛУІІПЄЗЗ луогк іп іЬе еагіЬ ЛУІІІ іЬеп Ье йпієЬесі 
апсі іЬе тагкіпд апсі даікегіпд оі іке "дгеаі 
тиііііисіе" Ьу іЬе Ьогсі іо Ьітвеїі ЛУШ Ье сот-
ріеіесі.—Кеуеіаііоп 7: 9-17; Егекіеі 9:4-6. 

Тіпііі Ікаі і і те , ав іі із лугіііеп, іке "іоиг 
апдеїв" іо лукот іі ів діуеп іо "кигі іке еагік 
апсі іке зеа", сопііпие іо Ьоісі Ьаск іке віогт 
оі ІЬе Ьогсі. (Кеуєіаііоп 7:1-3) ТЬе і і т е сотез 
ЛУЬЄП ІЬе гезігаіпі епсів, апсі ІЬеп іЬеге ЛУІІІ Ье 
'по тоге гезігаіпі' ироп ІЬе "іеп Ьогпз" оі "іЬе 
Ьеазі", ІЬе роїііісаі гиііпд сіаззез, шііеЬ зЬаіі 
іигп ироп ІЬе НіегагеЬу геїідіоиз огдапігаііоп 
апсі гепсі іі аі ІЬе УУШ ОІ СОСІ (Кеуеіаііоп 
17:16-18), апсі ІЬеп ЛеЬоуаЬ'в дгеаі Ехеси-
ііопег вЬаІі еотрІеіеГу лугеек еуегу рагі оі 
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8аіап'з огдапігаііоп. Ееіідіоп, лл'ЬісЬ Ьаз іог 
зо Іопд ЬгоидЬі гергоасЬ ироп ЛеЬоуаЬ'з пате , 
апсі іЬе геїідіоиз огдапігаііопз апсі іііеіг роїіі
ісаі апсі соттегсіаі 1а\уз зЬаіі сотріеіеіу разз 
а\уау іп іііе Ьаіііе ої іЬе дгеаі сіау ої Оосі 
АІтідЬіу аз іі ргодгевзез. 

Аз апсіепі Туге Ьиііі Ьег соттегсе ироп ІЬе 
зеа апсі ІЬе соазіїапсіз гоипсі аЬоиі, ЄУЄП ЄО 
тосіегп Туге, ІЬе шідЬіу геїідіоиз зузіет, Ьаз 
Ьиііі Ьег соттегсе ироп ІЬе реоріез аіі гоипсі 
аЬоиі Ьег, зііиаіесі іп Ьег виррозесіїу іпуиіпег-
аЬІе ріаее аі іЬе Уаіісап іп Коте . ТЬе і і т е 
сотез іог ТеЬоуаЬ'з "вігапде асі" іо Ье ехе-
сиіесі, апсі, Іоокіпд Ьаск ироп ІЬе еїїееіз іЬеге
оі, Ьіз ргорЬеі зауз: "Не зігеісЬес! оиі Ьіз 
Ьапсі ОУЄГ ІЬе зеа; Ье зЬоок іке кіпдсіотз; 
іке Ьогсі каік діуеп а соттапсітепі адаіпзі 
іке тегсЬапі сііу, іо сіезігоу ІЬе зігопд Ьоісіз 
ІЬегеоі." (ІзаіаЬ 23:11) ТЬе геїідіоиз огдапі
гаііопз Ьоазіїиііу сіаіт ЬоіЬ ІЬе зеа апсі іЬе 
Іапсі, Ьиі ІЬе сіаіт ІЬегеоі із іаїзе. "ТЬе зеа 
із Ьіз [Оосі'з], апсі Ье тасіе і і ; апсі Ьіз Ьапсіз 
Іогтесі ІЬе сігу Іапсі."—Рзаїт 95: 5. 

Аі Агтадесісіоп, ТеЬоуаЬ, Ьу Ьіз Ехесиііопег, 
гісіз ІЬе зеа апсі іііе Іапсі оі аіі оі Туге'з ігасіе 
зЬірз, ІЬаі І8, Ьег іпвігшпепіз, уеззеїз апсі іооїз, 
зиррогіегз апсі сіирез. Не геасЬез оиі іо ІЬе 
т о з і сіізіапі езіаЬНзЬесі зеіііетепів оі тосіегп 
Туге апсі \уіре8 ІЬет оиі. 8ауз іЬе Ьогсі Ьу 
Ьіз ргорЬеі: "Не віюок іке кіпдсіотз," ікаі із, 
аіі іке гиііпд ролуегз оі ІЬе еагіЬ, \УЬОЗЄ кіпдз 
соттіііесі іогпісаііоп \уі!Ь Туге, ІЬе оісі ЛУЬОГЄ, 
іог тиіиа і Ьепейі іо епгісЬ іЬетвеїуез. ТЬозе 
кіпдсіотз \уі11 поі Ье аЬІе іо зіапсі ир ипсіег 
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ЗеЬоуаЬ'з зЬакіпд, Ьиі ЛУІІІ Ье вЬакеп іо ріееез 
апсі сіезігоуесі. (Наддаі 2:21,22) ТЬе оісі лукоге 
доез Йгзі іпіо ІЬе азЬсап, апсі іЬеп іЬе оіЬегз 
іоііолу. "Апсі іЬеге сате опе оі іЬе ЗЄУЄП апдеіз 
ЛУЬІСЬ Ьасі іЬе ЗЄУЄП уіаїв, апсі іаікесі ЛУІІЬ т е , 
зауіпд ипіо т е , Соте кііЬег; І ЛУІІІ ЗЬЄЛУ ипіо 
іЬее іЬе іисідтепі оі іЬе дгеаі ЛУЬОГЄ іЬаі зіі-
іеіЬ ироп т а п у луаіегз; ЛУІІЬ у/Ьот іЬе кіпдз 
оі іЬе еагіЬ Ьауе соттіііесі іогпісаііоп, апсі 
іЬе іпЬаЬііапіз ої ІЬе еагіЬ Ьауе Ьееп тасіе 
сігипк ЛУІІЬ іЬе ЛУІПЄ оі Ьег іогпісаііоп. Апсі 
іЬе іеп Ьогпз ЛУЬІСЬ іЬои залуезі ироп іЬе Ьеа^Ч, 
іЬезе зЬаіі Ьаіе іЬе ЛРЬОГЄ, апсі зЬаіі т а к е Ьег 
сіезоіаіе апсі пакесі, апсі зкаїї еаі Ьег ЙезЬ, апсі 
Ьигп Ьег ЛУІІЬ йге. Еог Сосі ЬаіЬ риі іп іЬеіг 
Ьеагіз іо їиШІ Ьіз ЛУІІІ, апсі іо адгее, апсі діуе 
іЬеіг кіпдсіот ипіо іке Ьеазі, ипііі іЬе ЛУОГСІЗ 
оі Сосі зЬаіі Ье ІиІйПесі. Апсі іЬе луотап ЛУЬІСЬ 
іЬои залуезі із іЬаі дгеаі сііу, ЛУЬІСЬ геідпеіЬ 
ОУЄГ іЬе кіпдз ої іке еагік." (Кеуеіаііоп 1 7 : 1 , 
2 ,16-18; 1 8 : 3 ) "Тке кіпд ої Тугиз," іке ВЄУІІ 
кітзеїї , апсі аіі оі Ьіз кіпдсіот зкаїї Ье сот-
ріеіеіу зЬакеп сіолуп апсі сіезігоуесі.—Егекіеі 
28:12-19 . 

ТекоуаЬ діуез еоттапсі іо Ьіз ЬідЬ оШеег, 
СЬгізі Тезиз, іо ехесиіе ІЬе луіскесі огдапігаііоп, 
апсі сопсегпіпд іЬіз іЬе Атегісап ЕеVІ8С(^ Уег
зіоп (ІзаіаЬ 2 3 : 1 1 ) геасіз: "ЛеЬоуаЬ ЬаіЬ діуеп 
соттапсітепі сопсегпіпд Сапаап [тегсЬапі-
т е п {Е.Е.У., тагд іп) ] , " іЬаі із, іЬе соазі оі 
Сапаап оссиріесі Ьу Туге апсі Еісіоп. Ассогсііпд 
іо Еоікегіїат іЬе іехі геасіз: "Соттапсі адаіпзі 
іЬе РЬозпісіап соазі." ТЬе соттапсі іо СЬгізі 
із діуеп іо "сіезігоу іЬе зігопд ЬоМз іЬегеоі". 
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Опе оі7 Ше тов і ролуегіиі зігопдіюісіз ої іііе 
еоаві ої Сапаап луав Туге, апсі Туге ууав вре-
сіаііу тепііопесі іп іііе соттапсі іо сіезігоу. 
(Легетіап 25:22) Мосіегп Туге, іііе Еотап 
СаіЬоііс огдапігаііоп, ів опе, апсі ргоЬаЬІу іЬе 
вігопдеві опе, оі іЬе вігопдЬоІсІв ої 8аіап'в уів-
іЬІе огдапігаііоп. N0 вігопдЬоІсі ів во вігопд, 
ЬОЛУЄУЄГ, ав іо Ье аЬІе іо луііЬвіапсІ іЬе авваиіі 
о£ ТеЬоуаЬ'з Ехесиііопег. СЬгізі Левив ров-
зеззез ІЬе кеув іо ЬеП (Ееуеіаііоп 1:18), апсі 
ЬеП зЬаіі поі ргеуаіі адаіпзі Ь іт апсі Ьіз ог
дапігаііоп. ТЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу Ьаз 
лугопдїиііу асіоріесі апсі аррїіесі іЬе ЛУОГСІЗ зро-
кеп Ьу Зезиз сопсегпіпд Ьів огдапігаііоп, іо ЛУІІ : 
"ТЬе даіев ої ЬеП вЬаІі поі ргеуаіі адаіпзі іі" 
(МаііЬелу 16:18); Ьиі ІЬе сіау із поі іаг сіізіапі 
ЛУЬЄП іЬе НіегагеЬу луііі вее Ьег сотріеіе епсі 
апсі ЛУІІІ їиііу кполу іке сіау ої сіесеіуіпд оікегв 
Ьаз соте іо а їта ї епсі. То іЬозе ЛУЬО ІОУЄ апсі 
ІаііЬіиІІу ВЄГУЄ ТеЬоуаЬ Ье ПОЛУ діуев ІЬіз іп-
іогтаііоп іп асіуапсе ої ІЬе їаіі ої іЬаі Ьуро-
сгііісаі апсі луіскесі огдапігаііоп, іо іке епсі ІЬаі 
висЬ іаііЬіиІ т а у Ье сотїогіесі апсі Ьауе іп-
сгеазесі Ьоре. 

Уіелуіпд ІЬе ргорЬесу ої ІЬе Ілуепіу-іЬігсІ 
сЬаріег ої ІваіаЬ аз а ЛУЬОІЄ, іі арреагз ІЬаі 
іЬе регіосі ої геіоісіпд Ьу ІЬе Еотап СаіЬоііс 
НіегагеЬу ргесесіез Агтадесісіоп, апсі дизі а 
зЬогі і і т е Ьеіоге ІЬе Ьедіппіпд ої Агтадесісіоп. 
ТЬе і і т е аггіуез ЛУЬЄП іЬе ге]оісіпд ої ІЬаі геїі
діоиз зузіет тив і сеазе, Ьесаиве ТеЬоуаЬ Ьаз 
во сіесгеесі; апсі іЬегеіоге Ье саизесі іо Ье лугіі
іеп: "Апсі Ье [ТеЬоуаЬ] заісі, ТЬои зЬаіі по 
тоге гез'оісе, О ІЬои орргезвесі уігдіп, сІаидЬ-
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іег оі Еісіоп; агізе, разз ОУЄГ ІО СЬіШт; ІЬеге 
аізо зЬаіі іЬои Ііаує по гезі." (ІзаіаЬ 2 3 : 1 2 ) 
Віпсе іпе ргоріїесу із "іЬе Ьигсіеп ої Туге", іі 
арреагз іЬаі іі із Туге іЬаі із асісігеззесі аз іЬе 
"орргеззесі уігдіп, сІаидЬіег оі Еісіоп". ТЬе сііу 
оі' Еісіоп луаз Ьиііі йгзі, апсі Туге луоиісі Ье 
УІЄЛУЄСІ аз а сІаидЬіег. Еісіоп Ьасі а СІЄУІІ геіі
діоп. Радап геіідіоп ргесесіесі іЬе рарасу, апсі 
т апу ої іЬе СІЄУІІІЗЬ ргаеіісез ої радапізт ЛУЄГЄ 
асіоріесі Ьу іЬе рарасу, апсі ЬоіЬ огідіпаіесі ЛУІІЬ 
апсі аге іЬе сЬіїсІгеп ої іЬе БЄУІІ. 

Туге луоиісі Ье УІЄЛУЄСІ аз а "уігдіп" сІаидЬіег 
Ьесаизе поі Іедііітаіеіу таггіесі Ьиі ипеїеап 
і г о т іогпісаііоп, Ьег сЬазіііу Ьауіпд Ьееп "уіо-
Іаіесі". (Воїкегкат) То іЬаі уіоіаііоп ої Ьег 
сЬазіііу зЬе сопзепіесі, апсі зЬе іЬегеіоге луоиісі 
Ье іЬе "орргеззесі". ТЬе Котап СаіЬоііс геїі
діоиз огдапігаііоп Ьаз ргасіісесі луЬогесіот ЛУІІЬ 
"аіі іЬе кіпдз" ог гиііпд ролуегз ої іЬе еагіЬ 
ої Ваіап'з уізіЬІе огдапігаііоп, Ьиі іЬе і і т е 
сотез, з'изі ргесесііпд іЬе Ьеділпіпд ої Агта
десісіоп, ЛУЬЄП іЬе Ьогсі сопуіпсез іЬе "іеп кіпдз" 
ог гиііпд їогеез ої іке паііопз, ЛУЬІСЬ іигп оп 
іЬе Ьагіоі геїідіоиз зузіет, апсі іЬаі зузіет 
Ьесотез дгеаііу орргеззесі. Сосі риіз іі іп іЬе 
тіпсі ої іЬе гиііпд ролуегз іо їиШП Ьіз луііі. 
—Кеуеіаііоп 1 7 : 1 6 , 1 7 . 

ТЬе і і т е аггіуіпд іог Ьег дгеаі орргеззіоп 
іо Ьедіп, іЬе НіегагеЬу зузіет луііі зеек гезі 
зотелуЬеге, апсі, Ьесаизе іЬиз зеекіпд, ДекоуаЬ 
зауз іо Ьег: "Агізе, разз ОУЄГ [іЬе зеа] іо 
СЬііііт," 'апсі зее іі уои сап йпсі гезі іЬеге.' 
СЬііііт, Ьеіпд пеаг іо Туге, луоиісі гергезепі 
апу виЬзісІіагу ог аихіїіагу огдапігаііоп у/Ьеге 
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іпе оісі луотап т ідЬі вєек гезі апсі геїіеі апсі 
гіпсі попе. ТЬіз луоиісі зеет іо іпсіісаіе ікаі іке 
Вотап Саікоііе Ніегагску зузіет ЛУІІІ Ье веек-
іпд а ріаее ої сопвоіаііоп апсі ІЬегеіоге аЬазіпд 
Ьегзеїї Ьу доіпд іо зоте іеввег огдапігаііоп, 
зеекіпд а луау іо езсаре іке сіеерезі аЬазетепі, 
лукіск ІЗ сегіаіп іо соте ироп Ьег Ьу геазоп оі 
Ьеіпд сазі іпіо Оекеппа. (МаііЬелу 23:12) ЛУШ 
іЬе НіегагеЬу зузіет ііпсі гезі іЬеге? ЛеЬоуаЬ 
герііез: "ТЬеге аізо зЬаіі іЬои Ьауе по гезі." 

Р г о т і і т е іо і і т е іЬе НіегагеЬу зузіет Ьаз 
Ьасі зоте зеіЬаскз ог Іоззез ої іетрогаі ролуег, 
Ьиі вЬе Ьаз аїлуауз сіаітесі іЬаі висЬ веіЬаскз 
ЛУЄГЄ опіу іетрогагу. 8ке сіаітв ікаі зЬе із еіег
паї, еаппоі зиїїег сіевігисііоп, апсі іЬегеіоге вЬе 
сап аїїогсі іо луаіі оиі апу іетрогагу веіЬаскз 
лукііе зке векетез іо асіуапсе кег ровіііоп. Тке 
аЬаветепі ог оррозіііоп іо Ьег іп іЬе разі іЬе 
НіегагеЬу Ьаз сіаітесі іо Ье ІЬаі "Ніііе веазоп" 
сіигіпд лукіск Ваіап із Іоовесі, аі іке епсі ої лукіск 
вке ЛУІІІ ігіитрк. (Веуеіаііоп 20: 3,7) Адаіп зке 
із лугопд іп кег сопсіивіоп. ТЬе і і т е іог Ьег 
сотріеіе Ьитіїіаііоп із пеаг аі Ьапсі, апсі іЬеге 
із по луау іог Ьег іо віор іі ПОЛУ, апсі іЬегеіоге 
іЬеге із по луау іог Ьег іо евсаре. Коі еуеп 
іЬе іпсііуісіиаі тетЬегз ої ІЬаі геїідіоив еіегду 
СГОЛУСІ ЛУІІІ Ье аЬІе іо сГівдиіве іЬетвеїуез Ьу 
рпіііпд оп оуегаїїз апсі іЬин Ьісііпд ІЬеіг ісіеп-
іііу. (2ссЬагіаЬ 13:4-6) ТЬеу ЛУІІІ поі езсаре 
іЬе зсгиііпу ої оіЬегз, апсі сегіаіпіу поі ОосГз 
ехесиііуе ошсег. ТЬеге із по геві вЬогі ої сот
ріеіе сіезігисііоп, і г о т ЛУЬІСЬ зЬе вЬаІі ПЄУЄГ 
адаіп гізе. 
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ЛеЬоуаЬ изесі іЬе СЬаІсІеапз, оі луЬот ИеЬ-
исЬасіпеггаг у/аз іЬе кіпд, аз Ніз ехесиііопег, 
ЛУЬО іЬиз їогезЬасІолуесІ СЬгізі; Лезиз, іЬе дгеаі 
ехесиііопег оі ЛеЬоуаЬ ЛУЬО зЬаіі ехесиіе іЬе 
сі ЄУІІ геіідіоп, апсі рагіісиїагіу іЬе Котап СаіЬ
оііс зузіет. (Егекіеі 2 6 : 7 - 1 4 ; ЛегетіаЬ 2 5 : 9 , 
17, 22) ТЬегеіоге ЛеЬоуаЬ зауз іо іЬе ОЬЗЄГУ-
егз: "ВеЬоІсі іЬе Іапсі ої іЬе СЬаІсІеапз; іЬіз 
реоріе \уаз поі ШІ іЬе Аззугіап їоипсіесі іі іог 
іЬет іЬаі сілуеіі іп іЬе ггіМегпезз; іЬеу зеі ир 
іЬе ІОЛУЄГЗ іЬегеоі, іЬеу гаізесі ир іЬе раїасез 
іЬегеоі; апсі Ье ЬгоидЬі іі іо гиіп." (ІзаіаЬ 
2 3 : 1 3 ) ТЬе луогсіз "ВеЬоІсі іЬе ІапД оі іЬе 
СЬаІсІеапз" тапііезііу сіігесі іЬе аііепііоп іо 
Ьіз ехесиііопег іЬаі ехесиіез іЬе дисідтепі оі 
ЛеЬоуаЬ ироп іЬе НіегагеЬу зузіет. ТЬеп іЬе 
ргорЬеі зауз: "ТЬіз реоріе [іЬаі із, іЬе реоріе 
оі апсіепі Туге апсі оі тосіегп Туге, іЬе Котап 
СаіЬоііс НіегагеЬу] із по тоге."—Е.Е.У. 

ТЬе ЛУОГСІ "іШ", аз арреагз іп іЬе АиіЬогігесІ 
Уегзіоп, із ап іпіегроіаііоп, апсі ІЬе соггесі геп-
сіегіпд арреагз іп ІЬе Ееуізед, Уегзіоп. ТЬеге
іоге, аз зіаіесі іп іЬе іехі, іЬе зЬірз оі ТагзЬізЬ 
саіііпд аі іЬе рогі ої СЬііііт, ІЬе ізіапсі пеаг 
Туге, луоиісі Ьауе по геазоп іо ргоееесі оп іо 
Туге Ьесаизе оі іЬе іпїогтаііоп гесеіуесі аі 
СЬііііт іЬаі Туге по Іопдег ехізіесі. Ілкелуізе 
іп іке апіііуре ог ІиШПтепі, іЬе ипсіегргіезіз, 
тіззіопагіез апсі оіЬег зиЬзісІіагу огдапігаііопз 
аге іоМ іЬаі ІЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу зуз
і е т із по тоге , ІЬаі із, "іЬе НіегагеЬу ої Лигіз-
сіісііоп" із сіопе Іог апсі Ьепсе іЬеге луоиісі Ье 
по оссазіоп іо ІигіЬег зеек кег. І і із ріаіпіу 
лугіііеп Ьу апоіЬег ргорЬеі ікаі іЬе епсі оі ІЬе 
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Иіегагеїіу ЛУІІІ Ье сотріеіе сіезігисііоп; іЬаі іг, 
"іЬеу зЬаіі Ье аз ІЬоидЬ іЬеу Ьасі поі Ьееп." 
—ОЬасІіаЬ 16. 

Віпсе іЬе ЛУОГСІ "ііЦ" із ап іпіегроіаііоп, апсі 
ІЬегеіоге ітргорегіу іп іЬе іехі, іЬаі рагі оі 
уегзе іЬігіееп іоііолуіпд іЬе ЛУОГСІ "іШ" із по 
рагі оі іЬе ргееесііпд зепіепсе. ТЬегеіоге іЬе 
ЛУОГСІЗ аііег "іШ" геасі: "ТЬе Аззугіап [АззЬиг 
(Ьеезег); Аззугіа (Еоіїїегкат)] їоипсіесі іі." 
ТЬе ЛУОГСІ АззЬиг арреагіпд іп іЬіз рагі оі іЬе 
іехі теапз "зиссеззїиі опе", аз іп Оепезіз 1 0 : 1 1 . 

Іп ІваіаЬ'з сіау іЬе Аззугіап ЛУОГІСІ ролуег зіііі 
Ьеісі іЬе иррег Ьапсі ОУЄГ іЬе СЬаІсІеапз; Ьиі 
іп ЛегетіаЬ'з і і те , апсі еідЬіееп уеагз Ьеіоге 
іЬе Іаіі оі Легизаіет, КеЬисЬасіпеггаг Ьасі Ье
еоте кіпд оі ВаЬуІоп апсі езіаЬИзЬес! іЬе ВаЬу-
ІопізЬ етріге. (Вее Ізаіак 39:1-8.) Ткегеіоге 
іке ЛУОГСІЗ іп Ізаіак 2 3 : 1 3 , іо ЛУІІ, "Тке Аззуг
іап іоипсіесі іі," сіеагіу теап іЬе СЬаІсІеапз 
ог ВаЬуІопіапв. "ТЬе Аззугіап" ріеіигез Сосі'з 
Ехесиііопег, СЬгізі Лезиз. Ноіе іЬаі "іЬе Аз
зугіап" аз а паііоп сіісі поі езіаЬІізЬ ог іоипсі 
"іке Іапсі оі іке СЬаИеапз". ВаЬуІоп ргесесіесі 
Аззугіа. І і із заісі іп соппесііоп ЛУІІЬ Штгосі: 
"Апсі іЬе Ьедіппіпд оі Ьіз кіпдсіот луаз ВаЬеі, 
апсі ЕгесЬ, апсі Аесасі, апсі СаіпеЬ, іп іЬе Іапсі 
оі ВЬіпаг. Оиі оі іЬаі Іапсі луєпі ІогіЬ АззЬиг 
[Ье ЛУЄПІ оиі іпіо Аззугіа (тагдіп)], апсі Ьиіїсі-
есі ШПЄУЄЬ, апсі іЬе сііу ВеЬоЬоіЬ, апсі СаІаЬ." 
АпоіЬег аиіЬог (Шзіор) гепсіегз ІЬе іехі: "Апсі 
Ье, Ьеіпд зігепдіЬепесі, ЛУЄПІ оиі оі іЬе іапсі 
апсі Ьиііі ШПЄУЄЬ," іЬе сарііаі оі Аззугіа. 

\УііЬ іЬіз ехріапаііоп, поіе іЬаі іЬе Епдіізк 
Веьізесі Уегзіоп оі іЬе іехі (уз. 13) геасіз: 
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"ТІїе Аззугіап ЬаіЬ арроіпіесі іі [(Лиііі. Уег.) 
їоипсіесі і і ] , " іііаі із іо зау, арроіпіесі "ііііз 
реоріе" оі Туге. Арроіпіесі іпе реоріе ої Туге 
Іог луЬаі ог іог ЛУЬОЇП? ТІїе ргорЬесу апзлуегз: 
"Еог іЬе Ьеазїз оі іЬе луіїсіегпезз.'^ (Е.В.У.) 
Сіеагіу ІЬіз теапз іЬаі Оосі'з Ехесиііопег, ріс
іигесі Ьу іЬе Аззугіап, ЬаіЬ "арроіпіесі" тосіегп 
Туге (іЬаі із іо зау, іЬе Вотап СаіЬоііс Ніег
агеЬу огдапігаііоп апсі ііз еіегду апсі аіііев) 
іо а ріаее ог сопсііііоп ипіпЬаЬііесІ Ьу регзопз 
Ьиі луЬоІІу іог Ьгиіе Ьеазіз, Ьепее іог сіезоіаііоп. 

Іп зиррогі оі іЬіз сопеїизіоп, поіе ІЬе ЛУОГСІЗ 
ОІ Ксуеіаііоп 18: 2, 3: "Апсі Ье сгіесі тідЬШу 
ЛУІІЬ а зігопд уоісе, зауіпд, ВаЬуІоп іЬе дгеаі 
із Іаііеп, із їаііеп, апсі із Ьееоте іЬе ЬаЬііаііоп 
ої СІЄУІІЗ [ЛУІІСІ доаіз, заіугз], апсі іЬе Ьоісі ої 
еуегу їоиі зрігіі [зііпкіпд уарогз агізіпд Ике 
аррагіііопз оиі ої а тагзку, їоиі апсі соггирі 
Іапсі], апсі а саде оі еуегу ипсіеап апсі каіеїиі 
Ьігсі [а ріаее Ігедиепіесі Ьу Ьігсіз сіесгеесі Ьу 
іЬе Іалу ої Оосі ипйі іог Ьитап ЬаЬііаііоп]. Еог 
аіі паііопз Ьауе сігипк ої іке луіпе оі іке лугаік 
оі Ьег Іогпісаііоп, апсі іЬе кіпдз оі іке еагік 
Ьауе соттіііесі іогпісаііоп ЛУІІЬ Ьег, апсі іЬе 
тегсЬапіз оі іЬе еагіЬ аге луахесі гісЬ ІЬгоидЬ 
іЬе аЬипсІапсе оі Ьег сіеіісасіез." ТЬіз іехі, ЛУІІЬ-
оиі а сІоиЬі, аррііез іо 8аіап'з геїідіоиз огдап
ігаііоп, іЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу Ьеіпд 
іЬе ргіпсіраі рагі іЬегеоі. ТЬегеіоге іЬе ргорЬ
есу оі ІзаіаЬ сіізсіозез ІЬаі ТеЬоуаЬ'з Ехеси
ііопег Ьаз "арроіпіесі" іЬаі ВЄУІІ геїідіоиз 
огдапігаііоп Іог сіезоіаііоп іп ассогсі ЛУІІЬ іЬе 
сіесгее ог з'исідтепі Ьегеіоіоге лугіііеп аі іЬе 
сИсіаііоп ої ТеЬоуаЬ. 
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ТЬе ргорЬеі сопііпиез іо зреак ої іЬе вис-
сеззїиі СЬаІсІеапз апсі зутЬоІісаПу геїегз іо 
ДеЬоуаЬ'з Ехеспііопег, зауіпд: "ТЬеу зеі ир 
ІЬе ІОЛУЄГЗ іЬегеоі [ІЬеіг ІОЛУЄГЗ (Е.У.); віеде-
ІОЛУЄГЗ (Воік.)], іЬеу гаізесі ир [(В.V.) іЬеу 
ОУЄГІЬГЄЛУ; (Ііо^.)сІетоІізЬесі] ІЬеріасезіЬеге
оі." ТЬе зіеде ІОЛУЄГЗ ЛУЄГЄ зеі ир, апсі і і т з ІЬе 
ууаііз ої апсіепі Туге ЛУЄГЄ зигтоипіесі апсі іЬе 
раїаеев ої Ьег тегсЬапі ргіпеез ЛУЄГЄ сіетоі-
ізЬесі. Арріуіпд іЬе ргорЬесу іо тосіегп Туге, 
ІЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу огдапігаііоп: 
Сосі'з Ехесиііопег, СЬгізі Лезиз, зеіз ир зіеде 
ІОЛУЄГЗ адаіпзі іЬе БЄУІІ геїідіоиз зузіет апсі 
ІЬе ргіпеез ої іЬе Вотап СаіЬоііс огдапігаііоп 
іЬаі ігагїїс іп Ьитап егеаіигез, апсі сіезігоуз 
іЬеіг зігопдЬоІсіз, апсі іЬе зузіет їаііз, іпсіисі-
іпд іЬе 80-са11ес1 "Ьоіу іаіЬег" апсі аіі оі іЬе 
ігаійскіпд ргіпеез. Апсі іке гезиіі із луЬаі? 
Зауз ІЬе ргорЬеі іп апзлуег: "Не ЬгоидЬі іі іо 
гиіп," (Е.В.Р.) "Ье тасіе іі а гиіп"; іЬаі із, 
•ТеЬоуаЬ'з Ехесиііопег аі іЬе Ьедіппіпд ої 
Агтадесісіоп Ьгіпдз іЬе БЄУІІ геїідіоиз зузіет 
іо гиіп. 

ТЬе Ьиїлуагкз ої ІЬе Вотап СаіЬоііс зузіет, 
ЛУЬІСЬ іог іопд Ьаз гергоасЬесі іЬе п а т е ої 
АІтідЬіу Сосі, ЛУІІІ сотріеіеіу сгитЬІе іо іЬе 
сіизі, апсі іЬеп іЬе іпсііуісіиаіз ЛУЬО сопііпие іо 
ІІУЄ ІОГ а і і т е ЛУІІІ Ьауе геазоп іо Іатепі. 
ТЬегеіоге, зауз іЬе ргорЬеі ої ЛеЬоуаЬ: "НОЛУІ, 
уе зЬірз ої ТагзЬізЬ, їог уоиг зігепдіЬ [ЛУЬІСЬ 
із тосіегп Туге] із Іаісі луазіе." (ІзаіаЬ 23:14) 
ТЬе зіаіетепі із зітіїаг іо іЬе ЛУОГСІЗ изесі іп 
ІеаіаЬ 2 3 : 1 апсі ЗЬОЛУЗ іЬаі іЬе "ЬОЛУІ" ІЗ гаізесі 
лі іЬе Ьедіппіпд оі Агтадесісіоп апсі ЛУЬЄП ІЬе 
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Ніегагеїіу їаііз. 8ауз ІЬе КеVІ8ес^ Уегзіоп, УЄГВЄ 
іоигіееп: "НОЛУІ, уе вЬірз о£ ТагзЬізЬ; £ог уоиг 
вігопдЬоІсІ із ІаМ луазіе." ТЬе "НіегагеЬу о£ 
Лигізсіісііоп", ЛУЬІСЬ орегаіез іті апсі оиі о£ Уаіі
сап Сііу, Ііаіу, із Ьу іЬе Ьогсі ЛеЬоуаІг'з сіесгее 
сегіаіп іо Ье Іаісі луазіе; апсі іЬаі "НіегагеЬу 
о£ Лигізсіісііоп", іЬе еепігаї доуегптепі оі іЬе 
геїідіоиз зузіет іЬаі іог сепіигіез Ьаз сіесеіуесі 
іЬе реоріе апсі ЬіазрЬетесі СосГз пате , ЛУІІІ до 
(ІОЛУП. УУЬеп іЬаі зігопдЬоІсі сіоез до СІОЛУП ііз 
зиррогіегз сап сіо поіЬіпд Ьиі ЬОЛУІ. Агта
десісіоп ЛУІІІ т а г к іЬе сотріеіе ІиШПтепі оі 
іЬе їогедоіпд ргорЬесу о£ ІзаіаЬ ілуепіу-іЬгее, 
уег8ез опе іо іоигіееп. 

АРРАКЕИТ ГИХРІІХМЕМТ 
II Ьав Ьееп виддевіесі ІЬаі уегзез опе іо Іоиг

іееп оі ІзаіаЬ 23 сіезегіЬе сегіаіп асіуегве ех-
регіепсев іо ЛУЬІЄЬ іЬе Е о т а п СаіЬоііс Ніег
агеЬу Ьаз Ьееп виЬзесіесІ сіигіпд а регіосі оі 
веуепіу уеагв, і г о т 1848 іо 1918, апсі сіигіпд 
ЛУЬІСЬ і і т е вЬе із іогдоііеп апсі Ьег ЬОЛУІ ів 
Ьсагсі; іЬаі аі ІЬе епсі оі ІЬаі регіосі іЬе Еотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу адаіп сотев іо ІЬе іоге; 
апсі Ьепсе іЬаі іЬе Іаііег рагі оі ІЬе ргорЬесу 
гесогсіесі іп ІЬе ілуепіу-ІЬігсІ сЬаріег арріісв 
аііег ІЬе ІиШПтепі оі ІЬе Іїгві рагі оі ІЬе 
ргорЬесу. ТЬе Іасів сіо поі Оі ІЬаі сопсіивіоп, 
Іог іЬе геазоп ІЬаі ІЬе "ЬОЛУІ" ОІ Туге сіеагіу 
геїегз іо луЬаі еотез іо разз аі ІЬе Ьедіппіпд 
оі Агтадесісіоп. ТЬеге із, ЬОЛУЄУЄГ, ап аррагепі 
ІиШПтепі оі ІЬе ргорЬесу сопсегпіпд ІЬе 'ЬОЛУІ-
іпд оі ІЬе зЬірз оі ТагвІїізЬ' ог виррогіегз оі 
Туге, ЛУІІЬІП ІЬе 8ЄУепіу-уеаг регіосі аЬоуе теп-
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ііопесі, і г о т 1848 іо 1918; Ьиі іпзіеасі ої Ьеіпд 
а їиШІтспі іі луоиісі Ьеііег Ье іегтесі ап адгее-
аЬіе рагаііеі оп а т іпог зсаіе іо іЬаі зіаіесі іп 
іЬе ргорЬесу. 

І і зеетз ЛУЄІІ іо Ьеге зеі ІогіЬ сегіаіп регіі-
пепі Ьізіогісаі їасіз іЬаі сате іо разз сіигіпд 
іЬе веуспіу-уеаг регіосі і г о т 1848 іо 1918, іп 
огсіег іЬаі іЬе зіисіепі т а у сопвісіег ІЬе з ате 
іп віисіуіпд іЬе ргорЬесу; апсі \УЬІСЬ сопвісіега-
ііоп т а у ГЄШОУЄ воте сіоиЬі іЬаі т ідЬі оіЬег-
УУІЗЄ ехіві. 8иеЬ Ьізіогісаі їасіз Ьеге іпзегіесі 
аге ^иоіес1 і г о т ууеіі-кполуп апсі гесодпігесі аи-
іЬогіііез. ТЬеу геіаіе іо іЬе Е о т а п СаіЬоііс 
геїідіоиз вузіет і г о т 1848 іо 1918 апсі аге ав 
ІОІІОЛУЗ : 

Н І З Т О К І С А Ь 
1848. Лапиагу: Ееуоіиііопз іп уагіоиз зіаіез 

оп Ііаііап репіпвиіа. РеЬгиагу 22-24: Ееуоіи-
ііоп іп Егапсе; Кіпд Ьоиіз РЬШрре оиі; ге-
риЬІіс із ргосіаітесі. МагсЬ: Ееуоіиііоп іп 
Аивігіап Етріге . Ееуоіиііопагу тоуетепіз іп 
Оегтапу. Іпвиггесііоп аі Е о т е ; іЬе рори-
Іасе сіетапсі а сіетосгаііс тіпізігу апсі іЬе 
ргосіатаііоп ої Ііаііап паііопаїііу; іЬе роре 
[Ріив IX] Ьезііаіев; ІЬе Еотапз зиггоипсі іпе 
раїасе, апсі а сопііісі епвиез. ТЬе роре ассеріз 
а рориіаг тіпізігу (Сагсііпаї Ра їта , ІЬе роре'з 
зесгеіагу, вЬоі іп іЬів сопйісі.) . . . Коует-
Ьег 16. НоуетЬег 20, а Ігее Сопзіііиііоп риЬ-
ІіеЬесІ. НоуетЬег 24, іЬе роре езсарез іп сііз-
диіве іо Сасіа. КоуетЬег 28, ргоіезі оі іЬе 
роре адаіпзі іЬе асів оі іЬе ргоуізіопаї доу
егптепі (оі Е о т е ) . 
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1849, ЕеЬгиагу 8, іЬе Еошап Каііопаї Аз-
зетЬІу сііуезіз іііе роре ої аіі іетрогаі ролуег, 
апсі асіоріз іііе гериЬІісап ї о г т ої доуегптепі. 
ЕеЬгиагу 18, іЬе роре арреаіз іо іЬе Саііюііс 
ролуегз (ої іЬе ЛУОГІСІ). "Не ПОЛУ епіоуесі іЬе 
зутраіЬу ої іЬе геасііопізіз аіі ОУЄГ іЬе ЛУОГІСІ 
ЛУЬО Ьасі Іоокесі зо соїсіїу проп Ьіз еагіу еїїогіз 
аі геїогт, Ьиі даіпесі, ої соигзе, іЬе ехесгаііопз 
ої іЬе ИЬегаІз, ЛУЬОЗЄ саизе Ье Ьасі аЬапсІопесІ. 
Еоте , Іеїі лУІіЬоиі а гиіег, Ьіоотесі іпіо а гериЬ-
Ііс. ТЬе роре ргоіезіесі адаіпзі аіі ііз асіз, апсі 
зиттопесі іЬе СаіЬоііс ЛУОГІСІ ІО риі іі СІОЛУП." 
(МеСІіпіоск & Зігопд Сусіорсесііа, Уок VIII , 
"Ріиз IX") Типе 3, іЬе ЕгепсЬ ипсіег МагзЬаІ 
Оисііпоі соттепсе ап аііаск оп Еоте . Липе ЗО, 
аііег а Ьгауе гезізіапсе, іЬе Еотапз сарііиіаіе 
іо іЬе ЕгепсЬ агту . Лику 4, ІЬе Еотап Аззет-
Ьіу СІІЗЗОІУЄСІ, апсі ап оШсег і г о т Оисііпоі'з с атр 
аггіуез аі Саеіа, іо ргезепі іЬе роре ЛУІІЬ іЬе 
кеуз ої Е о т е . 

1850. Аргії, іке роре аггіуез аі Е о т е ; Саг-
сііпаї АпіопеШ Ьесотез їогеідп тіпізіег. "ТЬе 
роре геіигпесі іп Аргії, 1850, зиггоипсіесі Ьу 
ІЬе Ьауопеіз ої а ЕгепсЬ агту . . . . Ніз йгзі 
асі луаз іЬе регйсіу ої сіезігоуіпд іЬе сопзіііи
ііоп ої сЬагіегесі гідЬіз ЛУЬІСЬ Ье Ьасі диагап-
іеесі іо Ьіз зиЬз'есіз. . . . ТЬе І^иіз і і іоп ге-
соттепсесі ііз засгесі ІаЬогз. . . . іЬе ВіЬІе луаз 
ргоЬіЬііесІ." (МеСІіпіоск & Зігопд Сусіорсвсііа, 
Уок VIII , "Ріиз IX") ЗеріетЬег 24, Ье ізєиез 
ІЬе Ьиіі езіаЬІіеЬіпд а Еотап СаіЬоііс Ьіег-
агсЬу іп Епдіапсі. 

1861. МагсЬ 27, Сауопг сіаітз Е о т е аз сар-
ііаі оі Ііаіу. Липе, іЬе етрегог ої Егапсе сіє-
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СІІПС8 а шііоп ЛУІІЬ Аизігіа апсі Враіп Іог іпе 
таіпіепапее оі іЬе роре'з Іетрогаі ролуег. "Іп 
1868, іпе Аизігіапз Ьгоке іке сопсогсіаі апсі 
сіесіагесі ікеіг зрігііиаі етапсіраііоп. Тке уеаг 
аііег, С|иееп ІзаЬеіІа луаз СІГІУЄП оиі оі 8раіп, 
апсі іке доуегптепі оі іке реоріе геїизесі іо 
Ье Ьоипсі Ьу апу ргеуіоиз ігеаііез ЛУІІЬ іЬе 
рарасу [8еріетЬег 29, ЗО]." [ЕеЬгиагу 16,1873, 
іЬе йгзі ВрапізЬ гериЬИс із ргосіаітесі аі 
Масігісі, 8раіп].—МеСІіпіоск & Вігопд Сусіо
рсвсііа, Уоі. VIII , "Ріиз IX . " 

1870. ВеріетЬег 11, ІЬе роре геіизез і егтз 
оїїегесі Ь і т Ьу іЬе кіпд ої Ііаіу (зоуегеідпіу 
о£ іке Ьеопіпе сііу апсі геіепііоп ої кіз іпсоте). 
8еріетЬег 20, аііег а Ьгіеї гезізіапсе І г о т іЬе 
Іогеідп рараї ігоорз, зіорресі Ьу огсіег оі іЬе 
роре, іЬе Ііаііап ігоорз ипсіег [Оепегаї] Са-
сіогпа т а к е а ЬгеасЬ апсі епіег Коте . Веріет
Ьег 21, Сагсііпаї Апіопеііі іззиез а сііріотаііс 
ргоіезі адаіпзі іЬе Ііаііап оссираііоп ої Коте . 
ВеріетЬег 26, ргоіезі ої іЬе роре (Ріиз I X , 
зіііі). ВеріетЬег 29, сігеиіаг іеііег і г о т іке 
роре іо іке сагсііпаїз еотріаіпіпд оі іЬе іпуа-
зіоп апсі оі Ьіз Іозз оі ИЬегіу, апсі іпіегіегепсе 
лл'ііЬ Ьіз розі Ьад. ОеіоЬег 2, рІеЬізеііе: оиі оі 
167,548 УОІЄЗ, 133,681 іог [Коте'з] ипіоп луііЬ 
іЬе кіпдсіот оі Ііаіу. ОеіоЬег 8, гезиіі оі іЬе 
рІеЬізеііе зепі іо іЬе кіпд [ої І іаіу] . ОеіоЬег 9, 
К о т е апсі ііз ргоуіпсез іпсогрогаіесі ЛУІІЬ іЬе 
кіпдсіот Ьу гоуаі сіесгее. 

"Іп 1870, йпаїїу, іЬе луаг ЛУІІЬ Ргиззіа сіе-
вігоуесі іЬе етріге іп Ргапсе, апсі ЛУІІЬ іЬе Іаіі 
ої [Ьоиіз] Кароіеоп поі опіу іЬе ЕгепсЬ ге-
їизесі іо Ье Ьоипсі іо Коте , Ьиі іЬе даіез оі іЬе 
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Еіегпаї Сііу орепесі іо аіі Ііаіу. . . . КОІЛУІІЬ-
віапсііпд аіі еІЇогів оі [Кіпд] Уісіог Ештапиеі 
Іог реасе, іЬе роре зіегпіу регзівіесі іп Ьів й г т 
ргоіезі адаіпві іЬе іпеуііаЬІе сЬапде ої ІЬіпдз. 
. . . Не Ііуесі геіігесі іп іііе Уаіісап, апсі саііесі 
ІіітвеІІ а ргівопег.-МсСІіпіоск & 8ігопд Сусіо-
рсвсііа, Уоі. VIII , "Ріиз IX." 

1871. Мау 13, Іалу диагапіееіпд іо ІЬе роре 
Іиіі регвопаі ІіЬегіу апсі Ьопогв, а геуепие оі 
3,225,000 Цугев, &с.; гез'есіесі Ьу іЬе роре іп Ьів 
аііосиііоп, Мау 15. ОеіоЬег 27, аііосиііоп оі 
іЬе роре, арроіпііпд воте Ііаііап ЬівЬорв; 
віШ гез'ееііпд диагапіеев.—Наусіп'в Юісііопагу 
о/ Паіез, ипсіег "Еоте", "Рорев," "Егапсе," 
"8раіп," &е. 

