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Avi Chai  

Rav Kook in His Time and Ours 

Yehudah Mirsky 

Session Number 1 

 

Prelude 

 

1865 – Born in Grieve (present-day Latvia) 

1884 – Goes to learn in Volozhin 

1886 – First marriage 

1888 – First rabbinical post (Zeimel), death of first wife and remarriage 

1896 – Second rabbinical post (Boisk) 

1904 – Moves to Land of Israel to be chief rabbi of Jaffa and agricultural 

colonies; becomes involved with revolutionaries of Second Aliyah 

1910 – Shemittah Controversy 

1914 – Travels to Europe, remains there for duration of World War One 

1917 – Balfour Declaration 

1919 – Returns to Land of Israel, becomes chief rabbi of Jerusalem 

1921 – Founds Chief Rabbinate, becomes first Ashkenazi Chief Rabbi 

1935 – Passes away and is buried on Mount of Olives  

 

 

Source 1 

 הרב יצחק ניסנבוים, עלי חלדי )וורשא, תרפ"ט( ע' 811

 

)נודע לי על מינויו של הרב קוק להיות רבה של העיר יפו( ...וידעתי את התפקיד הגדול שיש 

' חבת ציון'בתנועת . אבל התענינות מיוחדת לא התענינתי ברב זה לרב כזה בהתפתחות הישוב.

?עוד לא חבר ומה לי ולוספרים חשובים . ואחרי כן בתנועה הציונית לא השתתף ליפו  

ולהמושבות להכיר אותו פנים אל פנים ועל כן החלטתי להיות בביתו של הרב החדש ולעמוד 

"על טיבו כראוי   

 

ושוחחנו על , ובכל יום ישבתי שעות אחדות בבית הרב, שהיתי בעיר בויסק שלושה ימים"

ההולך בדרך , רב רגילראיתי לפני לא . באגדה ובשאלות החיים, ענינים שונים בהלכה

את הדרך עוד לא מצא אבל מחפש . הסולל לו דרך לעצמו, כי אם איש הרוח, הכבושה לרבים

, המדרשים, צולל הוא בים התלמודים. הוא אותה בכל ארכה ורחבה ועומקה של היהדות

ומעלה אבנים יקרות לכבוש , וגם בספרות העברית החדשה, החסידות, הקבלה, הפילוסופיא

." דרכו  

 

(I heard of Rav Kook’s appointment as rabbi of Yafo)…and I knew what a 

large role a rabbi like this would play in the development of the Yishuv, but I 
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was not terribly interested in this rabbi. He had taken no part in Hibat Zion, 

or, later, Zionism. He hadn’t written important books, so what would I have 

had to do with him? So I decided to be in the bew rabbi’s home and get a 

proper sense of him. 

 

I spent three days in the city of Boisk, and spent several hours each day in 

the rabbi’s home and we discussed variours matters in halakha, aggadah and 

life questions. I saw before me no ordinary rabbi, following well-worn paths, 

but a man of the spirit, paving his own way. He hadn’t found it yet, but was 

searching for it, in all the length and vreadth of Judaism. He was diving into 

the seas of the Talmuds, Midrashim, Philosophy, Kabbalah, Hasidism, and 

the new Hebrew literature, and brining up precious stones with which to 

pave his way.”    

 

 

Source 2 – Wholeness, Natural and Divine, Universal and Jewish  

 שלמות, בין ישראל לעמים

  51' ע 5888' מהד[ 5981-5981, ]מדבר שור

השלמות האחת היא אשר . המה המין האנושי, ונבאר כי יש שני מיני שלמות לבעלי הבחירה

להנהגה ישרה מצד ' קרוב למעלת השלמות הראוי, ת אותו דעה והשכל ועשהו ישר"חנן השי

קהלת , )האלקים את האדם ישר אשר עשה,כמו שכתוב , בטבע נפשו, מדות טבעיות שבו

, י בחירתו הטובה"הוא השלמות שהאדם מוכן לה להקנותה ע, מין השלמות השני(...כט:ז

ת לישראל עם "י עמל התורה והמצות שנתן השי"להיות דבק במעלות האלהיות שיקנה ע

י הוא ההבדל שבין המעלה שזוכין לה כל בא, כלל ההבדל בין שני מיני השלמות הללו...קרובו

שכולן דומות לטבע האדם , י שבע המצות שהם מוזהרין עליהן"עולם מבני נח ותעודתם ע

ג "שהנחילנו כל התורה כולה בתרי' י נחלת ד"להשלמות המיוחדת לזרע ישראל ע...הישר

לעלות ממצב האנושות , ולהפוך הטבע האנושי אל הפכו...מצותיה שהן למעלה מטבע האנושי

 ....   למצב מלאכי אלקי

 

And we will explain that there are two kinds of 

wholeness/perfection/flourishing for those capable of choice, i.e. the human 

race. The first is in that God has given us understanding and reason and 

made us righteous…in terms of one’s natural traits….the second is the 

perfection of man which one can obtain…by clinging to divine virtues 

through Torah and mitzvot which God gave Israel, the nation close to him 

…the difference (here) is between the virtues that all children of Noah may 

attain via the Seven Commandments given to them, which all resemble the 

nature of a righteous person…(and) the perfection unique to Israel through 

the 613 commandments above human nature…(that will) transform human 
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nature into is opposite, to ascend from the human condition to the status of 

the angels. 