1878. ЕеЬгиагу 7, Роре Ріив I X сііев. "Оп 
ЕеЬ. 7, 1878, Ье сііесі, аііег а ргоігаеіесі сігор-
вісаі Шпевз. . . . ТЬе тіввіопв оі іЬе СЬигсЬ 
ЛУЄГЄ аіво вігепдіЬепесІ, Ьеіпд саггіесі їоглуагсі 
іп рагііЬиз іп/ИеИит, апсі дгеаі ЬіегагсЬіев, 
іп Іапсіз іогтегіу ЬеаіЬеп ог РЕОТЕЗТАКТ, ЛУЄГЄ 
асісіесі іо іЬе уаві еіегду іЬаі ОЛУПЄСІ 'ІЬе Ьаііп 
оЬесііепсе.' ТЬиз Ье ргоуісіесі Ьу Ьгіеі оі 1850 
Іог іЬе еесіезіавіісаі доуегптепі ої Епдіапсі, 
. . . ехиіііпд іп іЬе зиррозесі ігіитрЬ ої Ьіз 
СЬигсЬ іп іЬе Іапсі \УЬІСЬ Ьасі Ьееп іЬе Ьоте 
ої іЬе Ееїогтаііоп іог іЬгее еепіигіез. ТЬеп 
Ье сгеаіесі іп ТНІЗ соштткт [17. 8. А.] а уазі 
Еотап СаіЬоііс ЬіегагсЬу Ьу еіеуаііпд іо іЬе 
сагсііпаїаіе іЬе агеЬЬізЬор ої МЄЛУ Уогк іп 1875, 
апсі ргерагесі іке луау іог іЬе ге-евіаЬіізЬтепі 
оі іЬе ЬіегагсЬу ш 8СОТІ_,АЇТО, ЛУЬІСЬ луав еіїесіесі 
іп 1878. . . . Опе оі іЬе Іоиіеві Ьіоіз оп іЬе 
радез оі Ьізіогу гедагсііпд Ьіз геідп із іЬе іог-
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сіЬГе сопуегвіоп оі іііе «ТСЛУ Ьоу Могіага, апсі оі 
а ріеее ЛУІІЬ іЬіз із іііе аЬз'єсі еопсііііоп оі іііе 
НеЬгелуз аі Еоте , ЛУЬЄГЄ іпе луаііз оі ІЬе СгЬеііо 
ЛУЄГЄ опіу гетоуесі ЛУІІЬ іЬе езіаЬІізЬтепї оі 
іЬе Ііаііап ролуег."-МсС1іпіоск & Вігопд Сусіо-
расііа, Уоі. VIII , "Ріиз IX . " 

"Не аізо езіаЬІізЬссі іоиг пєлу сііосезез іп іпе 
ХІпііесі Віаіез аі АІЬапу, Вийаіо, Сіоуеіапсі 
апсі СаГуезіоп, аіі іп 1847. Іп Іаіег уеагз Ье 
езіаЬИзЬес! пеагіу 50 оіЬегз іп тесііит-зігесі 
Атегісап сіііез. . . . Маііегз ЛУЄГЄ ПОЛУ #оіп§ 
іоо Іазі апсі іоо Іаг Іог Ріиз, ЛУЬО геіизесі іо 
соипіепапсе іЬе геуоіиііопагу тоуетепі , . . . 
ТЬе роре ПОЛУ епіігеїу іозі іЬе іауог оі іЬе 
Е о т а п рориіасе. ТЬгеаіепесі Ьу ІЬе тоЬ іп Ьіз 
ОЛУП раїасе Ье Пес! іо Оаеіа, апсі а Еотап ге-
риЬііс луаз ргосіаітесі іп РеЬгиагу 1849, ЛУІІЬ 
Маягіпі аі ііз Ьеасі. Ьоиіз Мароіеоп, сіеіегтіпесі 
іо гезіоге іЬе роре, зепі ап ехресііііоп іо Е о т е 
ипсіег Оисііпоі, Ьу луЬот іЬе Ііаііап раігіоіз, 
іесі Ьу СгагіЬаісІі, ЛУЄГЄ оуегролуегесі. Е о т е зиг-
гепсіегесі оп 3 Лику; Ьиі іЬе роре сіісі.поі геіигп 
іо Ьіз сарііаі іШ Аргії 1850. . . . 

"ТЬе роре Ьітзеїі ПОЛУ ЬЄЗІОЛУЄСІ ЬІЗ ЛУЬОІЄ 
аііепііоп ироп іЬе сЬигсЬ. Н Е ВЕСАШГО ТПЕ 
ЛЕЗШТЗ, сапопігесі заіпіз апсі сіеґіпесі ІЛУО С!О£-
т а з . . . . іп 1854 . . . іп 1870. Ргеуіоиз іо іЬіз 
і і т е іЬе роре'з іетрогаі сіотіпіоп Ьасі Ьееоте 
засіїу зЬгипкеп іп ехіепі, олуіпд іо іЬе дгасіиаі 
ипіііеаііоп оі Ііаіу ипсіег Уіеіог Е т т а п и е к 
ТЬе іетрогаі ролуег оі іЬе роре, ЬОЛУЄУЄГ, луаз 
8ІІ11 весигесі Ьу іЬе ргезепсе ої а Ьосіу оі РгепсЬ 
ігоорз аі Еоте , . . . Оп 20 ВеріетЬег. 1870 іЬе 
Ііаііап ігоорз епіегесі Е о т е , апсі іЬе ТЕМРОКАЬ 
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РОЛУЕЕ ЛУАЗ АТ АК ЕЖ>. ТЬе Уаіісап луаз іеїі іо 
ІЬе роре; апсі ігее сііріотаііс іпіегсоигве, Ше 
Ьопогз сіие іо а зоуегеідп, апсі а СІУІІ Нзі оі 
£129,000 уеагіу, вееигесі іо п іт . Виі ІЬезе Ье 
сієсііпесі, апсі сопйпесі Ьітзеїі іо іЬе Уаіісап 
апсі ііз дагсіеп, сіееіагіпд іЬаі Ье луав ипсіег ге
зігаіпі апсі а ргізопег іп Ьіз ОЛУП раїасе."—Тке 
Лтегісапа, Уоїите 22, "Ріиз IX , " раде 137. 

1878. МагсЬ 4, Котапізі ЬіегагсЬу ГЄУІУЄСІ 
Ьу роре; агсЬЬізЬоргіе оі Оіавдолу, ЬізЬор ої 
Випкеїсі, &с. ТЬіз луаз аЬоиі а топіЬ аііег іЬе 
сіеаіЬ ої Ріиз I X , роре Іог а ітоз і 32 уеагз. 

"Іп КТоуетЬег, 1848 [іЬе уеаг оі іЬе ЙідЬі оі 
Ріиз I X іо Саеіа], іЬе Оегтап ЬізЬорз оі іЬе 
КотізЬ Ьосіу аззетЬІесІ аі ЛУиггЬигд, іо соп-
виїі іодеіЬег сопсегпіпд іЬе Ьезі теапз іо рго-
сеесі іп іЬіз сгііісаі регіосі. . . . ВЬогіїу Ьеіоге 
іЬіз, ЬОЛУЄУЄГ, ап огдапігаііоп ої їаг-геасЬіпд 
зідпійсапсе Ьасі Ьееп еїїесіесі, іп ЛУЬІСЬ аізо— 
апсі рготіпєпііу—ІЬе Іаііу ЛУЄГЄ ІО со-орегаіе, 
уіг., іЬе Ріиз 8осіеіу, а Котап СаіЬоііс соип-
іеграгі ої ІЬе Ргоіезіапі СЬигсЬ Віеі. . . . 

"Іп ОеіоЬег, 1848, аі Мауепсе, . . . іЬе йгзі 
ппіоп оі іЬів кіпсі луав Іогтесі ипсіег іЬе п а т е 
ої Ріив 8оеіеіу. Неге аіі ікс зіпдіе ипіопз ЛУЄГЄ 
іогтесі іпіо а дгеаі еоііесііує ипіоп ипсіег іке 
п а т е оі 'СаіЬоііс Впіоп оі Сегтапу 5 ; аІіЬоидЬ 
іп ргасіісе іЬе зЬогіег п а т е оі Ріиз Восіеіу 
Ьаз Ьееп ргеїеггесі. . . . А зесопсі азветЬіу луаз 
ЬеИ аі Вгезіаи, ЛУЬЄГЄ ІЬе рараї Іеііег луаз ге-
сеіуесі, апсі ЛУЬЄГЄ іЬе аззетЬІу орепіу ехргевзесі 
іі іЬаі 'А ТШІТЕВ СЕЕМАКУ ЛУАЗ ОИЬУ РОВЗІВЬЕ 
ЛУІТН А САТНОЬІС СНЕІВТІАШТУ.' Неге а ПЄЛУ 
восіеіу луаз аізо огдапігеск іЬе Уіпсепііиз 8о-
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еіеіу, іог тіззіопагу луогк аі; коте . . . . Іп іке 
ТМіесІ 8іаіез ікеге із кагсіїу а Іагде ІОЛУП ІП 
лукіск опе ог іке оікег о£ ікезе зосіеііез із поі 
іо Ье їоипсі. Тке іепсіепсу із іке зате , аІіЬоидЬ 
іЬе пате т а у Ье сііїїегепі. ТЬе рпгрозе ої іЬезе 
огдапігаііопз їж ТНЕ "ЦШТЕО 8ТАТЕЗ ІЗ ТО ВШЇШ 
ТНЕ ЗТАТЕ АЗ МІ10Н Л5 РОЗЗІВЬЕ ТШБЕВ ТНЕ ГКГ-
ГЬЇГЕІТСЕ АНБ СОНТВОЬ ОЕ ТНЕ НіЕКАКСНЇ, аПСІ 
ІЬе роїііісаі агепа із іЬе йеісі ої ІаЬог. Аігеасіу 
іЬеу іпйиепсе іЬе Іедізіаіигез, зеЬооІ-ЬоагсІз; 
уеа, ЛУЄ т а у зау іЬеу і о г т а ЗТАТЕ ЛУІТНШ ТНЕ 
ЗТАТЕ."—МеСІіпіоск & 8ігопд Сусіорсесііа, Уок 
VIII , "Ріиз Зосіеііез." 

1914. 8еріетЬег З, Сагсііпаі сіеііа СЬіеза у/аз 
еіесіесі іЬе зиссеззог оі Ріиз X апсі іоок іЬе 
п а т е оі Вепесіісі X V . 1917. Аидизі 1, Вепе-
сіісі X V іззиесі Ьіз "Іатоиз реасе поіе", "ЛУЬІСЬ 
Ргезісіепі ~\Л7і1зоп апзлуегесі оп ЬеЬаІі оі іЬе 
АИіесі апсі Аззосіаіесі ролуегз, вауіпд ІЬаі іЬе 
Ьіеаїв ЛУЬІСЬ іЬе роре Ьасі ехргеззесі ЛУЄГЄ іЬеіг 
ісіеаіз, Ьиі іЬаі іЬе Сепігаї Ролуегз арреагесі 
иплуііііпд іо аскполуїесіде ог ассері ікет."—ТІїе 
Лтегісапа, Уоі. III, "Вепесіісі X V . " 

1918. ХоуетЬег 11, Ьедіппіпд ої дгеаі луаг-
сЬезі сігіує іп іЬе Впііесі Віаіез, іп ЛУЬІЄЬ зеуеп 
огдапігаііопз рагіісіраіе. "ТЬеге із, оі соигзе, 
луіс1е8ргеасІ с1І8заіІ8Їасііоп ЛУІІЬ іЬе аггапде-
теп і—тоз і езресіаііу Ьесаизе іЬе СаіЬоііс АУаг 
Соипсії, ЛУЬІСЬ іпсіисіез іЬе КпідЬіз ої Соїит-
Ьиз, ЛУІІІ гесеіуе $30,000,000. ТЬе розіііоп із 
іакеп Ьу іЬозе ЛУЬО оЬ^ссі ІО іЬе ипііесі Ьисідеі 
іЬаі іЬе КпідЬіз ої СоїитЬиз, аз ап огдапіга
ііоп, Ьаз по т о г е гідЬі іо сапіоптепі апсі ігепсЬ 
ргіуііедез іЬап Ьауе оіЬег зесгеі зосіеііез, апсі 
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ікаі іке Саікоііс сЬигсЬ вЬоиІсІ Ьауе по ргіуі-
Іедез іп іЬе сатрз апсі ст іЬе йеісі ІЬаі аге поі 
ехіепсіесі іо оіЬег геїідіоиз Ьосііез ТЬе СаіЬ
оііс сЬигсЬ, іп рагіісиїаг, \УІ11 зіапсі оиі іп ІЬе 
ореп аз а роїііісаі огдапігаііоп ЛУЬІСЬ, сіигіпд 
ІЬе епііге ІепдіЬ о£ іЬе \уаг, Іеїі по зіопе ип-
іигпесі іо асіуапсе рараї іпіегезіз. . . . Апсі 
атопд іЬе сЬагдез іо Ье ргеїеггесі адаіпзі іЬе 
СаіЬоііс сЬигсЬ аііег іЬе \уаг ЛУІІІ Ье Ьег реси-
Наг рагіісіраііоп іп сапіоптепі апсі ігепсЬ 
ргіуііедез, апсі іііе шапсіаіогу теіЬосІ Ьу ЛУЬІСЬ 
зЬе зесигесі а ріаее іп іЬе луаг сЬезі."—Тке 
Арозіоііс Еєьчею, ІлТоУотЬег 19, 1918. 

1918. КоуетЬег ЗО, іЬе ИЄЛУ ¥огк Е'юепіпд 
ТУогІсІ зауз іЬе роре сіезігез іо аііепсі іЬе реасе 
сопіегепсе іп огсіег іЬаі Ье т а у даіп єоте " іет
рогаі ролуег", апсі асісіз іЬаі іЬе Уаіісап із веек-
іпд іо езіаЬІізЬ а ргіуаіе іеІедгарЬ оШсе іп іЬе 
Уаіісап ЛУІІЬ ргіуаіе ЛУІГЄЗ іо аіі доуегптепіз, 
зо аз поі іо Ьауе іо изе ІЬе Ііаііап ІеІедгарЬ 
Ііпез.—Тке ТУаіскіогоег, .Тап. 1,1919, радез 4, 5. 

1919. Лапиагу, Вепесіісі X V сотріеіеіу Ігеез 
Ііаііап СаіЬоІісз І гот аіі іпЬіЬіііопз адаіпзі 
рагіісіраііоп іп Ііаііап роїііісаі тоуетепів. Ніз 
геїаііопз ЛУІІЬ іЬе гоуаі соигі оі Ііаіу ЛУЄГЄ тоге 
согсііаі іЬап ІЬозе оі апу роре віпсе 1870, апсі 
іЬе ссІеЬгаіесІ "Котап С*иевііоп" луав Іеіі Ьу 
Ь іт іп а Іаіг луау оі зеіііетепі. Аі іЬе Ьедіп
піпд оі Вепесіісі Х У в "геідп" аЬоиі 20 паііопз 
касі Іогтаї сііріотаііс геїаііопз ЛУІІЬ іЬе Уаіі
сап. Аі іів сіове, іп 1922, іЬеге ЛУЄГЄ тоге іЬап 
31. Кеіаііопз ЛУІІЬ Егапсе Ьасі Ьееп гевіогесі, 
апсі іЬе ВгііізЬ Етр іге Ьасі іакеп віерв іо кауе 
а тоге іпі ітаіе гергезепіаііоп. №едоІіаііопз 
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ЛУЄГЄ репсііпд Іог ап ехсЬапде о£ єпуоуз ЛУІІЬ 
Токуо, Тарап.—ТЬе Лтегісапа,Уо\. Тії, "Вепе
сіісі; X V . " 

1919. МагсЬ 11, ап АззосІаіесІ Ргезз сІізраісЬ 
І г о т Рагіз геасі аз ІоПолув : 

"Іі; Ьаз Ьееоте кполуп Ікаі роре Вепесіісі каз 
асісігеззесі ап арреаі іо іке ролуегз етрканігіпд 
іЬе игдепсу оі іЬе зреесіу сопсіизіоп оі реасе 
луііЬ Оегтапу. І і із ипсіегвіоосі іЬаі іЬе ропіііі 
зіаіез іЬаі іЬе Уаіісап ровзеззев геііаЬіе іпіог-
та і іоп іЬаі іЬе вііиаііоп іп Оегтапу, зосіаііу 
апсі ееопотісаііу, із уегу дгауе, апсі іЬаі Ье 
іеагз іЬе зргеасі оі ВоІвЬеуізт ЛУІІЬ зисЬ гарісі-
ііу іЬаі іі т ідЬі гезиіі іп ІЬе езіаЬИзЬтепі оі 
а ВоІзЬеуік зіаіе, ЛУЬІСЬ, іп іигп, т ідЬі Ьееоте 
аіііесі ЛУІІЬ ВоІзЬеуік Еиззіа."-2'Ае їУаісМоиіег, 
Аргії 1, 1919, радез 100 ,101. 

1919. МагсЬ 23, іЬе йгзі тееііпд оі Равсівів 
іп Мііап, Ііаіу. Мау, Асіоіі НШег аііепсіз Ьів 
йгзі Магі тееі іпд іп МипісЬ, Оегтапу. Веріет
Ьег, іЬе Наііопаї СаіЬоііс ІУсІїаге СопІегепсе 
[Соипсії, Іогтегіу] [гТСУУС] із огдапігесі іп 
іЬе ІГпііесІ Віаіев. 

Аі іЬе сіозе оі іЬе ТУогІсІ ТУ аг, іп 1918, іЬе 
Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу геаііяесі іЬе оррог-
іипе і і т е Ьасі аггіуесі іо Ьсдіп еіїогіз іолуагсі 
гедаіпіпд іетрогаі ролуег ргеуіоивіу Ьасі Ьу 
іЬаі іпвіііиііоп. ТЬе НіегагеЬу сіісі Ьедіп Ьег 
еіїогів іЬеп ЛУЬІСЬ сиїтіпаіесі зиесеззіиііу оп 
РеЬгиагу 11, 1929, ЛУЬЄП іі луав риЬІісІу ап-
поипсесі іЬаі іЬе рарасу'з іетрогаі ролуег Ьасі 
Ьееп гевіогесі. 

КОЛУ і і із ітрогіапі іо сіеіегтіпе, і і роззіЬІе, 
луЬаі із іЬе теапіпд апсі арріісаііоп о£ ІЬе "ЗЄУ-



" 5 0 Ш ОГ ТНЕ НАКЬОТ" 263 

епіу уеагз" тепііопесі іп іііе ргорЬесу (ІзаіаЬ 
2 3 : 1 5 ) ; луЬаі із т еап і Ьу іЬе Ьагіоі'з Ьеіпд 
Іогдоііеп, апсі луЬаі із ІЬе теапіпд оі "іЬе зопд 
оі іЬе Ьагіоі". 8итсе іі іо зау аі іЬіз роіпі оі 
іЬе зіисіу іЬаі іЬе ргорЬесу арреагіпд аі УЄГЗЄЗ 
15 апсі 16 Ьаз ІиШПтепі Ьеіоге іЬе Ьедіппіпд 
оі іЬе "ЬОЛУІ", аз тепііопесі іп уегзез 1 іо 14, 
луЬісЬ "ЬОЛУІ" сіеагіу тагкз іЬе Ьедіппіпд оі 
іЬе Ьаіііе оі іЬе дгеаі сіау оі Оосі АІтідЬіу. 

МеЬоуаЬ'з сіау' із а і е г т изесі іп ргорЬесу 
апсі геїаісз іо іЬе і і т е ЛУЬЄП ЛеЬоуаЬ епіЬгопез 
Ьіз соттіззіопесі Кіпд апсі зепскз Ь і т ІогіЬ іо 
гиіе. (Р&аїтз 2 : 6 ; 1 1 0 : 2 ) І і із аізо геїеггесі 
іо іп іЬе 8сгіріигез аз "іЬаі сіау". І і т а гкз іЬе 
і і т е лукеп Скгізі ^ з и з іке Кіпд Ьедап іо іп-
іеггирі іЬе ггііе оі 8аіап ЛУЬІСЬ Ье Ьасі зо іопд 
еаггіесі оп ипЬіпсіегесі. І і із тагкесі Ьу ІЬе Ье
діппіпд оі іЬе "луаг іп Ьеауеп", ЛУЬІСЬ гезиііесі 
іп ІЬе оизііпд оі 8аіап апсі Ьіз апдеіз І гот Ьеау
еп апсі еазііпд ІЬет СІОЛУП іо іЬе еагіЬ. (КЄУ-
еіаііоп 1 2 : 7 ) РгасіісаПу аі іЬе зате і і т е іЬе 
ТУогІсІ "\¥аг Ьедап оп ІЬе еагіЬ. І і із іЬе і і т е 
ої іЬе Ьедіппіпд оі 8аіап'з ОУЄГІЬГОЛУ, ЛУЬІСЬ 
ЛУІІІ иііітаіеіу сиїтіпаіе аі Агтадесісіоп. Кеї-
егепсе іо іЬаі і і т е із тасіе іп іЬе ргорЬесу ої 
ІзаіаЬ 23 :15 , ЛУЬЄГЄ іі із лугіііеп: "Апсі іі зЬаіі 
соте іо разз іп ТІ-ІАТ ОАУ." А І ІЬІЗ роіпі іЬе 
ргорЬесу іп іиіШІтепі тоуез Ьаск І г о т а соп-
вісіегаііоп ої іЬе іЬіпдз іЬаі ЛУІІІ соте іо разз 
аі іЬе Ьедіппіпд ої Агтадесісіоп апсі діуез соп-
зісіегаііоп іо іЬіпдз ог саизез сіігесіїу ргоуок-
іпд ікаі сопйісі. Тке і і т е іог іЬе Ьедіппіпд 
ої іЬе ІиШПтепі ої іЬіз рагі ої іЬе ргорЬесу 
іп ІзаіаЬ 2 3 : 1 5 із іп іЬе уеаг 1914 (А.Б . ) , 
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ЛУЬЄП іЬе луаг Ьедап іп Ьеауеп. (Веуеіаііоп 
1 2 : 7 ) Аз ЗЬОЛУП Ьу іЬе Ьізіогісаі їасіз, іп іЬе 
уеаг 1914, апсі іог зеуегаі уеагз ргіог іЬегеіо, 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу сіісі поі гаіе аз 
а іетрогаі гиііпд ролуег іп ІЬе еагіЬ. Вигіпд 
іЬаі регіосі ої і і т е іі луаз сіаітесі іЬаі ІЬе роре 
лгаз "ІЬе ЛУЬІІЄ ргізопег" аі іЬе Уаіісап. 

Вееіпд іЬаі апсіепі Туге рісіигесі іЬе Е о т а п 
СаіЬоііс НіегагеЬу огдапігаііоп аз іі ПОЛУ ех
ізіз, апсі ЛУЬІСЬ ІЗ іЬегеіоге тосіегп Туге, іі ЛУІІІ 
Ье ої аісі іп іЬе ехатіпаііоп ої іЬе ргорЬесу 
і і ЛУЄ кеер іп тіпсі іЬе оЬ^есііуе ог сЬіеі риг
розе ої іке Ніегагску, ЛУІІІСЬ ригрозе із, іо ЛУІІ : 
То гиіе ОУЄГ іке паііопз оі іЬе еагіЬ аз іЬе 
сіаітесі гергезепіаііуе ої СЬгізі, ЛУІІЬ ІЬе іаїзе 
зіодап "СЬгізіиз Еех", іЬаі із, СЬгізі іЬе Кіпд, 
теапіпд, іп іасі, іЬе роре, іЬе Ьеасі ої іЬе 
Е о т а п СаіЬоііс "НіегагеЬу ої Лигізсіісііоп" оп 
іЬе еагіЬ. 8исЬ Ьаз Ьееп іЬе ОЬЗ'ЄСІІУЄ ОЇ ІЬе 
Е о т а п СаіЬоііс огдапігаііоп і г о т іЬе Ьедіп
піпд, Ьиі зЬе Ьаз гессіуесі веіЬаскз і г о т і і т е 
іо і і те , лукіск іке огдапігаііоп аіігіЬиіез іо 
іЬе оррозіііоп Ьу Ьег епетіез. 

8ауз іЬе ргорЬеі ої ЛеЬоуаЬ: "Іі зЬаіі соте 
іо разз іп іЬаі сіау, ІЬаі Туге [тосіегп Туге, 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу огдапігаііоп] 
зЬаіі Ье Іогдоііеп." Еогдоііеп Ьу луЬот? Ву 
Ьег Іогтег Шісіі рагатоигз ЛУЬО Ьауе с о т т і і 
іесі Іогпісаііоп луііЬ Ьег. 8Ье із Іогдоііеп Іог 
а і і т е аз а іетрогаі ролуег. ТЬе роїііісаі гиі
іпд ролуегз соипіесі Ьег оиі аз гедагсіз іетрогаі 
ролуег, уіелуіпд іЬе роре аз тегеіу а зрігііиаі 
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асІУЇзег, луііЬоиі тисЬ іпйиепсе, поі іо Ье іеагесі. 
І і сіоез поі песеззагіїу іоііолу іЬаі іЬе НіегагеЬу 
ів "іогдоііеп" Іог зеуепіу уеагв. ТЬе ргорЬесу 
сіеагіу йхев іЬе і і т е ЛУЬЄП вЬе ів Іогдоііеп, Ьу 
вауіпд: "Іп ікаі йау . . . Туге вЬаІі Ье Іогдоі
іеп." А сотрагівоп оі іЬе іапдиаде оі УЄГВЄ 15 
ЛУІІЬ іЬаі оі уегве 17 тоге сіеагіу ЗЬОЛУЗ іЬів: 
ТЬаі іЬеге ів а регіосі оі і і т е іп ЛУЬІСЬ іЬе Ьагіоі 
ів Іогдоііеп апсі Лаі і і т е оі Іогдеіііпд Ьег оі 
ЛУЬІСЬ іЬе ргорЬесу іакев поіісе ів "іп іЬаі сіау", 
іЬаі ів, іЬе сіау оі ЛеЬоуаЬ; апсі іЬаі іі ів аі іЬе 
епсі оі веуепіу уеагв іЬаі іЬе Ьогсі ЛУІІІ УІВІІ 
Туге. ТЬе Ьогсі'в уівіі іо Туге тапііевіїу ів поі 
іог Ьег ирЬиіісІіпд, Ьиі Іог Ьег асіуегве іисід-
тепі , ЛУЬІСЬ УІВІІ Ьедіпв ЛУІІЬ ^ЬоуаЬ'з "вігапде 
луогк" апсі сопсіисіез ЛУІІЬ іЬе Ьедіппіпд о£ ^ Ь о -
уаЬ'з "зігапде асі".—Ізаіак 28: 21. 
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5ЕУЕМТУ-УЕАК РЕКЮО 
ТІїе ргорЬесу о£ ІзаіаЬ Ьеге сопвісісгесі луав 

рагаїїеіесі Ьу іЬе ргорЬесу иііегесі Ьу ЛегетіаЬ, 
іп ЛУЬІСЬ іаііег ргорЬесу ІЬе "веуепіу уеагз" 
луаз авзосіаіесі ЛУІІЬ іЬе зеуепіу уеагз ої сіезо-
іаііоп о£ Легизаіет. Сопсегпіпд іЬів ЛеЬоуаЬ'з 
ргорЬеі ЛегетіаЬ заісі: "ВеЬоІсі, І луііі вепсі апсі 
іаке аіі іЬе £атіііез о£ іЬе погіЬ, ваііЬ іЬе Ьогсі, 
апсі КеЬисЬасігеггаг іЬе кіпд о£ ВаЬуІоп, т у 
вегуапі, апсі ЛУІІІ Ьгіпд іЬет адаіпві іЬів іапсі 
[ЛисІаЬ апсі Л"сгива1ет], апсі адаіпві іЬе іп-
ЬаЬііапів іЬегеоі, апсі адаіпзі аіі іЬеве паііопв 
гоипсі аЬоиі [іпсіисііпд Туге], апсі ЛУІІІ иііегіу 
сіезігоу іЬет [іп іЬе іуре, Іог веуепіу уеагв], 
апсі т а к е і к е т ап азіопівктепі, апсі ап Ьіззіпд, 
апсі регреіиаі сіезоіаііопз. . . . Апсі іЬів ЛУЬОІЄ 
іапсі [Сапаап] вЬаІі Ье а сіезоіаііоп, апсі ап аз-
іопізЬтепі; апсі іЬезе паііопз [іпсіисііпд Туге] 
зЬаіі ЗЄГУЄ іЬе кіпд ої ВаЬуІоп зеуепіу уеагв. 
Апсі іі вЬаІі соте іо разв, ЛУЬЄП веуепіу уеагз 
аго ассотріівіїесі, іЬаі І ЛУІІІ рипізЬ іЬе кіпд ої 
ВаЬуІоп, апсі іЬаі паііоп [Ьу оизііпд 8аіап 
апсі Ьів апдеіз і г о т Ьеауеп; ЛУЬІСЬ Ьедап іп 
А.В. 1914], заііЬ іке Ьогсі, їог іЬеіг ншті іу , 
апсі іЬе Іапсі ої іЬе СЬаІсІеапз, апсі ЛУШ т а к е 
іі регреіиаі сіезоіаііопз." УУкаі "паііопв" ЛУІІІ 
Сосі т а к е "регреіиаі сіевоіаііопз"? (Узв. 9,11) 
Сегіаіпіу Туге із іпсіисіесі, Ьесаизе іі із лугіі
іеп: "Апсі аіі іЬе кіпдз ої Тугив, апсі аіі іЬе 
кіпдв ої Еісіоп, апсі іке кіпдз ої іЬе івіев ЛУЬІСЬ 
аге Ьеуопсі іЬе веа."—ЛегетіаЬ 25: 9-22. 

ОосІ'в ргорЬеі ХесЬагіаЬ зреакз ої іЬе апіі-
іуріеаі іиіШІтепі о£ іЬіз ргорЬесу ироп зрігіі-
иаі Ізгасі аз рісіигесі Ьу ^гиваїеш, аікі іЬе 
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і і т е із сіеагіу тагкесі оиі. (8ее 2есЬагіаЬ 
1 4 : 1 , 2 ; Воок Ргерагаііоп, раде 281.) І і луаз 
поі песеззагу Іог врігііиаі Ізгаеі іо Ье сіезо-
іаіесі іке Іиіі, іііегаі зеуепіу уеагз іп огсіег іо 
іиїйіі іке іурісаі рісіиге оі апсіепі Легизаіет'з 
сіезоіаііоп. Тке сіезоіаііоп оі зрігііиаі Ізгаеі 
луаз ассотріізкесі Ьеілуееп 1914 апсі 1919, ог 
ЛУІІЬІП а регіосі оі аЬоиі Іоиг уеагз. Аііег іЬаі 
регіосі оі і і т е зрігііиаі Ізгаеі, іЬаі із, іЬе 
гетпапі, іо луЬот іЬе іезіітопу оі ^евиз СЬгізі 
із соттіііесі (Веуеіаііоп 1 2 : 1 7 ) , ІиІЇШесІ іЬе 
рісіиге оі іЬе геіигп ої ІЬе сарііуііу і г о т ВаЬу
Іоп іо 2іоп, апсі іЬиз іЬе зеуепіу уеагз ої сіезо
іаііоп апіііурісаііу луаз соипіесі аз сотріеіеіу 
ІиІйПесі. ТЬе ітрогіапі іЬіпд луаз іЬе сіезоіа
ііоп, апсі поі іЬе теге ІепдіЬ оі і і т е іЬегеоі. 

гТоіе ПОЛУ ІЬаі ^ г е т і а Ь еоипіз Тугиз' сіезо
іаііоп оі зеуепіу уеагз аз гштіпд сопсиггепііу 
ЛУІІЬ іЬе зеуепіу уеагз ої сіезоіаііоп ої Зеги-
за іет ; іЬегеіоге, аз іп іЬе сазе ої зрігііиаі 
Ізгаеі, зо ЛУІІЬ Туге іп іЬе тосіегп ІиШПтепі, 
іЬаі із, аз арріуіпд іо іЬе Е о т а п СаіЬоііс Ніег
агеЬу. ТЬе "сіезоіаііоп", ог аЬзепее ої іетрогаі 
ролуег ог іЬе і і т е іп ЛУЬІСЬ іке "Ьагіоі" із 
"іогдоііеп", луоиісі поі г<^иіге іііегаїїу зеуепіу 
уеагз. ТЬе ітрогіапі роіпі Ьеге із ТНЕ ^Е30-
ЬАТІОЖ, апсі поі іЬе ехасі ІепдіЬ іЬегеоі. Гиг-
іЬегтоге іЬе Іогедоіпд регіосі оі сіезоіаііоп із 
"іп іЬаі сіау", Ьепсе соиісі поі Ьедіп ипііі ІЬе 
Ьедіппіпд ої іЬе сіау ої ЛеЬоуаЬ, іо ЛУІІ, іп 1914. 

Іп іЬе іуре ог рісіиге іЬе ілуо е^иа1 регіосіз 
гип сопсиггепііу; апсі Икелуізе іЬе вутЬоІіс 
регіосі оі зеуепіу уеагз ироп тосіегп Туге, 
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іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу, ЛУЬІСЬ луоиісі 
Ье соипіесі аз епсіесі аі арргохітаіеіу іЬе вате 
і і т е ав іЬе сіевоіаііоп ироп іЬе гетпапі ої ИЄЛУ 
^ г и в а ї е т сате іо ап епсі, ЛУЬІСЬ луав аЬоиі іЬе 
епсі ої 1918 ог Ьедіппіпд ої 1919. І і луоиісі іЬеге
іоге поі Ье аі аіі песевзагу іо теавиге Ьаск 
і г о т ИоуетЬег 24,1918, іо МоуетЬег 24,1848, 
іп огсіег іо іосаіе іЬе і і т е оі іЬе іиІЇШтепІ ої 
іЬіз рагі оі іЬе ргорЬесу. І і виШсез, іЬеп, іЬаі 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу луаз іогдоііеп 
апсі педіесіесі "іп Шаі Аау", іЬаі ів іо вау, ^еЬо-
уаЬ'з сіау, ЛУЬІЄЬ Ьедап іп 1914; апсі ЛУЬІСЬ регіосі 
ої Іогдеіііпд епсіесі іп 1919; апсі іЬаі іЬе іог-
деіііпд луав Ьу Ьег Іогтег роїііісаі аввос іа і е5 
ЛУЬО Ьасі соттіііесі Іогпісаііоп \УІІЬ Ьег, сіавв-
іпд Ьег ав а іетрогаі ролуег. II іЬе рЬувіеаі 
їасів ВЬОЛУ іЬаі іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу 
луав іогдоііеп ог педіесіесі Ьу іЬе роїііісаі ролу-
егв І г о т 1914 іо 1919, іЬаі луоиісі Ье а ІигіЬег 
соггоЬогаііоп оі іЬе сопсіивіоп іЬаі іЬе ІиШП
т е п і оі ІЬе вутЬоІіс ог ргорЬеііс зеуепіу-уеаг 
регіосі ів ав ЬегеіпЬеіоге зіаіесі, іо ЛУІІ, і г о т 
А.В. 1914 іо 1919. 

" Р О К О О Т Т Е И " 
ТЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу ігіесі Іо зеаі 

Ьегвеїї іп а рготіпепі іетрогаі ровіііоп сіиг
іпд іЬе УУогІсі ТУаг, Ьиі ІаПесІ. Вигіпд іЬаі і і т е 
ІЬе роре луав депегаїїу ипсіег виврісіоп, Ьу іЬе 
АІИез іп рагіісиїаг, апсі іЬаі луііЬ доосі геазоп. 
АІіЬоидЬ ІЬе роре ігіесі іо вегееп Ьітвеїі Ьу 
сіаітв оі Ьеіпд пеиігаї апсі таіпіаіпіпд зігісі 
пеиігаїііу сіигіпд іЬе ЛУогИ ДУаг, Ьіз сіаітв 
паіигаїїу ЛУЄГЄ поі сопвісіегесі зіпсеге. Моіе іЬе 
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ІоПолуіпд Ьізіогісаі іасі.: "Ьоотюнг, Тгеаіу оі 
(1915). А зесгеі адгеетепі сопсіисіесі Ьеілуееп 
Ііаіу, Егапсе, Огеаі Вгііаіп апсі Виззіа оп 
26 Аргії апсі їтаїїу відпесі оп 9 Мау 1915, сіе-
сіагіпд іЬе іегтз ипсіег ЛУЬІСЬ Ііаіу адгеесі іо 
епіег іЬе луаг оп іЬе зісіе оі ІЬе Епіепіе АПіез. 
'Ву іЬе Іиіиге ігеаіу ої реасе' Ііаіу луав іо ге
сеіуе іЬе Тгепііпо, ІЬе ЛУЬОІЄ ОІ ЗоиіЬегп Тугої, 
аз іаг аз ііз паіигаі апсі деодгарЬіса! їгопііег, 
іЬе Вгеппег Разз ; . . . ТЬе Иоіу 8ее луаз поі 
іо Ье регтіііесі іо іпіегуепе Ьу сііріотаііс асііоп 
іп гедагсі іо реасе ог ^иевііоп8 агізіпд І гот 
ІЬе ш&г."-ТЬе Епсусіоресііа Атегісапа, Уоі. 17, 
радез 632, 633. 

ТЬеге луаз а зесгеі адгеетепі ої іЬе Епіепіе 
АПіез іо ідпоге ог їогдеі іЬе Котап СаіЬоііс 
НіегагеЬу аз а іетрогаі ролуег, апсі зресіпсаііу 
іЬе Ьеасі іЬегеоі. А риЬИсаііоп іззиесі аі лЛгавЬ-
іпдіоп, В. С , іп МагсЬ 1929, кполуп аз ТЬе Ргоі-
езіапі, Уоїите 9, ИитЬег опе, раде опе, рага-
дгарЬз іЬгее апсі іоиг, зауз: "ТЬгоидЬоиі іЬе 
"УУОГІСІ "уУаг сііосезап регіосіісаіз оі іЬе Ніег
агеЬу іп іЬіз соипігу [іЬе Шііесі Віаіев] игдесі 
іЬе рараї атЬіііоп іо зіі іп з'исідтепі оп іЬе 
ЬеШдєгепіз аз агЬііег оі реасе. І і луав Ііаіу іЬаі 
сіеіеаіесі ІЬаі азрігаііоп. Іп ІЬе расі ої Ьопсіоп 
[Тгеаіу оі 1915 аЬоуе тепііопесі] ІЬаі соипігу 
ехесиіесі а соуепапі Ьаггіпд ІЬе роре і г о т апу 
рагі іп ІЬе сопсіисі ої Ьозііііііез ог ІЬе іегтв ої 
реасе. Ііаіу Ьасі ехсіисіесі ІЬе рарасу І г о т ЬоіЬ 
реасе сопіегепсез аі ТЬе Надие. Виі ІЬе Соп-
согсТаі [оі 1929] гетоуез ІЬаі оЬзіасІе. Іпзіеасі 
ої ІЬе гезоіиіе асіуегвагу оі іЬе Котап Все, 
Ііаіу Ьесотез ііз Іогетові сопіесіегаіе." 
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ТЬіз ргоуев іЬаі іЬе роре ігіесі іо Ьауе іііісіі 
геІаііопзЬір ЛУІІЬ іЬе роїііісаі ролуегз ої іЬе па
ііопз сіигіпд іЬе "УУОГІСІ ЛУаг регіосі Ьиі луаз 
ризЬесІ іо іЬе зісіе апсі "іогдоііеп" сіигіпд іЬаі 
регіосі, іЬаі із, Ьеілуееп 1914 апсі 1919; апсі 
іЬіз еоггезропсіз ехаеііу ЛУІІЬ ІЬе і і т е зрігііиаі 
Ізгаеі луаз ипсіег гезігаіпі Ьу 8аіап'з огдапіга
ііоп. ТЬе оісі луЬоге'з сЬагтз сіісі поі аііиге іЬе 
дгеесіу паііопз диві аі іЬе і і т е оі іЬе луаг, Ье
саизе іЬеу луапіесі аіі іЬе ргозресііуе ріе. ТЬезе 
іаеіз ехасіїу їиШП ІЬе ргорЬесу сопсегпіпд ІЬе 
'іогдоііеп Ьагіоі'. ТЬе оісі луотап лгаз Ьапдіпд 
СІОЛУП Ьег Ьеасі апсі луеагіпд Іопд, Ьіаск сІоіЬез 
сіигіпд іЬаі і і те . Виі, ЬеЬоІсІ, зЬе луоке ир аі 
іЬе епсі оі іЬаі регіосі, аз іЬе ргорЬесу іоге-
іоісі зЬе луоиісі сіо. 

8ауз іЬе ргорЬесу (УСГЗС 15): "Ассогсііпд 
іо іЬе сіауз оі опе кіпд." Іп іке іуре іке "опе 
кіпд" луаз іке ВаЬуІопізЬ Нпе оі кіпдз, І гот 
КеЬисЬасІпегяаг іо ВеІвЬаггаг, оі іЬе Іапсі ої 
іЬе СЬаІсІеапз. Виі іп іЬе апіііуре ог ІиШП
т е п і ої іЬе ргорЬесу "іп іЬаі сіау", і г о т 1914 
Іоглуагсі, СЬгізі Лезиз, іЬе епіЬгопесІ Кіпд ої 
^ЬоуаЬ, Ьедап апсі Ьаз еопііпиесі Ьіз геідп. 
"Ьіке ікс сіауз ої опе кіпд" (Ьеезег); "ассогсі
іпд іо ІЬе сіауз ої а сегіаіп кіпд." (ЕоіЬегІшт) 
Ткеве ІЛУО Іаііег ігапзіаііопз кеір іо сіагіїу іке 
та і і е г апсі тапіїезіїу геїег іо іке "Кіпд ої 
іке Скаїсіеапз" апсі іке апіііурісаі сіезоіаііоп-
регіосі їиШПесІ І гот 1914 іо 1918 аз аЬоуе 
зіаіесі. ТЬе УУогІсІ \Уаг сіозесі І\ТоуетЬег 11, 
1918, апсі іі луав зЬогіїу аііег іЬаі і і т е іЬаі 
іЬе іідЬі розіііоп оі іЬе роре Ьедап іо Ье ііііесі 
апсі іЬе "Іогдоііеп" регіосі Ьедап іо епсі. 
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УлПіеп іЬе реасе сопіегепсе Ьедап іо Ье сііз-
сиззесі ІЬе роре іттесііаіеіу доі Ішву апсі ігіесі 
іо деі а зеаі аі іЬаі сопіегепсе. Оп ІМоует-
Ьег ЗО, 1918, ІЬе КЄЛУ Уогк Еюепіпд ІУогШ риЬ-
1І8І1ЄСІ а зіаіетепі іо іЬе еіїссі іЬаі "іЬе роре 
[іЬеп Вепесіісі X V ] сіевігєсі іо аііепсі іЬе реасе 
сопіегепсе іп огсіег іЬаі Ье т ідЬі даіп воте 
іетрогаі ролуег". ТЬе риЬИсаііоп віаіесі іЬаі 
іііе Уаіісап воидЬі іо езіаЬИзЬ а ргіуаіе ІеІе
дгарЬ оіНсе апсі 1ІПС8 аі ІЬе Уаіісап, "ЛУІІЬ ргі
уаіе луігез іо аіі доуегптепі8, во аз поі іо Ьауе 
іо азе іЬе Ііаііап ііпев." (8ес ТІїе ІУаіскіотег, 
«Тапиагу 1, 1919.) ТЬе Ііаііап доуегптепі ир 
іо іЬаі і і т е Ьасі кері ІЬе 'оісі Іасі/ іп іЬе Ьаск-
дгоипсі. Тке реасе сопіегепсе орепесі оп Лап-
иагу 18, 1919, аі лукіск сопіегепсе іке Ьеадие 
оі Йаііопв сотрасі луаз ргевепіесі, апсі Іаіег 
асіоріесі, апсі аі ікаі сопіегепсе іке роре тасіе 
еїїогів іо даіп а зеаі оп а раг ЛУІІЬ ІЬе роїііісаі 
доуегптепіз ог паііопз, Ьиі їаііесі. АП ікеве 
їасіз зЬолу іЬаі іп ікаі регіосі оі і і т е аЬоуе 
шепііопесі ІЬе оісі "Ьагіоі" луа8 іогдоііеп. 

ТЬе ЄУЄПІЗ аЬоуе тепііопесі ЛУЄГЄ арргох-
ітаіеіу веуепіу уеагв аііег КоуєтЬсг 24, 1848, 
аі ЛУЬІСЬ Іаііег сіаіе ІЬе роре, іп сііздиізе, Песі 
І гот Еоте . Оп ЕеЬгиагу 8, 1849, іЬе Ііаііап 
доуегптепі сііуезіесі іЬе роре оі аіі іетрогаі 
ролуег. Виі іЬезе їасіз арреаг іо Ье тегеїу іп-
сісіепіаі іо іЬе ргорЬесу, апсі поі іп ІиШПтепі 
іЬегеоі. ТЬеве Іасів луоиісі Ьеір іо сопееаі іЬе 
ігие теапіпд оі іЬе ргорЬесу іог а і і т е апсі 
ипЩ СгосГз сіие і і т е іог іі іо Ье ипсіегвіоосі. 

ТЬе ргорЬесу іигіЬег заув: "Аііег . . . зеу
епіу уеагз [оі сіевоіаііоп іурісаі апсі апіііурі-
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еаі] вЬаІі Туге зіпд аз ап Ьагіоі" ОіЬег ігапз-
іаііопз гепсіег іЬіз рагі ої ІЬе ргорЬесу іп іЬіз 
таппег, іо ЛУІІ: " І І зЬаіі Ье ипіо Туге аз іп 
іЬе вопд оі іЬе Ьагіоі" (Е.У.); "зЬаіі іі Ьеїаіі 
Туге ассогсііпд іо іііе зопд ої іЬе Ьагіоі" (Еоік-
егкат); "ІЬеге зЬаіі Ье ипіо Туге аз іЬе зопд 
ої а Ьагіоі" (Вошу); "зЬаіі іі Ьарреп іо Туге 
аз іп іЬе еопд оі іЬе Ьагіоі," (Ьеезег) Коіе іЬаі 
іі із поі а вопд вх ІЬе Ьагіоі, Ьиі "іЬе зопд оз? 
ІЬе Ьагіоі"; апсі іЬаі арреагз іо Ье іЬе геазоп 
луЬу Ьеезег іп ігапзіаііпд іЬіз іехі риіз уегзе 
зіхіееп іп ^иоіаііоп, апсі іЬив уегве віхіееп ів 
"ТЬе Вопд". ТЬаі "Вопд оі іЬе Нагіоі" тив і 
Ье апсі сегіаіпіу ів а ргорЬесу оі іЬе Ьогсі соп
сегпіпд іЬе Ьагіоі геїідіоив вувіет, іЬаі із, іЬе 
Котап СаіЬоііс огдапігаііоп, аіііез апсі вир-
рогіегз; апсі ЛУЬІСЬ ргорЬесу їогеіеііз Ьег соп-
сіисі іттесііаіеіу їоііолуіпд іЬе епсі ої іЬе регіосі 
іп ЛУЬІСЬ зЬе ів іогдоііеп. ТЬе Котап СаіЬоііс 
зузіет зіпдв вопдз, Нке оіЬег Ьагіоіз, іо аіігасі 
аііепііоп іо Ьегвеїї. ТЬе зопд Ьедіпз іо ГЄУІУЄ 
Ьег ігаЙіе апсі раігопаде апсі Ьег еііогіз іо 
даіп Ьег сЬіеі оЬ]ееііуе, іо ЛУІІ, іо гиіе іЬе па
ііопз ої іЬе еагіЬ ав іЬе уіседегепі оі СЬгізі 
апсі іп а сіісіаіогіаі луау. 

ТЬе ЛУОГСІЗ оі "ІЬе вопд ої ІЬе Ьагіоі" аге 
асісігеввесі іо ІЬе Ьагіоі Ьегзеїі, ІЬаі із іо вау, 
іо ІЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу, апсі аі іЬе 
регіосі аііег ІЬе епсі оі ІЬе УУогІсІ ТУ аг іп 1918, 
апсі ЛУЬІСЬ ІЗ аііег іЬе епету Ваіап апсі Ьіз 
луіскесі СГОЛУСІ оі апдеїв Ьасі Ьееп саві оиі ої 
Ьеауеп апсі СІОЛУП ІО ІЬе еагіЬ апсі ЛУЬЄП Ваіап 
Ьедап іо даіЬег Ьів їогсез, уізіЬІе апсі іпуівіЬІе, 
іо Агтадесісіоп, (Кеуеіаііоп 12:7-9; 16:13-16) 
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Іп іЬіз асііоп ог луогк Ваіап Ьгіпдз їоглуагсі 
апсі риіз іпіо асііоп Ьіз геїідіоиз іпзіііиііоп, 
іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу. ТЬіз аізо тагкз 
іЬе і і т е ЛУЬЄП іЬе Ьогсі Ьиіїсіз ир 2іоп апсі зепеїз 
ІогіЬ ЧЬе гетпапі оі іЬе зеесі оі Ьіз луотап' 
аз Ьіз луііпеззез іо ргосіаіт Ьіз пате апсі кіпд
сіот ікгоидкоиі іЬе еагіЬ. (Веуеіаііоп 12:17) 
ТЬе ЛУОГСІЗ ої "іЬе зопд оі іЬе Ьагіоі" аге іЬезе: 
"Таке ап кагр, до аЬоиі іЬе сііу, іЬои Ьагіоі 
іЬаі Ьазі Ьееп Іогдоііеп: т а к е ЗЛУЄЄІ теїосіу, 
зіпд тапу зопдз, ікаі іЬои тауез і Ье г е т е т -
Ьегесі." (ІзаіаЬ 23:16) ТЬіз зопд із поі зипд 
іо тадпііу ІЬе пате оі ЛеЬоуаЬ, Ьиі іог іЬе 
сопігагу ригрозе. "Апсі іЬе Ьагр апсі іЬе УІОІ, 
іЬе іаЬгеі апсі ріре, апсі луіпе, аге іп іЬеіг Іеазіз; 
Ьиі ІЬеу гедагсі поі іЬе луогк оі іке Ьогсі, пеі-
ікег сопзісіег іке орегаііоп оі кіз капсіз."— 
Ізаіак 5:12. 

Тке кагіоі із а "зігееі-луаікег", апсі зке сіескз 
кегзеїі іп кег Ьезі луеагіпд аррагеї, раіпіз Ьег 
іасе, апсі заіііез ІогіЬ іо ассотріізЬ Ьег Ьизі-
пезз ої епіісіпд апсі зесіисіпд оіЬегз. 8Ье гезогіз 
іо "ап Ьагр", іЬаі із, іпзігитепіз іо т а к е а 
ріеазіпд зоипсі іо ІЬе еаг оі Ьег ргозресііуе 
рагатоигз, іпсіисііпд іЬозе зЬе опсе Ьасі, апсі 
аізо ПЄЛУ зискегз, зиск аз іЬе ІТпііесі Віаіез 
апсі ІЬе ргоїеззіопаї роїііісіапз ЛУЬО гип іі. 
ВЬе асісіз луЬаізоеуег зЬе сап іо Ьег аіігасііуе 
сЬагтз апсі саггіез оп Ьег зесіисііуе луогк, апсі 
іп сіоіпд ікіз зке зіадез а Ьурпоіігіпд Ьаск-
дгоипсі ої епігапсіпд зоипсі. 

ТЬе ( ГЬагр", аз изесі іп іЬе ргорЬесу, рісіигез 
іііе е^иіртепі ог іпзігитепіаіііу оі ІЬе оісі Ьаг
іоі Ьу ЛУЬІСЬ вЬе луоиісі асісі ролуег апсі іпйиепсе 
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іо Ьег геїідіопз в^иалVкн ог сіосігіпаї Иез іп ог
сіег іЬаі зЬе т ідк і іпуеідіе оіЬегз іпіо Ьег ігар 
апсі даіп сопігої ОУЄГ іЬет. ТЬозе іпзігшпепіз 
апіііурісаііу аге висЬ аз іЬе Левиііз, Еазсізіз, 
Магів, "Ноіу Теаг" Гіазсо, Ноіу ІЯате 8осіеіу, 
СаіЬоііс Асііоп, КпідЬіз оі СоїитЬив, апіі-
соттипіві зсЬооїз, іЬе СаіЬоііс ргевз, іпе Иа-
ііопаї СаіЬоііс УУеІїаге Сопіегепсе, іЬе Ьедіоп 
ої Весепсу, сопігоШпд тоуіпд рісіигев апсі 
тоуіпд-рісіиге сепвогвЬір, їеідпесі апсі Ьуро-
сгііісаі раігіоіівш ехЬіЬііес! іп сотриївогу Дад-
заіиііпд, іЬе Ьиіїсііпд ої шопитепіз апсі ітадез 
аі іЬе ехрепве ої геїідіопізіз, апсі аіі висЬІіке 
тоуетепів, Ьу апсі ІЬгоидЬ ЛУЬІСЬ зЬе "вігиіз 
Ьег віиїї" апсі ЬатЬоогІез апсі Ьооскдаіпкз іке 
сгесіиіоив рориіаііоп, Ьоріпд іЬегеЬу іо іигіЬег 
Ьег саизе апсі даіп Ьег дгеаі оЬіесііуе, іо ЛУІІ, 
іо гиіе ІЬе паііопз ої іЬе еагіЬ Ьу сіісіаіогз. 
Віпсе іЬе \Уог1сі "уУаг ІЬе оісі Ііагіоі Ьаз сіаііу 
іпсгеазесі Ьег Ьоазіїиі, зсогпїиі аііііисіе апсі 
аггодапсе іп рагасііпд Ьегзеії Ьеіоге іЬе рео
ріез ої іЬе еагіЬ. 

ТЬе Ьагіоі, іЬаі ів, іЬе Вотап СаіЬоііс ог
дапігаііоп, доев ир апсі СІОЛУП іЬе еагіЬ ЛУІІЬ 
Ьег іпзігитепіз ої зоипсі ипсіег іЬе ІеасІегзЬір 
ої іЬе- БЄУІІ апсі іп оррозіііоп іо іЬе ІаііЬіиІ 
ЇОІІОЛУЄГЗ ої СЬгіві ^ з и з , \УЬО аге ПОЛУ віпдіпд 
іЬе ргаізев ої ЛеЬоуаЬ апсі Ьіз Кіпд. ТЬе Ьаг
іоі риіз іогіЬ Ьег Ьеві епсіеауогв іо сгизЬ еуєгу-
іЬіпд іЬаі такез кполта іке ігиік аз Сосі кав 
риі іі іп кіз УУогсІ. Іп зігікіпд сопігаві іо іке 
еопсіиеі ої іЬе Ьагіоі ЛеЬоуаЬ рісіигез Ьіз ІаііЬ
іиІ ЛУІІПЄЗЗЄЗ ЛРІІЬ іЬе Ьогсі іп іЬіз Ьеаиііїиі 
вутЬоІіс рЬгазе: "Апсі І валу ав іі ЛУЄГЄ а веа 
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оі діазв тіпдіесі ЛУІІЬ йге; апсі іЬет іЬаі Ьасі 
доііеп іЬе уісіогу ОУЄГ іЬе Ьеазі,, апсі ОУЄГ ЬІЗ 
ітаде , апсі ОУЄГ Ьіз тагк , апсі ОУЄГ іЬе пптЬег 
ої Ьіз пате , зіапсі оп іЬе зеа ої діазз, Ьалппд 
іЬе Ьагрз о£ О-осІ. Апсі іЬеу зіпд іЬе зопд о£ 
Мозез іЬе зегуапі о£ Оосі, апсі іЬе зопд о£ 
іЬе ЬатЬ , зауіпд, Огеаі апсі тагуеііоиз аге 
іЬу луогкв, Ьогсі Оосі АІтідЬіу; з'изі апсі ігие 
аге іЬу луауз, іЬои Кіпд ої заіпіз."—ЕеуеІа-
ііоп 15: 2, 3. 

ТЬе зопд ої ргаізе іо іЬе Мозі НідЬ ап-
поипсез іЬаі Ьіз кіпдсіот із іке опіу коре оі 
іке ЛУОГІСІ апсі ікаі СЬгізі ЛУІІІ ПОЛУ геідп іп 
гідЬіеопзпезз апсі ЛУШ сіезігоу аіі Ьуросгізу 
апсі луіскесіпезз; апсі ікіз зопд дгеаііу сІізіигЬз 
іЬе оісі "ЛУЬОГЄ", апсі зЬе луЬапдз Ьег Ьагр ЛУІІЬ 
аіі Ьег ролуег апсі епегду апсі изез аіі Ьег ролуег 
апсі іпйиепсе іо деі іЬе Ьагрегз о£ іЬе Ьогсі 
оиі ої іЬе луау. ТЬе зопдз Ьу іЬе Ьагіоі аппоипсе 
іЬаі іЬе Еотап Саікоііс зузіет із іке коре ої 
іке ЛУОГІСІ; апсі лукіїе зке зіпдз, зиск їапаіісз 
аз Миззоііпі апсі НШег арріаисі апсі Іепсі ікеіг 
зиррогі. Нег регзесиііоп ої ^ЬоуаЬ'з ЛУІІПЄЗЗЄЗ 
іп еуегу соипігу із еопсіизіуе ргооі ої іЬіз 
зіаіетепі. ТЬе їасіз ЛУЄІІ кполуп, апсі лукіск аге 
сотіпд іо разз іп ікіз сіау, ехасііу йі іке ргорЬ-
есу, апсі ікіз зколл з ікаі ПОЛУ ІЗ іке і і те , і г о т 
апсі аііег іке епсі ої іке УУогІсІ УУаг, ікаі іке 
окі "лукоге" із етріоуіпд аіі Ьег "Ьагіоі екагтз" 
іо сігалу іЬе паііопз апсі ІЬе реоріе ипсіег Ьег 
сопігої, іЬаі зЬе т а у гиіе іо іііе заіізїасііоп 
ої Ьег зеїйзЬ апсі луіскесі атЬіііоп. 8Ье луогкв 
луіік Миззоііпі апсі Ьіз Ііке іо ассотрІізЬ Ьег 
ригрозе. 
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Апсі лл'Ьеге сіоез зЬе до іо зіпд Ніе Ьагіоі 
зопд? ТЬе ргорЬесу апзлуегз: "АЬоиі іЬе сііу, 
іЬои Ьагіоі іЬаі Ьазі Ьееп іогдоііеп." ВЬе опсе 
Ьасі іетрогаі ролуег, іЬеп зЬе луаз Іогдоііеп 
сіигіпд іЬе і і т е іЬаі іЬе роїііісаі СГОЛУСІ іЬоидЬі 
Ьезі іо ідпоге іЬе оісі луотап; апсі адаіп, їоі-
Іолуіпд ІЬе луаг, сопсііііопз аге сЬапдссі, апсі іі 
із іЬе арргоргіаіе і і те , аз зЬе іЬіпкз, іог Ьег 
іо до оиі апсі гоипсі ир Ьег оісі, апсі зоте оі 
Ьег ПЄЛУ, рагатоигз, риіііпд оп Ьег т о з і аі-
ігасііуе аіг, апсі іЬегеЬу іпсіисіпд роїііісаі іог-
пісаіогз іо іигп адаіп іо Ьег. Апсі іп луЬаі "сііу" 
сіоез зЬе рагасіе? N0! атопдзі Оосі'з ІаііЬіиІ 
реоріе, поі іп іЬе іетріе ої 2іоп; Ьиі зЬе доез 
аЬоиі іЬе сііу зутЬоІісаПу сіезідпаіесі аз "СЬгіз-
іепсіот", іЬе паііопз іЬаі аге луііііпд їо Ьалте 
іЬе п а т е ої СЬгізі іпсіігесіїу аііасЬесі іо іЬет 
іог соттегсіаі ригрозез. ВисЬ із іЬе сііу оі 
іЬе "іеп кіпдз". 

Аз а "зігееі-луаікег" ІЬе оісі апсі ехрегіепсесі 
Ьагіоі ассозіз еасЬ "кіпд" ог гиііпд ролуег ої 
іЬе паііопз, апсі зіпдз Ьег зопдз; іЬаі із іо зау, 
зЬе риіз оп а ЗЬОЛУ Ьеіоге іЬет Ьу ЛУЬІСЬ 8Ье 
ехресіз іо сіагиіе іке кіпдз. Віпсе іке епсі ої 
іке \Тог1с1 ТУ аг іке Ьагіоі, іЬе Котап СаіЬоііс 
НіегагеЬу, Ьаз Ьееп ехЬіЬіііпд Ьегзеїі, СІОІЬЄСІ 
іп Ьег ресиііаг дагтепіз Ьу ЛУЬІСЬ вке із ісіеп-
ііпесі, арреагіпд ЛУІІЬ раіпіесі іасе апсі Даііег-
іпд ЛУОГСІЗ апсі аі тисЬ ехрепзе, ЛУЬІСЬ ехрепзе 
топеу зЬе соіїесіз і г о т іЬе "СаіЬоііс рориіа
ііоп", апсі іішз зЬе доез оп Ьег сатраідп ої 
епііеетепі апсі зесіисііоп. ВЬе саіїз іі "СаіЬоііс 
Асііоп". І і соиісі Ье сіиЬЬесі аізо "НеуіГз уізіЬІе 
асііоп". ТЬе ^луізЬ гаЬЬіз апсі іЬе зо-саііесі 
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"Ргоіезіапі" еіегду іаіі гідЬі іпіо ІЬе оісі Ьаг-
іоі'з а гтз , гесеіуе а ІЄЛУ Іеввопз £гот Ьег, апсі 
ІЬеп іаке іЬеіг ріаее іп іЬе зЬолу, аі іетрііпд 
іо т а к е іке роїііісіапз апсі іке соттегсіаі т е п 
ЬЄІІЄУЄ іЬаі іЬеіг Ьезі іпіегезіз гесгаіге іЬаі іЬеу 
азвоеіаіе іЬетзеїуез ЛУІІЬ іЬе геїідіоиз, іЬаі із, 
іЬе "Ьагіоі" огдапігаііоп. ВЬе із такіпд ргод-
гезз іп Ьег зесіисіпд Ьизіпезз, іЬаі із, іЬе Котап 
СаіЬоііс НіегагеЬу зузіет. 

ТЬе оісі Ьагіоі, зіпсе іЬе "УУОГІСІ УУаг, Ьаз 
даіпесі еотріеіе сопігої оі Ііаіу апсі Сегтапу; 
апсі ЛУЬЄГЄУЄГ іп іЬозе паііопз Ьег раіпі апсі 
епіісіпд ЛУОГСІЗ іаіі, зЬе изез Іогсе оі а гтз . 
ВЬе розев аз іЬоидЬ вЬе ЛУЄГЄ Ьопезі, апсі Ьуро-
сгііісаііу ваув зЬе гергезепіз Сосі апсі СЬгізі, 
іЬе дгеаі Ргіпсе оі Реасе, апсі аі іЬе з ате і і т е 
БЬЄ огдапігез апсі ІаипсЬез а геЬеШоп адаіпзі 
іЬе доуегптепі оі Враіп Ьесаизе іЬаі доуегп
т е п і кіскесі кег оиі апсі геіизесі іо уіеісі адаіп 
іо кег зесіисііуе скагтз, апсі Миззоііпі апсі 
НШег зепсі 80ІСІІЄГ8 іпіо Враіп іо Ьеір тигсіег 
іЬе роог іппосепІ8. Нег ргіезіз апсі оіЬег ипсіег
ііпдз, луеагіпд сіегісаі гоЬез апсі агтосі ЛУІІЬ 
злуогсі апсі дип, до £огіЬ іо тигсіег іЬе реоріе 
оі Враіп іп огсіег іо саггу оиі ІЬе Ьагіоі'з луіскесі 
сіезідп іо даіп сопігої оі ікаі паііоп. Лізі аі 
іке ргезепі і і те іке оісі "Ьагіоі" із риіііпд оп 
Ьег Ьід вЬолу аі УУазЬіпдіоп, В. С., епсіеауогіпд 
іо езіаЬІізЬ сііріотаііс геІаііопзЬір Ьеілуееп іЬе 
Цпііесі Віаіез апсі іЬе Уаіісап, апсі ТУазЬіпдіоп 
із деіііпд ^иііе сігипк ЛУІІЬ ІЬе "ЛУІПЄ оі Ьег 
Іогпісаііоп". ТЬе Шііесі Віаіез із ^иііе а уоиіЬ, 
поі зо іиііу ас^иаіп1ес1 ЛУІІЬ іЬе Ьагіоі аз іЬе 
оіЬег паііопз, апсі із ЛУЄІІ Іікепесі іп іке ргорк-
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есу іо а уошід т а п деіііпд Ьіз еуеіееіЬ сиі. 
Оїіеп а уошід т а п ЛУПО ІЗ зітріе уІеісіз іо іііе 
зесіисііуе іпйиепее оі ап епіісіпд Ьагіоі ЛУЬО 
зіпдз вопдз апсі ехЬіЬііз Ьегзеїі іп риЬІіс ріасез. 
ТЬе "Цпііесі Віаіез арреагз іо Ье іп ІЬе сіазз 
оі висЬ зітріеіопз. 

ЛеЬоуаЬ Оосі, їогєіпіоууіпд іЬе ргезепі-гіау 
сопсііііопз апсі іЬе асііуіііез оі ІЬе Ьагіоі геїі
діопз огдапігаііоп, саизесі ап арргоргіаіе ргоу-
егЬ іо Ье гесогсіесі іопд адо, апсі ЛУЬІСЬ ПОЛУ ІЗ 
арріісаЬІе, іо ЛУІІ: "Еог аі іЬе ЛУІПСІОЛУ ОІ т у 
Ьоизе І іоокесі ііігоидЬ т у саєетепі, апсі Ье-
Ьеісі атопд іЬе зітріе опез, І сіізсегпесі атопд 
іЬе уоиіЬз а уоипд т а п УОІСІ ої ипсіегвіапсііпд 
[Цпііесі Віаіез], раззіпд ІЬгоидЬ іЬе зігееі пеаг 
Ьег согпег; апсі Ье ЛУЄПІ іЬе луау іо Ьег Ьоизе, 
іп ІЬе ілуііідіїі, іп ІЬе еуепіпд, іп іЬе Ьіаск апсі 
сіагк підкі; апсі, ЬеЬоІсі, іЬеге т е і Ь і т а луотап 
ЛУІІЬ іЬе аіііге ої ап Ьагіоі, апсі зиЬііі ої Ьеагі. 
(ВЬе із іоисі апсі зіиЬЬогп; Ьег іееі аЬісіе поі 
іп Ьег Ьоизе; ПОЛУ ІЗ зЬе луііЬоиї, ПОЛУ іп іЬе 
зігееіз, апсі ІіеіЬ іп луаіі аі еуегу согпег.) Во 
зЬе саидЬі Ьіт , апсі ківзесі Ь іт , апсі ЛУІІЬ ап 
ітрисіепі іасе заісі ипіо Ьіт , І Ьауе реасе оіїег-
іпдз ЛУІІЬ т е ; И з сіау Ьауе І раісі т у УОЛУЗ: 
іЬегеіоге сате І іогіЬ іо т е е і іЬее, сіііідєпііу 
іо зеек іЬу іасе; апсі І Ьауе їоипсі ІЬее. І Ьауе 
сіескесі т у Ьесі ЛУІІЬ соуегіпдз ої іарезігу, ЛУІІЬ 
сагуесі луогкз, ЛУІІЬ і т е Нпеп ої Едурі. І Ьауе 
регїитесі т у Ьесі ЛУІІЬ туггЬ, аіоез, апсі сіппа-
топ . Соте, Іеі из іаке оиг £11 ої ІОУЄ ипііі іке 
тогпіпд; іеі из зоїасе оигзеїуез луіік кгуез: іог 
іЬе доосітап із поі а і Ьоте, Ье із допе а Іопд 
зоигпеу; Ье ЬаіЬ іакеп а Ьад ої топеу ЛУІІЬ 
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Ьіт, апсі ЛУІІІ еоте Ьоте аі іЬе сіау арроіпіесі. 
УУііЬ Ьег птсЬ Іаіг вреесЬ зЬе саизесі Ь і т іо 
уіеісі, ЛУІІЬ іЬе Яаііегіпд оі Ьег Ирз зЬе Іогсесі 
Ьіт . Не доеіЬ аііег Ьег зігаідЬілуау, аз ап ох 
доеіЬ іо ІЬе зІаидЬіег ог аз а Іоої іо ІЬе сог-
гесііоп оі ІЬе зіоскз; іііі а сіагі зігіке ІЬгоидЬ 
Ьіз ІІУЄГ, аз а Ьігсі ЬазіеіЬ іо іЬе зпаге, апсі 
кполуеіЬ поі іЬаі і і із Іог Ьіз Іііе."—РГОУЄГЬЗ 
7:6-23. 

УУІИ іЬе Цпііесі Віаіев уіеісі іо іЬе Ьагіоі'з 
ЬІапсіізЬтепіз апсі Іаіі? І і зо арреагз. ТЬе оісі 
"Ьагіоі" Ьаз Ьег іпзігитепіз еуегулуЬеге іп ІЬе 
іапсі луогкіпд оуегііте іо деі сопігої оі іке 
Цпііесі Віаіез апсі еуегу ЬгапсЬ оі іЬе доуегп
тепі , апсі ІЬе роїііісіапз аге іаіііпд іо Ьег еп-
іісетепіз, апсі т а п у ої ІЬе реоріе ЛУЬО аге 
сіирез апсі еазііу сіесеіуесі аге іікелуізе уіеісііпд. 
Б^азсівів апсі Магіз аге опе апсі іке з ате СГОЛУСІ 
апсі аге іпзігитепіз етріоуесі луіік дгеаі еіїесі 
Ьу ІЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу іо даіп соп
ігої оі ІЬе паііопз. ЕасЬ сіау ІЬе зігепдіЬ ої 
іЬаі огдапігаііоп дголуз іп іпе Цпііесі Віаіез. 
ТЬе реоріе іп депегаі арреаг іо Ье азіеер іо 
ІЬе сіапдег. ТЬе Ьагіоі ЄУЄП сопігоіз ІЬе тоуіпд-
рісіиге Ьизіпезз іп огсіег іо кеер іке реоріе'з 
ікоидкіз оп еуегуіЬіпд ехеері ІЬе сіапдег ІЬаі 
Ьезсіз ІЬе паііоп. Ап адспі ої ІЬе Уаіісап із 
ІЬе толіпд-ріеіиге сіісіаіогіаі сепзог, апсі Ье 
арргоуез рісіигез ЛУЬІСЬ тадпі їу ІЬе СаіЬоііс 
зузіет, Іоозе сопсіисі ої іЬе зехез апсі т а п у 
оіЬег егітев. І і І8 іпсіеесі а ІгідЬіІиІ і і те . І і із 
ІЬе підЬіііте, апсі іЬе реоріе зїитЬег. Багкпевз 
соуегз ІЬе Іапсі, апсі дгозз сіагкпезз із ироп ІЬе 
реоріе. (ІваіаЬ 60:2) ТЬе Ьагіоі огдапігаііоп 
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апсі Ьег іпзігитепів аге Ьиву сіигіпд аіі Ьоигв 
ої ІЬіз сіагк "підЬі". 

ТЬе оісі "Ьагіоі;", ассогсііпд іо іЬе ргорЬесу, 
віпдз; аз іі ів лугіііеп: "Маке ЗЛУЄЄІ теїосіу, 
зіпд тапу зопдз, іЬаі іЬои тауез і Ье г е т е т -
Ьегесі." ТЬіз зке сіоез іп огсіег іо асісі іо Ьег 
сЬагтз апсі Ьег ролуег. Нег епсіеауог із іо іп
сіисе іЬе роїііісаі СГОЛУСІ іо ЬЄІІЄУЄ поі опіу іЬаі 
вЬе ів іЬеіг зрігііиаі диісіе, Ьиі іЬаі вЬе вЬоиІсІ 
ехегсізе іетрогаі ролуег апсі зиргетасу ОУЄГ 
аіі іЬе роїііісаі огдапігаііопз. Іпсіисіпд іЬе роїі-
іісіапв іо уіеісі іо Ьег ЬІапсІівЬтепів, зЬе ЛУІІІ 
сіо Ьизіпевв ЛУІІЬ іЬет апсі ІЬгоидЬ іЬет апсі 
іЬегеЬу даіп сопігої ої іЬе реоріе апсі гиіе аз 
а соипіегїеіі СЬгіві ОУЄГ іЬе паііоп апсі иііі-
та іе іу ОУЄГ аіі іЬе паііопз ої "СЬгізіепсІот". 

ТЬе аддгеззіуе сатраідп ої іЬе Котап СаіЬ
оііс НіегагеЬу ої іЬе ргевепі і і т е ів саііесі Ьу 
іЬаі огдапігаііоп "СаіЬоііс Асііоп" апсі ВЬОЛУЗ 
Ьеуопсі аіі сІоиЬі іЬаі іЬе ргевепі із сопзісіегесі 
іЬе і і т е їоі - іЬе оісі "Ьагіоі" іо даіп іетрогаі 
сопігої ої іЬе паііопз ої іЬе еагіЬ. 8Ье іЬеге
іоге в^иалVкв Ьег вопдз, ЛУЬІСЬ зопдв аге Иез, 
ої еоигве, Ьесаизе іЬаі із Ьег віоск іп ігасіе, 
аз Сосі їогеіоісі. КОЛУ зке ЬоазіїиПу зауз, аз 
іЬе ргорЬеі їогеіоісі: '"УУе кауе тасіе ііез 
оиг геїиде, апсі ипсіег їаїзекоосі кауе ЛУЄ кісі 
оигвеїуев"; поікіпд сап "ргеуаіі адаіпві" ив.' 
(ІваіаЬ 28:15) УУІІЬ діагіпд, Ьгагеп Ьуросгізу 
зЬе саііз аііепііоп іо Ьег виррозесі аіігасііуе-
пезз апсі йезігаЬШіу. 

Нісііпд іЬе геаі їасіз і г о т оіЬегз, вЬе розез 
аз іЬе гідЬіїиІ сепзог ої іЬе ігиіЬ. 8Ье іеііз 
іЬе ІГесіегаІ Соттипісаііопз Соттіззіоп, апсі 
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іЬе ОЛУПЄГЗ апсі орегаіогз ої гасііо віаііопв, 
луЬаі ІЬеу вЬаІі апсі вЬаІі поі Ьгоасісаві. 8Ье 
іеііз іЬе реоріе луЬаі іЬеу вЬаІі апсі вЬаІі поі 
Ьеаг ог геасі. ЗЬе сіісіаіев іо Іедізіаііуе Ьосііез, 
іо іЬе зисідев ої іЬе соигіз, апсі іо іЬе оіЬег 
роїііісаі ойісіаіз ої іЬе Іапсі. ЗЬе іакев іЬе Іеасі 
іп сотриїзогу ваіиііпд ої Яадв, сопігагу іо іЬе 
їппсіатепіаі 1а\у ої іЬе паііоп, апсі сіігееііу іп 
уіоіаііоп ої СосГв Іалу. (Ехосіиз 20:2-5) ЗЬе 
розез аз уегу раігіоііе апсі іпзізіз оп іЬе зсЬооІ 
іеасЬегз' іакіпд ап оаіЬ, ЛУЬІСЬ ПЄУЄГ Ьеіоге 
\уаз ікоидкі ої іп Атегіса, апсі зЬе Ь1иіЇ8 іЬе 
Іедізіаііуе апсі іисіісіаі ролуегз іо сотреї ІЬет 
іо визіаіп Ьег. Сіаітіпд іо Ье раігіоііе, зЬе із 
а ігаііог іо еуегу соипігу ипсіег ІЬе вип. ЗЬе 
іакез оаіЬз ої аііедіапее іо доуегптепіз, ЛУІІЬ 
а тепіаі гезегуаііоп іЬаі іі із аіі гідЬі іо ^иіск1у 
уіоіаіе іЬет. ЗЬе ровев аз іЬе диагсііап ої іЬе 
реоріе іо іпзиге а сіеап восіаі сопсііііоп, апсі 
ипсіегпеаіЬ апсі ЬеЬіпсІ іЬе зсепев еаггіев оп 
аіі таппег ої ипсіеаппезв. 

Атопдві Ьег іпзігитепів іЬаі зЬе изез аге 
иІігазеМзЬ т е п саііесі 'УЄЛУЗ", ЛУЬО Іоок опіу 
іог регзопаї даіп, апсі ЛУЬО іЬегеіоге геасіііу 
уіеісі іо апсі ,іоіп ЛУІІЬ іЬе НіегагеЬу іп апу 
ипгідЬісоиз зсЬетез. ТЬе СаіЬоііс огдапігаііоп 
іп іасі сопігоіз іЬе тоуіпд-ріеіиге Ьизіпезв, 
апсі оп еуегу роззіЬІе оссавіоп іп іЬе ехЬіЬіііоп 
ої рісіигев а і іетр із іо тадпі їу іЬе "тегі із" 
ої іЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу. ЗЬе гаівез 
а дгеаі Ьие апсі сгу аЬоиі Соттипіз із ' Ьеіпд 
а сіапдег, апсі іЬів вЬе сіоев іп огсіег іо аіігасі 
іЬе реоріе'в аііепііоп алуау і г о т Ьег ОЛУП егоок-
есіпезз апсі іо епаЬІе Ьег іо іаке асіуапіаде оі 
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іііе реоріе апсі віір Ьег ОЛУП іпзігитепіз іпіо 
розіііопз оі ролуег. Нег іпзігитепіб апсі Ьег 
зопдз веет іо Ье епс11е88, апсі іЬегеіоге, іп їиі-
ЇШтепі ої іЬе ргорЬесу, вЬе зіпдз "тапу зопдз", 
апсі іЬе роїііісаі сіирез ЛУІІЬ даріпд тоиіЬз аге 
Іесі гідЬі іпіо Ьег зпаге. ТЬе ргорЬесу із полу 
Ьеіпд гарісіїу їиНШесІ. 

Апсі луЬаі із іЬе геаі ригрозе ої іЬе Котап 
СаіЬоііс НіегагеЬу асііоп? Вауз іЬе ргорЬеі: 
"ТЬаі іЬои тауез і Ье гететЬегес!"; іЬаі із, 
іЬаі зЬе т ідЬі деі Ьаск Ьег розіііоп ої і ет 
рогаі ролуег. Нег дгеаі атЬіііоп із іетрогаі 
ролуег апсі гиіе ої іЬе паііопз ої іЬе ЛУОГІСІ, 
апсі іЬегеіоге зЬе т и з і Ье гететЬегесІ Ьу Ьег 
роїііісаі рагатоигз. Кеіідіоп, ЛУЬІСЬ зЬе лугопд-
їиііу сіаітз із "СЬгізііапііу", із изесі Ьу Ьег іо 
даіп роїііісаі ролуег. ВЬе із сіеіегтіпесі ПОЛУ ІО 
Ьауе іо сіо ЛУІІЬ іЬе ігеаііез апсі т а к е ігеаііез 
ЛУІІЬ іЬе паііопз апсі іо Ьгіпд аіі геїідіоиз ргае
іісез ипсіег Ьег сопігої апсі іо з и р р г е 8 8 еуегу-
опе ЛУЬО сіоез поі (їесіаге іЬаі вЬе із іЬе герге
зепіаііуе ої Сосі оп еагіЬ. ВЬе із сіеіегтіпесі іо 
аирргезз еуегуопе ЛУЬО сіагез сіесіаге ІЬе ігиіЬ 
ої Сосі'з УУогсІ. 

^ЬоуаЬ'з ЛУІІПЄ88ЄЗ аге соттіззіопесі іо 
зреак іке ігиік, апсі ікегеїоге ЛеЬоуаЬ'з ЛУІІ-
пеззез сопзіііиіе а зііпдіпд іЬогп іп ІЬе ПезЬ 
ої іЬе оісі "Ьагіоі" Ьесаизе іЬеу Иїі ЬідЬ іЬе 
Ьаппег ої іЬе Ьогсі, роіпііпд іЬе реоріе іо іпе 
сіесіагаііоп ої ЛеЬоуаЬ іЬаі Ьіз кіпдсіот апсі 
Ьіз Кіпд аге іЬе Ьоре ої іЬе ЛУОГІСІ апсі іЬаі 
іЬеге із попе оіЬег. ТЬе кіпдсіот ої Сосі ипсіег 
СЬгізі, аз ргоеіаітесі Ьу ЛеЬоуаЬ'з ЛУІІПЄЗЗЄЗ, 
із ІЬе опіу іЬіпд ІЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу 



"ЗСЖО ОР ТНЕ НАКШТ' 283 

ПОЛУ геаііу іеаг. ТЬе оісі "Ьагіоі" із ПОЛУ уегу 
сШідепі іо Ьісіе і г о т іЬе реоріе Ьег Іопд апсі 
Ьіоосіу гесогсі аз іп^иІ8Іііош8І апсі іЬе т а п у 
сгітез зЬе Ьаз соттіііесі, апсі \уЬеп Ьег асііу-
ііу апсі ЇПіЬу гесогсі, аз гесогсіесі іп Ьізіогу, 
аге тепііопесі апсі ІЬе ігиіЬ ої Сгосі'з "УУОГСІ із 
іоісі аЬоиі Ьег, зЬе ЬОЛУІЗ апсі ЛУІІЬ дгеаі сгос-
осіііе іеагз зауз: "ТЬаі зреесЬ із зЬоскіпд іо 
оиг геїідіоиз зизсерііЬШііез." ТЬе їасіз сопсіи-
зіуеіу ргоуе іЬе ІиШПтепі ої іЬе ргорЬесу. 

" А В О М І Н А Т І О Г Г ' 
ТЬе "аЬотіпаііоп ої сіезоіаііоп", зрокеп ої 

Ьу Вапіеі іке ргоркеі, апсі Ьу іЬе Ьогсі ^ з и з , 
із іЬаі ЛУЬІСЬ сіаітз іо гиіе іп іЬе ріаее апсі 
зіеасі ої Сгосі'з кіпдсіот ипсіег Скгізі Лезиз. 
(Вапієї 11:31; 12:11; МаііЬелу 24:15) Тке 
Ьеадие ої Каііопз луаз зеі ир іог ікаі уегу 
ригрозе, сіаітіпд іке гідЬі апсі ролуег іо гиіе 
іЬе ЛУОГІСІ. Виі Ьауе іп тіпсі луЬаі сопзіііиіез 
апсі сопігоіз іке Ьеадие ої Каііопз. Аі іке уегу 
Ьедіппіпд ої іЬе огдапігаііоп ої іЬе Ьеадие ої 
Каііопз ЇЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу зоидЬі 
а ріаее ог зеаі іп ІЬаі сопіегепсе, апсі вЬе іЬеге 
Ьедап іо риі оп Ьег ЗЬОЛУ іо деі іпіо іі апсі іо 
сіотіпаіе іЬе Ьеадие. УУЬеп ІЬаі ІЬеазі сате 
ир оиі ої ІЬе ріі ' (Кеуеіаііоп 17: 8) іттесііаіоіу 
їоііолуіпд іЬе епсі ої іке "\¥ог1с1 ТУаг, іке оісі 
"кагіоі" сІітЬесі оп ІЬе Ьаск ої ікаі "Ьеазі" 
апсі Ьаз Ьееп гісііпд аггодапііу зіпсе (Веуеіа-
ііоп 17:3,7), апсі ехегсізіпд ІЬе диісішд соп
ігої ої іЬе Ьеадие ої Каііопз, сіаітіпд іііе 
гідЬі іо гиіе апсі уідогоизіу аі іетрі іпд іо гиіе 
іЬе ЛУОГІСІ іп іЬе ріаее апсі зіеасі оі СЬгізі Лезиз. 
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ТЬегеіоге ІЬе "аЬотіпаііоп іЬаі таке ік сіезо-
Іаіе" із іЬе Ьеадие оі Каііопз апсі із ІаЬеІесі 
Ьу огдапігесі геіідіоп "іке роїііісаі ехргеззіоп 
ої ОосГз кіпдсіот оп еагіЬ". Огдапігесі геіідіоп, 
луіік іЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу іп іЬе Іеасі, 
із іЬе Ьіпсітд ііе апсі іЬе сЬіе£ рагі сопзіііиііпд 
іЬе Ьеадие оі Каііопз, ЛУЬІСЬ сіаітз іЬе гідЬі 
апсі ЛУЬІСЬ а і іетріз іо гиіе ІЬе ЛУОГІСІ іп іЬе 
ріаее апсі зіеасі оі СЬгізі.-8ее ЬідЬі, Воок ТЛУО, 
раде 103. 

ТЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬе Іеасіег 
оі огдапігесі геіідіоп, виЬіІу ехегсізез ііз ролуег 
апсі іпііиепсе іп іЬе Ьеадие ої Каііопз, апсі зЬе 
ехрееіз іо ехегсізе ЄУЄП дгеаіег ролуег, апсі 
сІоиЬіІезз ЛУІІІ, іп іке уегу пеаг Іиіиге, гедагсі-
Іезз оі лукаі іке сотЬіпе із саііесі. ТЬе оісі "Ьаг
іоі" із гісііпд оп іЬе Ьаск оі іЬе "Ьеаяі" апсі 
іЬегеіоге із іЬе сіотіпаііпд рагі ікегеої. ТЬе 
ОЬЗЄСІІУЄ о£ іЬе Ьеадие ої гТаііопз із іо гиіе 
іЬе ЛУОГІСІ сопігагу іо Сосі'з ригрозе, апсі іЬеге
іоге іЬе Ьеадие ої Маііопз апсі іЬе НіегагеЬу 
аге опе, сопзіііиііпд іЬе "аЬотіпаііоп ІЬаі т а к -
еік сіезоіаіе"; ЛУЬІСЬ аЬотіпаііоп із іЬе епету 
ої Сосі, апсі іі зіапсіз "ЛУЬЄГЄ іі оидЬі поі" іо 
зіапсі. (Магк 13:14) Ткіз із а луагпіпд іо еуегу-
опе ЛУЬО ІОУЄЗ Сосі апсі СЬгізі іо ііее іо Сосі'з 
огдапігаііоп ипсіег СЬгізі.—МаііЬелу 24:15,16. 

С К Е А Т ЕИЕМУ 
Із іЬе Вотап СаіЬоііс огдапігаііоп а їгіепс! 

ої іЬіз луіскесі ЛУОГІСІ, ої ЛУЬІСЬ Ваіап із іЬе іп-
уізіЬІе гиіег? ТЬеге із Ьиі опе апзлуег іо іЬіз 
^пе8Ііол, апсі іЬаі т и з і Ье іп іЬе атгта і іуе . 
ТЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу із а рагі оі іЬе 
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ЛУОГІСІ, апсі іЬе сЬіеі рагі іЬегеоі. ТЬе ргоїез-
зіопаі роїііісіапв апсі соттегсіаі ігаШскегз аге 
а рагі оі іЬаі огдапігаііоп. ТЬе НіегагеЬу із 
ризкіпд їоглуагсі іке гасііеаі еіетепі оі ІГавсізт 
апсі Иагізт іо даіп сотріеіе сопігої ої іЬе па
ііопз оі ІЬе еагіЬ. ТЬе НіегагеЬу уіоіаіез СосГз 
іалу іп огсіег іо т а к е їгіепсіз ЛУІІЬ іЬе оіЬег 
луіскесі еіетепіз ої іЬе еагіЬ. 8Ье етріоуз сіії-
їегепі зсЬетез іп сііїїегепі соипігіев іо т е е і 
іЬе песезвагу сопсііііопз, ЛУЬІСЬ ЛУІІІ епаЬІе Ьег 
іо даіп іетрогаі ролуег. ^ в и з СЬгізі сіесіагесі: 
"Му кіпдсіот ів поі оі іЬіз [луіскесі] ЛУОГІСІ"; 
Ьесаизе 8аіап ів ІЬе ргіпсе ог іпуівіЬІе гиіег 
ої ІЬіз луіскесі ЛУОГІСІ.—ЛоЬп 18: 36. 

Іп УІЄЛУ ої іке іпсІівриіаЬІе їасів, сіоез іі ар
реаг ІЬаі ІЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу ог 
сЬигсЬ огдапігаііоп із іЬе епету оі Сосі апсі 
Ьіз кіпдсіот ипсіег СЬгіві? Ьеі іке 8сгіріигез 
апзлуег ікаі ^ие8Ііоп сіеагіу апсі етрЬаіісаІГу: 
" ї е асіиііегегз апсі асіиііегеззез, кполу уе поі 
ікаі ІЬе ІгіепсІзЬір ої ІЬе ЛУОГІСІ ІВ ептііу ЛУІІЬ 
Сосі? ЛУЬОЗОЄУЄГ ІЬегеіоге ЛУІІІ Ье а їгіепсі оі 
ІЬе ЛУОГІСІ із іЬе епету ої Сосі." ^ а т е з 4:4) 
ТЬів іехі, іодеіЬег ЛУІІЬ ІЬе рЬузісаі Іасіб, 
ргоуез Ьеуопсі аіі сІоиЬі іЬаі ІЬе Еотап СаіЬ
оііс НіегагеЬу ів іЬе дгеаіезі уізіЬІе епету ої 
Сосі апсі СЬгізі; апсі іЬе геавоп із, Ьесаизе ІЬаі 
геїідіоиз огдапігаііоп із ІЬе сЬіеі УІВІЬІЄ іпвіги-
т е п і о£ 8аіап іп еаггуіпд їоглуагсі Ьів сЬаІіепде 
іо іигп ІЬе реоріе алуау І г о т Сосі. ТЬе 'асіиі-
іегу' геїеггесі іо Ьеге ів поі ІЬаі оі Шісіі геїа-
ІіопвЬір Ьеілуееп ІЬе вехев, Ьиі теапз ІЬе Шісіі 
геїаііопзііір Ьеілуееп ІЬе огдапігаііоп сіаітіпд 
іо гергезепі Сосі, апсі зутЬоІігесІ Ьу а "луотап", 
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ЛУІІЬ іпе роїііісаі, соттегсіаі апсі дапдзіег ролу
егз ої іпе ЛУОГІСІ ; апсі ЛУЬІСЬ ргоуез іЬаі іііе 
огдапігаііоп із Оосі'з епету. Ву іпе азе ої ігаисі 
апсі сіесеіі іЬе Котап СаіЬоііс геїідіоиз ог
дапігаііоп Іеабз іЬе реоріе іпіо 8аіап'з ігар, 
іЬиз ргоуіпд іЬаі зисЬ геїідіоиз огдапігаііоп 
із тап ' з луогзі уізіЬІе епету. ^ з п з етрЬаіі-
саііу сіесіагесі іЬаі по т а п ог огдапігаііоп сап 
ЗЄГУЄ ІЛУО тазіегз . Не саппоі ЗЄГУЄ ООСІ апсі 
іЬе БЄУІІ.—МаііЬелу 6 : 24. 

ТЬе сіосігіпез ої іЬе Котап СаіЬоііс "Ніег
агеЬу ої Лигізсііеііоп" апсі іЬе ргаеіісез іп ЛУЬІСЬ 
іЬаі огдапігаііоп іпсіиїдез ЗЬОЛУ іЬаі зЬе із іЬе 
еЬіеї зегуапі ої іЬе ВЄУІІ апсі іЬе агсЬ епету 
ої Оосі. ТЬе ипеЬапдеаЬІе гиіе ої Оосі із ап-
поипсесі іп іЬеве ЛУОГСІЗ : "КПОЛУ уе поі, іЬаі іо 
луЬот уе уіеісі уоигзеїуез зегуапіз іо оЬеу, Ьіз 
зегуапіз уе аге іо луЬот уе оЬеу; ЛУЬЄІЬЄГ ої 
зіп ипіо сіеаіЬ, ог ої оЬесііепсе ипіо гідЬі-
еоизпєзз?" (Котапз 6 : 1 6 ) Е г о т аіі ІЬе ЄУІ
СІЄПСЄ іііе еопсіизіоп із іггезізііЬІе іЬаі іЬе 
Котап СаіЬоііс НіегагеЬу огдапігаііоп ЗЄГУЄЗ 
іііе ВЄУІІ апсі із іЬегеіоге іЬе епету ої Оосі, 
іЬе епету ої т а п , апсі іЬе уегу регзопійсаііоп 
ої ипгідіїіеоизпезз. 

'УІ5ІТ5 Т У К Е ' 
ТЬе ргорЬесу іЬеп сіесіагез іЬаі ^ЬоуаЬ 

уізііз Туге, апсі зигеїу іЬаі уізіі із поі іп Ьег 
іауог, Ьиі їог дисідтепі адаіпзі іЬаі луіскесі 
огдапігаііоп. ТУкеп сіоез іке ЬОГСІ лгізіі Ьег? 
ТЬе ргорЬесу апзлуегз: "Апсі іі зЬаіі соте іо 
разз, аііег іЬе епсі ої зеуепіу уеагз, іЬаі іЬе 
Вогсі ЛУІІІ уізіі Туге, апсі зЬе зЬаіі іигп іо Ьег 
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Ьіге, апсі зЬаіі с о т т і і Іогпісаііоп ЛУІІЬ аіі іЬе 
кіпдсіотз ої іке ЛУОГІСІ ироп іке іасе оі іке 
еагік." (Ізаіак 2 3 : 1 7 ) Оікег ігапзіаііопз ої 
ікіз іехі аге: "Апсі іі зкаїї соте іо разз аііег 
іке епсі оі зеуепіу уеагз, ікаі ЛеЬоуаЬ ЛУІІІ 
УІЗІІ Туге." (А.В.У.) "Во зкаїї іі Ье аі іке епсі 
оі зеуепіу уеагз іЬаі ^ЬоуаЬ ЛУІІІ УІЗІІ Туге." 
(ВоіЬегЬат) "Апсі іі зЬаіі соте іо разз аііег 
зеуепіу уеагз, іЬаі іЬе Ьогсі ЛУШ УІЗІІ Туге." 
—Воиау. 