 

 

 

A place for everything, in the world and in the soul –Source 3  

 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מוסר אביך )נכתב בערך תרנ"ז(, )מהדורת תש"ה, בעריכת הרב 

 צבי יהודה קוק(

 04ע' 

ביושר על מכונו, ולא יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כח, בין בנפש ובין בעולם, 

להפך הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכחות. האלהים עשה את האדם והעולם ישר, במלוא הכחות 

והאמצעים הדרושים להשלמת הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להיטיב ולהשכיל, והמבטל 

 את הסדר הנמשך מהנהגתו ית' הרי הוא מחריב ומהרס.

 

The foundation of tiqqun is to organize every thing and every power, be it in 

the soul or the world, justly in its place, and not to reverse order and thus 

prevent the effluence of forces. God made man and the world straight 

(yashar) (sic) (after Ecc. 7:29) , with the plenitude of powers and means 

necessary for perfection/wholeness of body and soul, to do good and to 

intellect, and one who undoes the order derived from His governance 

ravages and destroys 

 

Early thoughts on Nationalism – 4  Source 

 

vol. 1 (1901),  Peles-HaLeumiyuto, in -Rav Kook, Te’udat Yisrael u

Reayah, 2d ed., vol. 2, pp. 57, 59 -reprinted in Moshe Zuriel, ed. Otzarot Ha 

והנה כל זמן שנמשכה ההרגשה הלאומית ממקור הטבע אי אפשר שלא תהיה מעורבת באהבה 

יה היא שתשוב אלינו לא בתור הרגשה טבעית לבדה גסה, אהבת עצמו יותר מדאי...ועכשיו ראו

 כי אם בתור מושג טהור שכלי ממקור ישראל מחובר כראוי עם תכלית תעודתנו לכלל האנושות. 

 

So long as national feeling proceeds from the well of nature alone it cannot 

but become mixed with gross love, disproportionate self-love…and now it 

properly ought to return to us not as a natural feeling alone, but as a pure 

intellectual concept from the very fount of Israel, fittingly joined to the telos 

of our witnessing mission to all of humanity 

 

מטמטום המוח שתוכל לגרום מהומה של הנאציונאליזמוס לאומיותנו ברוח התורה נשמרת היא 

כשהיא יוצאת מדרך הישרה. הלאומיות, שאין לה רגש יותר נעלה ממנה עצמה לשאוב ממנו 

חיים ואורה, יכולה בנקל להתהפך לאהבה עצמית במדה גסה וכעורה...חפץ ד' להתפתחות 
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התפתחות כל היצור, ודרכי האנושות כולה, על ידי השלמתנו אנו, למען אשר אחריה תמשיך 

התורה שרק המה שומרים את סגולותינו המה הדרכים המובילים אל התעודה הרוממה של 

 ישראל שהוא חפץ ד' בעולמו.

Our nationalism in the spirit of Torah is saved from the riot-causing idiocy 

of Nationalismus divorced from the righteous path.  Nationalism which has 

no feeling more exalted than itself from which to draw life and light can 

easily turn into self-love in a gross and ugly way. …God's desire for the 

development of all humanity, by our perfection, so that there may follow in 

its train the development of every creature, and the paths of Torah, which 

alone can secure our special qualities, they alone are the paths leading to the 

exalted mission of Israel which is God's desire in our world. 

 

The Meaning of Disagreement, and Peace—Source 5 

 

, ט:שסא )מהד' 398-397עין אי"ה )על אגדות חז"ל בעין יעקב(, מסכת ברכות, כרך ב', עע' 

נדפס גם בסידור עולת ראיה )מהד' הרצי"ה קוק(, [ 1902הרב יעקב פילבר( ]נכתב בסביבות 

 שלא, עם שינויים"-ח"א עע' של

עיה נד:יג( וכל אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר )יש

 בניך למודי ד' ורב שלום בניך, אל תקרי בניך אלא בוניך." )ברכות סד.(

יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנה כ"א ע"י צביון אחד בדיעות ותכונות. א"כ 

כשרואים ת"ח חוקרים בחכמה וע"י המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם 

ם. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי א"א שיבא לעולם כ"א דוקא גורמים למחלוקת והפך השלו

ע"י תואר של ריבוי השלום. הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות שיש 

בחכמה, ויתבררו איך כולם יש להם מקום כל דבר לפי ערכו מקומו וענינו.  ואדרבא, הענינים 

כמה האמיתית לכל צדדיה יראו שרק ע"י קיבוץ הנראים כמיותרים או כסותרים, כשמתגלה הח

כל החלקים וכל הפרטים, וכל הדיעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקות, דוקא על ידם 

יראה אור האמת והצדק, ודעת ד' ויראתו ואהבתו, ואור תורת אמת....היא השלום של התאחדות 

ומה שיתאחדו...ע"כ שלום הוא כל ההפכים. אבל צריך שימצאו הפכים כדי שיהי' מי שיעבוד 

שמו של הקב"ה שהוא בעל הכחות כולם, הכל יכול וכוללם יחד, יהי שמו הגדול מבורך מן 

 העולם ועד העולם.