ТЬіз ЗЬОЛУЗ іЬаі і і із І гот апсі аііег 1918 
іЬаі ^ЬоуаЬ УІЗІІЗ Туге, апсі сіигіпд іЬе і і т е 
іп ЛУЬІСЬ іЬе Ьогсі із гезіогіпд Ьіз гетпапі І гот 
ВаЬуІоп апсі ивіпд іЬет іог Ьіз ригрозе. Аз 
ЛеЬоуаЬ регті із іЬе ВЄУІІ іо гетаіп, зо іог а 
і і т е Ье регті із іЬе оісі "Ьагіоі", іке Вотап 
Саікоііс Ніегагску огдапігаііоп, іо гетаіп іп 
ехізіепсе іог а і і т е апсі іо орегаіе адаіпзі кіз 
кіпдсіот апсі кіз ЛУІІПЄЗЗЄЗ. їїігзі Лекоуак УІЗІІЗ 
кег ЛУІІІІ іке ргосіатаііоп ої іке ігиік адаіпзі 
Ьег, апсі, іп сіоіпд іЬіз, ке соттапсіз кіз ЛУІІ
ПЄЗЗЄЗ іо "агізе . . . ир адаіпзі Ьег іп Ьаіііе". 
(ОЬасІіаЬ 1) ТЬіз із ^ЬоуаЬ'з "зігапде луогк"; 
апсі, ікіз зігапде луогк Ьеіпд сотріеіесі, Ье УІЗІІЗ 
Ьег апсі ехесиіез з'исідтепі ироп Ьег, апсі іЬаі 
тагкз іЬе Ьедіппіпд ої Ьіз "зігапде асі", ЛУЬІСЬ 
із іЬе зесопсі рагі ої Ьіз уізіі. (ІзаіаЬ 2 8 : 2 1 ) 
Вигіпд ІЬе йгзі рагі ої Ьіз уізіі, аз іп сазе ої 
Ьіз УІЗІІ іо 8осіот, ЛеЬоуаЬ даіЬегз іЬе ЄУІ
СІЄПСЄ адаіпзі Ьег аз іо Ьег асііуіііез аз а Ьагіоі 
орегаііпд ЛУІІЬ а Ьагр апсі зопд. Вигіпд іЬе 
йгзі рагі ої іЬе уізіі, зауз іЬе ргорЬеі, "вЬе 
зЬаіі іигп [(В.У.) вЬаІі геіигп; (ВоЛ.) ЛУІІІ 
геіигп] іо Ьег Ьіге." 8Ье геіигпв іо Ьег Ьіге аз 
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а Ьагіоі апсі изез ІЬаі Ьіге ЛУІІЬ ЛУЬІСЬ іо сот
т і і іогпісаііоп луііЬ іЬе гиіегз ої іЬе еагіЬ. 

!№оіе ІЬів рагі о£ ІЬе ргорЬесу зауз: "Апсі 
зЬаіі с о т т і і іогпісаііоп ЛУІІЬ аіі іЬе кіпдсіотз 
ої іке ЛУОГІСІ ироп іке іасе о£ іЬе еагіЬ"; ас
согсііпд іо іЬе ВЄУІЗЄСІ Уегзіоп: "8Ьа11 ріау іЬе 
Ьагіоі ЛУІІЬ аіі іЬе кіпдсіотз ої іЬе ЛУОГІСІ." ВисЬ 
із ехасіїу луЬаі іЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу 
огдапігаііоп із сіоіпд апсі Ьаз Ьееп сіоіпд і г о т 
апсі аііег 1918, апсі ЛУІІІ сопііпие іо сіо ипііі 
іЬе Ьедіппіпд ої Агтадесісіоп; апсі ЛУЬІІЄ вЬе 
із сіоіпд іЬаі, ЛеЬоуаЬ із сіоіпд Ьіз "зігапде 
луогк" ої ехрозіпд кег луіскесіпезз. Тке асііуііу 
ої іке оісі "лукоге" іп сотт і і і іпд кагіоігу ЛУІІЬ 
аіі іЬе кіпдсіотз ої іке ЛУОГІСІ арреагз іо Ье 
тоге іЬап тегеїу езіаЬІізЬіпд сііріотаііс геїа-
ііопзЬір ЛУІІЬ аіі паііопз апсі Ьеіпд гесодпігесі 
аз а іетрогаі ролуег. І і зигеїу теапз іЬе саггу-
іпд оиі оі іЬе ОЬ^ЄСІГУЄ оі іЬе Вотап СаіЬоііс 
НіегагеЬу іо зеі ир а Еазеізі доуегптепі соп-
ігоіііпд іЬе паііопз оі іЬе еагіЬ, іЬаі іЬе Ніег
агеЬу т а у агЬіігагіїу гиіе іЬе паііопз іп а сііс-
іаіогіаі таппег. 

ОЕУІІ'5 ОРР5РКІНО 
Тке Ьеадие ої Каііопз із іке скіїсі о£ іке 

БЄУІІ Ьу Ьіз "луотап", "огдапігесі геіідіоп," 
апсі ЛУЬІСЬ ІЗ ЬгоидЬі ІогіЬ іп оррозіііоп іо 
ЛеЬоуаЬ'з "тап-сЬіІсі", луЬісЬ зЬаіі гиіе іЬе 
ЛУОГІСІ. (Веуеіаііоп 12:5) ТЬе еотЬіпаііоп ої 
іЬе Ьеадие ої Шііопз із тасіе ир ої геіідіоп, 
роїііісз апсі соттегсе, геіідіоп Ьеіпд іЬе Ьіпсі-
іпд ііе апсі гісііпд оп іЬе Ьаек ої іке "Ьеазі" 
апсі сіаітіпд іЬе гідЬі іо гиіе. ТЬе оісі "ЛУЬОГЄ" 
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даіпз Ьег сіотіпаііпд розіііоп іп Шіз еотЬіпе 
ЛУЬЄП зЬе 'геіигпз іо Ьег Ьіге' ог ігаЙіе апсі 
'ріаув іпе Ьагіоі ЛУІІЬ аіі іЬе кіпдсіотз ої іЬе 
ЛУОГІСІ ироп ІЬе іасе ої іЬе еагіЬ'. ТЬіз із іиг
іЬег ргооі іЬаі іЬе еотЬіпе із "іЬе аЬотіпаііоп 
іЬаі таке ік сіезоіаіе". СоггоЬогаііпд іЬіз соп-
еіизіоп, поіе Кеуеіаііоп 17:1, 2: "Апсі ікеге 
сате опе ої іке ЗЄУЄП апдеіз лукісЬ Ьасі іЬе 
ЗЄУЄП уіаіз, апсі іаікесі луіік т е , вауіпд ипіо 
т е , Соте ЬііЬег; І ЛУІІІ ЗЬЄЛУ ипіо ІЬее іЬе 
З'исідтепі ої іЬе дгеаі ЛУЬОГЄ іЬаі зіііеіЬ ироп 
т а п у луаіегв [аз апсіепі Туге сіісі]: ЛУІІЬ луЬот 
іЬе кіпдз ої іЬе еагіЬ Ьауе соттіііесі іогпі
саііоп [ЛУЬІСЬ іЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу. 
Ьаз сіопе віпсе 1918, ЛУЬІІЄ гез'есііпд іЬе кіпд
сіот ої Сосі, іке 'Зіопе Іаісі іп 2іоп'], апсі іке 
іпкаЬііапів ої іЬе еагіЬ Ьауе Ьееп тасіе сігипк 
ЛУІІЬ іЬе луіпе ої Ьег іогпісаііоп." 

Бигіпд іЬе разі ІЄЛУ уеагз іЬе Еазсівіз апсі 
Кагіз Ьауе дголуп аі а ігетепсіоив зреесі, іЬиз 
вЬолуіпд іЬаі іке іпЬаЬііапіз ої іЬе еагіЬ аге 
тасіе сігипк луіік іке Котап Саікоііс Ніег-
агску'з Іуіпд, роівопоив сіосігіпев, Ьег "ЛУІПЄ"; 
апсі іЬе їогпіеаііоп апсі сігипкеппевз сопііпие 
іо іпегеазе: 'Тог аіі паііопз кауе сігипк ої іке 
ЛУІПЄ ої іке лугаіЬ ої Ьег іогпісаііоп, апсі іЬе 
кіпдв ої іке еагік кауе соттіііесі іогпісаііоп 
луіік кег, апсі іке тегсЬапів ої іЬе еагіЬ аге 
луахесі гісЬ ІЬгоидЬ іЬе аЬипсІапсе ої Ьег сіеіі-
сасіез."—Кеуеіаііоп 18:3. 

ТЬе еотЬіпе ої іЬе паііопз, ипсіег іЬе іпйиепсе 
ої огдапігесі геіідіоп, луаз Ипесі ир ЬеЬіпсІ іЬе 
Надие Іпіегпаііопаї АгЬіігаііоп Соигі, ЛУЬІСЬ 
ЛУЄПІ оиі оі зідЬі сіигіпд іЬе УУогІсІ УУаг Ьиі 
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^шск1у сагае ир оиі ої іке ріі їоііолуіпд іке 
\Уог1сІ \¥аг : "Апсі іке Ьеаві ікаі луаз, апсі із 
поі [сіигіпд іке УУОГІСІ лУаг], ЄУЄП Ье із іке 
еідЬіЬ [ЛУОГІСІ ролуег; патеїу, іЬе еотЬіпе ої 
іЬе Ьеадие ої Маііопв ЛУІІЬ Веуіі-геїідіоп гісі-
іпд], апсі із ої іЬе ЗЄУЄП [ргеуіоиз ЛУОГІСІ ролуегз, 
ехізііпд Ьеіоге іЬе УУОГІСІ \\7аг], апсі доеіЬ іпіо 
регсііііоп [аі Агтадесісіоп, іЬе Ьагіоі Ьеіпд йгзі 
ипзеаіесі апсі сіезігоуесі]."—Кеуеіаііоп 17:11. 

УТЬІІЄ іЬе оісі "Ьагіоі" гісіез іЬе Ьеазі апсі 
іігаз зутЬоІісаПу із іп сопігої ої іі, іЬе Ргоі-
езіапі еіегду сігад аіопд іп іЬе ргосеззіоп апсі 
вкоиі: "ТЬіз із іЬе роїііісаі ехргеззіоп ої Сгосі'з 
кіпдсіот оп еагік'"; апсі іке сіеіисіесі апсі ідпо-
гапі рориіасе уеіі, апсі їог луЬаі геазоп іЬеу 
кполу поі. Тке оісі "кагіоі" геіигпз іо кег кіге, 
ікаі із, изез кег зіоек іп ігасіе іо іпсіисе оікегз 
іо с о т т і і іогпісаііоп ЛУІІЬ Ьег, апсі ЛУІІЬ Ьег 
ЬІапсІізЬтепіз аь а Ьагіоі ІЬегеЬу даіпз іЬе 
иррег Ьапсі ої іЬе паііопз апсі гкіез оп іЬе Ьаек 
ої іЬе еотЬіпе, апсі іЬив "іЬе аЬотіпаііоп ої 
сіевоіаііоп" із сотріеіе. 

І і луаз іЬе Еазсізіз' Іеасіег, Миззоііпі, ЛУЬО 
сіигіпд іЬе лУогІсі УУаг оррозесі іЬе роре'в Ьеіпд 
гееодпігесі аз а іетрогаі ролуег, апсі іі луаз іЬе 
з ате Мпвзоііпі ЛУЬО залу іо іі іЬаі іЬе роре 
гедаіпесі Ьіз іетрогаї-ролуег розіііоп іп 1929; 
апсі зіпсе іЬеп іЬе роре Ьаз поі Ьееп кполуп іо 
зеек а зеаі іп іке Ьеадие ої Каііопв, апсі іке 
геазоп із, Ьесаизе Ье Ьаз ригвиесі а тоге зиЬііе 
роїісу, іЬегеЬу оЬіаіпіпд а всаі аз іЬе гісісг ої 
іЬе епііге "Ьеазі" апсі Ьав іЬе ЛУЬОІЄ дапд кізз-
іпд кіз Ьід іое. 
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ТІїе Цпііесі Віаіез із поі зиррозесі іо Ье 
а т е т Ь е г оі іЬе Ьеадие оі Иаііопз; Ьиі ІЬе 
ргорЬесу (В.У.) зауз: "ВЬе . . . зЬаіі ріау іЬе 
Ьагіоі ЛУІІЬ аіі іЬе кіпдсіотз ої іЬе ЛУОГІСІ ироп 
іЬе іасе ої ІЬе еагіЬ," апсі іЬіз песевзагіїу іп-
сіисіез іЬе Цпііесі Віаіез ої Атегіса. І і із ЛУЄІІ 
кполуп, Ьу еуегу регзоп іп Атегіса ЛУЬО геаііу 
іЬіпкз, іЬаі іЬе сіеіегтіпаііоп ої іЬе Е о т а п 
СаіЬоііс НіегагеЬу із іо даіп сопігої оі іЬе 
Цпііесі Віаіез апсі т а к е іі а доуегптепі з іт -
ііаг іо іЬаі оі Сегтапу апсі Ііаіу. .Тизі рге-
сесііпд іЬе еіееііоп іп іЬе Цпііесі Віаіез іп 1936 
Сагсііпаі РаееШ, Рараї зесгеіагу оі зіаіо ої 
іЬе "Уаіісап, уізііесі ІЬе Цпііесі Віаіез, апсі іЬе 
гезиіі луаз іЬаі ргасіісаііу еуегу Е о т а п СаіЬ
оііс іп іЬе Цпііесі Віаіез уоіссі іог Мг. Еоозє-
уеіі, іЬе т а п ЛУЬО Ьасі заісі ргеуіоизіу іЬаі 
'сііріотаііс геІаііопзЬір луоиісі Ье езіаЬІізЬесі 
ЛУІІЬ ІЬе Уаіісап аз вооп аз іЬе Атегісап рео
ріе соиісі Ье ЬгоидЬі агоипсі іо іі'. 

БКІТАШ АШ АМЕКІСА 
N0 опе оп еагіЬ сап іеіі ехаеііу луЬаі ЛУІІІ 

соте іо разз; Ьиі ІЬозе СІЄУОІЄСІ іо іЬе Ьогсі, 
апсі ассогсііпд іо іЬе СІІУІПЄ гиіе ої арріуіпд 
іЬе ЛУЄІІ-'ГПОЛУП їасіз іо Сосі'з ргорЬесу полу іп 
соигзе ої іиіШІтепі, сап ЛУЄІІ геасЬ а геазоп-
аЬІе еопсіизіоп аз іо луЬаі зЬаіі соте іо разз. 
ТЬе сгиезііоп із, \УІ11 Сгеаі Вгііаіп апсі Атегіса 
Ьееоте Разсізі ипсіег іЬе сіотіпаііпд сопігої оі 
іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу? ТЬе Вегіріигез 
апсі іЬе їасіз арреаг іо Іиііу зиррогі іЬаі еоп
сіизіоп. ЛУііЬіп іЬе Ьогсіегз оі іЬе ВгііізЬ Сот
топлуеаііЬ оі Каііопз апсі іЬе Цпііесі Віаіез о£ 
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Атегіса іпе ігиіЬ оі Оосі'з кіпдсіот каз касі ііз 
дгеаіезі ргосіатаііоп апсі луііпєзз, апсі ікаі із 
ехасіїу луЬаі іке Вотап Саікоііс Ніегагску 
каіез. І і із іке ігиік оі апсі сопсегпіпд іке 
кіпдсіот оі Оосі ЛУЬЄП ргосіаітесі ікаі "вкоскз 
іке геїідіоиз зизсерііЬШііез" оі іке Ніегагску 
СГОЛУСІ, Ьесаизе іЬеу Ьаіе іЬаі ЛУЬІСЬ Іеіз Оосі'з 
ИдЬі зЬіпе апсі ЛУЬІСЬ ехрозез іЬет. Еог іЬаі 
геазоп іЬе НіегагеЬу а і іетріз іо зирргезз іЬе 
изе оі іЬе гасііо апсі аіі оіЬег теапз оі риЬІі-
саііоп ої Оосі'з кіпдсіот теззаде. 

Тке ргоркесу ої іке Ьогсі ЗЬОЛУВ ікаі тосі
егп Туге, іке Саікоііс огдапігаііоп, сотшііз 
іогпісаііоп ЛУІІЬ аіі іке паііопз апсі даіпз Ьег 
сіезіге. \¥Ьеп іЬе НіегагеЬу Ьаз даіпесі сот
ріеіе іетрогаі ролуег ої іпе еагіЬ, іЬаі ЛУІІІ 
іп Ьег тіпсі їиііу езіаЬНзЬ іЬе сопсіивіоп іЬаі 
Ьег сіезіге Ьаз Ьееп їиііу ассотрИзЬесі, апсі 
іЬеп зЬе ЛУІІІ зау "Реасе апсі заіеіу" (1 ТЬез-
заіопіапз 5 : 3 ) ; апсі іЬеп іЬе "іеп Ьогпз", іЬаі 
із, аіі іЬе гиііпд ролуегз ої іЬе паііопз, "гесеіуе 
ро\уег . . . \УІІЬ іЬе Ьеазі," іЬе Ьеадие ої Каііопв 
еотЬіпе Ьеіпд іп іасі а Іеадие ої Разсізт ог 
сотЬіпесі Разеізі доуегптепіз, сіотіпаіесі Ьу 
іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу. "Апсі іЬе луотап 
[ОЄУІГЗ уізіЬІе геїідіоиз огдапігаііоп, ІЬе Ьаг
іоі] ЛУЬІСЬ іЬои за\уезі із іЬаі дгеаі сііу [іЬе 
НіегагеЬу огдапігаііоп], ЛУЬІСЬ геідпеіЬ ОУЄГ 
[сотЬіпесі Разсізт,] іЬе кіпдз ої іЬе еагіЬ." 
— Кеуеіаііоп 1 7 : 1 2 , 1 8 . 

\УЬаі \уаз іЬе геаі іпсіисетепі ІЬаі саизесі 
Кіпд ЕсЬуагсІ VII I іо аЬсііеаіе т а у Ье Ьеііег 
ипсіегвіоосі іп ІЬе пеаг Іиіиге. ТЬаі Разсівт 
полу із даіпіпд аі ап аіагтіпд гаіе іп Вгііаіп, 
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ікеге із поі іЬе вІідЬіезі сіогюі. Аізо іпе Газсізіз 
апсі Кагіз аге гарісіїу іпсгеазіпд іп іпе Цпііесі 
Віаіез. ТЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу із соп-
їісіепі оі риіііпд іо зііепсе ІЬгоидЬ ііз іпзіги
тепіз еуегуіЬіпд апсі еуегу асііуііу іЬаі ех-
розез іЬе сгоокесіпезз оі іЬе НіегагеЬу апсі 
такез кполуп ^ к о у а к Сосі'з ригрозе. І і із 
підкіііте, зо іаг аз т о з і оі іке реоріе аге 
сопсегпесі; апсі іке оісі "УУІІОГЄ", лукіїе іЬе рео
ріе зїитЬег, тоуез їоглуагсі ЛУІІЬ дгеаіег соп-
псіепсе. А сотріеіе ІиШПтепі оі іЬе ргорЬесу 
сігалув підк. Сосі саизесі іЬе арозіїе Раиі іо 
ЛУГІІЄ аиііюгііаііуеіу сопсегпіпд іЬіз уегу і і те , 
іо ЛУІІ : "Виі оі іЬе і і тез апсі іЬе зеазопз, ЬгеіЬ-
геп, уе Ьауе по пеесі іЬаі І ЛУГІІЄ ипіо уои. Еог 
уоигзеїуез кполу регіесіїу ікаі іке сіау оі іке 
Ьогсі зо сотеік аз а ікіеї іп іке підкі. Еог лукеп 
ікеу зкаїї зау, Реасе апсі заіеіу; іЬеп зисісіеп 
сіезігисііоп сотеіЬ ироп іЬет, аз ігауаіі ироп 
а луотап ЛУІІЬ еЬНсі; апсі іЬеу зЬаП поі езсаре." 
—1 ТЬеззаІопіапб 5 :1 -3 . 

ЛеЬоуаЬ із ПОЛУ саггуіпд оп Ьіз "зігапде 
луогк", лукіск зегуез іо спІідЬісп іЬе реоріе оі 
доосі ЛУІІІ апсі іо ЗЬОЛУ іЬет іЬе опіу луау ої 
евсаре; апсі опіу іЬозе ЛУЬО ЙПСІ іЬаі луау ЛУІІІ 
езсаре. ТЬе оісі "ЛУЬОГЄ" зііііпд ироп іЬе Ьаск 
оі іке Ьеазі т а у зооп Ье ехресіесі іо зау: 'Реасе 
апсі заіеіу; ЛУЄ Ьауе зііепсесі аіі орропепіз.' 
ТЬеп ТеЬоуаЬ'з "зігапде асі" ЛУІІІ Ьедіп, апсі 
зисісіеп сіезігисііоп сотез ироп Ьег "аз ігауаіі 
ироп а луотап ЛУІІЬ сіііїсі". ТЬеге Ьедіпз іЬе 
ЬОЛУІ, сІезсгіЬесі Ьу ІзаіаЬ 23:1-14, апсі іЬе епсі 
ЛУІІІ Ье іЬе сіезігисііоп оі Ваіап'з геїідіоиз зуз
і е т , Ьу луЬісЬ Ье Ьаз Ьоосілуіпкесі іЬе реоріе 
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апсі тасіе тегсЬапсІізе о£ іЬет. ТЬе оісі Ьагіоі'в 
ігіптрЬ ЛУІІІ Ье вЬогі, апсі Ьег сіезігисііоп сот
ріеіе.—Егекіеі 27:12-34; Кеуеіаііоп 17:16,17. 

"НОІ.ШЕ55 ТО ТНЕ ШІШ" 
Тке Котап Саікоііс НіегагсЬу'в "геїиде ої 

Иез" ЛУІІІ їигпізЬ по ргоїесііоп іо Ьег, Ьиі Ьег 
Ьиїлуагкз ЛУІІІ Ье сотріеіеіу злуері алуау ЛУЬЄП 
Ьег сіосігіпез аге кполуп іо Ье іаїзе. (ІзаіаЬ 
28:17) Аі зоте і і т е іп іЬе ІиіШІтепі оі іЬіз 
ргорЬесу іі ЛУІІІ соте іо разз аз іі із лугіііеп: 
"Апсі Ьег тегсЬапсІізе апсі Ьег Ьіге зЬаіі Ье 
Ьоііпевз іо іЬе Ьогсі: іі зЬаіі поі Ье ігеавигесі 
пог Іаісі ир; Іог Ьег тегсЬап<1іве зЬаіі Ье Іог 
іЬет іЬаі СІЛУЄІІ Ьеіоге іЬе Ьогсі, іо еаі зиШ-
сіепііу, апсі Іог сІигаЬІе с1оіЬіпд."-ІзаіаЬ 23:18. 

8иге1у іЬе ЛУОГСІЗ "Ьег тегсЬапсІізе апсі Ьег 
Ьіге зЬаіі Ье Ьоііпезз іо іЬе Ьогсі" соиісі поі 
геіег іо таіегіаі тегсЬапсІізе, висЬ аз іЬе ап-
агсЬівіз іпідЬі веіге апсі сопйвеаіе; Ьесаиве іі 
із лугіііеп іп Сосі'з Іалу: "ТЬои вЬаіі поі Ьгіпд 
ІЬе Ьіге оі а ЛУЬОГЄ, ог іЬе ргісе ої а сіод, іпіо 
іЬе Ьоизе ої іЬе Ьогсі іЬу Сосі їог апу УОЛУ; 
Іог ЄУЄП ЬоіЬ іЬезе аге аЬотіпаііоп ипіо іЬе 
Ьогсі іЬу Сосі." (Веиіегопоту 23:18) Шаі, 
іЬеп, соиісі Ье теап і Ьу "Ьег тегсЬапсІізе апсі 
Ьег Ьіге"? ^ЬоуаЬ'в ргорЬеі вреакіпд соп
сегпіпд ипїаіікіиі Ватагіа ваув: "Апсі аіі ІЬе 
дгаусп ітадез іЬегеоі вЬаіі Ье Ьеаіеп іо ріесев, 
апсі аіі іЬе Ьігсз іЬегеоі вЬаіі Ье Ьигпесі ЛУІІЬ 
іЬе Ьге, апсі аіі іЬе ісіоіз іЬегеоі ЛУІІІ І Іау сіез-
оіаіе: їог вЬе даіЬегесІ іі ої ІЬе Ьіге ої ап 
Ьагіоі, апсі іЬеу зЬаіі геіигп іо іііе Ьіге ої ап 
Ьагіоі."—МісаЬ 1:7. 
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ТЬе Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу ТЛГІГІЇ ап аіг 
ої зирегіогііу, апсі ЛУІІЬ дгеаі еіаіт ої ролуег 
апсі аиіЬогііу і г о т Оосі, Ьауе арргоаеЬесІ іЬе 
кіпдз ої іЬе еагіЬ апсі ваісі іо іЬет іп еїїесі: 
"ТУе ЬЄЗІОЛУ ироп уои іЬе сііуіпе гідЬі іо гиіе, 
ЛУЄ діуе уои Ьоіу вапсііопв апсі Ьеауепіу Ьіезз-
іпдз; апсі Ьу геавоп іЬегеоі уоиг розіііопз аз 
роїііісаі гиісгз аге засгесі апсі аге огсіаіпесі ої 
Оосі, апсі іЬегеіоге, зо іаг аз іЬе реоріе аге 
сопсегпесі, уои аге УІЄЛУЄСІ аз сопзіііиііпд іЬе 
'ЬідЬег ролуегз'; апсі ЛУЄ ЛУЬО сотрозе іЬе Ніег
агеЬу аге іЬе зрігііиаі 'ЬідЬег ролуегз5 апсі 
зирегіог іо аіі оіЬег еагіЬІу ролуег." (Еотапз 
1 3 : 1 ) ТЬе ігие "НідЬег РОЛУЄГВ" аге ^ЬоуаЬ 
апсі СЬгіві Дезиз. ТЬе еіаіт іЬаі еагіЬІу огдап
ігаііопз аге "іЬе ЬідЬег ролуегв" із іЬегеіоге 
іаїзе, Тп іЬіз їгаисіиіепі гергезепіаііоп апсі 
еіаіт тасіе Ьу іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу, 
іЬе Ьагіоі ргосеесіз іо даіп сопігої ОУЄГ ті ї-
ііопз ої диШЬІе теп . 8исЬ сопзіііиіез ІЬе "тег
сЬапсІізе" апсі "Ьіге" оі іЬе Ьагіоі Ьу ЛУЬІСЬ зЬе 
сігалуз т е п іпіо Ьег сІиісЬез. ТЬе Еотап СаіЬ
оііс НіегагеЬу Ьаз їгаисіиіепїіу розесі аз іііе 
гергезепіаііуе ої Сосі ЛУІІЬ їиіі сііуіпе аиіЬогііу 
іо Ьевіолу Ьіеззіпдв оп кіпдз, лукіїе іп ігиік аші 
іп іасі вке із іке гергевепіаііуе ої іке БЄУІІ. 
Тке НіегагеЬу изез 'ІЬе Ьіге ої ІЬе Ьагіоі' іо 
іпсіисе іііе роїііісаі ролуегз іо ЬЄІІЄУЄ іЬаі вЬе 
віюиісі сіісіаіе іЬе роїісу ої іЬе ЛУОГІСІ, апсі іішз 
саггу оиі Ьег ригрозе іо зеі ир а сіісіаіогіаі 
гиіе ої іЬе еагіЬ. 

Виі ПОЛУ іЬе і і т е аггіуез ЛУЬЄП ^ЬоуаЬ іигпв 
іЬе іаЬІез оп іЬе оісі луепсЬ. ^ЬоуаЬ сіоез поі 
Ьгіпд іЬе 'тегсЬапсІізе апсі Ьіге ої іЬе Ьагіоі' 
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іпіо Ьіз іетріе , Ьиі Ьу саггуіпд оп апсі сіоіпд 
Ьіз "зігапде луогк" ЛеЬоуаЬ ехрозез ІЬе шек-
есіпезз оі іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬе 
геїідіопізіз; апсі іЬиз Ье соипіегасіз іЬе еїїесіз 
оі Ьег тегсЬапсІізе апсі Ьіге апсі саизез іЬе 
з ате іо луогк адаіпзі іке геїідіопізіз, апсі іке 
гезиіі із Ьепебсіаі іо іЬове УЛІО ІОУЄ гідЬіеоив-
пезз апсі Ьаіе нщиііу. ТЬіз ЛеЬоуаЬ сіоез Ьу 
саизіпд іЬе реоріе іо Ьауе іЬеіг еуез орепесі 
іо іЬе ігиіЬ апсі іо сіеагіу зее іЬаі іЬе Еотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬе Іеасіег ої геїідіопізіз, 
із а рагі ої 8аіап'з огдапігаііоп; апсі ІЬозе 
реоріе ої доосі ЛУШ, \УЬО іЬиз зее апсі ісіепііїу 
іЬе Е о т а п СаіЬоііс огдапігаііоп аз а рагі ої 
ІЗаіап'з огдапігаііоп, зерагаіе іЬетзеїусз і г о т 
іЬаі \уіскесі огдапіяаііоп апсі казіеп іо ЛєЬо-
уак'з сііу ої геїиде, іке ріаее ої коїіпезз. 
(№ітЬегз 35:11-32) ТЬегеіоге \уЬеп "Ьег тег 
сЬапсІізе апсі Ьег Ьіге" аге їиІГу ехрозесі апсі 
геуеаіесі Ьу іЬе ігиіЬ, іЬезе ігиіЬз іигп іЬозе 
ої доосі т і ї іо "Ьоііпезз іо ІЬе Ьогсі". 

ЛеЬоуаЬ'з \уііпеззез Ьауе а рагі іп іЬіз 
"зігапде ууогк", іп ікіз, ікаі аз кіз с о т т і з -
зіопесі зегуапіз ікеу саггу Сосі'з теззаде оі 
луагпіпд іо іке реоріе ої "Скгізіепсіот", апсі 
ЛУЬІСЬ теззаде ої ІгиіЬ із іЬе ігие диісіе іо аіі 
іЬе реоріе іп ог оиізісіе ої "СЬгізіепсіот" ЛУЬО 
сіезіге іо іаке іке гідЬі соигзе. "Шіеп іЬе рео
ріе ої доосі луііі зее апсі ипсіегзіапсі іЬе ігиіЬ, 
ІЬеп іЬе іаїзе сіосігіпез ЛУЬІСЬ іЬеу Ьауе Ьееп 
іаидЬі Ьу іЬе НіегагеЬу луогк адаіпзі іке ог
дапігаііоп ої 8аіап апсі іо іке діогу ої ЛеЬо-
уаЬ, ІЬе Ноіу Опе, апсі іЬиз Ьееоте "Ьоііпезз 
іо іЬе Ьогсі". 
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8ауз Ше ргорЬеі: "Іі зЬаіі поі Ье ігеазигесі 
пог Іаісі ир." Нег тегсЬапсІіве апсі Іуіпд вЬаіі 
поі Ье ЬгоидЬі іпіо Ше іетріе ої ^ЬоуаЬ, Ьиі 
іі вЬаіі Ье ивесі адаіпві апсі орегаіе адаіпзі Ше 
Ьагіоі. Аз іо Ше "тегсЬапсІізе" апсі "Ьіге" ої 
а таіегіаі кіпсі, Шаі із, аіі Ше таіегіаі луеаІШ 
ої Ше Еотап Саікоііс Ніегагску, іЬаі, іо Ье 
зиге, вЬаіі Ье іеїі ЬеЬіпсІ Ьу Ше оісі Ьагіоі ЛУЬЄП, 
аі Ше Ьедіппіпд ої Агтадесісіоп, Ше геїідіоиз 
зузіет зЬаіі Ье сіевігоуесі. І і аіі іп ігиіЬ Ьеіопдз 
іо Ше Ьогсі, Ьесаиве Ше еагіЬ апсі Ше іиііпевз 
іЬегеоі аге Ьіз. (Рза їт 24:1) Аі аіі і ітез зисЬ 
таіегіаі іЬіпдз Ьауе Ьеіопдесі іо Ше Ьогсі, Ьиі 
Ьауе Ьееп тізивесі апсі аЬизесі Ьу Ше геїідіоп
івів. ТЬозе ЛУЬО ЗПГУІУО Агтадесісіоп ЛУІІІ гіпсі 
Ьеііег изе Іог висЬ, Ьесаизе іЬеу ЛУІІІ изе т а 
іегіаі Шіпдз іо Ше діогу ої Сосі іп Ьіз зегуісе. 
"Рог Ьег тегсЬапсІізе зЬаіі Ье Іог Шет Шаі 
сілусИ Ьеіоге Ше Ьогсі." ТЬе ЛУОГСІ "СІЛУЄІІ" аз 
Ьеге ивесі іп Ше ргорЬесу теапз 'іо аЬісіе апсі 
гетаіп ав а гетпапі' . (ІзаіаЬ 7:3, тсігдіп; 
Рваїтз 27:4; 61:6,7) ТЬе рготізе ої ЛеЬо
уаЬ із Шаі іЬове регвопз ої доосі ЛУШ ЛУЬО 'веек 
гідкіеоизпєвв апсі теекпезз' т а у Ье "Ьісі" сіиг
іпд Агтадесісіоп апсі СІЛУЄІІ іЬегеаііег оп Ше 
еагіЬ. І і із зисЬ Шаі Ше Ьогсі Левиз Іеасів ипіо 
Ше іоипіаіп оі Іііе, іеесііпд іЬет апсі їиШПіпд 
Шеіг сіезігез, апсі ікозе аге Ше опез Шаі ргаізе 
^ЬоуаЬ сіау апсі підЬі. (Ееусіаііоп 7:9-17) 
ТЬеу аЬісіе іп Ьіз огдапігаііоп апсі ипсіег Ьіз 
ргоіесііоп. 

Бигіпд Ше \Уог1с1 ТУаг, луЬєп зрігііиаі ^ г и -
заіет, Шаі ів, Сосі'з їаііЬїиІ гетпапі реоріе 
оп Ше еагіЬ, зеетіпдіу Ьасі соте іо Ше епсі 
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о£ Шеіг луау, Ше еіегду ої тосіегп Туге, Ше 
геїідіопізіз аїогетепііопесі, ехиііесі апсі іеіісі-
іаіесі еасЬ оШег; сопсегпіпд ЛУЬІСЬ Ше Ьогсі 
саизесі іо Ье лугіііеп: "8оп оі т а п , Ьесаизе 
Шаі Тугиз ЬаіЬ заісі адаіпзі Л"егива1ет, АЬа, 
вЬе із Ьгокеп Шаі луаз Ше даіез оі Ше реоріе; 
вЬе І8 іигпесі ипіо т е ; І зЬаіі Ье герІепізЬесі, 
ПОЛУ зЬе із Іаісі луазіе." (Егекіеі 26: 2) Виі вооп 
апсі іп ОосГз сіие і і т е Ье іигпз іЬе іаЬІез оп 
Ше Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу, апсі Шаі луіскесі 
огдапігаііоп із Іаісі луазіе, апсі ЛеЬоуаЬ'з луіі
певзев аге ЗЬОЛУП аз ргаізіпд Ше Мові НідЬ 
аііег Ше НіегагеЬу доез СІОЛУП. (Веуеіаііоп 
19:1-3) УУЬеп Шаі саіатііу ЬеїаПв Ше геїі
діопізіз, Ше регзопз ої доосі ЛУІІІ, еотрозіпд 
іЬе дгеаі тиііііисіе ЛУЬО Ьауе ргоуесі Шеіг іп
іедгііу Ьу оЬеуіпд ЛеЬоуаЬ'з соттапсітепіз, 
ЛУІІІ Шеп 'СІЛУЄІІ ІП Ше ргевепсе ої Ше ЬогсГ 
апсі ЛУІІІ зіпд Ьіз ргаівез їог ЄУЄГ : "Зигеїу Ше 
гідЬіеоиз зЬаіі діуе іЬапкв ипіо Шу п а т е ; Ше 
иргідЬі зЬаіі СІЛУЄІІ іп Шу ргезепсе."—Рзаїт 
140:13. 

Адаіп, зауз Ше ргорЬесу (ІваіаЬ 23:18): 
'Тог Ьег тегсЬапсІізе вЬаіі Ье їог іЬет Шаі 
СІЛУЄІІ Ьеіоге ІЬе Ьогсі, іо еаі зиійсіепііу." ТЬе 
8о-са11ес1 "врігііиаі апсі геїідіоив" їоосіз, ЛУЬІСЬ 
аге іаїзе апсі ЛУЬІЄЬ аге ргоуісіесі Ьу Ше Вотап 
СаіЬоііс НіегагеЬу їог Ше реоріе, апсі ЛУЬІСЬ 
аге "Ьег тегсЬапсІізе", Ьеіпд ехровесі Ьу Ше 
ІідЬі апсі ипїоісііпд ої ЛеЬоуаЬ'з УУ"огс1, іЬезе 
ігиШз ої Сосі'з УУогсІ Ьееоте ргорЬеііс їоосі 
їог Шове ЛУЬО аге іесі аі ЛеЬоуаЬ'з іаЬІе, ЛУЬІСЬ 
іпсіисіев, іо Ье зиге, Шозе ої Ше дгеаі тиі -
іііисіе, ЛУЬІСЬ Ш<І Ь а т Ь ої Сосі зЬаіі їеесі. 
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(Ееуеіаііоп 7:17) ТЬе геуеіаііоп ої Л"еЬоуаЬ'з 
ргорЬесу зігірріпд Ьаге ІЬе геїідіоиз їгаисіз 
апсі сіівсіозіпд ДеЬоуаЬ'з зисідтепі адаіпзі зисЬ 
їгаисіиіепі тегсЬапсІізе Ьесотев зрігііиаі " теа і 
іп сіие веазоп" іог іЬозе УЛЮ ІОУЄ ЛеЬоуаЬ. 
РгорЬесу іп ІиШПтепі апсі Ьеіпд ипсіегвіоосі 
ргоуев іо Ье іЬеіг зрігііиаі поигівЬіпд їоосі апсі 
ів ргойіаЬІе іо іЬозе ЛУЬО ІОУЄ ООСІ. УУЬеп іЬе 
реоріе ої доосі ЛУІІІ зее іЬеве іЬіпдз, іЬеп по 
Іопдег із іЬе оісі "Ьагіоі" апсі Ьег аіііез, Ьу іЬе 
изе ої Ьег "тегсЬапсІізе" апсі іуіпд, аЬІе іо кеер 
іЬове ЛУЬО ІОУЄ апсі зегуе ЛеЬоуаЬ і гот еаііпд 
апсі йіііпд вийісіепііу, апсі іЬеу сіо еаі виіїі-
сіепііу ої Оосі'з зрігііиаі їоосі апсі аге дгеаііу 
заіізйесі апсі гез'оісе. 

РшіЬег іЬе ргорЬесу вауз: "Апсі їог сІигаЬІе 
сІоіЬіпд," "зіаіеіу сІоіЬІпд" (Е.У., тагдіп) . 
СІоіЬіпд зутЬоІісаПу віапсів їог ісіепіійеаііоп. 
ЛУЬеп іЬозе регзопв ої доосі \уі11 Ьеаг апсі асі 
ироп іЬе ігиіЬ, вееіпд іЬаі ІЬе "Ьіге" апсі "тег-
сЬапсііве" ої іЬе оісі "Ьагіоі" ів а ігаисі апсі 
впаге, іЬеу іттесііаіеіу луавЬ ир, ІЬаі із, іЬеу 
'лтазЬ іЬеіг гоЬев апсі т а к е і кет ЛУЬІІЄ іп іке 
Ьіоосі ої іЬе ЬатЬ ' . (Кеуеіаііоп 7:14) ТЬеу 
аге СІОІЬЄСІ ЛУІІЬ віаіеіу "ЛУЬІІЄ гоЬсн" апсі ІЬиз 
ісіепііїу іЬетзе1лтез аз зегуапіз ої ЛеЬолтаЬ Оосі. 
ТЬеу деі оп ІЬе ЬогсГв зісіе апсі по Іопдег Ьауе 
апуіЬіпд іо сіо ЛУІІЬ іЬе Ьагіоі огдапігаііоп. 
ТЬеіг сіеуоііоп, ЗЄГУІСЄ апсі ргаізе із іо ^ Ь о -
уаЬ апсі Ьіз Кіпд, ЛУЬО ВІІЗ ироп іЬе ІЬгопе 
апсі ЛУЬО вЬаіі їог ЄУЄГ гиіе іЬе ЛУОГІСІ іп гідЬі-
еоизпезз. ТЬе ІаііЬіиІ "дгеаі шиїіііисіе" ІЬеп 
Ьауе а "зіаіеіу" арреагапсе. 
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5 и М М А Е У 
Вгіепу зигптіпд ир іпе ргорЬесу оі іпе 23сі 

сЬаріег оі ІзаіаЬ, іЬіз арреагз аз ііз теззаде 
10 іЬозе ЛУЬО ІОУЄ .ІеЬоуаЬ апсі ЛУЬО іоуїиііу 
оЬеу Ьіз соттапсітепіз : 

Апсіепі Туге гергезепіесі соттегсіаіігесі геіі
діоп апсі геїідіопізіз, іо ЛУІІ, ІЬе Котап СаіЬо
ііс НіегагеЬу, ЛУЬІСЬ ІЗ тобегп Туге апсі Івасів 
іп іЬе геїідіопз оі іЬе ЛУОГІСІ. "ТЬе кіпд о£ Тупів" 
теапз іЬе ВЄУІІ Ьітвеїі ; ЛУЬІІЄ "іЬе ргіпсе о£ 
Туге" зіапеїз їог іЬе уізіЬІе, геїідіоив гергезепі
аііуе оі ІЬе БЄУІІ оп еагіЬ. 

"йсіоп" аіво віапсів Іог ВЄУІІ геіідіоп, іпсіисі
іпд ЬоіЬ "ЬеаіЬеп геіідіоп" во саііесі, ог радап-
івт , апсі аіі оіЬег геїідіоив аіііев оі іЬе Котап 
СаіЬоііс НіегагеЬу. 

"ВЬірз [іЬаі із, уезвеїз] оі ТагзЬізЬ" зіапеїз 
Іог іЬе уагіоиз зиЬогсііпаіе огдапігаііопз ої 
ІЬе Котап СаіЬоііс НіегагеЬу, ЛУЬІСЬ зиррогі 
апсі сіо іЬе Ьісісііпд оі іЬе НіегагеЬу апсі саггу 
оп Ьег тепіаі луогк. 

"Иагіоі," ап ипсказіе луотап, зіапеїз Іог 8а-
іап'з огдапігаііоп, оі лукіск геіідіоп ів іке т о з і 
зиЬііе рагі уізіЬІе іо т а п апсі із изесі іо весіисе 
оіЬегв І г о т ^ЬоуаЬ Сосі. 

ТЬе ригрозе ог іЬе ОЬ]ЄСІІУЄ оі іЬе Котап 
СаіЬоііс НіегагеЬу ів апсі ЄУЄГ Ьаз Ьееп іо даіп 
сопігої оі апсі гиіе іЬе паііопз ої іЬе еагіЬ. 

Рог т а п у уеагз іЬе Котап СаіЬоііс Ніег
агеЬу огдапігаііоп луаз гесодпігесі аз а іетро
гаі ролуег гиііпд ол̂ ег іЬе кіпдз ої іке еагік. 
8ке іозі ікаі ролуег їог а і і те , апсі гедаіпесі 
11 іп 1929. Вигіпд іке УУогІсІ ТУ аг іке Котап 
Саікоііс Ніегагску, іЬе Ьагіоі, воидЬі а ріаее 
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атопд ІЬе паііопз іп та і іегз регіаіпіпд іо лтаг 
апсі реасе, Ьиі луаз сазі іо іЬе зісіе апсі іог
доііеп. Аі іЬе сіозе ої іЬе УУогІсі \Уаг, іп їиі-
іШтепі ої іЬе ргорЬесу, іЬе Еотап СаіЬоііс 
НіегагеЬу Ьедап Ьег асііуііієз іо гедаіп і е т 
рогаі ролуег, апсі, аз іЬе опсе іогдоііеп Ьагіоі, 
зЬе доез аЬоиі іЬе паііопз зіпдіпд іЬе зопд ої 
іЬе Ьагіоі, іЬаі із, изіпд зесіисііуе теапз іо 
іпсіисе іЬе роїііісаі гиіегз ої іЬе паііопз іо гес-
одпіге Ьег апсі іо гезіоге Ьег іо Ьег їогтег 
розіііоп аз а іетрогаі ролуег. 

Разсізт апсі Каг ізт теап опе апсі іЬе зате 
іЬіпд апсі аге іЬе іпзігишепі ої ІЬе Е о т а п 
СаіЬоііс НіегагеЬу, іЬе еЬіїсІ ої ІЬе БЄУІІ, ІО 
даіп сопігої ої іЬе еагіЬ Ьу іііе НіегагеЬу апсі 
іигп аіі реоріе адаіпзі Сосі апсі Ьіз кіпдсіот. 
ТЬе Еотап Саікоііс Ніегагску сіаззез еуегу-
опе ікаі із оррозесі іо Ьег аз "гесі" ог " сотти -
пізі", апсі іЬіз 'з сіопе іо іпсііе іЬе реоріе 
адаіпзі іЬозе ЛУЬО зіапсі їог луЬаізоеуег із гідЬі. 
ТЬе НіегагеЬу із рагіісиїагіу оррозесі іо апсі 
регзесиіез ^ЬоуаЬ'з луііпеззез Ьесаизе іЬеу 
ргосіаіт іЬе ігиіЬ ої Сосі'з п а т е апсі кіпд
сіот апсі роіпі іо Сосі'з кіпдсіот аз іке опіу 
Ьоре ої ІЬе ЛУОГІСІ.—МаііЬелу 12:18-21, А.ЕУ. 

ТЬе ргорЬесу зеетз сіеагіу іо іпсіісаіе іЬаі 
іЬе Вотап СаіЬоііс НіегагеЬу, орегаііпд ііз 
огдапігаііоп ої Разсізт, іодеіЬег ЛУІІЬ оіЬег 
геИдіоиз аіііез, ЛУІІІ даіп сопігої ої іЬе Іеасііпд 
паііопз ої іЬе еагіЬ, іпсіисііпд Вгііаіп апсі іЬе 
Г/пііесІ Віаіез, апсі іЬеп іЬаі Ьуросгііісаі геїі
діоиз огдапігаііоп ЛУІІІ сгу оиі, аз ргорЬеііеаІІу 
лугіііеп, "Реасе апсі заіеіу." ТЬіз рагі ої іЬе 
ргорЬесу із зеі їогіЬ іп ІзаіаЬ 23:15-18. 
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\УЬеп іпе НіегагеЬу Ьаз геаеЬесІ Ьег гепііЬ 
оі; діогу апсі із зиррозесі іо Ье іп аЬзоІиіе зеси
гііу, іЬеп Оосі, ІЬгоидЬ СЬгіві Леаиз, сотріеіеіу 
лугеекв іЬе оісі-Ьагіоі огдапігаііоп, апсІ іЬаі 
т а г к з іЬе Ьедіппіпд оі Агтадесісіоп. ТЬіз дгеаі 
"Ьигсіеп" ог луое сотіпд іо іЬе геїідіопізі сіе-
т е п і ої 8аіап'з огдапігаііоп зігікез іеггог іпіо 
еуегу опе оі Ьег зиррогіегз, апсі іЬезе, Ьу іЬе 
ргорЬесу, аге ВЬОЛУП аз луаіїіпд апсі Ьолуїіпд, 
Ьесаизе ІЬеу сіеагіу зее іЬаі іЬеу аге пехі іп 
Ііпе Іог іЬе ехргеззіоп оі Сосі'з лугаіЬ адаіпзі 
іЬет. ТЬіз рагі оі іЬе ргорЬесу арреагз іп 
уегзоз 1-14 оі ІзаіаЬ 23, апсі ЗЬОЛУВ іЬаі іЬе 
\УОЄ сотез ироп іЬе геїідіоиз огдапігаііопз аі 
іЬе епсі оі Ьег уегу зЬогі регіосі ої зеетіпд 
ігіитрЬ. 

І̂ олу ЛеЬоуаЬ із саггуіпд їоглуагсі іп іЬе еагіЬ 
Ьіз "зігапде луогк", ехрозіпд іо УІЄЛУ іке луіскесі 
огдапігаііоп оі Ваіап. Не Іауз ироп Ьіз ЛУІІ-
певвев іЬе сіиіу аші діуез іо ІЬет іке ргіуііеде 
апсі оррогіипііу ої ргоеіаітіпд Ьіз паше апсі 
Ьіз кіпдсіот іп іке еагік, апсі ікиз іЬеу Ьауе а 
рагі іп іЬіз зігапде луогк. (Кеуеіаііоп 1 2 : 1 7 ) 
УУкеп ікаі зігапде луогк із сіопе, ікеп Ьедіпз 
Ьіз "зігапде асі'", ЛУЬІСЬ із іЬе Ьаіііе ої іЬе 
дгеаі сіау ої Сосі АІтідЬіу. Вигіпд іке регіосі 
оі Ьіз "зігапде луогк" іЬе дгеаі тиііііисіе тиз і 
іаке іЬеіг зіапсі оп іке зісіе ої ЛеЬоуаЬ апсі Ьіз 
кіпдсіот апсі ргоуе ікеіг ІаііЬіиІ оЬесІіепее апсі 
таіпіаіп іЬеіг іпіедгііу іолуагсі Сосі. ЛеЬоуаЬ 
полу такез кполуп ікезе ргесіоиз ігиікз іо іЬозе 
ЛУЬО ІОУЄ Ь і т іЬаі іЬеу т а у Ье сотїогіесі апсі 
Ьауе дгеаіег Ьоре іп іЬія і і т е ої рєгік Ьеі аіі 
луко сіаіт іо ІОУЄ Лекоуак Сосіргоуе ІЬеіг ІОУЄ 
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їог Ь і т апсі Ьіз Кіпд Ьу по\у зоуїиііу оЬсуіпд 
іЬе соттапсітепіз ої іЬе Мозі ШдЬ. "Агізе 
уе, апсі Іеі из гізе ир адаіпзі Ьег іп Ьаіііе. 4 

—ОЬасііаЬ 1. 

"МАЙ ОР З І И " 
ЛеЬоуаЬ, іп Ьіз УУогсІ, сіезсгіЬез Ьіз ісіеаі 

т а п іЬаі із ріеазіпд іо Ьіт . (Рза їтз 1, 8 ,16, 
111, апсі 113) Не сіезідпаіез Ше ісіеаі т а п аз 
" т у зегуапі", "тіпе еіесі." (Ізаіаіі 4 2 : 1 - 6 , 
19, 20) ТЬаі ісіеаі т а п ог еіесі зегуапі із 
СЬгізі Лезиз апсі іЬе тетЬегз ої Ьіз ойісіаі 
Ьоизе, Ьіз сЬигсЬ; апсі аНЬоидЬ сотроєесі ої 
т а п у тетЬегз , іЬеу аге аіі опе апсі аге сіезід
паіесі "а регїееї тап" . (ЕрЬезіапз 4 : 1 3 ; 1 Со-
гіпіЬіапз 1 0 : 1 7 ; ЛоЬп 1 7 : 2 1 ) Ехаеііу орровііе 
іо іЬаі ійеаі т а п , апсі оррозіпд Сосі'з еіесі 
зегуапі, із ап епету сіезідпаіесі іп іЬе Всгір-
іигез аз ІЬе оісі "Ьагіоі" апсі аз "іЬе т а п ої 
зіп", "іЬе зоп ої рсгсііііоп," (2 ТЬеззаІопіапз 
2 : 1 - 3 , В.У.) апсі УУЬІСЬ аізо із а сошрозііе Ьосіу 
тасіе ир ої т а п у регзопз ЛУЬО іпсіиїде іп а ЛУОГІІ 
ої оррозіііоп іо Сосі'з кіпдсіот апсі іп регзесиі-
іпд аіі іЬозе УЛЮ ІаііЬіиІІу ЗЄГУЄ СОСІ. ТЬаі 
"тап ої зіп" із іЬе зегуапі ої іЬе БЄУІІ, ІЬе 
епету ої Сосі апсі іЬе епету оі т а п . 

8 о т е іп ІЬаі сотрозііе Ьосіу чуеге опсе іп 
Ипе їог іЬе кіпдсіот ої Сосі, Ьауіпд епіегесі 
іпіо іЬе соуепапі іо сіо іЬе \уі11 ої Сосі, ЇОІІОЛУ-
іпд іп іЬе їооізіерз оі Лезиз. ВисЬ Ьу геазоп 
ої Ьесотіпд ипїаііЬїиІ Ьауе їаііеп алуау і г о т 
Сосі апсі СЬгізі, апсі іЬезе аге сіезідпаіесі аз 
"іііе ЄУІІ зегуапі" апсі т а у \УЄ11 Ье сіаззесі аз 
іЬе Ьеасі ог сЬіеі опез ої іЬе " т а п ої зіп", 
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"іЬе зоп ої регсііііоп." ТЬаі "ЄУІІ вегуапГ, 
опсе іоокіпд їог іЬе Ьогсі, зауз іп Ьіз Ьеагі, 
"Му Іогсі сіеіауеііі Ьіз сотіпд," апсі ІЬеп Ьс-
діпз іо вті іе іЬозе ЛУЬО ЗЄГУЄ Сосі.—МаііЬелу 
24:48-50. 

А11 оі іЬе " тап оі зіп" сотрапу аге геїі
діопізіз, апсі іпстсіе т а п у ргіезіз, сіегдутеп, 
"еіесііуе еісіегз," апсі оіЬегз, ЛУЬО луіііїиііу іп-
сіиїде іп регвесиііпд іЬе ІаііЬіиІ луііпеззез оі 
ЛеЬоуаЬ, іо луЬот Ьаз Ьееп соттіііесі іЬе іезіі
топу ої Лееиз СЬгізі, апсі ЛУЬО оЬеу Сосі'з сот
тапсітепіз ; апсі аіі ої іЬезе регвесиіогз асі 
аз іЬе іпзігшпепіз ої іЬе БЄУІІ. (Кеуеіаііоп 
1 2 : 1 7 ) Іп іЬіз ргезепі і і т е іЬозе епетіез тапі -
їезі іЬетвеїуез Ьу рготиідаііпд Пса ІЄУЄІЄСІ 
адаіпзі іЬозе ЛУЬО аге ргосіаітіпд іЬе кіпд
сіот ої Сосі. Ткеу а і і етр і іо іпсіисе регзопз 
10 доіп зоте огдапігаііоп ікаі із геїідіоиз, апсі 
іп сіоіпд зо ікеу етріоу ігаисіиіепі апсі іуіпд 
теапз , ЛУЬІСЬ сіеагіу БЬОЛУЗ іЬаі іЬеу сопзісіег 
іЬаі "даіп із досіїіпезз"; апсі сопсегпіпд ЛУЬІСЬ 
11 із лугіііеп: "II апу т а п іеасЬ ОІЬЄГЛУІЗЄ, апсі 
сопзепі поі іо луїюіезоте ЛУОГСІЗ, ЄУЄП іЬе ЛУОГСІЗ 
ОІ оиг Ьогсі Лезиз СЬгізі, апсі іо ІЬе сіосігіпе 
ЛУЬІСЬ із ассогсііпд іо досіїіпезз, Ье із ргоисі, 
кполуіпд поікіпд, Ьиі сіоііпд аЬоиі диезііопз 
апсі зігіїез ої ЛУОГСІЗ, ЛУЬЄГЄОЇ сотеіЬ епуу, 
зігіїе, гаіііпдз, ЄУІІ зигтізіпдз, регуегзе сііз-
риііпдз ої т е п ої соггирі тіпсіз, апсі сіезіііиіе 
ої ІЬе ігиіЬ, зиррозіпд іЬаі даіп із досіїіпезз; 
І г о т зисЬ луііЬсІгалу іЬузеїі."—1 ТітоіЬу б: 3-5. 

ї ї ІЬеу гіпсі зотсопе зсскіпд іЬе ІгиіЬ ої 
Сс сГз ТУогсІ ІЬеу зігаідЬілуау т а к е ап а і і етр і 
іо іпуеідіе зиск регзопз іпіо іЬеіг ігар. ТЬеу 
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ш е оиіу/агсіїу 'доосі ЛУОГСІЗ апсі іаіг вреесЬ Іо 
сіесеіуе ІЬе Ьеагіз оі іЬе зііпріе'. (Котапз 
16:18) Лисіаз Ізсагіоі, ЛУЬО ипсіегіоок іо Іоі-
ІОЛУ Лезиз СЬгізі апсі іЬеп Ьеігауесі Ьіт , луав 
ап епзатріе ог туре ої висЬ епетіез, апсі ої 
Ь іт Лезиз заісі іЬаі Ье луав Іозі апсі ІЬаі Не 
Ьасі іозі попе ехеері іЬе зоп ої регсііііоп. (ЛоЬп 
17:12) Лисіаз, іЬегеіоге, їогевЬасІолуесІ іЬе "ЄУІІ 
зегуапі" сотрапу, "іЬе т а п ої зіп," "іЬе зоп ої 
регсііііоп." 8исЬ сотрозііе сотрапу із зрокеп 
ої іп іЬе Вегіріигез іп іЬезе ЛУОГСІЗ (2 ТЬевза-
Іопіапз 2 :9) : "ЛУЬозе сотіпд із аііег [іЬаі із, 
ассогсііпд іо] іЬе луогкіпд ої Ваіап, ЛУІІЬ аіі 
ролуег апсі зідпз апсі Іуіпд \уопс1егз," апсі ЛУЬО 
саггу іоглуагсі Ваіап'з зсЬетез іо оррозе Сосі 
апсі Ьіз кіпдсіот. Тке "ЄУІІ зегуапі" сіазз апсі 
іке " т а п оі зіп", "іке зоп ої регсііііоп," аге 
аі іке епсі іп опе апсі іке зате сотрапу, аі-
ікоидк ригзиіпд а з о т е ш т і сиїіегепі соигзе 
ипііі іЬеу аге з'оіпесі іодеіЬег іп оррозіііоп іо 
ІЬе кіпдсіот ої Сосі. 

ЕИБМІЕЗ ЛЗЗЕМВЬЕО 
То аісі іке геасіег іо тоге геасіііу сотрге-

кепсі, іЬе зресійс епетіез ої Сосі аге Ьеге ЬгіеЙу 
патесі, іо ЛУІІ: Ваіап, іЬе НЄУІІ, "іЬе досі ої 
іЬій ЛУОГІСІ," іЬе іпуізіЬІе гиіег ої т а п ; Сод, 
іЬе сЬіеі оїйсег ої Ваіап іп соттапсі ої іЬе 
ВеуіГз огдапігаііоп уізіЬІе апсі іпуізіЬІе; аіі 
іЬе луіскесі апдеіз, луко кауе геЬеІіесІ адаіпзі 
ЛеЬоуаЬ Сосі. А11 ої зисЬ епетіез аге іпуізіЬІе 
іо іЬе паіигаї ог Ьитап еуез. 

ТЬе уізіЬІе епетіез оі СоЛ, іЬаі із, іЬозе оп 
еагіЬ апсі ЛУЬО аізо аге іЬе епетіез ої теп , 
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аге іЬезе, іо ЛУІІ: Кєіідіоп, геИдіоиз огдапі
гаііопз, апсі ргасііііопегз ої геіідіоп (іп ІЬезе 
геїідіопз огдапігаііопз аге іпсіпсіосі ІЬІЄУЄЗ, 
гоЬЬега, Ііагз, луігогетопдегз, тигсіегегз, т а п -
зіеаіегз ог кісіпарегз, їгаисїз, скеаіз); апсі аіі 
зискііке геіідіоп апсі геїідіопз ргаеіісез Ьеіпд 
іке теапз ої Ьііпсііпд іЬе реоріе іо іЬе ІгиіЬ, 
апсі пзіпд а дгеаі гаоипіаш ої Иез ЬеЬіпсІ ЛУЬІЄЬ 
іке гаскеіеегз Ьїсіе іЬстзеІуез. Ткеве епетіез 
аге іпйиепеесі апсі еопігоііесі Ьу іЬе ВЄУІІ апсі 
Ьіз ІПУІВШЄ аззосіаіез, іЬе луіскесі зрігііз ллію 
саизе т е п іо е о т т і і аіі таппег ої луіскесі 
сгітев,. Ої Ваіап іі із лугіііеп іЬаі Ье із а зиЬііе 
ог луііу орропепі, апсі Ье ІеасЬез аіі Ьіз іпзіги
тепіз іо Ье зиЬііе апсі луііу їоез. ТЬе уівіЬІе 
епетіев ої т е п оп еагіЬ, іЬегеіоге, аге аіі ЛУЬО 
іпсіиїде іп ллтопдсіоіпд апсі ЛУІЮ аге тоуесі Ьу 
Ьаігесі, ііі ЛУІІІ, апсі таїісе апсі охігете зеШзЬ-
пезз. АП іЬезе епетіев луогк адаіпзі іке іпіег
езіз апсі іо іке сіеігітепі ої еуегу копезі апсі 
зіпсеге регвоп луко Пезігез іо ЗЄГУЄ СІОСІ апсі 
їоііолу а соигве ої гідкіеоивпезз. 

Ву іко їасіз апсі іке вегіріигез ікаі арреаг 
іп іке їогедоіпд іі із сіеагіу зееп іЬаі іЬеге 
аге ІЛУО дгеаі оррозіпд огдапігаііопз, опе гідЬі-
еоиз, ЛУЬІСЬ ІЗ Сгосі'в огдапігаііоп, апсі опе 
луіскесі, ЛУЬІСЬ ІЗ ІЬе Веуікз огдапігаііоп; іЬе 
ІЛУО ріііесі адаіпзі еасЬ оіЬег. ї ї ЛЬоуаЬ восі 
із іо ЛУІП іЬе сопігоуегзу гаізесі Ьу Ваіап'а 
лліскесі сЬаПепде, іЬеге т и з і еоте а і і т е ЛУЬЄП 
іЬе еіітах із геаеЬсс! апсі іЬе Йпаї сопйіеі із 
іпсіиїдесі іп. ЛУЬаі, іЬеп, із іо Ье іке іаіе оі 
іЬе епету? 
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Г А Т Е : 
"ТМпе ЬЙП<1 зЬаіі Яті оиі «Л Шпе єпегаїсв: ІЬу 
гі̂ Ні Ьапй вЬаіі ЙПЙ оиі іЬове Яка* Ьа£е іЬее. ТЬои 
вЬаіі т а к е ІЬет аг а Йегу ОУЄП іп (Ье І іте ої іЬіпе 
ап^ег: ІЇіе Ьсгої вЬаіі з'я'аііовд' ікет ир іп Ьіз лугаіЬ, 
ї тй ІЬе йге зііаіі Йєуоиг Йієт." — Р з а ї т 21: 8,3. 

Ж ЕМ аге оїіеп СІЄСЄІУЄСІ, апсі т а п у ої 
ІЬет Ьееоте СІЄСЄІУЄГЗ. Сопеегпіпд 'ЧЬо 
Іаєі сіауз", ЛУЬІСЬ ІЗ а і і т е ої дгеаі регії, 

іі із лугіііеп: "Виі ЄУІІ т е п апсі вестеегз зЬаіі 
луах \УОГВЄ апсі луогзе, сіеееіуіпд, апсі Ьеіпд сіе-
сеіуссі." (2 ТітоіЬу 3:13) АІІ ІЬе еуісіспее 
ЗЬОЛУВ іЬаі іЬе ргезепі із а і і т е ої дгеаіезі 
сіесерііоп ЄУЄГ ргасіісесі ироп іЬе реоріе. N0 
т а п сап сіесеіуе Оосі аі аіі. О-осІ кпо\уз ЄУЄП 
іЬе зесгеі іЬоидЬіз ої т ап . Аі аіі і і тез Ье 
кполуз \уЬо аге Ьіз епетіез, апсі іп Ьіз сіие 
і і т е Ье ЛУІІІ зеагсЬ іЬет оиі апсі сіиіу гесот-
репзе іЬет їог аіі іЬеіг луїскестезз. Ву лукаі 
теапз ЛУІІІ Ье сіо зо? апсі ЛУЬО ЛУІІІ асі їог 
^ к о у а к іп сіеаііпд ЛУІІЬ Ьіз епетіез? 

Леєиз луаз Ьогп іп іЬе топіЬ ої ОеіоЬег; апсі 
іЬаі із депегаїїу ипсіегвіоосі іо т а г к іЬе Ьедіп
піпд ої іЬе уеаг 1 А.В. Аі ІЬе і і т е ої Ьіз ЬігШ 
а сотрапу ої зЬерЬегеїз ЛУЄГЄ диагсііпд ІЬеіг 
Йоскз пеаг іке ІОЛУП ої ВеікІеЬеш, ЛУЬЄП ІЬеу 
Ьеагсі ІЬе уоісе ої апдеїв і г о т Ьеауеп ргосіаіт-
іпд ІЬіз діасі ПЄЛУВ : 'Оіогу іо Оосі іп іЬе ЬідЬсзі, 
оп еагіЬ реасе іолуагсі т е п ої доосі ЛУІІІ/ (Іліке 
2:14, Еоіігегігат) ТЬаі тсап і ІЬаі ІЬе дгеаі 
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Ргіпсе оі Реасе луаз Ьогп апсі іЬаі іп сіие і і т е 
Ье луоиісі Ье ОосГз іпвігшпепі іо Ьгіпд реасе 
оп еагіЬ іолуагсі аіі УУЬО аге ої доосі ЛУІІІ іо
луагсі Оосі; апсі аізо теапз іЬаі Ье ЛУІІІ Ьгіпд 
аЬоиі іЬе епсі ої Оосі'з епетіез апсі ІЬаі аіі ЛУІІІ 
Ье іо іЬе діогу ої іЬе Мозі ШдЬ. Лезиз із іЬе 
Уїпсіісаїог ої Лекоуак'з Ьоіу пате . Тосіау аіі 
регзопз ої доосі ЛУІІІ аге кеепіу іпіегезіесі іп 
іЬе сотіпд ої СЬгізі Лезиз, Ьіз кіпдсіот, апсі 
іЬе уіпсіісаііоп ої Оосі'з пате. 

Ехасіїу ікігіу уеагз аііег іке ЬігіЬ ої Лезиз 
Ьіз оїйсіаі луогк Ьедап оп іЬе еагіЬ, апсі Ьіз 
йгзі иііегапсе оп іЬаі оссазіоп луаз, "ТЬе кіпд
сіот ої кеауеп із аі капсі"; теапіпд ікаі Лезиз, 
іке скозеп Кіпд апсі гідкіїиі Киїег ої іЬе ЛУОГІСІ, 
луаз Ьедіппіпд Ьіз луогк ргерагаіогу їог ІЬе 
кіпдсіот, луЬісЬ зЬаіі гиіе ІЬе ЛУОГІСІ іп гідЬі-
еоизпезз. ТЬіз ргоуез іЬаі іЬе кіпдсіот із іЬе 
теапз Ьу ЛУЬІСЬ Оосі ЛУІІІ сошріеіеіу уіпсііеаїе 
Ьіз пате . Рог іЬгее апсі опе-Ьаїї уеагз, апсі 
ипііі Ьіз сіеаіЬ, Лезиз ІаидЬі іЬе соттапсітепіз 
ої Оосі, апсі іке іаііЬіиІ ЛЄЛУЗ Ьеагсі Ьіт , їог-
воок геіідіоп, апсі оЬеуесІ Оосі'з соттапсітепіз. 

ТЬгоидЬоиі іЬаі регіосі ої і і т е Лезиз зігеззесі 
іЬе іасі оі іЬе сотіпд кіпдсіот, апсі іке епсі ої 
іке ипгідкіеоиз луогісі. Не іаидкі кіз сіізсіріез 
ікаі Ье т и з і до алуау йгзі апсі гесеіуе і г о т 
ЛеЬоуаЬ'з Ьапсі іЬе кіпдсіот аиікогііу, апсі ікаі 
ікеп ке луоиісі геіигп апсі зеі ир кіз кіпдсіот. 
(ЛоЬп 14:3) Лезиз луаз "риі іо сіеаіЬ іп іЬе 
ЙезЬ", апсі Оосі гаізесі Ь і т оиі ої сіеаіЬ а "зрігіі" 
апсі ехаїіесі Ь і т іо іЬе ЬідЬезі ріаее іп іЬе ипі-
уегзе. (1 Реіег 3:18, Е.У.; РЬШрріапз 2: 8-11) 
Лезиз луаз сіиіу соттіззіопесі іЬеп іо гиіе іЬе 
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ЛУОГІСІ аз Кіпд, Ьиі іі луаз поі іЬеп Сгосі'з сіие 
і і т е їог іЬаі геідп іо Ьедїп. Оосі'з ригрозе луав 
іо регт і і іЬе епету Ваіап іо Ьауе їиіі і і т е 
апсі оррогіипііу іо саггу оиі Ьіз Ьоазіїиі еЬаІ-
Іспде, апсі іЬегеіоге Не заісі іо Лезиз: "ТЬе 
ЬОРЛ> заісі ипіо т у Ьогсі, Віі іЬои аі т у гідЬі 
Ьапсі, ипііі І т а к е іЬіпе епетіез іЬу їооізіоок" 
—Рза їт 1 1 0 : 1 . 

Рог т о г е іЬап 1800 уеагз Лезиз т и з і луаіі 
іог Ьіз геідп іо Ьедіп, апсі ЛУІІЬІП іЬаі регіосі 
ої і і т е ЛеЬоуаЬ, Ьу апсі ІЬгоидЬ СЬгізі Левив, 
Ьаз даіЬегесІ оиі і г о т іЬе паііопз "а реоріе 
їог Ьіз пате", ЛУЬІСЬ реоріе Оосі изез вресіїі-
саііу іо сіесіаге Ьіз пате іп іЬе еагіЬ з'изі рге-
сесііпд іЬе ОУЄГІЬГОЛУ ОЇ ЬІЗ епетіез.-Асіз 15 :14 . 

ЕШ ОР ТНЕ ЛУОКЬО 
"ТЬе ЛУОГІСІ" теапз іЬе реоріез ої еагіЬ, ог

дапігесі іпіо паііопз апсі ипсіег іЬе вирегуівіоп 
ої ап іпуізіЬІе ОУЄГІОГСІ, апсі ЛУЬІСЬ ОУЄГІОГСІ 
їог сепіигіез Ьаз Ьееп Ваіап іЬе БЄУІІ, ЛУЬО, 
іодеіЬег ЛУІІЬ а Ьозі ої луіскесі апдеіз, каз іп-
пиепсесі, сопігоііесі апсі гиіесі іЬе ЛУОГІСІ луііЬоиі 
іпіеггирііоп. "ТЬе епсі ої іЬе ЛУОГІСІ," іЬегеіоге, 
теапз іЬе Ьедіппіпд ої іЬе регіосі ої і і т е ЛУЬЄП 
ІЬе гиіе ої Ваіап т и з і Ье іпіеггиріесі ргерага-
іогу іо Ьіз ОУЄГІЬГОЛУ. ТЬе сотіпд ої іЬе Ьогсі 
Лезиз, іЬе гідЬіїиІ Кіпд, луоиісі песеззагіїу іп-
іеггирі Ваіап'з гиіе ої іЬе ЛУОГІСІ апсі \уоиИ 
т а г к іке і і т е лукеп ікеге зкоиісі Ье а йпаї зколу-
СІОЛУП Ьеілуееп Ваіап апсі ЛеЬоуаЬ Оосі. 

То Л"езиз Ьіз сіізсіріез ргороипсіесі іЬіз ^ие8-
ііоп: "УУкаі зЬаіі Ье іЬе [ргооі] ої іЬу сотіпд, 
апсі ої ІЬе епсі ої іЬе ЛУОГІСІ!" (МаШіелу 24:3) 



310 Е N Е М І Е 5 

Лезиз іттесііаіеіу апзлуегесі ІЬе ^иевііоп іп 
іЬезе сгурііс ЛУОГСІЗ: ' Т О Г паііоп вЬаіі гІ8Є 
адаіпзі паііоп, апсі кіпдсіот адаіпзі кіпдсіот; 
апсі ікеге зкаїї Ье іатіпез, апсі резіііепсез, апсі 
еагіЬдиакез, іп сііуєгв ріасез. АП ікезе аге іке 
Ьедіппіпд оі ЗОГГОЛУЗ." (МаііЬелу 24:7,8) ТЬе 
Ьедіппіпд ої іЬе іпіеггирііоп ої Ваіап'з гиіе, 
іі із вееп, іЬегеіоге, ЛУОИІСІ Ье а і і т е ої ВОГГОЛУ 
ироп іЬе луіскесі опе апсі ироп ків аіііез апсі 
адепів, уізіЬІе апсі іпуівіЬІе, апсі ВОГГОЛУ ІО рео
ріе ипсіег 8аїап'з ролуег. ТЬаі ргорЬесу ої 
Ле8ив Ьедап іо Ьауе їиНШтепі іп іЬе аиіитп 
веазоп ої 1914, ЛУЬІСЬ тагкз іке Ьедіппіпд оі 
іЬе епсі ої Ваіап'в луіскесі ЛУОГІСІ. ЕОГ їигікег 
ргооі ікаі іке епсі Ьасі соте, тагкіпд іке і і т е 
ЛУЬЄП іЬеге зЬоик! Ье а сЬапде, Лезив ваісі: 
"Цроп іЬе еагіЬ сіізігезз ої паііопв, ЛУІІЬ рег
ріехііу; . . . теп'в Ьеагіз їаіііпд іЬет їог іеаг, 
апсі їог іоокіпд аііег ікозе іЬіпдз ЛУЬІСЬ аге 
сотіпд оп іЬе еагіЬ." (Ьике 21: 25, 26) Еуегу-
опе ОЬВЄГУЄЗ іЬаі зисЬ сопсііііопз Ьауе оЬіаіпесІ, 
рагіісиїагіу зіпсе іЬе ЛУогІсІ \¥аг Ьедап, іп 
1914; апсі віпсе 1918 іЬе ЛУОЄЗ апсі ігоиЬІез 
ироп реоріез апсі паііопв Ьауе іпсгеазесі. 

ТЬе Зсгіріигез діуе іигіЬег апсі соггоЬога-
ІІУЄ ЄУІСІЄПСЄ ої СЬгізі'з сотіпд апсі іЬе епсі 
ої іЬе ЛУОГІСІ, ЛУЬІСЬ ЄУІСІЄПСЄ ІЗ гесогсіесі іп 
іЬезе луогсіз: "ТЬои Ьазі іакеп іо ікее іку дгеаі 
ролуег, апсі Ьазі геідпесі. Апсі іЬе паііопз ЛУЄГЄ 
апдгу." (Кеуеіаііоп 11:17,18) ТЬаі аізо тагкз 
іке сіаіе 1914, аз зколуп Ьу іЬе іпсІівриіаЬІе 
іасіз. Б р іо іЬаі ііше 8аіап Ьасі іЬе ргіуііеде 
ої арреагіпд іп Ьеауеп. (ЛоЬ 2:1) УУЬеп Левиз 
луаз епіЬгопесІ, іЬе сопйісі іттесііаіеіу Ьедап 
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Ьеілуееп СЬгізі Лезиз апсі іЬе ВЄУІІ, ІЬаі оісі 
8с . ропі апсі Вгадоп. ТЬаі луаг іп Ьеауеп тагкз 
ересіпсаііу іЬе Ьедіппіпд оі іЬе епсі ої іЬе 
ЛУОГІСІ, апсі сопсегпіпд ЛУЬІСЬ І І із лугіііеп: "Апсі 
іЬеге луаз луаг іп Ьеауеп; МісЬаеІ [ЛУЬО ІЗ СЬГІЗІ 
Лезив] апсі Ьіз апдеіз ІоидЬі адаіпзі ІЬе сігадоп 
[іЬаі із, іЬе БЄУІІ] ; апсі ІЬе сігадоп їопдЬі апсі 
Ьіз апдеіз, апсі ргеуаііесі поі; пеііЬег луаз іЬеіг 
ріаее їоипсі апу тоге іп Ьеауеп. Апсі іЬе дгеаі 
сігадоп луав сазі оиі, іЬаі оісі зегрепі, саііесі 
іЬе БЄУІІ, апсі 8аіап, луЬісЬ СІЄСЄІУЄІЬ іЬе ЛУЬОІЄ 
ЛУОГІСІ; Ье луаз сазі оиі іпіо іЬе еагіЬ, апсі Ьіз 
апдеіз ЛУЄГЄ сазі оиі ЛУІІЬ Ь іт . Апсі І Ьеагсі а 
іоисі уоісе вауіпд іп Ьеауеп, ЙОЛУ із соте ваі-
уаііоп, апсі зігепдіЬ, апсі іпе кіпдсіот ої оиг 
Сосі, апсі іке ролуег ої Ьіз СЬгізі; їог іЬе 
ассизег ої оиг ЬгеіЬгеп із сазі СІОЛУП, ЛУЬІСЬ 
ассивесі іЬет Ьеіоге оиг Сосі сіау апсі підЬі." 
(Кеуеіаііоп 12 :7 -10) ТЬиз іЬе БЄУІІ апсі іЬе 
луіскесі апдеіз ЛУЄГЄ ехсіисіесі і г о т Ьеауеп апсі 
сазі СІОЛУП іо іЬе еагіЬ. ВоіЬ іЬе сЬгопоІоду ої 
іЬе ВіЬІе апсі ргорЬесу ВЬОЛУ іЬаі іі луаз іп 1914 
іЬе ЛУОГІСІ епсіесі, тагкіпд іЬе і і т е ЛУЬЄП СЬгізі 
Лезив іоок ролуег апсі Ьедап Ьів геідп, апсі Ьіз 
Йгві луогк луав іо саві 8аіап апсі іке луіскесі 
апдеіз СІОЛУП іо іке еагіЬ. 

ТКОІШЦЕ ШСКЕА5Е5 
ТЬе Ьедіппіпд ої іЬе ТУогІсІ УУаг тагкесі іке 

"Ьедіппіпд ої ЗОГГОЛУЗ" оп іЬе еагіЬ, аз Левиз 
зіаіеа. ТЬе УУогІсІ УУаг епсіесі іп 1918, Ьиі іЬе 
ігоиЬІез ироп іЬе паііопз Ьауе еопііпиесі іо 
іпегеазе зіпсе. Іп іЬе йгзі сЬаріег Ьегеіп а 
питЬег оі ^ие8 і іоп8 аге ргороипсіесі сопсегп-
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іпд іпе дгеаі іпсгеаве оі ВОГГОЛУ апсі ігоиЬІе 
іп іпе еагіЬ, апсі ПОЛУ іпове циезііопз зЬаіі Ье 
апйл¥егес1 ассогсііпд іо іЬе Всгірїигез апсі іп 
Ьагтопу луііЬ іЬе Всгіріигез. ТЬе еіегду Ьауе 
іоісі іЬе реоріе іЬаі іЬе іпсгеавесі ЛУОЄЗ ироп 
іЬе паііопв аге сіие іо іЬе іасі іЬаі іЬе реоріе 
Ьауе Ьееп ипїаііЬїиІ іо іЬеіг геїідіоиз огдапі
гаііопз апсі їог іЬаі геазоп Оосі Ьаз вепі ігои-
Ьіе ироп іЬет. ТЬаі сіаіт із епіігеїу лугопд 
апсі а сіеїатаііоп ої Оосі'з Ьоіу пате . ТЬе сог
гесі апзлуег ів зеі іогіЬ іп іЬе ВіЬІе іп іЬезе 
ЛУОГСІЗ: "УУое іо іЬе іпЬаЬііегз ої іЬе еагіЬ, 
апсі ої іЬе зеа! їог іЬе СІЄУІІ ІЗ соте СІОЛУП 
ипіо уои, Ьауіпд дгеаі лугаіЬ, Ьесаизе Ье кполу-
еіЬ іЬаі Ье ЬаіЬ Ьиі а вЬогі ііте."—Веуеіа-
ііоп 12:12. 

Веіпд сазі оиі ої Ьеауеп апсі сотреііесі іо 
сопіте Ьіз орегаііопз іо іЬе еагіЬ, Ваіап кполуз 
іЬаі ків і і т е ів уегу зкогі ипііі іке йпаї соп-
ііісі лукісЬ ЛУІІІ сіеіегтіпе іке ^иевііоп ої зи-
ргетасу апсі кіз ОЛУП ехізіепсе. Тке ригрове 
ої Ваіап іке ВЄУІІ ів іо іигп аіі т е п алуау і г о т 
Оосі апсі Ьгіпд аЬоиі іЬеіг сіезігисііоп. ТЬеге
іоге Ваіап іЬе епету Ьгіпдв дгеаіег ЛУОЄЗ апсі 
ЗОГГОЛУЗ ироп іЬе реоріез ої еагіЬ апсі саивез 
Ьіз адепів, іЬе геїідіопізіз, іо їаїзеїу сЬагде 
АІтідЬіу Оосі ЛУІІЬ іЬе гевропзіЬіІііу іЬегеїог, 
Ьіз ригрове Ьеіпд іо іигп ІЬе реоріе адаіпві 
Оосі апсі саизе іЬет іо сигзе Оосі апсі сііе. 

Той ЛУІІІ ПОЛУ геасіііу саіі іо тіпсі іЬаі іЬеге 
Ьав Ьееп а дгеаі іпегеазе ої егіте апсі ЛУОЄ 
апсі виггегіпд зіпсе ІЬе епсі ої ІЬе ТУогІсІ ЛУаг, 
аіі ої ЛУЬІСЬ ІЗ сіие іо іЬе орегаііопз ої ОосІ'в 
епету іЬе ВЄУІІ апсі Ьіз луіскесі аШез. Аз їиг-
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іЬег еоггоЬогаіІУе ргооі, поіе іі із лугіііеп іп 
іЬе Всгіріигез, іо ЛУІІ: "ТІІІЗ кполу аізо, ікаі 
іп іке Іазі сіауз регіїоиз і ітез зкаїї соте. Еог 
т е п зкаїї Ье ІОУЄГЗ ої ікеіг ОЛУП ВЄІУЄЗ, соуеі
оив, Ьоазіегз, ргоисі, Ьіазркетегз, сІізоЬесІіепі 
іо рагепіз, ипікапкїиі, ипкоіу, луіікоиі паіигаї 
аїїесііоп, ігисеЬгеакегз, іаїзе ассизегз, іпсоп-
ііпепі, ііегсе, сіезрізегз ої ікозе ікаі аге доосі, 
ігаііогз, кеасіу, кідкіпіпсіесі, ІОУЄГЗ ої ріеазигез 
тоге ікап ІОУЄГЗ ОЇ СОСІ; Ьауіпд а і о г т ої досі
їіпезз, Ьиі сіепуіпд іке ролуег іЬегеоі; і г о т 
зисЬ іигп алуау." (2 ТітоіЬу 3:1-5) ТЬозе ЛУІЮ 
іаке іЬе Іеасі іп іЬе луіскесіпезз сІезсгіЬесІ іп іЬіз 
зсгіріиге аге іЬе геїідіопізіз, ЛУЬО аге полу саг-
гуіпд оп іЬеіг геїідіоиз гаскеі. Ткіз із їигікег 
ргооі ікаі ікезе аге іке Іазі сіауз їог Ваіап 
апсі кіз луіскесі адепіз апсі ікаі зооп іке епсі 
іЬегеоі ЛУІІІ соте. 

"ТНЕ ТЕМРЬЕ ОР ОСЮ" 
Іп соппесііоп ЛУІІЬ іЬе ВіЬІе гесогсі ої іЬе 

луаг іп Ьеауеп апсі іЬе оизііпд оі Ваіап, іі із 
лугіііеп: "Апсі іЬе іетріе оі Оосі луаз орепесі 
іп Ьеауеп." (Кеуеіаііоп 11:19) ЛУЬаі із теап і 
Ьу іЬе і е г т "іЬе іетріе оі Оосі"? І і сіоез поі 
теап а Ьоизе ог Ьиіїсііпд егесіесі Ьу Ьитап 
Ьапсіз, Ьиі теапз іЬе сотрозііе Ьосіу ої ІаііЬ
іиІ ІОІІОЛУЄГЗ ої СЬгізі, ікс Нсасі оі СосГз ог
дапігаііоп. Іп ргооі оі іЬіз зіаіетепі поіе іЬе 
зсгіріигез асісігеззесі іо іЬе ІаііЬіиІ ІОІІОЛУЄГЗ 
ої Лесиз СЬгізі: "КПОЛУ уе поі іЬаі уе аге ІЬе 
іетріе ої Сосі, апсі іЬаі ІЬе зрігіі ої Сосі СІЛУЄІЇ-
еіЬ іп уои? ї ї апу т а п сІеШе ІЬе іетріе ої 
Сосі, Ь і т зЬаіі Сосі сіезігоу; їог іЬе іетріе ої 
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Оосі із Ьоіу, ЛУЬІСЬ іетріе уе аге."—1 Согіп-
іЬіапв 3:16,17. 

ТЬозе ЛУЬО сотрозе іпе іетріе ої Оосі аге 
поі геїідіопізіз, Ьиі т и з і Ье зерагаіе апсі сіів-
ііпеі і г о т еуегу рагі ої 8аіап'в огдапігаііоп, 
зЬолуіпд їиіі оЬесІіепсе іо Оосі'з соттапсітепіз : 
"Апсі луЬаі адгеетепі ЬаіЬ іЬе іетріе ої Оосі 
ЛУІІЬ ісіоіз? їог уе аге іЬе іетріе ої іЬе Ііуіпд 
Оосі; аз Оосі ЬаіЬ ваісі, І ЛУІІІ СІЛУЄІІ іп іЬет, 
апсі \уа1к іп іЬет ; апсі І ЛУІІІ Ье ІЬеіг Оосі, апсі 
іЬеу вЬаіі Ье т у реоріе. У/Ьегеїоге соте оиі 
і г о т атопд іЬет, апсі Ье уе верагаіе, заііЬ 
іЬе Ьогсі, апсі іоисЬ поі ІЬе ипсіеап іЬіпд; 
апсі І ЛУІІІ гесеіуе уои, апсі ЛУІІІ Ье а ЕаіЬег 
ипіо уои, апсі уе вЬаіі Ье т у зопз апсі сіаидЬ-
іегв, заііЬ ІЬе Ьогсі АІтідЬіу."—2 СогіпіЬіапз 
6:16-18. 

ТЬе іетріе ої Оосі із іЬе Ьоизе ої зопз, ої 
ЛУЬІСЬ СЬГІЗІ ^ в и в ів іЬе Неасі. І і із іЬе сЬигсЬ 
ої Оосі; апсі сопсегпіпд ЛУЬІСЬ іі І8 лугіііеп:1 

"Уе аге . . . іЬе ЬоизеЬоІсі ої Оосі;. . . Іп луЬот 
аіі іЬе Ьиіїсііпд, піку ігатесі іодеіЬег, дголуеіЬ 
ипіо ап Ьоіу іетріе іп іЬе Ьогсі; іп луЬот 
уе аізо аге ЬиіИесІ іодеіЬег їог ап ЬаЬііаііоп 
ої Оосі ІЬгоидЬ іЬе зрігіі." (ЕрЬезіапз 2:19, 
21, 22) ТЬе патез ої іЬове ЛУЬО сотрозе ІЬаі 
іетріе сотрапу аге поі лугіііеп іп Ьоокз оп 
іЬе еагіЬ, Ьиі аге гееогсіесі іп Ьеауеп: "[ТЬе] 
сЬигсЬ ої іЬе йгзіЬогп, ЛУЬІСЬ аге лугіііеп іп 
Ьеауеп."—ПеЬгелу8 12: 23. 

СОМШС ТО ТНЕ ТЕМРЬЕ 
І і ів іо ІЬе іетріе сотрапу, Ьів ІаііЬіиІ ІОІ

ІОЛУЄГЗ, іЬаі ^ з и з СЬгізі зауз: "Апсі іі І до 
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апсі ргераге а ріаее Іог уои, І ЛУІІІ еоте адаіп, 
апсі гесеіуе уои ипіо тузе ї ї ; іЬаі ЛУЬЄГЄ І а т , 
іЬеге уе т а у Ье аіво." (ЛоЬп 14: 3) Оосі саизесі 
Боїотоп іо Ьиіїсі а іетріе аі Легизаіет, ЛУЬІСЬ 
луав а теге іуре оі Оосі'з огдапігаііоп, Ьіз вріг-
ііиаі іетріе, ої УУЬІСЬ СЬГІЗІ Левиз із Неасі. 
Воіотоп, ЛУЬО \уав а іуре ої СЬгізі Левив, Ье
дап іо Ьиіїсі іЬаі іетріе іп іЬе їоигіЬ уеаг ої 
Ьіз геідп. (1 Кіпдз 6:1) УУЬЄП Лезив \уав оп 
еагіЬ іі луаз іп іЬе ЇоигіЬ уеаг ої Ьів тіпізігу, 
ог ехасіїу іЬгее апсі опе-Ьаїї уеагз аііег іЬе 
Ьедіппіпд іЬегеоі, іЬаі Ье оГїеге(1 Ьітвеїі іо 
^ г и в а ї е т аз кіпд. Ав ВЬОЛУП Ьу іЬе їогедоіпд 
ЄУІСІЄПСЄ, іі луаз іп 1914 ікаі Скгізі .Тезиз \уаз 
спікгопесі Ьу ТеЬоуаЬ ав Кіпд (Рваїт 2:6); 
апсі іЬгее апсі опе-Ьаїї уеагв іЬегеаііег, іЬаі 
ів, іп іЬе ЇоигіЬ уеаг ої Ьів геідп, ^ з и з СЬгізі 
сотез іо іЬе іетріе ої ЛеЬоуаЬ Сосі; іЬаі із іо 
зау, Ье Ьедап іо даіЬег ипіо Ьітзеїі Ьів ІаііЬ
іиІ ІОІІОЛУЄГЗ, йгві іЬозе ЛУЬО аге сіеасі Ьеіпд 
гевиггесіесі, апсі іЬеп ІЬозе оп еагіЬ ЛУЄГЄ даіЬ-
егесі. Вигіпд іЬе 1900 уеагз ої Ьіз луаіііпд т а п у 
ої іЬе ІаііЬіиІ Ьасі сііесі апсі тив і зіеер іп сіеаіЬ 
ипііі іЬе сотіпд ої іЬе Ьогсі. БоиЬНевв воте 
ої іЬозе ІаііЬіиІ опез Ьасі Ьееп СаіЬоІісз апсі 
воте ої іЬет поп-СаіЬоІісз, Ьиі аіі ої ІЬе і е т 
ріе сотрапу т и з і Ье луЬоІІу СІЄУОІЄСІ ІО Оосі 
апсі іо СЬгізі. ТЬе ІаііЬіиІ сіеасі аге бгзі гев
иггесіесі апсі даіЬегесІ ипіо іЬе Ьогсі; апсі іЬаі 
тагкесі ІЬе Ьедіппіпд ої даіЬегіпд ІЬе іетріе 
сотрапу.—1 ТЬеззаІопіапз 4:15-17. 

ТЬе весопсі сотіпд ої ІЬе Ьогсі апсі іЬе Ье
діппіпд ої Ьіз геідп тив і ргесесіе Ьу іЬгее апсі 
опе-Ьаїї уеагз Ьів сотіпд іо ІЬе іетр іе апсі 



3 1 6 Е N Е М 1 Е 5 

даіЬегіпд ипіо Ьітвеїі Ьіз іаііЬіиІ опез. "КОЛУ 
ЛУЄ ЬезеесЬ уои, ЬгеіЬгеп, Ьу іЬе сотіпд ої оиг 
Ьогсі Лезиз СЬгізі, апсі Ьу оиг даіЬегіпд іо
деіЬег ипіо Ьіт , . . . Ьеі по т а п СІЄСЄІУЄ уои 
Ьу апу т е а п з ; іог іЬаі сіау вЬаіі поі соте 
ехсері іЬеге соте а їаіііпд алуау йгзі, апсі іЬаі 
т а п оГ зіп Ье геуеаіесі, іЬе зоп оі регсііііоп." 
•—2 ТЬеззаіопіапз 2 : 1 , 3 . 

ТЬозе оп іЬе еагіЬ апсі аііуе аі іЬе сотіпд 
оі іЬе Ьогсі, апсі ЛУЬО ЛУЄГЄ іоипсі ІаііЬіиІ, аге 
даіЬегесі ипіо Ьіт , апсі і о г т ог т а к е ир іЬе 
іетріе сіазз. Веїоге іке сотіпд ої ІЬе Ьогсі 
Лезиз ІЬеге т и з і Ье, аз іЬе Всгіріигез роіпі оиі, 
а ргерагаіогу луогк сіопе сопсегпіпд Скгізі'з 
зесопсі сотіпд. Тке їасіз вколу ІЬаі їог їогіу 
уеагз ргіог іо 1918 іЬе Ьогсі саизесі Ьіз ІаііЬ
іиІ ІОІІОЛУЄГЗ іо ргосіаіт ІЬгоидЬоиі іЬе еагіЬ 
іЬе зесопсі сотіпд ої іЬе Ьогсі, іо іЬе епсі іЬаі 
ІЬозе ЛУЬО аге ІаііЬіиІІу СІЄУОІЄСІ іо Ь і т т ідЬі 
Ье ргерагесі іо гесеіуе іЬе Ьогсі. ТЬаі луаз луогк 
ипсіег СЬгізі Лезиз ргерагіпд їог іЬе сотіпд 
іо іЬе іетріе. Сопсегпіпд ІЬіз та і і ег ЛеЬоуаЬ 
саизесі іо Ье лугіііеп: "Векоісі, І ЛУІІІ зепсі т у 
теззепдег, апсі Ье вЬаіі ргераге іЬе луау Ьеіоге 
т е ; апсі іЬе Ьогсі, луЬот уе зеек, 8ка11 зисісіепіу 
соте іо кіз іетріе, ЄУЄП іке теззепдег ої іЬе 
соуепапі, луЬот уе сІеІідЬі іп; ЬеЬоІсі, Ье зЬаіі 
соте, заііЬ іЬе Ьоко ої Ьозіз."—МаїасЬі 3 : 1 . 

ТЬе та і і ег ої іЬе сотіпд ої іЬе Ьогсі іо Ьіз 
іетріе із сопзісіегєсі тоге іп сіеіаіі іп Уіпйіса-
ііоп, Воок ТЬгее, Ьедіппіпд ЛУІІЬ раде 101. ТЬе 
ргооі ВЬОЛУЗ іЬаі ІЬе і і т е ої Ьіз сотіпд луаз іп 
1918 апсі іЬаі Ье Ьаз зіпсе Ьееп аі іЬе іетріе. 
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ТЬозе ЛУПО <3епу іЬіз аге адаіпві: Оосі апсі Мв 
кіпдсіот, гедагсіїевв оГ лукаі ікеу т а у еіаіт. 

РІЖРОЗЕ ОР шз сомша 
Тке ргітагу ригрове ої іке сотіпд оі іке 

Ьогсі Левив ів іке уіпсіісаііоп ої ЛеЬоуаЬ'з пате . 
Тке Зегіріигез вколу ікаі аі ків сотіпд ікеге 
луоиісі Ье воте луко луоиісі гетаіп їаіікїиі апсі 
ігие іо Оосі ЛУЬЄП риі іо іЬе т о з і ЗЄУЄГЄ ІСЗІ. 
ТЬозе ЛУЬО зиссевзїиііу луііЬвіапс! іЬе іезі ге
сеіуе іЬе ЬогсГз арргоуак Науе іп тіпсі ПОЛУ 
іЬаі ЛеЬоуаЬ заісі іо іЬе БЄУІІ іЬаі Не луоиісі 
іігві Ьауе Ьіз п а т е сіесіагесі іЬгоидЬоиі іЬе 
еагіЬ апсі іЬаі іЬеп Ье луоиісі ЗЬОЛУ іогіЬ Ьіз 
зиргете ролуег. (Ехосіиз 9:16) ТЬе іетріе 
сотрапу сопзіііиіез ЧЬе реоріе ої Оосі іакеп 
оиі їог кіз пате ' . (Асіз 15:14) 8иск аге іке 
опез луко тиз і Ье ЛУІІПЄВВЄЗ їог ЛеЬоуаЬ.— 
ІзаіаЬ 43:10-12. 

ТЬозе іаііЬіиІ опев оп еагіЬ аі іЬе весопсі 
сотіпд, апсі ЛУЬО ргоуе їаііііїиі ипіо Оосі, аге 
саііесі "ІЬе гетпапі ої Ьег веесі" (Кеуеіаііоп 
12:17); теапіпд ікаі ікеу аге іке гетаіпіпд 
ІаііЬіиІ опев ЛУЬО аге іЬе сЬіїсІгеп Ьогп оі Оосі'з 
луотап ог огдапігаііоп, апсі ЛУЬІСЬ іакез ріаее 
аі іке іетр іе з'исідтепі. Аі іЬе і і т е ої ІЬе сот
іпд ої іЬе Ьогсі іо іЬе іетріе іЬеге ЛУЄГЄ тапу 
ЛУЬО Ьасі тасіе а соуепапі іо сіо Оосі'з ЛУШ, аіі 
ої луЬот т и з і Ье риі іо іЬе іеві Ьу іЬе Ьогсі 
Левиз, іо сіеіегтіпе ЛУЬО аге ІаііЬіиІ апсі ипвеїї-
івЬІу сієуоіесі іо Оосі апсі Ьіз кіпдсіот. ТЬаі 
тагкесі іЬе Ьедіппіпд ої з'исідтепі. ТЬегеіоге 
сопсегпіпд Ьів сотіпд іо іЬе іетріе, апсі іЬе 
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ригрозе ІЬегеоі, іі із лугіііеп: "Виі луко т а у 
аЬісіе іЬе сіау о£ Ьіз сотіпд? ап<1 ЛУЬО вЬаіі 
зіапсі ЛУЬЄП Ье арреагеіЬ? Іог Ье із ііке а ге-
Ітег'з йге, апсі Ііке їиііегв' воре; апсі Ье зЬаіі 
зіі аз а гейпег апсі ригійег оі ВІІУЄГ; апсі Ье 
вЬаіі ригііу іЬе зопв оі ЬЄУІ, апсі ригде іЬет 
аз доШ апсі ЗІІУЄГ, іЬаі іЬеу т а у оіїег ипіо 
іЬе Ьогсі ап огїегіпд іп гідЬіеоизпезз."—Маі-
асЬі 3:2,3. 

А11 з'исідтепі Ьаз Ьееп соттіііесі іо СЬгізі 
Левиз, апсі полу Ье віів аз ІЬе дгеаі Лисіде іо 
гепсіег апсі іо ехесиіе з'исідтепі. (ЛоЬп 5:22,27) 
Ие ігіез ай ЛУЬО Ьауе тасіе а соуепапі іо сіо 
ОосГз ЛУШ, апсі іЬозе ЛУЬО гесеіуе Ьів арргоуаі 
іЬегеаііег 'оїїег ипіо Сосі ап огїегіпд іп гідЬі-
еоизпевз', ЛУЬІСЬ оЯегіпд іп гідЬіеоивпезз із іЬе 
ипзеїйзЬ СІЄУОІІОП іо Сосі іп іЬе ргосіатаііоп 
оі Ьіз теззаде оі Ьіз кіпдсіот, апсі зоипсііпд 
іке ргаізез оі ЛеЬоуаЬ. (НеЬгелуз 13:15) І і ів 
ЛУІІЬ іЬозе ЛУЬО Ьауе тасіе а соуепапі ЛУІІЬ іЬе 
Ьогсі іЬаі з'исідтепі Ьедіпз аі іЬе іетріе. "Рог 
іЬе і і т е із соте іЬаі з'исЗдтепі т и з і Ьедіп аі 
іЬе Ьоизе оі Сосі; апсі і і іі йгзі Ьедіп аі из, 
луЬаі вЬаіі іЬе епсі Ье оі іЬет іЬаі оЬеу поі іЬе 
довреї о£ ОосИ" (1 Реіег 4:17) Аі ІЬаі зисід
т е п і ІЬе арргоуесі опев іЬе Ьогсі Левиз сіезід-
паіез соїіесііуеіу аз "а ІаііЬіиІ апсі луізе вегу-
апі", апсі іЬеп асісіз: "ВІезвесІ із іЬаі зегуапі, 
луЬот Ьіз Іогсі, ЛУЬЄП Ье сотеіЬ, зЬаіі йпсі 
зо сіоіпд. Уегііу І вау ипіо уои, іЬаі Ье зЬаіі 
т а к е к і т гиіег ОУЄГ аіі ків доосів."—МаііЬелу 
24:46,47. 

"Ніз доосіз" Ьеге тепііопесі теапз Ьіз кіпд
сіот іпіегезіз, ікаі із іо вау, іке ргорег ргое-
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Іатаїіоп ої іЬе іезіітопу сопсегпіпд СЬгізі 
апсі Ьіз кіпдсіот. ТЬе ІаііЬіиІ арргоуесі опез 
аге тасіе ЛУІІПЄЗЗЄЗ їог іЬе Ьогсі апсі гесеіуе 
іпзігисііоп і г о т Ьіт аі іЬе іетріе (луЬісЬ ІЗ 
саііесі ІЬе 'зесгеі' ог 'сіагк' ріаее, Ьісісіеп Ігот 
ІЬе ЛУОГІСІ), апсі зисЬ луііпеззез аге іЬеп сот
тапсіесі іо до іогіЬ апсі ргосіаіт і гот іЬе 
Ьоизеіорз, іЬаі із, риНІіеІу, луЬаі іЬеу Ьауе 
Іеагпесі. (МаііЬелу 10:27) Вееаизе ІЬеу ІаііЬ
іиІІу оЬеу іЬе Ьогсі'з соттапсітепі іп рго-
сіаітіпд іЬе іезіітопу, іЬе оісі Вгадоп, іЬе 
ВЄУІІ, сіезрегаіеіу а і іетріз іо сіезігоу іЬет ; 
апсі сопсегпіпд ЛУЬІСЬ іі із лугіііеп: "Апсі іЬе 
сігадоп луаз ЛУГОІЬ ЛУІІЬ іие луотап, апсі ЛУЄПІ 
іо таке луаг ллті!Ь іЬе гетпапі оі Ьег зеесі, 
ЛУЬІСЬ кеер іке соттапсітепіз ої Сіосі, апсі 
кауе іке іезікпопу ої Лезиз СЬгізі."—Кеуеіа
ііоп 1 2 : 1 7 . 

І і із ІЬозе ої іЬе іетріе сотрапу гетаіпіпд 
оп іЬе еагіЬ, іЬе реоріе іакеп оиі і г о т іЬе 
ЛУОГІСІ їог іЬе п а т е ої ЛеЬоуаЬ, іЬаі аге сот
тапсіесі Ьу іЬе Ьогсі іо до іо іЬе реоріе апсі 
ісіі іЬет ої ІЬе кіпдсіот, апсі іо луагп і кет ої 
іке сіезігисііоп ої Заіап'з огдапігаііоп ікаі із 
сотіпд ироп іке ЛУОГІСІ апсі іо іпїогт і кет ої 
іЬе дгеаі Ьіеззіпдз іЬаі зЬаіі еоте іо ІЬе рео
ріе аііег 8аіап'з огдапігаііоп із сіезігоуесі. ТЬе 
Ьогсі іЬегеіоге діуез ІЬіз соттапсітепі : "Апсі 
іЬіз дозреї оі ІЬе кіпдсіот зкаїї Ье ргеаеЬесІ 
іп аіі ІЬе ЛУОГІСІ Іог а ЛУІІПЄЗЗ ипіо аіі паііопз; 
апсі ІЬеп зЬаіі ІЬе епсі соте. Рог ІЬеп зЬаіі Ье 
дгеаі ігіЬиІаїіоп, висЬ аз луаз поі зіпсе ІЬе 
Ьедіппіпд ої іЬе ЛУОГІСІ іо ікіз і і те , по, пог 
ЄУЄГ зкаїї Ье."—МаИЬетг 2 4 : 1 4 , 2 1 . 
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^ЬоуаЬ'з луііпеззез сІеіідЬі іо оЬеу ІЬіз сот
тапсітепі;, гедагсіїезз ої аіі оррозШоп оп Іпе 
рагі оі 8аіап апсі Ьіз геїідіоиз адепіз. Аз іЬе 
Ьогсі'з луііпеззез іЬеу Ьауе по аііегпаііуе; іЬеу 
т и з і оЬеу. (Асіз 3:23) ТЬе Ьогсі аі іЬе іетріе 
із зепсітд ІогіЬ Ьіз УУІІПЄЗЗЄЗ іо ргосіаіт ІЬіз 
діогіоиз теззаде оі іЬе кіпдсіот, апсі ЛУЬІСЬ 
ІЬеу т и з і сіо аз а ЛУІІПЄЗЗ ІО ІЬе паііопз апсі 
аз а луагпіпд, апсі ІЬіз луогк т и з і Ье сіопе Ье
іоге ІЬе єхесиііоп оі Сгосі'з епетіез. І і із Ьеіпд 
сіопе ПОЛУ. 

ЕИЕМІЕЗ ГОЕИТІПЕО 

ТУЬіІе ІЬе луііпеззез ої ЛеЬоуаЬ аге, іп оЬе-
сііепсе іо Оосі'з соттапсітепі , ргосіаітіпд Ьіз 
пате ІЬгоидЬоиі ІЬе еагіЬ, іЬе зисідтспі оі іЬе 
паііопз, апсі рагіісиїагіу ої іЬе геїідіоиз огдап
ігаііопз, із іп ргодгезз. Опе оі ІЬе ригрозез ої 
іЬе 'ргеасЬіпд оі іЬіз довреї аз а ЛУІІПЄЗЗ ІО ІЬе 
паііопз' із іо ІигпізЬ ІЬе оррогіипііу іо ІЬе 
реоріез оі іЬе паііопз іо ісіепіііу ІЬЄШЗЄІУЄЗ 
апсі т а к е кполуп Іо оікегз лукеїкег ікеу аге оп 
іке зісіе оі Оосі ог оп іЬаі оі ІЬе БЄУІІ. ТЬе 
Іисідтспі оі іЬе паііопз із ПОЛУ Іакіпд ріаее; 
апсі сопсегпіпд лукіск іі із у/гіїїеп: "ТУЬеп Іке 
8оп оі т а п зкаїї соте іп кіз діогу, апсі аіі іке 
Ьоіу апдеіз ЛУІІЬ Ь іт , іЬеп зЬаіі Ье зіі ироп 
ІЬе ІЬгопе ої Ьіз діогу; апсі Ьеіоге Ь і т зЬаіі 
Ье даіЬегесІ аіі паііопз; апсі Ье зЬаіі верагаіе 
ІЬет опе і г о т апоІЬег, аз а зЬерЬегсІ СІІУІСІЄІЬ 
Ьіз вЬеер і г о т іЬе доаіз; апсі Ье зЬаіі зеі ІЬе 
зЬеер оп Ьіз гідЬі Ьапсі, Ьиі ІЬе доаіз оп іЬе 
Іеїі."—МаііЬелу 25:31-33. 
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ТІїе апітаїв, доаіз апсі впеер, аге Ьеге ивесі 
ав вутЬоїв сіепоііпд ІЬе Ьасі апсі ІЬе доосі. 
Ооаіз аге ивесі ав а вутЬої ої іЬозе реоріе 
ЛУЬО ЗЬОЛУ ап идіу, сгиеі апсі регзесиііпд врігіі; 
іп орровіііоп іо іЬе кіпдсіот ої Сіосі апсі адаіпві 
ОосГз луііпевзев. ТЬе регзопз ої доосі ЛУІІІ іо
луагсі Оосі апсі Ьіз кіпдсіот аге вутЬоІігесІ Ьу 
"вЬеер". ТЬе СІІУІЗІОП ої іЬе реоріе іпіо ІЛУО 
депегаї сіаззев, іЬаі із, доаіз апсі зЬеер, із 
полу іп ргодгевз. 

ТЬе "іаііЬіиІ зегуапі" сіазз, ЛУЬО, аз ЛеЬо-
уаЬ'в луііпеввез, саггу іЬе тевваде ої іЬе кіпд
сіот іо іЬе реоріе, аге соипіесі Ьу ІЬе Ьогсі 
Левиз ав а рагі ої Ьітзеїі, Ьесаизе іЬеу аге 
тетЬегз ої Ьів ойісіаі Ьоизе ог Ьосіу. УУЬаізо-
ЄУЄГ ів сіопе ипіо Ьів їаііЬїиі ІОІІОЛУЄГЗ, ЛУЬЄІЬЄГ 
іЬаі Ье доосі ог Ьасі, Левиз тагкз ир аз сіопе 
ипіо Ьітзеїі. ТЬе їасіз апсі зсгіріигез ЗЬОЛУ 
іЬаі іЬе БЄУІІ Ьаіез Сгосі'в ЇаііЬїиі луііпеззез 
апсі ігіез іо сіезігоу іЬет. А11 іЬозе ЛУЬО ДОІП 
іЬе БЄУІІ іп іЬе регзесиііоп ої іЬе ЇаііЬїиі 
ІОІІОЛУЄГЗ ої СЬгізі Лезиз аге ої іЬе ВЄУІІ, 
апсі Ьепсе аге ріасесі Ьу іЬе Ьогсі іп іЬе доаі 
сотрапу. 

Сопзісіег іЬе їасіз ПОЛУ: "\Л7ЬО аге іЬе опез 
іп іЬе еагіЬ іЬаі ііі-ігеаі, регзесиіе апсі саиве 
іо Ье аггезіесі апсі ітргізопесі іЬе ЇаііЬїиі луіі
пеззез ої іЬе Ьогсі, ЛУЬО до аЬоиі і г о т Ьоизе 
іо Ьоизе іо ехЬіЬіі іо іЬе реоріе іЬіз дозреї 
ої іЬе кіпдсіот апсі іо іеіі і к ет аЬоиі іЬе 
кіпдсіот? Ткеге із Ьиі опе апзлуег. І і із іЬе 
геїідіопізіз, іЬе іеасіегз іп іЬе геїідіоив огдап
ігаііопз, іЬаі сгиеііу регвесиіе іЬе ІаііЬіиІ ІОІ
ІОЛУЄГЗ ОЇ СЬгізі, апсі іЬе опез іЬаі іаке іЬе 
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Іеасі іп іпаі сгиеі регзесиііоп аге іЬозе оі Ніе 
Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу. ТЬеу аге ІЬе опез 
ЛУЬО игде іЬе ізеоріе іо сіезігоу Ьоокз лукіск 
ехріаіп іке кіпдсіот ог кіпдсіот теззаде. І і із 
ікозе геїідіопізіз, луко аге скіїсігеп апсі адепіз 
оі іке БЄУІІ апсі ІЬегеіоге епетіез оі ІЬе Ьогсі, 
іЬаі аге сіезрегаіеіу ігуіпд іо кеер іке реоріе 
іп ідпогапсе оі луЬаі із \гаііе„л іп ІЬе ВіЬІе. 
ТЬеу поі опіу саизе іЬе аггезі оі іЬезе луіі
пеззез, Ьиі Ьеар іпсіідпіііез апсі рипізЬтепі 
ироп іЬет аііег іЬеу аге ІЬГОЛУП іпіо ргізоп. 
То іЬаі луіскесі, регзесиііпд, доаі сіазз оі геїі
діопізіз Лезиз, іке дгеаі .Тисіде, зауз: 'Тог I 
луаз ап Ьипдгесі, апсі уе дауе т е по т е а і : 
I \уаз іЬігзіу, апсі уе дауе т е по сігіпк: І луав 
а зігапдег, апсі уе іоок т е поі іп: пакесі, апсі 
уе СІОІЬЄСІ т е поі: зіск, апсі іп ргізоп, апсі уе 
уізііесі т е поі. Ткеп зкаїї ікеу аізо апзлуег к і т , 
зауіпд, Ьогсі, лукеп залу ЛУЄ ікее ап кипдгесі, 
ог аікігзі, ог а зігапдег, ог пакесі, ог зіск, ог 
іп ргізоп, апсі сіісі поі тіпізіег ипіо ікее? Ткеп 
зкаїї Ье апзлуег іЬет, зауіпд, Уегіїу І зау ипіо 
уои, ІпазтисЬ аз уе сіісі іі поі іо опе оі іЬе 
Іеазі оі іЬезе, уе сіісі іі поі іо те."—МаііЬелу 
25:42-45. 

ТЬе їасіз ЛУЄІІ кполуп сіеаііу ісіепіііу іке 
геїідіопізіз, апсі рагіісиїагіу іке Е о т а п Саік
оііс Ніегагску, аз іке "доаіз" луко регзесиіе 
ЛеЬоуаЬ'з луііпеззез, апсі іЬіз іЬеу сіо Ьесаизе 
ЛеЬоуаЬ'з луііпеззез аге ІаііЬіиІІу зегуіпд ІЬе 
Ьогсі іп оЬесііепсе іо Ьіз соттапсітепіз. А ієлу 
іпзіапсез аге Ьеге сііесі: Іп іЬе зіаіе оі Хелу 
Легвеу, ЛУЬЄГЄ іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу 
із схегсізіпд дгеаі роїііісаі ролуег ОУЄГ іЬе 
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роїіііеіапз апсі іЬе соигів, Ішпсігесів о£ ЛеЬо
уаЬ'з луііпеввев Ьауе гесепііу Ьееп аггевіесі апсі 
ІЬГОЛУП іпіо ргізоп їог по геавоп луЬаізоеуег 
ехсері іЬе іасі ІЬаі іЬеу ргеасЬ іЬе ігиіЬ о£ 
ОосІ'в кіпдсіот іо іЬе реоріе. ТЬеу аге аггевіесі 
оп іке дгоипсі ікаі ікеу аге ргеасЬіпд іке доз-
реі луііЬоиї а роїісе регті і . І і ів УУОГЗЄ іЬап 
гісіісиїоив іо еопетсіе іЬаі а роїісетап, ап і т 
регіееі апсі ипгідЬіеоиз т а п , соиісі дгапі а 
регт і і іо сіо луЬаі ІЬе АІтідЬіу Оосі Ьаз сот
тапсіесі вЬаіі Ье сіопе; апсі іог іЬе вате геазоп 
пеііЬег іЬе роїісе пог іЬе сопгіз Ьауе апу гідЬі 
іо ргеуепі ог ЄУЄП а і і етр і іо ргеуепі луЬаі іЬе 
АІтідЬіу Оосі Ьаз соттапсіесі Ьіз луііпеввев 
ПОЛУ ІО СІО. ТЬеіг сопсіисі із 'йдЬііпд адаіпзі 
Оосі', апсі Йшв іЬеу ісіепіііу іЬетвеїуев ав Оосі'з 
епетіез, ЛУЬО ЛУІІІ ГЄССІУЄ сіие гесотрепзе. 

Іп т а п у оі іЬе оіЬег зіаіев Ііке регзесиііопз 
оі іЬе ЬогсГз ІаііЬіиІ ІОІІОЛУЄГЗ аге саггіесі оп 
Ьу геїідіопізів, рагіісиїагіу Ьу іЬе Еотап СаіЬ
оііс НіегагеЬу. Іп СаіЬоНс С^иеЬее тапу оі іЬе 
ІаііЬіиІ ІОІІОЛУЄГЗ ої СЬгізі ^ в и в аге сЬагдесІ 
ЛУІІЬ іЬе егіте оі зесііііоп апсі аге СОПУІСІЄСІ 
ироп іЬе воіе іезіітопу іЬаі іЬеу аге доіпд 
аЬоиі ргеасЬіпд іЬе дозреї о£ Оосі'з кіпдсіот. 
Іп Оегтапу, ЛУЬІСЬ ів оиілуагсПу гиіесі Ьу іЬе 
іапаііс Ніііег, Ьиі ЛУЬІСЬ із зесгеііу гиіесі Ьу 
іЬе Еотап СаіЬоііс НіегагеЬу апсі іЬе БЄУІІ, 
іЬоивапсіз оі ІаііЬіиІ апсі ігие луііпеззез їог 
іЬе Ьогсі аге ітргізопесі, сгиеііу Ьеаіеп апсі 
зоте ої іЬет їоиііу тигсіегесі Ьесаизе іЬеу 
Ьауе іп роввеввіоп а ВіЬІе ог Ьоокз лукісЬ ех-
ріаіп іЬе ВіЬІе. Іп Ііаіу, ЛУЬІСЬ із оиілуагсПу 
гиіесі Ьу іЬе дапдзіег Миввоііпі апсі весгеііу 
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сіісіаіесі іо Ьу іЬе Уаіісап, іЬе ігие апсі ІаііЬ
іиІ ІОІІОЛУЄГЗ ої СЬгізі Лезиз аге сгиеііу рег-
весиіесі. Іп МогіЬегп апсі ЙоиіЬегп КЬосІевіа, 
іп УУеві Аігіса, апсі т а п у ізіапсіз оі іЬе зеа, 
апсі, іп іасі, іп аіі іЬе Іапсіз оі зо-саііесі "СЬгіз-
іепсїот", ІЬе геїідіопізіз, апсі рагіісиїагіу ІЬе 
Е о т а п СаіЬоііс НіегагеЬу, саггу оп а луіскесі 
регзесиііоп оі іке ЇаііЬїиі ІОІІОЛУЄГЗ ОЇ СЬГІЗІ. 
Ву іЬіз теапз іЬозе регзесиіогз ісіепііїу ІЬЄШ
ЗЄІУЄЗ аз "доаіз", іЬаі із, епетіез ої Сосі апсі 
ої СЬгізі. 

ТЬе Ьогсі, іке дгеаі Лисіде аі іке іетріе , 
іакез поіе оі іЬіз апсі СІІУІСІЄЗ іЬе паііопз Ьу 
ріасіпд іЬе "доаіз" оп Ьіз Іеїі Ьапсі, ЛУЬІСЬ 
теапз іЬе ріаее ЛУЬЄГЄ іЬеу ЛУІІІ гесеіуе а з'иві 
рипізЬтепі. Апсі луЬаі ЛУІІІ Ье іЬе рипізЬшепі 
ої зисЬ луіскесі доаіз? Левиз аппоипсез Ьіз сіє-
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егее, іо ЛУІІ : "Берах! І гот т е , уе сигзесі, іпіо 
еуегіавііпд ґіге, ргерагесі їог іпе СІЄУІІ апсі Ьіз 
апдеіз. Апсі іЬезе зЬаіі до алуау іпіо еуегіазі-
іпд [сіезігисііоп]." (МаііЬелу 25:41,46) Іп іЬе 
З'исідтепі ЛУЬІСЬ іЬе Ьогсі із полу сопсіисііпд аі 
іЬе іетріе Ье із 'йпсііпд оиі Ьіз епетіез' апсі 
такіпд ІЬет ісіепііїу ІЬЄШЗЄІУЄЗ апсі сіиіу тагк-
іпд іЬет Іог сіезігисііоп.—Рзаїт 21:8, 9. 

5 Н Е Е Р 
ТЬе ІаііЬіиІ тетЬегз оі іЬе Ьосіу оі СЬгізі 

Ье сіезідпаіез аз Ьіз "зЬеер", ЛУЬО аге тасіе 
тетЬегз оі Ьіз гоуаі Ьоизе. ТЬеп зауз Лезиз: 
"Апсі оіЬег зЬеер І Ьауе, ЛУЬІСЬ аге поі оі іЬіз 
Іоісі; іЬет аізо I т и з і Ьгіпд, апсі ІЬеу зЬаіі 
Ьеаг т у уоісс; апсі іЬеге зЬаіі Ье опе Іоісі, апсі 
опе зЬерЬегсі." (ЛоЬп 10:16) ТЬозе ЛУЬО сот
розе іЬіз сотрапу сіезідпаіесі аз "оіЬег зЬеер" 
аге аізо сіезідпаіесі іп іЬе Зсгіріигев аз іЬозе 
регзопз' оі доосі ЛУІІІ іолуагсі Сосі, апсі аз Лопа-
сІаЬз (2 Кіпдз 10:15-23), апсі луЬо, сопііпиіпд 
ІаііЬіиІ, зЬаіі і о г т іЬе "дгеаі тиііііисіе" апсі 
гесеіуе Іііе еусгіазііпд оп іЬе еагіЬ. Іп іЬе з'исід
т е п і ПОЛУ іп ргодгезз аі іЬе іетріе іЬозе "оіЬег 
зЬеер" ісіепііїу іЬетзеіуез Ьу іЬе соигзе іЬеу 
іаке, апсі ікезе аге іЬе опез ої луЬот ІЬе Ьогсі 
зауз іЬаі Ье риіз іЬет оп Ьіз гідЬі Ьапсі, іЬаі 
іЬеу т а у гесеіуе Ьіз іауог. 

УУЬеп ЛеЬоуаЬ'з луііпеззез до аЬоиі іЬе соип
ігу саггуіпд іЬе теззаде ої іЬе кіпдсіот апсі 
соте іп сопіасі ЛУІІЬ іЬе реоріе оі доосі ЛУШ, 
іЬеу аге діасіїу ГЄСЄІУЄСІ Ьу зисЬ регзопз. УУЬеп 
іЬезе "оіЬег зЬеер" йпсі зоте ої ЛеЬоуаЬ'з луіі
пеззез зіск, виЯегіпд апсі іп ргізоп, іЬеу сіо 
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луЬаі іпеу сап іо ГЄІІЄУЄ і і іет оі висЬ виїїегтд, 
апсі іЬеу сіо зо Ьесаиве ІЬеу Іоує гідЬіеоизпезз 
апсі Ьаіе іп^^иііу апсі сіевіге іо Ье ріеазіпд іо 
босі апсі іо СЬгіві Левив; апсі іЬиз іЬеу ісіеп
ііїу іЬетвеїуез. ТЬегеіоге іі із лугіііеп сопсегп
іпд і Ь е т : "ТЬеп зЬаіі іЬе Кіпд зау ипіо ІЬет 
оп Ьіз гідЬі Ьапсі, Соте, уе Ьіеззесі ої т у 
ГаіЬег, іпЬегіі іЬе кіпдсіот ргерагесі їог уои 
і г о т іЬе їоипсіаііоп ої іЬе ЛУОГІСІ : їог І луав ап 
Ьипдгесі, апсі уе дауе т е т е а і : І луаз іЬігзіу, 
апсі ус дауе т е Згіпк: І луаз а зігапдег, апсі 
уе іоок т е іп: пакесі, апсі уе сіоікесі т е : І 
луаз зіск, апсі уе уізііесі т е : І луаз іп ргізоп, 
апсі уе сате ипіо т е . Ткеп зкаїї ІЬе гідЬіеоиз 
апзлуег Ьіт , зауіпд, Ьогсі, ЛУЬЄП залу ЛУЄ ІЬее 
ап Ьипдгесі, апсі іесі ікее? ог іЬігзіу, апсі дауе 
іЬее сігіпк? УУЬеп залу ЛУЄ іЬее а зігапдег, апсі 
іоок ікее іп? ог пакесі, апсі сіоікесі ікее? ог 
лукеп залу ЛУЄ іЬее зіск, ог іп ргізоп, апсі сате 
ипіо ікее? Апсі іке Кіпд зкаїї апзлуег апсі зау 
ипіо ікет , УегіГу І зау ипіо уои, Іпазтиск аз 
уе кауе сіопе іі ипіо опе ої іке іеазі ої ікезе 
т у ЬгеіЬгеп, уе Ьауе сіопе іі ипіо те." (Маі
іЬелу 25:34-40) ТЬозе ЇаііЬїиі "оіЬег зЬеер" 
гесеіуе іЬе Ь1ез8Іпдз ої еуегіавііпд іііе. 

РКЕРАКШО РОК АКМАСЕООСШ 
ТУТІІІЄ іЬе Ьогсі ^вив СЬгіві аі іЬе іетріе із 

сопсіисііпд дисідтепі, апсі ЛУЬІІЄ ЬІВ ЇаііЬїиі ІОІ
ІОЛУЄГЗ апсі луііпеззез аге саггуіпд ІЬе теззаде 
ої іЬе кіпдсіот іо іке реоріе, Заіап із тоуіпд 
ЛУІІЬ аіі Ьіз ролуег іо аззетЬіе аіі іЬе епетіез 
ої Сосі ргерагаіогу їог іЬе йпаї Ьаіііе аі Агта
десісіоп. ТЬе луогсі "Агтадесісіоп" теапз іЬе 
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ріаее ої азветЬІу ої ігоорз, іЬаі із, ЛУЬЄГЄ ОосГв 
реоріе аге, апсі Ваіап даіЬегв Ьіз їогсез іо
деіЬег іо сіезігоу іЬет. Кполуіпд Ьіз і і т е із 
зЬогі, Ваіап із Ьиггуіпд Ьіз їогсез оп іог іЬе 
сопїіісі; апсі сопсегпіпд іЬіз іі із лугіііеп : "Апсі 
І залу іЬгее ипсіеап зрігііз ііке їгодз соте оиі 
ої іЬе тоиіЬ ої ІЬе сігадоп, апсі оиі ої іЬе тоиіЬ 
ої іЬе Ьеазі, апсі оиі ої ІЬе тоиіЬ ої іЬе іаїзе 
ргорЬеі. Еог іЬеу аге іЬе зрігііз ої СІЄУІІЗ, луогк-
іпд тігасіез, лукіск до їогік ипіо іке кіпдз ої 
іке еагік апсі ої іке лукоіе ЛУОГІСІ, ІО даікег іЬет 
10 іЬе Ьаіііе ої іЬаі дгеаі сіау ої Сосі АІтідЬіу. 
Апсі Ье даіііегесі і к е т іодеіЬег іпіо а ріаее 
саііесі іп іЬе ИеЬгелу іопдие Агтадесісіоп."— 
Веуеіаііоп 16:13,14,16. 

Тке і е г т "Ьеазі" Ьеге изесі зутЬоІісаПу 
зіапеїз їог іЬе доуегптепіз ої ІЬе паііопз оі 
іЬе еагіЬ, рагіісиїагіу ої "СЬгізіепсіот", ЛУЬІСЬ 
аге Ьеавіїу апсі егиек ТЬе "іаїзе ргорЬеі" із 
сотрозесі ої іЬозе ої іЬе гиііпд еіетепі ої іЬе 
паііопз ої "СЬгізіепсіот" ЛУЬІСЬ їаізеїу ргод-
позіісаіе іЬаі іЬе гетесіу їог іЬе ргезепі Шз 
із їоипсі іп іЬе Ьеадие ої Маііопз ог оіЬег ііке 
сотЬіпаііопз ої т е п апсі паііопз. ТЬеу ідпоге 
апсі оррове Сосі'з кіпдсіот апсі іоок іо т а п їог 
зиррогі апсі ргоіесііоп апсі Ьіезвіпдв. ТЬе ЛУОГСІ 
"сігадоп" із опе ої іЬе БЄУІГЗ патез , апсі Ье 
11 ів ЛУЬО ІЗ сіігесііпд іЬе епету'з їогсез. А11 
аге тагеЬіпд їоглуагсі апсі іакіпд іЬеіг розіііоп 
геасіу їог іЬе дгеаі сопйісі. 

ТНЕ Е Х Е С Ц Т І О М 
ТЬе сіїтах сотез аі іЬе Ьаіііе ої Агтадесі

сіоп. І і іа "іЬе Ьаіііе ої іЬаі дгеаі сіау ої Сосі 
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АІтідЬіу", апсі аі іЬаі Ьаіііе іЬе сіізриіесі ^ и е 8 -
ііоп ої зиргетасу ЛУІІІ Ье веіііесі їог еуег, ТЬе 
БЄУІІ Ьоавіїиіїу апсі едоіівіісаііу ехресіз іо ЛУІП. 
Не із сегіаіп іо іозе. ЛеЬоуаЬ Ьаз Ьееп луаіііпд 
їог іЬіз і і т е , апсі Ье Ьаз іеі іЬе Бєуіі до оп, 
апсі їог іЬаі геазоп Ье асісігеззесі іЬе БЄУІІ іп 
іЬезе ЛУОГСІЗ : "Виі їог іЬів саизе Ьауе І аііолуесі 
іЬее іо гетаіп, іп огсіег іо ВЬОЛУ іЬее т у ролуег." 
(Ехосіив 9:16, Ьеезег) ТЬе ролуег ої ЛеЬоуаЬ 
Оосі із ипіітііесі. Не із іЬе АІтідЬіу Оосі, Ьіз 
ригрозе зЬаіі Ье ассотрІівЬесІ, апсі попе сап 
ргеуепі іі. ТЬе епетіев ої босі Ьауіпд Ьееп 
Ьіепііпесі, апсі іЬе луіскесіпезз іЬегеоі сіізсіовесі, 
апсі іЬе луагпіпд діуеп, іЬе і і т е їог єхесиііоп 
ів аі Ьапсі. ТЬозе ЛУЬО ЬЄІІЄУЄ іЬаі Оосі'з УУогсІ 
ів ігие т а у ехресі іо їіпсі іп іЬе 8сгіріигев іЬе 
соггесі апсі ігие зіаіетепі аз іо іЬе єхесиііоп 
ої ОосІ'в епетіез. І і ів ЄУЄП ЗО. 

ТЬе сЬіеі уівіЬІе епету оі Оосі, апсі ІЬеге
іоге іЬе дгеаіезі апсі ЛУОГВІ риЬІіс епету, із 
іЬе Котап СаіЬоііс геїідіоиз огдапігаііоп. Еог 
сепіигіез іЬаі огдапігаііоп всогпіиііу апсі агго-
дапііу Ьаз гісісіеп ироп іЬе Ьаскз ої іЬе реоріез 
апсі паііопв апсі гоЬЬесІ іЬе реоріе ої іЬеіг диві 
еагпіпдв. ТЬе сіау оі іЬаі луіскесі іпзіііиііоп 
т и з і соте іо ап епсі. Ткаі огдапігаііоп, ікаі 
із іо зау, іке Котап СаіЬоііс "НіегагеЬу ої 
Лигівсіісііоп", іог уеагз Ьав Ьоавіїиііу заісі апсі 
віііі вауз: "ТЬе даіев ої ЬеП вЬаіі поі ргеуаіі 
адаіпві [ив]." ТЬеве ЛУОГСІЗ ОЇ Лезиз СЬгізі соп
сегпіпд Ьів ОЛУП огдапігаііоп, ЛУЬІСЬ ІЗ іЬе ЬаЬ
ііаііоп ої АІтідЬіу Оосі, аге тіваррііесі Ьу іЬе 
Котап СаіЬоііс НіегагеЬу; апсі ІЬів ів ІигіЬег 
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ЄУІСІЄПСЄ оі Ше ргевшпріиоиз віп ої іЬаі геїі
діопз огдапігаііоп. 

^ЬоуаЬ £огеіо1с1 іЬаі іЬе НіегагеЬу луоиісі 
т а к е виск ЬоавіМ сіаітз, апсі Іопд адо Ье 
саизесі Ьіз ргорЬеі іо гесогсі а ргорЬесу соп
сегпіпд іЬе Котап СаіЬоііс геїідіоиз огдапі
гаііоп, іп ЛУЬІСЬ іЬаі СІЄУІІІЗЬ огдапігаііоп із 
гергевепіесі аз вауіпд: Теє, Агтадесісіоп ів 
сотіпд, Ьиі іЬе оуегЯолуіпд всоигде зкаїї поі 
соте ипіо ив, їог ЛУЄ кауе тасіе Иез оиг геїиде, 
апсі ипсіег їаівекоосіз кауе \УЄ кісі оигзеїуез. 
УУе кауе тасіе а соуепапі ЛУІІЬ сіеаіЬ, апсі 
ЛУІІЬ ЬеП ЛУЄ аге аі адгеетепі. УУе аге заіе апсі 
зесиге/ 

^ЬоуаЬ Сосі герііез іо іЬаі сієсіагаііоп о£ 
іЬе Ьоазіїиі апсі зсогпїиі т е п ЛУЬО £ОГ Іопд 
Ьауе гиіесі ІЬе "СаіЬоііс рориіаііоп" апсі оіЬег 
реоріе, апсі Ьів апвлуег ів іп іЬезе ЛУОГСІЗ : "Уоиг 
соуепапі ЛУІІЬ сіеаіЬ вЬаіі Ье сіізаппиііесі, апсі 
уоиг адгеетепі ЛУІІЬ ЬеП зЬаіі поі зіапсі; ЛУЬЄП 
іЬе оуегйолуіпд зсоигде зЬаіі разз ІЬгоидЬ, 
іЬеп уе вЬаіі Ье ігосісіеп СІОЛУП Ьу іі." (ІзаіаЬ 
28 :14-18) Бо уои еаге іо ЬЄІІЄУЄ СОСІ ОГ ІО ЬЄ
ІІЄУЄ іЬозе зсогпїиі апсі аггодапі т еп? Уои 
т и з і т а к е уоиг скоісе. 

Науе іп тіпсі аізо ікаі іЬе Котап СаіЬоііс 
НіегагеЬу, іЬе геїідіоиз зузіет, із сіезідпаіесі 
Ьу іЬе Ьогсі Сосі іп іЬеве ЛУОГСІЗ : "ТЬе Ьагіоі," 
апсі оісі "ЛУЬОГЄ", апсі "ВаЬуІоп", "ВаЬуІоп іЬе 
дгеаі, іЬе тоіЬег оі Ьагіоів апсі аЬотіпаііопз 
оі іЬе еагіЬ." Еог сепіигіез іЬаі луіскесі огдап
ігаііоп каз гісісіеп ироп іке Ьаек оі іке Ьеазіїу 
доуеттеп і з ог гиііпд роїііісаі апсі ті ї і іагу 
ролуегз, апсі полу іЬе і і т е арргоасЬез ЛУЬЄП 
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Оосі ЛУІІІ риі іі іпіо іпе Ьеагіз оі іЬозе ЛУЬО 
гиіе іо їиі і і і і Ьіз ЛУІІІ, апсі іЬеу "зЬаіі т аке Ьег 
[іЬе оісі кагіоі] сіезоіаіе апсі пакесі, апсі . . . Ьигп 
кег УУІІЬ йге". (Кеуеіаііоп 17 :15-17) ТЬаі ЛУІІІ 
т а г к іке Ьедіппіпд оі" Агтадесісіоп. Іі із іЬаі 
геїідіоиз ЄГО\УС1, іодеіЬег \УІЇЬ іЬеіг еЬіеІ аіііез, 
іЬаі Ьауе Іог сепіигіез орргеззесі іЬе реоріе; 
апсі іЬегеіоге зауз іЬе Ьогсі ЛеЬоуаЬ сопсегп
іпд іЬет : "ТЬе Ьогсі оі Ьозіз ЬаіЬ ригрозесі іі, 
іо зіаіп іЬе ргісіе оі аіі діогу, апсі іо Ьгіпд 
іпіо еопіетрі аіі іЬе ЬопоигаЬІе оі іііе еагіЬ." 
—ІзаіаЬ 2 3 : 9 . 

Іі із іЬе Котап СаіЬоііс "НіегагеЬу оі Лигіз-
сііеііоп" іЬаі Ьаз Іаїзеїу апсі Ігаисіиіепііу аз-
зитесі іо зЬерЬегсІ іЬе "СаіЬоііс рориіаііоп" 
апсі гоЬ ІЬет апсі Йеесе іЬет. Сіаітіпд іо Ье 
зЬерЬегеїз, іЬеу Ьауе геаііу Ьееп ЛУОІУЄЗ; апсі 
іо іЬаі луіскесі СГОЛУСІ Лекоуак зауз: "НОЛУІ, уе 
зкеркегсіз, апсі сгу; апсі луаііолу уоигзеїуез іп 
іке азкез, уе ргіпсіраї оі іке Йоск; Іог іке сіауз 
оі уоиг зіаидкіег апсі оі уоиг сіізрегзіопз аге 
ассотрИзкесІ; апсі уе зкаїї Іаіі Ііке а ріеазапі 
уеззек"—Легетіак 2 5 : 34. 

Тке Котап Саікоііс "Ніегагску оі Лигізсііс-
ііоп", іке геїідіоиз зузіет, із куросгііісаі іп 
іке ехігете; апсі Оосі каіез а Ьуросгііе, а 
гаскеіеег апсі а ііаг, аіі оі ЛУЬІСЬ ікаі дапд із. 
'Тке коре оі Ьуросгііез зкаїї регізк.' (ЛоЬ 8 : 1 3 ) 
ТЬаі Ьуроегіііеаі СГОЛУСІ ОІ геїідіопізіз саггу 
оп іЬеіг гаскеі сопсегпіпд "ригдаіогу" Ьу ЛУЬІСЬ 
іЬеу гоЬ тапу ЛУІСІОЛУЗ апсі огрЬапз; апсі Ьу 
теапз оі Іаїзе ргеіепзез апсі іЬе такіпд оі 
іопд ргауегз ікеу аге епаЬІесІ іо СІЄСЄІУЄ апсі 
ргасіісе іЬеіг гаскеі; апсі іо зиск Лезиз Скгізі 
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заув: "Виі ЛУОЄ ипіо уои, всгіЬев апсі РЬагі-
ееев, Ьуросгііез! £ог уе вііиі ир ІЬе кіпдсіот 
ої Ьеауеп адаіпві шеп; Гог уе пеііЬег до іп 
уоигвеїуез, пеііЬег зиіїег уе іЬет іЬаі аге еп-
іегіпд іо до іп."—МаііЬелу 2 3 : 1 3 . 

ТЬеу уісіоивіу авваиіі апсі регвесиіе іЬове 
т е п апсі луотеп луко їаіїкїиііу ВЄГУЄ Оосі Ьу 
саггуіпд іо іЬе реоріе Ьів тевваде ої іЬе кіпд
сіот; апсі ііке уірегз лукіск кісіе іп іке дгазв 
ікеу кісіе ЬеЬіпсІ іЬе роїісе апсі оіЬег оЯїсегз 
іо зііпд апсі оіЬеглуіве тдиге іЬе ЬогсГз Ніііе 
опез, апсі іо іЬет іЬе Ьогсі Лезиз ваув: "Уе 
зегрепів, уе депегаііоп ої уірегв! ЬОЛУ сап уе 
езсаре іЬе сіатпаііоп ої ЬеШ ЛУЬегеїоге, Ье-
Ьоісі, І вспсі ипіо уои ргорЬеіз, апсі ЛУІЗЄ теп , 
апсі зегіЬез: апсі зоте ої іЬет уе зЬаіі кііі 
апсі сгисіїу; апсі зоте ої іЬет вЬаіі уе всоигде 
іп уоиг зупадодиез, апсі регвесиіе іЬет ї г о т 
сііу іо сііу."—МаііЬелу 2 3 : 33, 34. 

ТЬаі ргоисі, всогпїиі, аггодапі апсі ргевитр-
іиоиз СГОЛУСІ ої геїідіопізів ікіпк іЬеу аге їооі-
іпд іЬе Ьогсі; Ьиі ЄУЄП іЬеіг васгійсез аге ап 
аЬотіпаііоп ипіо Ьіт . ( РГОУЄГЬЗ 16 : 5 ; 2 1 : 27) 
ЕУЄП іЬеіг ргауегз аге ап" аЬотіпаііоп іп іЬе 
зідЬі ої Сосі.—РГОУЄГЬЗ 2 8 : 9 . 

Апсі ЛУЬЄП ЛУІІІ іЬе епсі ої іЬаі Ьуросгііісаі, 
геїідіоиз огдапігаііоп соте? Аі іЬе Ьедіппіпд 
ої Агтадесісіоп. 'Еотап СаіЬоііс Асііоп,' аз 
іЬе зеШзЬ, роїііісаі тоуетеп і ої ІЬе НіегагеЬу 
із ПОЛУ саііесі, ЛУІІІ вооп сопуіпсе іЬєтзеїуев апсі 
оіЬегз іЬаі іЬеу Ьауе риі іо зііепсе аіі ЛУЬО іеіі 
іЬе ІгиіЬ апсі ЛУЬО ІЬегеЬу ехрозе ІЬе луіскесі-
певз ої іке Ніегагску. Науіпд вргеасі ікеіг іп
йиепсе роїііісаііу апсі оікеглуізе ікгоидкоиі ІЬе 
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еагіЬ апсі сіезігоуесі іпе їгеесіот ої зреесії апсі 
іпе їгеесіот ої луогзЬір, апсі гедагсііпд ІЬЄШ
ЗЄІУЄЗ аз зесиге £гот аіі оррозіііоп, іЬаі луіскесі 
СГОЛУСІ із гергезепіесі аз зауіпд: ЧУе аге ПОЛУ 
аі реасе апсі за£еіу; ЛУЄ сап до оп луіікоиі іп-
іеггирііоп апсі саггу £оглуагсі оиг гаскеі іо зиіі 
оигзекуез.' Сопсегпіпд ікіз та і і ег іке Ьогсі'з 
ТУогсІ зауз: "Еог лукеп ікеу зкаїї зау, Реасе 
апсі заіеіу; ікеп зисісіеп сіезігисііоп сотеік 
ироп ікет , аз ігауаіі ироп а луотап ЛУІІЬ 
скіїсі; апсі ікеу зкаїї поі езсаре." (1 Ткезза-
Іопіапз 5:3) Тке геїідіоиз зузіетз ікаі кауе 
іог Іопд с1е£атесі Сосі'з п а т е зкаїї Ье іке йгзі 
іо іаіі аі ІЬе Ьаіііе ої іЬе дгеаі сіау оі" Сосі 
АІтідЬіу. 

" Е У І Ь З Е К У А И Т " 
ТЬе Всгіріигез апсі іЬе їасіз ЗЬОЛУ іЬаі іЬеге 

аге іЬозе ЛУЬО соуепапі іо ЗЄГУЄ Сосі, апсі ЛУЬО 
Ьгеак ікеіг соуепапі, сіепу іке Ьогсі'з сотіпд, 
апсі Ьедіп іо зт і іе іЬеіг ЬгеіЬгеп, апсі іЬезе 
іЬе Ьогсі сіезідпаіез іЬе "ЄУІІ зегуапі". (Маі
іЬелу 24:48,49) Опе о£ іЬе сіізсіріез о£ Лезиз 
їогезЬасІолуесІ іЬаі "ЄУІІ зегуапі", апсі Ьіз п а т е 
луаз Лисіаз Ізсагіоі. Не луаз ап епету ої Оосі 
апсі ої СЬгізі. ЛУкіІе Лисіаз луаз ргоїеззіпд іо 
Ье ІЬе зегуапі ої СЬгізі, Ье луає сопзрігіпд ЛУІІЬ 
іЬе епету іо Ьауе Лезиз риі іо сіеаіЬ апсі іо 
Ьауе Лезиз апсі Ьіз ЬгеіЬгеп Ьеігауесі іпіо іЬе 
Ьапсіз ої іЬе епету. Рог іЬіз геазоп Лезиз саііесі 
Лисіаз "іЬе зоп ої регсііііоп". (ЛоЬп 17:12) 
8 о т е т е п о£ тосіегп і і тез Ьауе Ьееп дгеаііу 
іауогесі Ьу а кполуіесіде о£ іке ігиіЬ, апсі Ьу 
Ьауіпд а рагі іп Оосі'з огдапігаііоп, апсі Ьауе 
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іЬеп Ьгокеп іЬеіг соуепапі апсі Ьееоте луіскесі, 
сіепіесі іке ргевепее ої іЬе Ьогсі, апсі Ьауе допе 
аЬоиі втіііпд іЬозе ЛУЬО СІО ЗЄГУЄ ООСІ апсі 
СЬгізі ^ в и в . ТЬаі луіскесі сіазз, еаііесі іке "ЄУІІ 
зегуапі", із іке т о з і гергекепзіЬІе рагі ої "іЬе 
т а п оі зіп" апсі із сіезсгіЬесі іп іЬе Вегіріигез 
аз "іЬе т а п оі зіп", "іке зоп ої регсііііоп," ої 
ЛУЬІСЬ Лисіаз \уаз а іуре. 

ТЬозе сотрозіпд іЬе "ЄУІІ зегуапі" аге іЬе 
епетіез ої Оосі апсі о£ СЬгізі апсі Ьіз кіпдсіот, 
апсі іке £аіе о£ зиск із аппоипсесі Ьу іЬе Ьогсі 
іп іЬезе ЛУОГСІЗ: "Апсі зЬаіі сиі Ь іт азипсіег, 
апсі арроіпі Ь і т Ьіз рогііоп ЛУІІЬ іЬе Ьуросгііез; 
іЬеге зЬаіі Ье луєеріпд апсі дпазЬіпд о£ іесіЬ." 
(МаііЬелу 24:51) Апсі адаіп сопсегпіпд іЬаі 
з ате СГОЛУСІ іі із лугіііеп: "УУЬот іЬе Ьогсі зЬаіі 
сопзите ЛУІІЬ іЬе зрігіі о£ Ьіз тоиіЬ, апсі 
вЬаіі сіезігоу ЛУІІЬ іЬе ЬгідЬіпезз о£ Ьіз сотіпд." 
(2 ТЬеззаІопіапз 2:8) Сопсегпіпд зисЬ "ЄУІІ 
зегуапі" сіазз, "іЬе т а п о£ зіп," "ІЬе зоп о£ 
регсііііоп," іі із лугіііеп: "Виі іЬезе, аз паіигаі 
Ьгиіе Ьеазіз, тасіе іо Ье іакеп апсі сіезігоуесі, 
зреак ЄУІІ ої іке ікіпдз ікаі ікеу ипсіегзіапсі 
поі; апсі зкаїї иііегіу регізЬ іп іЬеіг ОЛУП СОГ-
гирііоп."—2 Реіег 2:12. 

О Т Н Е К Е N Е М І Е 5 

ЛеЬи луаз а іуре ої іЬе Ьогсі ^ з и з СЬгізі 
апсі рісіигесі Ь іт аз іЬе дгеаі Ехесиііопег ої 
ЛеЬоуаЬ. ЛеЬи ЗІЄЛУ аіі іЬе ргасііііопегз ої іііе 
ВЄУІІ геіідіоп ЛУЬО ргасіісесі іп іЬе Іапсі ої 
Ізгаеі. Ткозе реоріе ргоїеззесі іо ЗЄГУЄ ООСІ 
Ьиі Ьасі іигпесі іо Вєуіі луогзЬір. ТЬозе геїі-
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діопівів ЛУЄГЄ іурісаі о і "СЬгівіепсіот", рго-
їеввіпд іо вегуе Оосі Ьиі вегуіпд іЬе БЄУІІ. А І 
іЬе соттапсітепі оі іЬе АІтідЬіу Оосі ЛеЬи 
аппіЬіІаіесі іЬове БЄУІІ луогзЬірегв; апсі іЬаі 
іогезЬасІолуесІ апсі їогеіоісі іЬаі СЬгізі Лезиз 
ЛУІІІ сотріеіеіу луіре оиі аіі геіідіоп апсі геїі
діоиз ргаеіісез, Ьесаиве висЬ сіеіате іЬе п а т е 
ої АІтідЬіу Оосі. (2 Кіпдз 10:1-28) Кеіідіоп 
Ьаз аїлуауз Ьееп іЬе сЬіеі теапз ої сіессіуіпд 
т е п апсі гергоасЬіпд Оосі, Ьесаизе іЬе БЄУІІ 
їоипсі іі іЬе Ьезі тєапв Ьу ЛУЬІСЬ Ье соиісі сіе-
сеіуе. Ееіідіоп апсі геїідіоиз ргасііііопегз ЛУІІІ 
Ье іЬе йгзі іо Ье сіезігоуесі аі Агтадесісіоп. 
СЬгіві Левиз, іЬе дгеаі Ехесиііопег, луШ ехе-
сиіе іЬет апсі іЬеп ргосеесі ЛУІІЬ іЬе оіЬег сіе-
тепів ої Заіап'в огдапігаііоп.-Зее Уіпсіісаііоп, 
Воок ТЬгее. 

ЗутЬоІісаПу іЬе геїідіоиз зузіетз аге Іік-
епесі ипіо а дгеаі сііу. Ткаі огдапігаііоп ог 
"дгеаі сііу" із сегіаіп іо їаіі іп іке пеаг їиіиге, 
апсі іЬе роїііісаі, ті ї і іагу апсі з'исіісіаі апсі оіЬег 
виррогіегз ої іпе геїідіоиз вувіегг, ЛУЬІСЬ Ьауе 
ргойіесі Ьу іЬаі вувіет, ЛУІІІ зее ІЬаі іЬеу аге 
пехі іп огсіег їог рипівЬтепі аі іЬе Ьапсі ої 
іЬе Ьогсі, апсі іЬеп іЬеу ЛУІІІ луеер апсі луаіі: 
"ТЬе тегсЬапів ої іЬезе іЬіпдз, ЛУЬІСЬ ЛУЄГЄ 
тасіе гіеЬ Ьу Ьег, зЬаіі віапсі аїаг ой їог іЬе 
їеаг ої Ьег іогтепі, луееріпд апсі луаіііпд, апсі 
зауіпд, Аіав, аіаз, іЬаі дгеаі сііу, іЬаі луаз 
еіоіЬесі іп йпе Нпеп, апсі ригріе, апсі зсагіеі, 
апсі сіеекесі луіік доісі, апсі ргееіоиз зіопев, апсі 
реагіз! їог іп опе Ьоиг зо дгеаі гісЬев із соте 
іо поидЬі." (Кеуеіаііоп 18:15-17) ТЬеп іЬеу 
ЛУІІІ а і і е т р і іо Ьигі іЬеіг агтіев апсі пауіез 
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апсі аіі оіЬег їогсез іпіо ЬаШе, Ьиі іЬеу ЛУІІІ 
регізії аі іЬе Ьапсі ої іЬе Ьогсі. 

"ВЕА5Т" АШ "РАЬЗЕ РКОРНЕТ" 
ТЬе доуегпіпд еіетепіз ІЬаі гиіе £Ье ЛУОГІСІ, 

Ьесаиве оі" ЬагзЬпезз апсі сгиеііу, аге сіезід
паіесі ппсіег іЬе вутЬої ої а "Ьеазі". ТЬозе 
еіетепіз ої іЬе уівіЬІе огдапігаііоп ої 8аіап 
ЛУЬІСЬ ргорЬезу іЬаі іЬе ЛУОГІСІ сап Ье ГССОУ-
сгесі апсі іЬе реоріе Ьіеззесі Ьу іЬе рипу сїїогіз 
оі' т а п аге сіезідпаіесі "іЬе іаїзе ргорЬеі". 1ЯОЛУ 
ЬеЬоісі Лезиз СЬгізі рісіигесі аз гісііпд ироп а 
луаг тоипі апсі доіпд ІогіЬ іо луаг ЛУІІЬ аіі ІЬе 
епету іогсез, апсі Ьеіпд ІОІІОЛУЄСІ Ьу Ьіз агтіез 
іп Ьеауеп, Ьеіоге ЛУЬОЗЄ оплуагсі тагсЬ ІЬе 
"Ьеазі" апсі "Іаїзе ргорЬеі" ЛУІІІ Ье иііегіу ип-
аЬІе іо зіапсі: Агтадесісіоп ЛУІІІ ргосеесі. "Апсі 
Ье луаз сІоіЬссі ЛУІІЬ а уезіиге сіірресі іп Ьіоосі; 
апсі Ьіз п а т е із саііесі ТЬе УУогсІ оі Сосі. Апсі 
іЬе агтіез ЛУЬІСЬ ЛУЄГЄ іп Ьеауеп ІОІІОЛУЄСІ Ь і т 
ироп ЛУЬІІЄ Ьогзез, сІоіЬесі іп ґшє Нпеп, ЛУЬІІЄ 
апсі сіеап. Апсі оиі оі Ьіз тоиіЬ доеіЬ а зЬагр 
ЗЛУОГСІ, іЬаі ЛУІІЬ іі Ье зіюиісі зт і іе іЬе паііопз; 
апсі Ье зЬаіі гиіе ІЬет ЛУІІЬ а госі оі ігоп; апсі 
Ье ігеасІеіЬ іЬе луіпергезз оі іЬе йегсепезз апсі 
лугаіЬ оі АІтідЬіу Сосі. . . . Апсі I залу іЬе 
Ьеазі, апсі іЬе кіпдз ої іЬе еагіЬ, апсі іЬеіг 
агтіез, даікегесі іодеіЬег іо т а к е луаг адаіпзі 
Ь іт іЬаі заі оп іЬе Ьогзе, апсі адаіпзі Ьіз агту . 
Апсі іЬе Ьеазі луаз іакеп, апсі ЛУІІЬ Ь і т іЬе іаїзе 
ргорЬеі іЬаі лугоидЬі тігасіез Ьеіоге Ьіт , ЛУІІЬ 
ЛУЬІСЬ Ье сіеееіуєсі іЬет іЬаі Ьасі гесеіуесі іЬе 
т а г к ої іЬе Ьеазі, апсі іЬет іЬаі луогвЬіррєсІ 
Ьіз ітаде. ТЬезе ЬоіЬ ЛУЄГЄ сазі аііуе іпіо а 
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Іаке ої йге Ьигпіпд ЛУІІЬ Ьгітзіопе." (Кеуеіа
ііоп 19:13-21) ТЬиз із сІезсгіЬесІ іке єхесиііоп 
о£ іке гиіегз о£ іке паііопз о£ іке еагіЬ. 

Еуегу рагі о£ 8аіап'з луіскесі огдапігаііоп 
зкаїї Ье сіезігоуесі, іпсіисііпд аіі луко лтогк апу 
кіпсі о£ Ьщиііу, зисЬ аз £гаисІ8, сЬеаіз, ІЬІЄУЄЗ, 
гоЬЬегз, кісіпарегз, гарізіз, тигсіегегз, геїідіоиз 
гаскеіеегз апсі оікег гаскеіеегз, апсі аіі зискііке. 
8ауз іке Ьогсі Оосі сопсегпіпд аіі ікозе \уіскес1 
опез о£ іке УУОГІСІ : "Ткеге£оге луаіі уе ироп т е , 
заіік іке Ьогсі, ипііі іке сіау іЬаі І гізе ир іо 
іЬе ргеу; £ог т у сіеіегтіпаііоп із іо даіЬег іЬе 
паііопз, іЬаі І т а у аззетЬІе іЬе кіпдсіотз, іо 
роиг ироп і кет т іпс іпсіідпаііоп, ЄУЄП аіі т у 
ііегсе апдег; £ог аіі іке сагік зкаїї Ье сіеуоигесі 
ЛУІІЬ іЬе йге о£ т у з'еаіоизу."—ЙерЬапіаЬ 3: 8. 

ТЬе єхесиііоп о£ аіі оі іЬозе ЛУІІІ Ье сіопе Ьу 
іЬе Ьогсі 3езиз СЬгізі, іо луЬот ^ЬоуаЬ зауз: 
"Азк ої т е , апсі І ЛУІІІ діуе ікее іЬе паііопз 
£ог іЬіпе іпЬегііапсе, апсі іЬе иііегтозі рагіз 
ої іЬе еагіЬ їог іЬу роззеззіоп. ТЬои зЬаіі Ьгеак 
і к е т ЛУІІЬ а госі ої ігоп; іЬои зЬаіі сІазЬ іЬет 
іп ріесез Ііке а роііег'з уеззек" (Рза їт 2:8,9, 
Е.У.) Агтадесісіоп ЛУІІІ поі Ье а йдЬі Ьеілуееп 
іЬе тетЬегз о£ Заіап'з огдапігаііоп, Ьиі, аз із 
ріаіпіу зіаіесі іп іЬе Всгіріигез, іі із іЬе Ьаіііе 
ої Сосі АІтідЬіу іп ЛУЬІСЬ Ье, ІЬгоидЬ СЬгізі 
^ з и з апсі Ьіз агту , ЛУІІІ лугеек 8аіап'з епііге 
луіскесі огдапігаііоп, іЬаі іЬе еагіЬ т а у Ье 
сіеапзесі і г о т аіі Ьгкшііу. "ТЬе паііопз аге зипк 
СІОЛУП іп іке ріі ікаі ікеу тасіе; іп іЬе пеі ЛУЬІСЬ 
іЬеу Ьісі із іЬеіг олуп їооі іакеп. Тке Ьоїт ЬаіЬ 
тасіе Ьітзеїі кполуп, ке ЬаіЬ ехесиіесі з'исід
т е п і ; іЬе луіскесі із зпагесі іп іЬе луогк о£ кіз 
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ОЛУП Ьапсіз. ТЬе луіскесі вкаїі геіигп іо Вкеоі, 
ЄУЄП аіі іке паііопв ікаі Іогдеі Оосі. Рог іке 
пеесіу вкаїі поі аїлуауз Ье іогдоііеп, пог іке 
ехресіаііоп оі іЬе роог регівЬ іог ЄУЄГ. Агіве, 
0 Ьоїш; іеі поі т а п ргеуаіі; іеі іЬе паііопв Ье 
Іисідеа іп іЬу відкі."—Рваїт 9:15-19, Е.В.У. 

"ІІроп іЬе луіскесі Ье вЬаіі гаіп впагев; йге 
апсі Ьгітвіопе апсі Ьигпіпд ЛУІПСІ вЬаіі Ье іЬе 
рогііоп ої іЬеіг сир." (Рваїт 11:6, Е.В.У.) 
"Виі іЬе луіскесі вкаїі регівЬ, апсі іЬе епетіез 
ої іЬе Ьогсі вЬаіі Ье аз іЬе ехсеїіепсу ої іЬе раз-
іигез; іЬеу вЬаіі сопзите; іп втоке зкаїї ікеу 
сопзите алуау." (Рза їт 37: 20, Е.В.У.) "Могп-
іпд Ьу тогпіпд ЛУІІІ І сіезігоу аіі іЬе луіскесі 
01 іке іапсі; іо сиі оії аіі іке луогкегз ої і іщ-
иііу І гот іке сііу ої іке Ьогсі." (Рваїт 101:8, 
Е.В.У.) "Тке Ьогсі ргезегуеік аіі і к е т іЬаі ІОУЄ 
Ь і т ; Ьиі аіі ІЬе луіскесі ЛУІІІ Ье сіезігоу."—Рваїт 
145:20. 

ТЬе еагіЬ із їиіі ої луіскесіпезз апсі луіскесі 
егеаіигез; апсі лукеп Агтадесісіоп ів сіопе, аіі 
іке луіскесі оп іке еагіЬ ЛУІІІ Ье сіеасі, їог Оосі 
Ьаз сіесіагесі іЬеу зЬаіі Ье зіаіп Ьу іЬе Ьапсі ої 
СЬгізі ^ з и з . "Апсі іЬе зіаіп ої іпе Ьогсі зЬаіі 
Ье аі іЬаі сіау і г о т опе епсі ої іЬе еагіЬ ЄУЄП 
ипіо іЬе оіЬег епсі ої іЬе еагіЬ; іЬеу вЬаіі поі 
Ье Іатепієсі, пеііЬег даіііегесі, пог Ьигіесі; іЬеу 
зЬаіі Ье сіипд ироп іЬе дгоипсі." ^ е г е т і а к 
25: 33) "ТЬе іапсі зЬаіі Ье иііегіу етрііесі, апсі 
иііегіу вроіїесі; їог ІЬе Ьогсі ЬаіЬ врокеп ікіз 
ЛУОГСІ." (Ізаіак 24:3-6) Виск луііі Ье іЬе Іаіе 
оі аіі ЛУЬО гетаіп оп іЬе ВЄУІІ'З зісіе. ТЬіз іп-
Іогтаііоп іЬе Ьогсі ПОЛУ Ьгіпдв іо іЬе аііепііоп 
оі іііе реоріе, іЬаі іЬеу т а у , Ьеіоге Ьіз лугаіЬ 
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зігікез, екоозе лукіск вісіе ІЬеу сіевіге іо Ье оп. 
ЛУкаі із уоиг екоісе? 

ЩУІЗІВЬЕ ЕОТМІЕ5 
ТЬе Всгіріигаї ЄУІСІЄПСЄ сііесі іп а ргесєсііпд 

сЬаріег ЗЬОЛУЗ іЬаі іЬеге із а Ьозі ої луіскесі 
врігіі егеаіигез \уко доіпесі іке БЄУІІ іп кіз 
геЬеШоп апсі \уЬо Ьауе зіпсе ргасіісесі ігаисі 
апсі сіесерііоп оп ІЬе Ьитап гасе апсі сопііпие 
10 гергоасЬ Сгосі'в Ьоіу пате . \л7Ьаі із іо Ье іЬе 
їаіе ої виск? ТЬе сЬіеі опе атопд іЬаі луіскесі 
апдеііс СГОЛУСІ пехі іп огсіег іо іке БЄУІІ к і т -
зеїї із сіевідпаіесі аз Сод, луко, іодеікег луіік 
оіЬег луіскеЛ апдеїв, каз кіз ЬаЬііаііоп іп луЬаі 
ів саііесі "іке Іапсі [ріаее] ої Мадод". "Ткив 
ваііЬ іЬе Ьогсі СГОБ [Лекоуак], ВеЬоІсі, І а т 
адаіпві іЬее, О Сод, іЬе сЬіеі ргіпсе ої МезЬесЬ 
апЛ ТиЬак" (Егекіеі 39:1) А тоге сіеіаііеа 
сопвіаегаііоп ої іке Всгіріигев геїаііпд іо Сгод 
апа іЬе оіЬег луіскеП апдеіз ЛУІІІ Ье іоипа іп 
Уіпсіісаііоп, Воок ТЛУО, раде 311 еі 5ед. 

Оод апа іЬе оіЬег луіскесі апдеїв луіік к і т 
Ьауе їог еєпіигіез ехегсівеа а гиііпд ролуег 
ОУЄГ іЬе паііопз ої іЬе еагіЬ. Науіпд аевігоуеа 
ІЬе луіскеа опез іп іке еагік, Скгіві Левив Іеаав 
кіз їогсев адаіпзі ікозе луіскеа зрігіі егеаіигез 
апа аевігоуз іЬет ; апа сопсегпіпд лл7ЬісЬ іі ів 
лугіііеп: "ТЬои вЬаіі їаіі ироп іЬе ореп йекі; 
їог І Ьауе зрокеп іі, ваіік ІЬе Ьога Ооа. Апа 
І ЛУІІІ зепа а йге оп Мадод, апа атопд іЬет 
іЬаі алуеіі сагеїезвіу іп іЬе ізіез; апсі іЬеу зЬаіі 
кполу ікаі І а т іке Ьога." (Егекіеі 39:5,6) 
11 із іигікег лугіііеп сопсегпіпд іке зате луіскеа 
СГОУУЧІ: "ТЬе Ьога кполуеік колу іо аеііуег іке 
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досіїу оиі оГ істріаііопя, апсі іо гезегуе іЬе і т -
З'иві ипіо іЬе сіау оі з'исідтепі іо Ье рипізЬесі." 
(2 Реіег 2:9) "Апсі іЬе апдеіз ЛУЬІСЬ кері поі 
іЬеіг йгзі езіаіе, Ьиі Іеїі іЬеіг ОЛУП ЬаЬііаііоп, 
Ье ЬаіЬ гсзегуесі іп еуегіазііпд сЬаіпз, ипсіег 
сіагкпезз, ипіо іке з'исідтепі оі іке дгеаі сіау." 
(Лисіє 6) ТЬеіг епсі із сіезігисііоп; аз іі із 
лугіііеп іЬаі Оосі Ьаз ргерагесі а ріаее їог іЬе 
сотріеіе сіезігисііоп ої аіі іііе луіскесі опез. 
—МаііЬелу 25:41. 

ОЕУІІ , Ь А 5 Т 
І і луаз ІЬе БЄУІІ ЛУЬО сЬаІІепдесі ,ІеколгаЬ апсі 

ЛУЬО ІОГ сепіигіез Ьаз сіейесі апсі гергоасіїесі 
Ьіт . ЛеЬоуаЬ дауе Ьіз ЛУОГСІ іЬаі іЬе ВЄУІІ зЬаіі 
іееі Ніз ролуег; апсі іЬаі ЛУОГСІ ЛУІІІ Ье кері, апсі 
іке Ьогсі Лезиз Скгізі ЛУІІІ ехееиіе ЛеЬоуаЬ'з 
ригрозез. Тке ВЄУІІ ІЗ сотреііесі іо зіапсі Ьу 
апсі зее аіі ої Ьіз огдапігаііоп йгзі сіезігоуесі. 
ТЬіз ЛУІІІ Ье Ьитіїіаііпд іо Ь іт ЛУЬЄП Ье кполуз 
ікаі ке із пехі. Тке Ьогсі Лезиз ікеп Ьіпсіз Ь іт 
апсі сазіз Ьіт іпіо "іЬе Ьоііотієзз ріі", ЛУЬЄГЄ 
Ье із сотрісісіу зііепі їог а іЬоизапс! уеагз. 
(Кеуеіаііоп 20:1-3) Аі іЬе епсі ої іЬе іЬои-
запсі уеагз Ваіап зЬаіі Ье геїеазесі їог а Иіііе 
зеазоп апсі іЬеп иііегіу сіезігоуесі.—Кеуеіаііоп 
20:7-10. 

ТЬе сотріеіе сіезігисііоп ої іЬе ВЄУІІ апсі Ьіз 
огдапігаііоп із іЬе сіеегее епіегесі Ьу ЛеЬоуаЬ 
іопд адо, апсі ЛУЬІСЬ ЛУІІІ Ье ехесиіесі іп Ьіз сіие 
і і т е : "Ву іЬе тиііііисіе ої іЬу тегсЬапсІізе 
іЬеу Ьауе іШесі іЬе тісізі с і іЬее ЛУІІЬ уіоіепсе, 
апсі іЬои Ьазі зіппесі; іЬегеіоге I ЛУІІІ сазі іЬее 
аз ргоїапе оиі оі іЬе тоипіаіп оі Скосі: апсі 
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І ЛУІІІ сіезігоу іЬее, О соуегіпд сЬегиЬ, і г о т 
іЬе тісізі оі іЬе зіопез ої їіге. ТЬіпе Ьеагі 
луаз Ііїіесі ир Ьесаизе ої іЬу Ьеаиіу; іЬои Ьазі 
соггиріесі іЬу луізсіот Ьу геазоп ої Уіу ЬгідЬі-
пезз; І ЛУІІІ сазі іЬее іо іЬе дгоипсі, І \УШ іау 
іЬее Ьеіоге кіпдз, іЬаі іЬеу т а у ЬеЬоІсІ іЬее. 
ТЬои казі сіейіесі іку запсіиагіез Ьу іЬе тиіі і-
іисіе ої ІЬіпе іпкхиіііез, Ьу іЬе іпкшііу ої іЬу 
ігаШс; іЬегеіоге \УШ І Ьгіпд іогіЬ а йге і г о т 
іЬе тісізі ої іЬее, іі зЬаіі сіеуоиг іЬее; апсі І 
ЛУІІІ Ьгіпд іЬее іо азЬез ироп іЬе еагіЬ, іп іЬе 
зідЬі ої аіі іЬет іЬаі оеЬоІсі іЬее. АП іЬеу іЬаі 
кполу ікее атопд іке реоріе зкаїї Ье азіопізЬес! 
аі іЬее: іЬои зЬаіі Ье а іеггог, апсі ПЄУЄГ зЬаіі 
іЬои Ье апу тоге."—Егекіеі 28:16-19. 

Безігисііоп із іке еуегіазііпд їаіе ої аіі іке 
епетіез ої восі. "Ніз епетіез зкаїї Пек іке 
сіизі." (Рза їт 72:9) "Еог, Іо, іЬіпе епетіез, 
О Ьогсі, їог, Іо, іЬіпе епетіез зЬаіі регізк." 
(Рза ї т 92:9) "ТЬіпе Ьапсі зЬаіі Ье Ііїіесі ир 
ироп іЬіпе асіуегзагіез, апсі аіі іЬіпе епетіез 
зЬаіі Ье сиі оїії'—МісаЬ 5: 9. 

ТЬе УУогсІ ої Оосі із ігие; апсі і г о т іЬе іп-
сІізриіаЬІе іезіітопу аіі сІоиЬі із гетоуесі аз 
іо \УЬО аге Оосі'з епетіез апсі лукаі зЬаіі Ье 
іЬеіг їаіе. Іп уіелу ої іЬе їгідЬіїиІ зиїїегіпд 
іЬе БЄУІІ апсі Ьіз аШез Ьауе ЬгоидЬі ироп ІЬе 
Ьитап гасе, іп УІЄЛУ ОЇ іЬе іасі ІЬаі а Ьозі ої 
епетіез аге по\у орегаііпд іп ап а і і етр і іо 
сіезігоу аіі тапкіпсі, апсі іп УІЄЛУ ОЇ іке іеггіЬІе 
іЬіпдз іЬаі зЬаіі зЬогіїу соте іо разз оп іке 
еагіЬ, аз ЗЬОЛУП Ьу іііе 8сгіріигез, луоиісі уои 
ПОЛУ саге іо Ье іпігосіисесі іо а геаі їгіепсі, іп 
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луЬот уст сап риі сотріеіе сопіїсіепее апсі аЬво-
іиіе ігиві апсі ЛУЬО ЛУІІІ диісіе уои іпіо Ше луау 
ої еуегіавііпд Іііе апсі Ьарріпезз? ї ї зо, Шаі 
ргіуііеде із ПОЛУ Ьеіоге уои. 



С Н А Р Т Е К VIII 

"А т а п їЬаЬ ЬаіЬ £гієпсІз т и з і зЬете Ьітзеїі 
ігіепеїіу: апсі ІЬеге із а £гієпсІ іЬаі; еііскеЙі 
сіозег іЬап а ЬгоіЬег." — РГОУЄГЬЗ 18: 24. 

ЕНОУАН ООБ із іііе ЕгіепЛ ої аіі УЛІО 
ІОУЄ апй оЬеу п і т апа УЛІО ІаііЬіиІІу ао іЬаі 
ууііісп із гідЬі. Не саііеа АЬгаЬат Ьіз їгіепа 

Ьесаизе АЬгаЬат \уаз ЇаііЬїиі апа оЬеуеа Ь і т : 
"Апа іЬе зегіріиге луаз їиїйііеа \УЬІСЬ заііЬ, 
АЬгаЬат Ьеііеуеа Ооа, апа іі ууаз ітриіеа ипіо 
Ь і т їог гідЬіеоизпезз; апа Ье \уаз еаііеа іЬе 
Ггіепа ої Ооа." ^ а т е з 2:23) ТЬіз такез 
кпо\уп Сгоа'з ипсЬапдеаЬІе гиіе, іЬаі іЬозе У/ЬО 
аге ЇаііЬїиі іо Ооа ипаег іЬе іезі аге іЬе їгіепаз 
ої Ооа. ЛУІіо, іЬеп, із а їгіепа? ТЬе 8сгіріигез 
апзлуег: "А їгіепа ІОУЄІЬ аі аіі і ітез ." (РГОУ
ЄГЬЗ 17:17) ЬОУЄ із а сотріеіе ехргезяіоп ої 
ипзеїйбЬпезз; іЬегеіоге іі із лугіііеп: "Ооа із 
ІОУЄ." (1 ЛоЬп 4:16) ^ЬоуаЬ Ооа із ипзеїйзЬ 
апа сап ао поіЬіпд іЬаі із зеїйзЬ. Еуегу іЬіпд 
Ье аоез із рготріеа Ьу ипзеїйзЬпезз. ЕУЄП іЬе 
аезігисііоп ої Ьіз епетіез із поі їог Ьіз ріеаз-
иге, Ьесаизе Ье аесіагез іЬаі Ье іакез по 
ріеазиге іп іке аеаік ої Ьіз епетіез. (Егекіеі 
18:23, 32) Не аезігоуз і к е т їог іке дооа ої 
ІЬозе УЛІО ао гідЬі апа їог іЬе Ьопог ої Ьіз 
пате , уЛііеЬ І8 гідЬієоиз апа Ьоіу. 

ТЬе Ьога ^ з и з СЬгізі із а РгіспЛ ої аіі ЛУЬО 
ІОУЄ апа оЬеу Ооа. Не із ІЬе апоіпіеа Кіпд ої 
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ЛеЬоуаЬ, ЛУЬО вЬаіі гиіе іЬе ЛУОГІСІ іп гідЬіеоиз-
пезз, апсі аіі Ьів асіз аге рготріесі Ьу ІОУЄ. 
НОУУ т а у а т а п Ьауе ІЬе Ьогсі іог Ьіз Ргіепсі? 
"Не іЬаі ІОУЄІЬ ригепезз оі Ьеагі, апсі ЬаіЬ 
дгасе іп Ьіз Іірв, іЬе кіпд вЬаіі Ье Ьіз ігіепсі." 
(РГОУЄГЬЗ 22:11, тагдіп) Ткаі теапз ікаі іі 
а т а п Ьав а риге ог ипзетвЬ тоііуе іп \уЬаі 
ЬР СІОЄР, апсі Ьів \УОГС1В іолуагсі Сосі апсі СЬгізі 
аге дгаеіоиз, іЬаі регзоп із опе ої доосі \УШ 
іолуагсі Сосі, апсі ІЬе Кіпд, СЬгіві Левиз, вЬаіі 
Ье Ьів Ргіепсі. А кполуіесіде ої \укаі Сосі апсі 
Скгіві кауе сіопе їог т ап ргосіисез іп іке т а п 
ої риге кеагі а дгеаі сіезіге іо кауе Сосі апсі 
Скгізі їог їгіепсіз. Вгіеііу, ікеп, сопвісіег воте 
ої іке всгіріигев вколуіпд іке іоуіпд-кіпсіпезз 
ої ЛекоуаЬ апсі ої іЬе Ьогсі .Тевиз СЬгізі. 

Ву геазоп ої ІЬе іасі іЬаі Асіат сЬове іо 
сІізоЬеу Сосі апсі ЇО]1О\У іЬе ВЄУІІ Асіат луаз 
З'изіїу зепіепсесі іо сіеаіЬ, апсі іЬе гезиіі іо Ьіз 
сЬіїсІгеп луав іЬаі іЬеу ЛУЄГЄ Ьогп ітрегіееі. 
А11 теп , іЬегеіоге, аге сопсеіуесі іп віп апсі 
Ьогп іп к ^ и і і у . (Рза їт 51:5) "ЛУкегеіоге, ав 
Ьу опе т а п віп епіегесі іпіо іЬе ЛУОГІСІ, апсі 
сіеаік Ьу зіп; апсі зо сіеаіЬ раввесі ироп аіі теп , 
їог ікаі аіі Ьауе віппесі." (Котапз 5:12) ї ї а 
т а п іЬеп сЬоовез іо зиррогі іЬе ВЄУІІ, Ье соиісі 
ПЄУЄГ кауе Сосі їог кіз Ргіепсі. Сосі \уаз ипсіег 
по оЬИдаііоп іо сіо апуіЬіпд іог ітрегіееі т а п , 
іЬе зіппег. Весаизе Сосі і в ІОУЄ, Ье ипвеШвЬіу 
ргоуїсіесі іЬе луау іог ітрегіееі т е п іо Ье гес-
опеііесі іо Ьіт апсі діуеп ап оррогіипііу іо 
оЬіаіп іііе еуегіазііпд аз а дгасіоиз ді і і ; апсі 
ІЬів ргоуізіоп Ье тасіе Ьу апсі ІЬгоидЬ Левив 
СЬгіві, іЬиз ргоуіпд іЬаі Сосі апсі СЬгіві аге 
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іЬе дгеаі апсі еуегіазііпд Ргіепсіз оі аіі ЛУЬО 
луапі іо сіо гідМ. ТЬегеіоге іі ів лугіііеп : "Рог 
Оосі во Іоуесі ІЬе ЛУОГІСІ, іЬаі Ье дауе Ьів опіу 
Ьедоііеп 8оп, ІЬаі ЛУЬОЗОЄУЄГ ЬЄІІЄУЄІЬ іп Ь іт 
вЬопІсі поі регівЬ, Ьиі Ьауе еуегіавііпд іііе." 
(ЛоЬп 3:10) 'Тог ІЬе луадез ої зіп ів сіеаіЬ; 
Ьиі ІЬе дії! ої Оосі із еіегпаї іііе, ІЬгоидЬ Левив 
СЬгізі оиг Ьогсі."—Котапв б: 23. 

ТУ'Ьаі, іЬеп, ів ге-
^иі^есI ої а т а п ІЬаі 
Ье т а у ри і Ь і т в е ї і 
іп Ііпе іо гесеіуе ІЬе 
Ьіеззіпдз ІЬаі Оосі Ьаз 
іп гезегуаііоп їог ІЬе 
оЬесііепі опев ? ТЬе 
т а п тив і іігві ЬЄІІЄУЄ 
ІЬа і Оосі ех із і з апсі 
іЬаі Ье із ІЬе гелуагсі-
ег ої ІЬет ІЬаі зеек 
Ь і т апсі ЗЄГУЄ к і т 
ипвеШвкІу (НеЬгелуз 
11: 6), апсі Ье тив і ЬЄ
ІІЄУЄ іЬаі Лезив СЬгіві 
ів Ьів Еес і еетег апсі 
8ау іог . ї ї іЬе т а п 
сЬоовев іо ЬЄІІЄУЄ СОСІ 
апсі СЬгізі, апсі іо риі 
Ьітзеїі оп ІЬе зісіе ої 

Оосі апсі СЬгізі, іпзіеасі оі гетаіпіпд оп іЬе зісіе 
оі ІЬе БЄУІІ, іЬаі ЗЬОЛУЗ Ьіз Ьеагі із гідЬі іо
луагсі Оосі. ТЬаі із поі і^иіг іпд уегу тисЬ оі 

Сіігізііапііу 
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апу Ьопезі т а п . А11 висЬ вЬоиІсІ луапі іо Ье оп 
іЬе зісіе оі (тосі апсі СЬгізі. І і Сосі луоиісі сот
реї т е п іо ЬЄІІЄУЄ оп Ь і т апсі СЬгізі Левиз, 
іЬаі луоиісі поі іеауе іЬе та і і ег іо іЬе сЬоісе 
оі т а п . Виі Сосі сіоез поі сотреї т а п іо ЬЄ
ІІЄУЄ. Не Ьгіпдв т а п іасе іо Іасе ЛУІІЬ П І З 
ігиіЬ апсі ВЬОЛУЗ т а п луЬаі ргоуівіоп Сосі Ьаз 
тасіе Іог Ьіт , апсі іЬиз Ье аіїогсіз т а п ІЬе 
оррогіипііу іо ехегсізе ігееіу Ьіз сЬоісе. II іЬе 
т а п сЬоовев іо іигп авісіе і г о т Сосі апсі ЗЄГУЄ 
іЬе ВЄУІІ апсі іЬе ВЄУІГЗ геїідіоиз адепіз, Ье 
іЬегеЬу сіергіуєз Ьітвеїі оі Сосі'з Іауог. Ні я 
Іігзі віер ів іо веек іЬе Ьогсі апсі вегуе Ь і т ; 
апсі і і Ье сіоез поі сіо іЬів Ье аЬісІев ипсіег іЬе 
ВЄУІГЗ гиіе апсі іЬе лугаіЬ оі Сосі. Еог іЬів 
геавоп іі із лугіііеп: "Не іЬаі ЬеііеуеіЬ оп іЬе 
8оп ЬаіЬ еуегіазііпд іііе; апсі Ье іЬаі ЬеііеуеіЬ 
поі ІЬе 8оп зЬаіі поі вее іііе; Ьиі іЬе лугаіЬ 
оі Ооа аЬіаеіЬ оп Ьіт."—ЛоЬп 3: 36. 

Нолу Ліііегепііу геїідіоиз огдапігаііопз орег
аіе іолуага т а п ! ТЬе Еотап СаіЬоііс геїідіоиз 
вувіет Ьав а Іопд апа луіскеа гесога оі іогіиге 
іпйісіеа ироп т е п іо сотреї і кет іо ЬЄІІЄУЄ 
луЬаі іЬаі геїідіоив зузіет іеасЬев. Гаїзеїу іЬаі 
геїідіоив вувіет сіаітз іо гергевепі Ооа, уЛіеп 
іп іасі іі із Ооа'з епету апЛ іЬе гергезепіаііуе 
оі іЬе ВЄУІІ. ТЬе т а п зеекіпд сопзоіаііоп епіегз 
іЬе Ьиііаіпд саііса іЬе СаіЬоііс сЬигсЬ "саіЬе-
агаї", апа аз Ье епіегз Ье із гедиігеа іо до 
ІЬгоидЬ сегіаіп Іогтз апЛ сегетопіез апа іо 
риі Ьіз топеу іп іЬе Ьох, апа іЬеп Ье Пзіепв 
іо зоте Ьагапдие апа ів іоіа, і і Ье Іаііз іо ао 
луЬаі іЬе еіегду іеіі Ь і т Ооа ЛУШ рипізЬ Ь і т ; 
апЛ Іог Іеаг Ье оЬеуз луЬаі іЬе СаіЬоііс зузіет 
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іеаеЬез. ТЬегеіоге Оосі зауз ої зисЬ: "ЛУЬеге-
їоге іЬе Ьогсі заісі, РогазтисЬ аз ІЬіз реоріе 
сігалу пеаг т е ЛУІІЬ ІЬеіг тоиіЬ, апсі ЛУІІІІ іЬеіг 
іірз сіо Ьопоиг т е , Ьиі Ьауе гетоуесі іЬеіг 
Ьеагі іаг і г о т т е , апсі іЬеіг іеаг іолуагсі т е 
із іаидЬі Ьу іЬе ргесері оі теп."—ІзаіаЬ 2 9 : 1 3 . 

Аге іЬозе сіегдутеп ЛУЬО іеасЬ іЬе ргесеріз 
оі т е п уоиг Ігіепсіз, апсі іЬе ігіепсі оі Оосі? 
N0, ІЬеу аге поі; Ьиі, оп іЬе сопігагу, іЬеу аге 
епетіез оі Оосі, аз іі із лугіііеп: "ЛУЬОВОЄУЄГ 
іЬегеіоге ЛУІІІ Ье а Ігіепсі ої ІЬе ЛУОГІСІ ІЗ іЬе 
епету оі Оосі." (Латез 4 : 4) ТЬе ЄУІСІЄПСЄ Ьеге-
іоїоге ехатіпесі ЗЬОЛУЗ ІЬаі іЬе СаіЬоііс зузіет 
із а рагі ої іЬе луіскесі ЛУОГІСІ апсі ІЬегеіоге іЬе 
епету ої Оосі. II уои зиррогі ап огдапігаііоп 
ог СГОЛУСІ іЬаі аге епетіез ої Оосі, іЬеп уои сап-
поі Ьауе іЬе Ьогсі СОСІ апсі СЬгізі Лезиз їог 
уоиг Ігіепсіз. Л\7Ьаі, іЬеп, т и з і а т а п сіо ЛУЬО 
із іп а геїідіоиз огдапігаііоп? ТЬе Всгіріигез 
апзлуег: 'Соте оиі оі Ьег апсі Ье зерагаіе і г о т 
Ьег, Іезі уо рагіаке оі Ьег зіпз апсі гесеіуе оі 
Ьег ріадиев/ ЛУЬІСЬ зЬаіі Ьеіаіі Ьег аі Агтадесі
сіоп.—2 СогіпіЬіапз 6 : 1 6 - 1 8 ; Кеуеіаііоп 1 8 : 4. 

СЬгізі Л"евиз із іЬе Ргіепсі ої еуегуопе ЛУЬО 
ігіез іо сіо гідЬі. Не регтіііесі Ьітзеїі іо Ье 
риі іо ап ідпотіпіоиз сіеаіЬ іЬаі Ье т ідЬі ге-
сіеет т а п і г о т іЬе гезиііз ої зіп апсі сіеаіЬ. 
Рготріесі Ьу ІОУЄ Л"евиз дауе Ьіз іііе а гапзот 
ргісе їог аз т а п у аз ЬЄІІЄУЄ оп Ь і т апсі ЗЄГУЄ 
Ьіт. (МаііЬелу 2 0 : 2 8 ; ЛоЬп 1 0 : 1 0 ) А зЬеер 
із ап оЬесІіепі апітаї апсі із изесі аз а вутЬої 
ої іЬове ЛУЬО Ьеаг іЬе Ьогсі апсі оЬеу Ьів уоісе. 
ТЬегеіоге заісі Тевиз: "І а т іЬе доосі зЬер-
Ьегсі, апсі кполу т у зкеер, апсі а т кполуп ої 
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тіпе. Ав іЬе ЕаШег кполуеік т е , єуєп во кполу 
І Іке РаіЬег; апсі І Іау СІОЛУП т у іііе іог іке 
зЬеер. Апсі оікег зЬеер І кауе, лукіск аге поі 
ої ікіз їоісі: і к е т аізо І т и з і Ьгіпд, апсі ікеу 
зкаїї Ьеаг т у уоісе; апсі ІЬеге вЬаіі Ье опе їоісі, 
апсі опе зЬерЬегсі."—ЛоЬп 10:14-16. 

ТЬиз їог ІОУЄ апсі іп Іоуіпд оЬесііепсе іо 
Л"еЬоуаЬ СЬгізі Лезиз Ьгіпдз іЬозе ЛУЬО оЬеу 
Ь і т іпіо Сосі'з їоісі, іЬе ріаее ої заіеіу. ТЬозе 
ЛУЬО іЬиз ЬЄІІЄУЄ оп іЬе Ьогсі Лезиз СЬгізі Ье 
сопзісіегз ігіепсіз, апсі іі луаз їог іЬезе іЬаі Ье 
дауе Ьіз Ніе. "Огеаіег ІОУЄ ЬаіЬ по т а п іЬап 
ікіз, іЬаі а т а п Іау СІОЛУП ЬІЗ Іііе їог Ьіз 
ігіепсіз." (ЛоЬп 15:13) А т а п т а у Ьауе Лезиз 
їог Ьіз ігіепсі оп сопсііііоп ої Ьіз оЬесііепсе: 
"Уе аге т у ігіепсіз, і і уе сіо луЬаізоеуег І сот
тапсі уои."—ЛоЬп 15:14. 

А і і т е ої дгеаі сгізіз Ьаз соте, Ьесаизе іЬезе 
аге іЬе "Іазі сіауз" апсі Ьепсе ІЬе і і т е ої Сосі'з 
гескопіпд луіік Ьіз епетіез. Сосі із ІЬегеіоге 
Ьгіпдіпд іо іЬе аііепііоп ої іЬе реоріе іЬе ігиіЬ 
аз ехргевяіу зеі іогіЬ іп Ьіз \Уогс1, іЬе ВіЬІе, 
іо іЬе епсі іЬаі аіі т е п іЬаі аге ої доосі ЛУІІІ 
іолуагсі Сосі ЛУЬО сіезіге іо сіо гідЬі, апсі ЛУЬО 
Ьаіе луіскесіпезз, т а у кауе іке оррогіипііу ої 
Ьгеакіпд алуау і г о т Йаіап'з огдапігаііоп апсі 
іакіпд ікеіг зіапсі оп іке зісіе ої Сосі апсі СЬгізі. 
А11 іЬе (Зсгіріигаї ЄУІСІЄПСЄ апсі іЬе іпсІізриіаЬІе 
їасіз ЗЬОЛУ ІЬаі іЬе і і т е ої іЬе єхесиііоп ої 
Сосі'з уепдеапее адаіпзі аіі луіскесіпезз із аі 
Ьапсі. 8аіап іЬе епету із адаіпзі аіі регзопз 
ЛУЬО сіезіге іо ЗЄГУЄ Сосі, апсі Ьепсе аіі ЛУЬО 
іаке ікеіг зіапсі оп іке вісіе ої іЬе ЬОГСІ аге 
"поі сіезігесі" Ьу іЬе БЄУІІ апсі Ьіз геїідіоиз 
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ргасііііопегз оп еагіЬ. І і ів адаіпві; іпове луіскесі 
опев ікаі (тосі ів доіпд іо ехргевз пів лугаіЬ. 
ТЬегеіоге ЛеЬоуаЬ зауз іо іке реоріе оі доосі 
ЛУІІІ: "Сгаікег уоигвеїуез іодеікег, уеа, даікег 
іодеіЬег, О паііоп поі сіевігесі: Ьеіоге іке сіе-
егее Ьгіпд іогіЬ, Ьеіоге іЬе сіау разз ав іЬе 
сЬаї£, Ьеіоге іЬе іїегсе апдег ої іЬе Ьогсі соте 
ироп уои, Ьеіоге іііе сіау ої іЬе Ьогсі'з апдег 
соте ироп уои."—2ерЬапіаЬ 2:1, 2. 

ЛуТгу даіііег уоигзеїуев іодеіЬег! ТЬаі уои 
т а у іЬиз ісіепііїу уоигвеїуез аз Ьеіпд оп іЬе 
зісіе ої Сіосі. ТЬеп лукаі т и з і уои сіо ? ТЬе Ьогсі 
апвлуегв: "8еек уе іке Ьоію, аіі уе теек ої іке 
еагік, ЛУЬІСЬ Ьауе лугоидЬі Ьіз з'исідтепі [ав 
соттапсіесі]; зеек гідЬіеоизпевв, зеек теек-
пезв; іі т а у Ье уе зЬаіі Ье Ьісі іп іЬе сіау ої 
іЬе Ьогсі'з апдег."—2ерЬапіаЬ 2: 3. 

Но\у т а у опе "веек гідкіеоизпезз" ? Ву сіііі-
депііу авсегіаіпіпд уукаі ів гідкі; апсі іків опе 
сіоез Ьу веагсЬіпд Сгосі'з ЛУогсІ апсі іЬаі \уЬіс.Ь 
іЬе Ьогсі Ьаз ргоуісіесі їог іЬе ипсіегвіапсііпд 
ої Ьів "\Уогс1: "ТЬе Іалу ої ІЬе Ьогсі із регіесі, 
сопуегііпд іЬе зоиі: іЬе іезіітопу ої ІЬе Ьогсі 
із виге, такіпд ЛУІВЄ іке вітріє: іЬе віаіиіез 
ої іЬе Ьогсі аге гідЬі, гез'оісіпд іЬе Ьеагі; іЬе 
соттапсітепі ої іЬе Ьогсі із риге, епІідЬіепіпд 
іЬе еуез: іЬе іеаг ої іЬе Ьогсі із сіеап, епсіиг-
іпд їог ЄУЄГ: іЬе зисідтепіз ої іЬе Ьогсі аге 
ігие апсі гідЬіеоиз аііодеіЬег. Моге іо Ье сіе
вігесі аге іЬеу іЬап доЙ, уеа, ікап тисЬ і т е 
доИ; з\уееіег аізо іЬап Ьопеу апсі іЬе Ьопеу-
сотЬ. Могеоуег, Ьу іЬет із іЬу зегуапі \уагпес!: 
апсі іп кееріпд ої і к е т ікеге із дгеаі гелуагсі." 
(Рваїт 19:7-11) Мап т и з і Ье диісіесі іп ІЬе 
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гідЬі луау, апсі іЬе опіу гідЬі диісіе із Оосі'з 
УУогсі; аз іі із лугіііеп: "ТЬу ЛУОГСІ ІЗ а і а т р 
ипіо т у іееі, апсі а НдЬі ипіо т у раіЬ."— 
Р з а ї т 119:105. 

НОЛУ т а у а т а п "зеек теекпезз"? "Меек-
пезз" теапз Ьеіпд іеасЬаЬіе апсі Ьауіпд а сіе
зіге апсі луііііпдпезз іо іеагп. Опе т и з і сіііі-
депііу зеек іо Іеагп лукаі із сопіаіпесі іп іке 
УУогсї ої Оосі. Вкаїі іке т а п ікиз зеекіпд теек-
пезз Ье диісіесі Ьу лукаі оіЬег т е п зау! N0; 
Ьесаизе аіі т е п аге ітрегіееі апсі по тап ' з 
оріпіоп ог іеасЬіпд пог ІЬаі іаидЬі Ьу огдапі
гаііопз із гідЬі. Опіу іЬе УУогсї ої Оосі із іЬе 
ігие апсі соггесі диісіе. УУе аге поі іо риі оиг 
ігизі іп теп , Ьиі іо ігизі іп ІЬе Ьогсі; аз іі із 
лугіііеп: "Риі поі уоиг ігизі іп ргіпеез, пог 
іп іЬе зоп ої т а п , іп ЛУЬОШ іЬеге із по Ьеір." 
—Рза їт 146:3. 

ї ї а т а п із іЬе ігіепсі ої Оосі апсі оЬеуз Оосі, 
ЛУІІІ Оосі диісіе Ь і т іп іЬе гідЬі луау? Уез; апсі 
ІЬе апзлуег оі іЬе Ьогсі такез ікіз зиге: "Тке 
теек ЛУІІІ ке диісіе іп іисідтепі, апсі іке теек 
ЛУІІІ ке іеасЬ Ьіз луау." (Рза ї т 25: 9) II а т а п 
сіезігсз іо Ье іаидЬі апсі Іесі іп іЬе гідЬі луау 
апсі Ье ігизіз іп іЬе Ьогсі апсі Іоііолуз іЬе Ьогсі'з 
іпзігисііопз, Ье із сегіаіп іо гесеіуе іЬе Ьіезз-
іпд оі іЬе Ьогсі. II Ье ІОІІОЛУЗ іЬе іеаеЬіпдз оі 
зоте геїідіоиз огдапігаііоп, аіі ої ЛУЬІСЬ іеаеЬ
іпдз аге Ьазесі ироп ігасііііоп, іЬаі т а п із сег
іаіп іо іаіі іпіо сііе сііісЬ. II із а сазе ої іЬе 
Ьііпсі Іеасііпд іЬе Ьііпсі, апсі ІЬе БЄУІІ деіз іЬе 
ЛУЬОІЄ СГОЛУСІ.—МаііЬелу 15:14. 

ТЬе геазоп ПОЛУ еіеагіу арреагз аз іо луЬу 
геїідіопізіз ігу іо кеер іке реоріе іп ідпогапсе 
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ої іііе ВіЬІе апсі Ьоокз ікаі ехріаіп іке ВіЬІе, 
апсі ІЬаі геавоп ів, Ьесаиве іке ВіЬІе сопсіешпв 
аіі геіідіоп апсі аіі ігасіШопв ої теп , апсі іке 
ВіЬІе аіопе такев сіеаг Ше раіЬлуау оі" гідЬі-
еоивпевв. ТЬе ВЄУІІ апсі Ьів адепів а і і етр і іо 
ЛУІІЬЬОІСІ іЬе ВіЬІе і гот іЬе реоріе, Іеві іЬе 
реоріе вЬоиІсІ Іеагп іЬе ІгиіЬ апсі іЬеп Йее і г о т 
іЬе ВЄУІІ геїідіоив огдапігаііопв апсі йпсі геї-
иде іп іЬе Ьогсі. ТЬове ЛУЬО ІОУЄ іЬе Ьогсі, апсі 
ЛУІІО аге ПОУУ оЬесІіепі іо Оосі апсі СЬгіві Левив, 
аге доіпд і г о т ріаее іо ріаее саггуіпд іо іЬе 
реоріе Ьоокз апсі оіЬег риЬІісаііопв іо аісі іЬе 
реоріе ої доосі \УШ іо Іеагп луЬаі із Сосі'з риг
рове аз ехргевзесі іп Ьів УУогсї. ТЬе ВЄУІІ апсі 
Ьіз адепів регзесиіе аіі луЬо іЬиз ЗЄГУЄ ЛеЬоуаЬ 
ав Ьіз луііпевзев, Ьесаизе ІЬе ВЄУІІ ІЗ СОСІ'В 
епету, апсі іЬе ВЄУІІ апсі геїідіоиз вузіетз аге 
епетіез ої іЬозе ЛУЬО ІОУЄ апсі сіезіге гідЬіеоиз-
певз. ЛеЬоуаЬ'в луііпевзев сіо поі саггу іЬе ігиіЬ 
іо іЬе реоріе їог ІЬеіг олуп зеШзЬ аддгапсііге-
тепі , Ьиі іЬеу сіо зо іп оЬесііепсе іо Сосі'з сот
тапсітепі ; апсі Сосі соттапсів іЬаі луогк іо Ье 
сіопе Ьесаиве ої Ьіз ипвеїйвЬпезз, іо діуе ІЬе 
реоріе іЬе оррогіипііу іо Іеагп іЬе ігиіЬ апсі 
деі іп ііпе їог іЬе Ьіевзіпдз Ье Ьаз ргоуісіесі. 
ТЬиз Сосі із зЬолуіпд іЬаі Ье апсі СЬгізі Лезиз 
аге іЬе еуегіазііпд Ггіепсіз ої аіі луЬо сіііідепііу 
ігу іо сіо гідЬі. Уоиг оррогіипііу із ПОЛУ аї-
їогсіесі іо сЬоове луЬот уои луііі ВЄГУЄ. 

В Ь Е З З ^ О З 
ТЬе Ьаіііе ої іЬе дгеаі сіау ої Сосі Аітідкіу 

ЛУІІІ Ье зо іеггіЬІе іЬаі по Ьитап ЛУОГСІЗ сап 
ас^иа іе іу сіезсгіЬе іі. "УУІІЬ аіі іЬе паііопв 
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йдкііпд атопдзі ікетзекуев іі луоиісі Ье Ьасі 
епоидк; Ьиі ЛУЬЄП іЬе Ьогсі іакез рагі іп ікіз 
сопйіеі апсі іЬе їогсез ої Ьеауеп йдЬі адаіпзі 
аіі ипгідЬіеоизпевз, аіі іЬе паііопз аге сегіаіп 
іо їаіі. Ву Ьіз ргорЬеі іЬе Ьогсі зауз ої іЬаі 
і і т е : "Соте пеаг, уе паііопз, іо Ьеаг; апсі 
Ьеагкеп, уе реоріе; іеі ІЬе еагіЬ Ьеаг, апсі аіі 
іЬаі із ікегеіп; іке ЛУОГІСІ, апсі аіі ікіпдв іЬаі 
соте іогіЬ ої іі. Еог іЬе іпсіідпаііоп ої іЬе 
Ьогсі із ироп аіі паііопз, апсі Ьіз їигу ироп 
аіі іЬеіг агт іез ; Ье ЬаіЬ иііегіу сіезігоуесі ікет , 
Ье ЬаіЬ сіеііуегесі іЬет іо іЬе віаидкіег. ТЬеіг 
зіаіп аізо зЬаіі Ье сазі оиі, апсі іЬеіг зііпк зкаїї 
соте ир оиі ої ікеіг еагсазез, апсі іке тоип-
іаіпз зкаїї Ье теїіесі \УІІЬ іЬеіг Ьіоосі. Апсі аіі 
іЬе Ьозі ої Ьеауеп зЬаіі Ье СІІВЗОІУЄСІ, апсі іЬе 
Ьеауепз зЬаіі Ье гоїіесі іодеіЬег аз а зсгоіі: апсі 
аіі іЬеіг Ьозі зЬаіі їаіі СІОЛУП, аз іЬе Іеаї їаіі-
еіЬ оїі і г о т ІЬе уіпе, апсі аз а їаіііпд йд і г о т 
іЬе йд ігее. Тог т у ЗЛУОГСІ зЬаіі Ье ЬаіЬесІ іп 
Ьеауеп."—ІзаіаЬ 34:1-5. 

АП іЬе луагз сотЬіпесі іЬаі Ьауе ЄУЄГ айісіесі 
тапкіпсі саппоі Ье сотрагесі іо луЬаі Агтадесі
сіоп ЛУІІІ Ьгіпд ироп іЬе ЛУОГІСІ іп іЬе луау оі 
ігоиЬІе. Сопсегпіпд іЬаі і і т е Лезиз зауз іЬаі 
іЬе ігіЬиІаііоп ЛУІІІ Ье зисЬ аз ПЄУЄГ Ьеіоге луаз 
кполуп. (МаііЬелу 24:21) N0 Ьитап ролуег сап 
ргоуісіе апу ріаее ої заіеіу Іог т а п сіигіпд іЬаі 
і і те , Ьиі Сосі сап ргоуісіе а ріаее оі сотріеіе 
зесигііу. "ТЬои, Ьогсі, опіу такез і т е СІЛУЄІІ іп 
заіеіу." (Рза їт 4:8) І і ЛУІІІ Ье а геаі Ьіеззіпд 
іо Ьауе висЬ заіеіу іп іЬаі іеггіЬІе огсіеак Апсі 
ллііо сап кауе іке авзигапсе ої виск зесигііу? 
Лекоуак апзлуегз ікаі ^иев^іоп іп ікеве луогсіз: 
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"Зеек гідкіеоизпєзз, зеек теекпезз; іі т а у Ье 
уе зкаїї Ье кісі іп іке сіау ої іке Ьогсі'з апдег." 
(2еркапіак 2:3) ТЬаі із а дгеаі Ьіеззіпд їог 
лукіск опе зЬоиІсІ діасіїу Іоок їоглуагсі: "Тке 
пате ої іке Ьогсі із а зігопд ІОЛУЄГ; іке гідкі-
еоив гиппеіЬ іпіо іі, апсі із ваїе." (РГОУЄГЬЗ 
18:10) "УУІІОВО риііеіЬ Ьіз ігиві іп іЬе Ьогсі 
зЬаіі Ье заїе."—РГОУЄГЬЗ 29:25. 

УУЬеп Оосі іоок іке Ізгаеіііез іпіо Раіезііпе 
Ье саизесі сегіаіп сіііез іо Ье веі азісіе апсі рго-
уісіесі ав а ріаее ої ваїеіу їог іЬозе луко ЛУЄГЄ 
іп сіапдег ої сіеаіЬ Ьу геавоп ої Ьауіпд иплуіі-
ііпдіу соттіііесі а дгеаі лугопд, апсі іЬове сіііез 
ЛУЄГЄ сіевідпаіесі "сіііез ої геїиде". УУкеп а т а п 
Йесі іо опе ої іЬозе сіііез їог заіеіу, аз іопд 
аз Ье гетаіпесі луіікіп ІЬе Ьоипсів ої іЬе сііу 
ої геїиде по опе соиісі Ьагт Ьіт . (ІЧитЬегз 
35:6-33) ТЬе сіііез ої геїиде ЛУЄГЄ іурісаі ої 
Оосі'з дгеаі огдапігаііоп, ої ЛУЬІСЬ СЬгізі Лезиз 
із тасіе ІЬе Неасі. (1 СогіпіЬіапз 10:11; Не
Ьгелуз 10:1) Аі іЬе ргезепі і і те , ЛУЬЄП опе Йеев 
і г о т іЬе БЄУІГВ огдапігаііоп, ЛУЬЄГЄ Ье Ьаз 
иплуііііпдГу соттіііесі лугопд адаіпзі Оосі апсі 
адаіпзі т а п , Ье іЬив Йеез Ьу іакіпд Ьіз віапсі 
йгт іу оп іЬе вісіе ої Оосі апсі СЬгіві Тевиз, Ье-
Нелдпд оп апсі ігивііпд іп іЬе Ьогсі апсі вегуіпд 
Ь і т ; апсі ії Ье гетаіпз ігие апсі ЇаііЬїиі іо Оосі 
апсі СЬгізі, Ье Ьаз іЬе рготізе ої іЬе ргоіесііоп 
ЛУЬІСЬ ТеЬоуаЬ Оосі Ьаз ргоуісіесі, апсі іЬеге Ье 
т а у Ье зееиге і г о т аіі Ьагт сіигіпд іЬе Ьаіііе 
ої ІЬе дгеаі сіау ої Оосі АІтідЬіу, апсі іЬив Ье 
саггіесі ІЬгоидЬ іЬаі дгеаі ігоиЬІе апсі Ье іп 
Ипе їог іЬе Ьіеввіпдз іЬаі зЬаіі Ье тіпізіегесі 
ипіо іЬе реоріе Ьу іЬе Ьогсі ЛУЬЄП іЬаі дгеаі 
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апсі іегтіЬІе з іогт із оуеграві. Не т и з і гетаіп 
ІаііЬіиІІу іп іЬе Ьогсі'з огдапігаііоп, апсі поі 
сіерагі ІЬегеігот; апсі іпаі теапз , Ье т и з і 
зіапсі Гігтіу апсі ІаііЬіиІІу оп іЬе зісіе ої Оосі 
апсі СЬгізі Лезиз, апсі ІОУЄ, ЗЄГУЄ апсі оЬеу Сосі. 

Реасе із апоіЬег іттесііаіе Ьіеззіпд іо іЬозе 
ЛУЬО іаке іЬеіг зіапсі луЬоІІу оп іЬе зісіе ої Сосі 
апсі Скгізі апсі ЛУЬО сопііпие іо ігизі луЬоІІу 
іп іке Ьогсі апсі іо ЗЄГУЄ Ь іт . Атопд іЬе рге-
сіоив рготівев лугіііеп іо іЬове ЛУЬО ЗЄГУЄ СОСІ 
із іЬіз опе: "ТЬои ЛУІІІ кеер Ь іт іп регіесі 
реасе, ЛУЬОЗЄ тіпсі із зіауесі оп іЬее; Ьесаизе 
Ье ігизіеіЬ іп іЬее. Тгизі уе іп ІЬе Ьогсі їог 
ЄУЄГ: ЇОГ іп іЬе Ьогсі ЛІНОVАІІ із еуегіазі
іпд вігепдіЬ."-—ІваіаЬ 26: 3,4. 

ЛУІіеп іЬе Ьаіііе оі Агтадесісіоп із сіопе апсі 
аіі іЬе луіскесі аге сіевігоуесі, реасе ЛУІІІ ікеп 
аЬісіе Іог еуег, Ьесаиве іЬе дгеаі "Ргіпсе ої 
Реасе" ЛУІІІ гиіе апсі "ої Ьіз доуегптепі апсі 
реасе іЬеге зЬаіі Ье по епсі". (ІзаіаЬ 9: 7) ТЬозе 
ЛУЬО аге іЬеп луііЬ Оосі'з огдапігаііоп апсі ипсіег 
Ьів гідЬіеоиз доуегптепі ЛУІІІ сопііпие іп реасе. 

Кедепегаііоп із опе ої іЬе дгеаі луогкз ікаі 
ЛУІІІ Ье регіогтесі Ьу іЬе Ьогсі Левив СЬгіві 
сіигіпд Ьіз іЬоизапсі-уеаг геідп. (Кеуеіаііоп 
20:4,6) ТЬаі теапз іЬе ирііїііпд ої оЬесііепі 
опез ої тапкіпсі апсі іке Ьгіпдіпд ої зисЬ ир 
іо а зіаіе оі регіесііоп оі Ьосіу апсі тіпсі. Оосі 
сгеаіесі іЬе еагіЬ Іог т а п , апсі Ье сгеаіесі т а п 
іог іЬе еагіЬ. (ІзаіаЬ 45:12,18) Іп огсіег іог 
т а п іо епдоу ІЬе Ьіезвіпдз оі ІЬе еагіЬ іогеуег 
Ье тив і ІІУЄ ЇОГЄУЄГ іп ЬеаІіЬ апсі Ьарріпезв. 
Вїскпевз апсі сіеаіЬ аге епетіез оі т а п . Агта 
десісіоп ЛУІІІ сіезігоу аіі ІЬе УІвіЬІе епетіез, апсі 
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іп іЬе геідп оі СЬгіві віскпевз апсі сіеаіЬ ЛУШ 
Ье с1е8ігоуесі; аз іі із лугіііеп: "Еог Ье т и з і 
геідп, іШ Ье ЬаіЬ риі аіі епетіез ипсіег Ьіз 
іееі. ТЬе іазі епету іЬаі зЬаіі Ье сіезігоуесі 
із сіеаіЬ." (1 СогіпіЬіапз 15:25,26) \УііЬ аіі 
епетіез оиі ої іЬе луау, іпсіисііпд сіеаіЬ, аіі 
іеаг ЛУІІІ Ье допе апсі по опе ЛУІІІ Ье іп сігеасі 
ої апу епету. 

Мапу аге іЬе тагуеіоиз Ьіеззіпдз іо Йолу іо 
іЬозе ої Ьитапкіпсі луко ІОУЄ апсі оЬеу Сосі 
апсі Ьіз кіпдсіот, апсі атопдзі ікозе дгеаі Ьіезз
іпдз, апсі іЬаі лукіск із іЬе сЬіеі опе іо т а п , 
із іііе іп Ьарріпезз. 'Ьіїе із іЬе дііі ої Сосі 
ІЬгоидЬ Лезиз СЬгізі оиг Ьогсі/ (Котапз 6: 23) 
N0 опе сап гесеіуе іЬе Ьепейі ої а дііі, ЬОЛУ
ЄУЄГ, ипіезз Ье ассеріз іЬе дііі оп іке і егтз 
діуеп; апсі іЬаі теапз іЬаі іЬозе ої тапкіпсі 
луко гесеіуе іке Ьіеззіпдз ої еуегіазііпд Иїе 
і г о т Сосі ІЬгоидЬ СЬгізі Лезив т и з і Ье їиііу 
оЬесііепі іо Сосі апсі СЬгізі. То Ьауе Іііе еуег
іазііпд іп ЬеаІіЬ, зігепдіЬ, реасе апсі Ьарріпезз, 
апсі іо кполу Сосі апсі Скгізі Левиз апсі зегуе 
ікет , із іке дгеаіезі Ьіеззіпд апу сгеаіиге соиИ 
еп]оу. АП ої ікозе Ьіеззіпдз ЛУІІІ гевиїі іо іЬозе 
ЛУЬО кполу, ІОУЄ апсі оЬеу Сосі апсі Ьіз Кіпд; 
аз Л~езив віаіесі: "ТЬів ів Иїе еіегпаї іЬаі ІЬеу 
т ідЬі кполу ікее іке опіу ігие Сосі, апсі Левиз 
Скгізі лукот ікои Ьаві зепі." (ЛоЬп 17:3) Сосі 
апсі СЬгізі Тезиз ЛУІІІ Ье іЬе еуегіазііпд Егіепсів 
ої оЬесііепі т е п апсі ЛУІІІ тіпівіег Ьіеззіпдз іо 
зисЬ оЬесііепі опез ЛУІіЬоиі епсі. 

АП іЬезе Ьіевзіпдз соте ав а дгасіоиз дііі 
апсі аге іЬегеіоге рготріесі епіігеїу Ьу ІОУЄ. 
Опіу іЬе ВЄУІІ, іЬе дгеаі епету, апсі Ьіз адепів, 
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іЬе геїідіопз огдапігаііопз, сопісі а і і е тр і іо сіе-
ргіуе т е п оі зисЬ тагуеіоиз Ьіеззіпдз ог іо 
кеер іЬет іп ідпогапсе ої луЬаі (3 осі Ьаз рго-
уісіесі їог іЬозе ЛУЬО кполу апсі ЗЄГУЄ к і т . ТЬеге
іоге лукеп аіі ої іЬезе епетіез аге їог ЄУЄГ 
гетоуесі, іЬе оЬесііепі опез ЛУІІІ СІЛУЄІІ луіік іЬе 
Ьогсі, іЬеіг дгеаі Ргіпсе апсі Неірег, апсі поіЬ
іпд ЛУІІІ іпіегїеге ЛУІІЬ іЬеіг Ьоипсіїезз Ьіеззіпдз 
апсі еіегпаї Ьарріпезз. 

ЛеЬоуаЬ Оосі Ьаз діуеп Ьіз зпге апсі ипїаіі-
іпд \¥огс1 іЬаі Ье ЛУІІІ т аке іке еагік а діогіоиз 
ріаее, іп лукіск регіесі т а п т а у СІЛУЄІІ ЇОГ ЄУЄГ : 
"Тке діогу ої ЬеЬапоп зЬаіі соте ппіо іЬее, 
іЬе йг ігее, іЬе ріпе ігее, апсі іЬе Ьох іодеіЬег, 
іо Ьеаиііїу іЬе ріаее ої т у вапсїиагу; апсі І 
ЛУІІІ т а к е іЬе ріаее ої т у іееі [іЬе еагіЬ] 
діогіопз."—ІзаіаЬ 60:13; 66:1. 

ТЬаі теапз іЬаі еуегуіЬіпд ЛУІІІ Ье гетоуесі 
І гот іЬе еагіЬ іЬаі т а г з ііз Ьеаиіу, реасе апсі 
Ьарріпезз. І і із іЬе епетіез оі Оосі апсі гідЬі-
еоизпезз іЬаі т а к е іке еагік ПОЛУ а ріаее ої 
дгеаі зогголу. Ткове луко сіезіге іо зіапсі Ьу іЬе 
епетіез ЛУІІІ до ЛУІІЬ 8аіап апсі аіі оіЬег епетіез 
іпіо еуегіазііпд сіезігисііоп, апсі іЬозе ЛУЬО ге
т а і п оп іЬе Ьогсі'з зісіе ЛУШ Ье іп а сіеап еагіЬ. 
А11 іЬе ипзсеп егеаіигез ЛУІІІ Ье сіеап апсі Ьоіу, 
апсі аіі уізіЬІе опез ЛУІІІ Ье сіеап апсі риге. 8ігіїе, 
Ьаігесі, Ш ЛУІІІ, таїісе апсі лугопдеіоіпд ЛУІІІ Ье 
епіігеїу ипкполуп, апсі аіі іЬе луіскесі ЛУІІІ Ье їог 
ЄУЄГ оиі ої іЬе т е т о г у ої т а п . (Рваїт 109:15) 
"ТЬе пате ої іЬе луіскесі вкаїі гоі" (РГОУЄГЬЗ 
10: 7); ЛУЬІСЬ теапз іЬаі іЬе луіскесі ЛУІІІ поі Ье 
гететЬегесІ аі аіі. Сопсегпіпд іЬе луіскесі іі із 
аізо лугіііеп: "ТЬегеіоге Ьаві іЬои УІЗІІССІ апсі 
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сіезігоуесі іЬет, апсі тасіе аіі іЬеіг т е т о г у іо 
регІзЬ." (ІзаіаЬ 26:14) ТЬе ргезепі-сіау І а т е 
оі сіісіаіогв, дгеаі геїідіопізіз, ЬізЬорз, сагсіі-
паїз, рорез, апсі аіі Ііке зсогпїиі, ЬаидЬіу апсі 
аизіеге т е п ЛУЬО гиіе апсі орргезз іЬе реоріе, 
ЛУІІІ Ьауе допе і г о т іЬе еагіЬ Іог ЄУЄГ, апсі іЬе 
реоріе ЛУІІІ ПЄУЄГ адаіп ЄУЄП іЬіпк оі ікет . І і 
із ап іпсІезсгіЬаЬІе геїіеі іо ПОЛУ кполу Іог а 
сегіаіпіу ікаі зиск луіскесі опез сап ПЄУЄГ адаіп 
айіісі іке еагік, апсі іо кполу ікаі іке реоріе 
ЛУІІІ іЬеп Ье іог ЄУЄГ ігее. ТЬе Ьогсі Ьаз діуеп 
Ьіз \¥огсі іЬаі луіскесіпезз зЬаіі ПЄУЄГ агізе 
адаіп.—ШЬшп 1: 9. 

Цпсіег іЬе рсасеіиі апсі Ьіеззесі геідп ої 
СЬгізі, іЬе гідЬіеоиз Еиіег, іЬе реоріез оі 
еагіЬ ЛУІІІ аЬісіе Іог ЄУЄГ апсі ЛУІІІ Ье зо доу-
Іиі іп іЬе Ьогсі іЬаі іЬеу ЛУІІІ іЬіпк аїлуауз оі 
іке доосіпезз апсі Іоуіпд-кіпсіпезз оі ікеіг дгеаі 
Ргіепсіз, Текоуак Сосі апсі Скгізі Лезиз: "ТЬеу 
зкаїї аЬипсІапіІу иііег іЬе т е т о г у оі іЬу дгеаі 
доосіпезз, апсі зЬаіі зіпд оі іЬу гідЬіеоизпезз. 
ТЬе Ьогсі із дгасіоиз, апсі їиіі ої сотраззіоп; 
зіолу іо апдег, апсі ої дгеаі тегсу. ТЬе Ьогсі 
із доосі іо аіі; апсі Ьіз іепсіег тегсіез аге ОУЄГ 
аіі Ьіз луогкз. А11 ІЬу луогкз зкаїї ргаізе ікее, 
О Ьогсі; апсі іку заіпіз зЬаіі Ьіезз іЬее. ТЬеу 
зЬаіі зреак о£ іке діогу ої іку кіпдсіот, апсі 
іаїк ої іЬу ролуег; іо т а к е кполуп іо іке зопз 
ої т е п Ьіз т ідЬіу асіз, апсі іЬе діогіоиз т а і -
езіу ої Ьіз кіпдсіот. Тку кіпдсіот із ап еуег
іазііпд кіпдсіот, апсі іку сіотіпіоп епсшгеіЬ 
іЬгоидЬоиі аіі депегаііопз."—Рзаїт 145:7-13. 

РаііЬІиі СЬгізііапз, ігиіу апсі зіпсегеїу їоі-
іолуіпд іп іЬе їооізіерз ої СЬгізі Тевиз, апсі 
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ЛУПО аге оЬесііепі іо ІЬе Ьогсі'з еогшпапсітепіз, 
апсі ЛУПО аге ІЬегеіоге вЬолуіпд іогіЬ ІЬе ргаізез 
оі ТеЬоуаЬ апсі Ьіз Кіпд, ПОЛУ епдоу ІЬе реасе 
оі* Оосі ЛУЬІСЬ развеіЬ аіі Ігатап шісіегзіапсііпд. 
(РЬіІірріапз 4 : 7) ОіЬег регзопз іоок ироп ІЬет 
апсі оЬвегуе ЛУІІЬ азіопізЬтепі ІЬе д'оу апсі соп-
іепітепі іЬаі зЬіпез іп ІЬеіг соипіепапее, апсі 
\уопсіег луЬу зисЬ із роззіЬІе \уЬеп ІЬеге із зо 
тисЬ зогголу іп іЬе еагіЬ. ТЬе геазоп із іЬаі 
ТеЬоуаЬ'з луііпеззез кполу ікаі іЬе сіау оі сіеііу-
егапсе із пеаг аі Ьапсі, Ьесаизе СЬгізі Тезиз, 
іЬе дгеаі Беїіуегег, із Ьеге, Ье їог луЬот ігие 
СЬгізііапз Ьауе іопд Іоокесі, Ьоресі апсі ргауесі. 
І і із іЬе і і т е оі гез'оісіпд іог аіі висЬ. ТЬеге
іоге іЬеу Нїі ир іЬеіг уоісев ЛУІІЬ віпдіпд апсі 
ргаізе іо Оосі апсі СЬгізі. ТЬозе ІаііЬіиІ опез 
ЛУШ Ьауе іЬеіг еіегпаї аЬісІіпд ріаее ЛУІІЬ СЬгіві 
Тевиз іп Ьіз кіпдсіот. (Ьике 2 2 : 28-30; Веуеіа-
ііоп 3 : 21) ТодеіЬег ЛУІІЬ Ьоіу апдеіз іЬеу луііі 
зегуе апсі ргаізе іЬе Мові НідЬ іог еуег, діу-
іпд Ьопог іо Ьіз Ьоіу пате . 

Тгие іо Ьіз рготізе, ТеЬоуаЬ Оосі, ІЬгоидЬ 
СЬгізі Тезиз, із ПОЛУ ехіепсііпд 'реасе оп еагіЬ 
іо т е п оі доосі ЛУІІГ (Ьике 2 : 1 4 ) ; апсі зиск 
регзопз оі доосі ЛУІІІ іолуагсі Сосі аге їіееіпд 
І г о т іЬе епету огдапігаііоп апсі Ьазіепіпд іо 
гіпсі геїиде іп іЬе огдапігаііоп оі ІЬе Ьогсі. 
8исЬ аге іЬе "оіЬег вЬеер", луЬот іЬе Ьогсі 
Тевив ів полу даіЬегіпд іпіо Ьів Іоісі. ТЬеу аге 
саііесі "ТопасІаЬв", ЛУЬО Ьауе сіезігесі іо ЗЄГУЄ 
ООСІ апсі Ьауе іоипсі іЬе луау. (2 Кіпдз 1 0 : 1 5 , 1 6 ; 
ТегетіаЬ 3 5 : 6 -10 ,18 ,19) ТЬозе регвопз оі доосі 
ЛУІІІ аге ПОЛУ сотіпд І г о т еуегу Іапсі, кіпсігесі, 
реоріе апсі іопдие, апсі аге гарісіїу іогтіпд іЬе 
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"дгеаі пгаїіііисіе" ІЬаі еЬаІІ ЗЄГУЄ ТеЬоуаЬ яті 
гесеіуе Ьіз Ьіеззіпдз. ТЬеу кполу луко аге ІЬеіг 
ігіепсіз. Еог а іопд ЛУЬІІЄ іЬеу Ьауе сгіесі Ье
саизе ої іЬе т а п у аЬотіпаЬІе іЬіпдз сіопе іп 
іЬе геїідіоиз огдапігаііопз іп іЬе пате ої іЬе 
Ьогсі (Егекіеі 9 : 4 ) ; іЬеу Ьауе Ьшідегесі апсі 
ІЬІГЗІЄСІ їог ігиік апсі гідкіеоизпезз, апсі, Ьау-
іпд соте іо іЬеіг Егієпсіз, ПОЛУ іЬеу зЬаіі Ье 
їеН. "ТЬеу зЬаіі Ьипдег по тоге , пеііЬег іЬігзі 
апу т о г е ; пеііЬег вЬаіі іЬе зип ИдЬі оп іЬет, 
пог апу Ьєаі. Еог іЬе ЬатЬ , тУЬІСЬ ІЗ іп іЬе 
тісізі ої іЬе ІЬгопе, зЬаіі їеесі іЬет, апсі зЬаіі 
Іеасі іЬет ипіо Ііуіпд їоипіаіпз ої луаіегз; апсі 
О-осІ зЬаіі луіре алуау аіі іеагз і г о т іЬеіг еуез." 
—Кеуеіаііоп 7 : 1 6 , 1 7 . 

Вееіпд іЬаі геіідіоп із а ігаисі апсі а зпаге, 
апсі іЬаі іЬеіг заіуаііоп ргосеесіз і г о т Оосі 
ІЬгоидЬ СЬгізі Тезив, іЬеу іаке ікеіг зіапсі 
апсі Мепіііу ікетзеїуез аз ікозе луко зегуе 
Оосі апсі Ьіз кіпдсіот. Ткеу аге сІезсгіЬесі іп 
іЬезе ЛУОГСІЗ: "Аііег іЬіз І ЬеЬеІсІ, апсі, Іо, а 
дгеаі тиііііисіе, ЛУЬІСЬ по т а п соиісі питЬег, 
ої аіі паііопз, апсі кіпсігесіз, апсі реоріе, апсі 
іопдиез, зіоосі Ьеіоге ІЬе ІЬгопе, апсі Ьеіоге 
іЬе ЬатЬ , сІоіЬес! луііЬ ЛУЬІІЄ гоЬез, апсі ра їтз 
іп іЬеіг Ьапсіз: апсі сгіесі ЛУІІЬ а Іоисі УОІСЄ, зау
іпд, Баїуаііоп іо оиг Оосі ЛУЬІСЬ зіііеіЬ ироп 
іЬе ІЬгопе, апсі ииіо іЬе ЬатЬ."—Кеуеіаііоп 
7 : 9 , 1 0 . 

ТЬе апдеіз ої Ьеауеп, апсі аіі іЬе ЇаііЬїиі 
ЛУЬО Ьауе Ьееп гезиггесіесі апсі аге ПОЛУ ЛУІІЬ 
іЬе Ьогсі, ге]оісе ЛУІІЬ іЬе дгеаі тиііііисіе; аз 
іі із лугіііеп: "Апсі аіі іЬе апдеіз зіоосі гоипсі 
аЬоиі іЬе іЬгопе, апсі аЬоиі іЬе еісіегз апсі іЬе 
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їош* Ьеазіз, апсі ІеіІ Ье£оге іЬе ІЬгопе оп 
ІЬеіг £аеев, апсі луогвЬірресІ восі, зауіпд, А т е п : 
Віезвіпд, апсі діогу, апсі луізсіот, апсі ікапкв-
діуіпд, апсі Ьопопг, апсі ролуег, апсі т ідк і , Ье 
ипіо оиг Сгосі £ог еуег апсі ЄУЄГ."—Кеуеіаііоп 
7:11,12. 

II із а І і те о£ з'оу Ьесаизе ІЬе Ьогсі, Тезив 
СЬгізі, із соте апсі полу іі із сіеагіу тасіе іо 
арреаг іЬаі зооп Ье ЛУІІІ ІОГ ЄУЄГ уіпсіісаіе 
ЛеЬоуаЬ'з Ьоіу пате . ТЬе ІаііЬіиІ луііпеззез оі 
ТеЬоуаЬ оп еагіЬ ПОЛУ ЛУІІЬ ЄУЄГ іпсгеавіпд доу 
сопііпие іо до аЬоиі ргосіаітіпд "ІЬіз дозреї 
оі іЬе кіпдсіот" аз соттапсіесі. ТЬеу ІОУЄ ІО 
СІО зо, Ьесаизе іЬе Ьогсі Ьаз соттапсіесі іЬаі 
іі вЬаіі Ье сіопе, апсі ІЬеу сІеІідЬі іо сіо Ьіз ЛУІІІ. 
ТЬе дгеаі тиііііисіе доуіиііу зоіп іп іЬе ЗЄГУ-
ісе апсі зіпд ІЬе ргаізез оі іЬе Мозі НідЬ апсі, 
аз іі із лугіііеп, "іЬегеіоге аге іЬеу Ьеіоге ІЬе 
ІЬгопе оі Сосі, апсі ЗЄГУЄ Ь і т сіау апсі підЬі 
іп Ьіз і етр іе ; апсі Ье іЬаі зіііеіЬ оп іЬе ІЬгопе 
зЬаіі СІЛУЄІІ атопд ІЬет."—Кеуеіаііоп 7:15. 

ТЬе реоріе ПОЛУ оп іЬе еагіЬ ІЬаі аге оі доосі 
луШ зЬаіі кполу іке ігиік, апсі іке ігиік зкаїї 
т а к е і к е т Ігее. (ЛоЬп 8:32) Зіапсііпд їїгтіу 
оп іке зісіе оі Сосі апсі кіз Кіпд, ікеу зкаїї 
аЬісіе іп ІЬе ріаее ої заіеіу ипсіег іЬе Ьапсі о£ 
ІЬе дгеаі Кіпд. Зигеіу еуегу копезі регзоп луко 
ПОЛУ кеагз іке ігиік о£ апсі сопсегпіпд Сосі апсі 
кіз кіпдсіот ЛУШ Ьазіеп іо ісіепііїу Ьітзеїі ЛУІІЬ 
ІЬозе ЛУЬО риі іЬеіг ігизі луЬоІІу іп Сосі апсі іп 
СЬгізі. ТЬе гетпапі аге ПОЛУ ргаізіпд ІЬе Ьогсі, 
апсі ІЬеу, іодеіЬег ЛУІІЬ оіЬегз оі доосі ЛУІІІ, аге 
Зоуіиііу вауіпд ЛУІІЬ ІЬе рза іт і з і : 
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"Апсі іЬе Ьеауепз вЬаіі ргаізе іЬу луопсіегв, 
О Ьогсі; ІЬу ІаііЬІиіпевв аіво іп іЬе сопдгеда-
ііоп о£ ІЬе ваіпіз. Рог УУЬО іп ІЬе Ьеауеп сап 
Ье сотрагесі ппіо ІЬе Ьогсі? \У1Ю ашопд іЬе 
вопв оі ІЬе тідЬіу сап Ье іікепесі ипіо іЬе Ьогсі? 
Сосі із дгеаііу іо Ье £еагесі іп іЬе авветЬІу о£ 
іЬе заіпіз, апсі іо Ье Ьасі іп геуегепсе ої аіі іЬет 
іЬаі аге аЬоиі Ьіт . О Ьогсі Сосі о£ Ьозів, \УЬО 
із а зігопд Ьогсі Ііке ипіо іЬее? ог іо іЬу ІаііЬ-
£и1пезз гоипсі аЬоиі іЬее? ТЬои гиіезі іЬе гад-
іпд ої іЬе зеа: \уЬеп іЬе \уауез іЬегеоі агіве, 
іЬои зііііезі іЬет. ТЬои Ьазі Ьгокеп КаЬаЬ іп 
ріесез, ав опе іЬаі із зіаіп: іЬои Ьазі зсаііегесі 
іЬіпе епетіез \УІІЬ іЬу зігопд а г т . ТЬе Ьеау
епз аге іЬіпе, іЬе еагіЬ аізо ів іЬіпе: ав їог 
іЬе УУОГІСІ, апсі іЬе їиіпезв іЬегеоі, іЬои Ьазі 
іоипсіесі іЬет . ТЬе погіЬ апсі іЬе зоиіЬ іЬои 
Ьазі сгеаіесі і Ь е т : ТаЬог апсі Негтоп зЬаіі 
гезоісе іп іЬу пате . ТЬои Ьазі а тідЬіу а г т : 
зігопд із іЬу Ьапсі, апсі ЬідЬ ів іЬу гідЬі Ьапсі. 
«Хизіісе апсі дисідтепі аге іЬе ЬаЬііаііоп ої іЬу 
іЬгопе: тегсу апсі ігиіЬ зЬаіі до Ьеіоге іЬу 
іасе. Віеввесі ів іЬе реоріе іЬаі кпо\у іЬе доу-
їиі воипсі; ІЬеу зЬаіі луаік, О Ьогсі, іп іке ІідЬі 
ої іЬу соипіепапсе. Іп іЬу п а т е зЬаіі іЬеу 
ге^оісе аіі іЬе сіау: апсі іп іЬу гідЬіеоизпезз 
зЬаіі іЬеу Ье ехаїіесі: їог іЬои агі іЬе діогу 
о£ іЬеіг вігепдіЬ; апсі іп іЬу іауоиг оиг Ьогп 
вЬаіі Ье ехаїіесі. Еог іЬе ЬОЕБ ІЗ оиг сіеіепсе; 

апсі іЬе Ноіу Опе ої Ізгаеі із оиг Кіпд." 
—Рваїт 89:5-18. 