 

      Rav Kook, Eyn Ayah to Tractate Berakhot, vol. 2, pp. 397-398, 9:361 

[circa 1902]\ 

Rabbi Elazar said in the name of Rabbi Haninah, sages increase peace in 

the world, as is written ‘And all your children shall be students of God and 

great peace to your children’ (Isaiah 54:13); do not read ‘your children’ 

(banayikh) but rather ‘your builders’ (bonyaikh) (BT Berakhot 64a) 
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Some err and think that world peace will only be built by a uniform tone of 

ideas and qualities. And thus when they see sages investigating in wisdom 

and in so doing multiplying views and opinions, they think that they are 

thereby sowing discord, the opposite of peace. And in truth this is not so, for 

true peace can only emerge through the full shape of multiplied peace, which 

includes all the sides and opinions contained within wisdom, as well as its 

becoming clear that each has a place, each according to its value, location 

and content. Indeed, as for matters which seem redundant or contradictory, 

when the true wisdom in all its dimensions is revealed all will see that only 

by virtue of the gathering of all the parts and all the particulars, and all the 

seemingly different opinions and divided subjects, precisely through them, 

there will emerge the light of truth and justice, and the knowledge of and 

reverence and love for God, and the light of the Torah of truth…peace is the 

unification of  all opposites but there must first be opposites to work with 

and be united…Thus Peace is the name of the Holy Blessed One who is the 

master of all powers, forces, energies, All-Capable and Collating Them 

Together (Mahzor), may His great Name be blessed, forever and ever.  

 

 

Source 6 – Kabbalistic Understandings of God’s presence on earth 

The Sefirot 

 

 כתר

 חכמה

 בינה

 חסד       גבורה

 תפארת

 נצח       הוד

 יסוד

 מלכות

 

Rabbi Yosef Gikatilla, Sefer Sha’arei Orah (13th cent)  

' עע, שער א(, ג"תרמ)מהדורת ווארשא (  51מאה ה )ספר שערי אורה , יקאטילייא'רבי יוסף ג

9 ,51 ,15 ,13-11 

יתברך ואין דרך ' דע כי השם הראשון שהוא קרוב לכל הנבראים ובו נכנסים לפני המלך ד

ולפעמים נקראת '...בעולם לראות פני המלך יתברך אלא על ידי שם זה הוא השם הנקרא ארנ

פרנס הגדול ולפי שהמדה הזאת היא מושלת על כל הנבראים בעולם והוא ה...מדה זו שכינה
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וכל מעשיו ' שכל היצורים צריכים לו נקראת בתורה בלשון מלכות לפי שכל עניני המלך ד

התבונן תמיד כי המדה הזאת נקראת תמיד תורה שבעל פה והטעם …כולן נעשין על ידי מדה זו

שהוא התורה שבכתב בתוך מדה זו שוכנת ותורה שבעל פה הוא כמו אהל וארון ' כי תורת ד

ובראש כל העקרים שמסרנו בידך יש לנו למסור בידך קבלה כי בכל מקום ..תבלתורה שבכ

ונקראת שכינה ושאר כל ' ל שמזכירין כנסת ישראל היא זאת המדה הנקראת אדנ"שתמצא לרז

השמות שאמרנו והיא המחזקת בה כל קהל ישראל ובה מתכנסים ומתקבצים ועל ידיה נבדלו 

…ארץ ישראלולפי דרך זה נקראת …ישראל מן האומות  

 

Know that the first Name which is closest to all creatures and through it they 

enter into the presence of the Blessed King, and there is no other way in the 

world to see the face of the Blessed King other than by this Name is the 

Name called “Adonai”…and sometimes this dimension is called 

“Shekhinah” (Indwelling/Presence)…and because this dimension rules all 

the world’s creatures and is the great sustainer which all creatures need it is 

designated in the Torah “Malkhut” (Kingship/ Sovereignty) for all the 

matters of the Lord God and all His works are done by this 

dimension…Always reflect on how this dimension is always known as 

“Torah she-be-‘al Peh” (Oral Law) and the reason is that God’s Torah, 

which is the Written Torah dwells (“shokhenet”) in this dimension and the 

Oral Torah is like a tent and Ark for the Written Torah…And at the head of 

all the principles we have transmitted to you we must transmit to you a 

“Kabbalah” (tradition) that in every place that you find the Rabbis of 

Blessed Memory referring to “Knesset Yisrael” (the ecclesia/gathering of 

Israel) it is this dimension called “Adonai” and called “Shekhinah” and all 

the other Names we have mentions and she holds all the communion of 

Israel and in her are gathered and joined and through her Israel has been set 

apart from the nations…and in this manner she is called “Eretz Yisrael”(the 

Land of Israel)…  

 

Source 7 – The Jewish People and the World 

 Rav Kook, Qovetz 2:157 (Arpilei Tohar)[circa 1913], p. 292-293, Orot, p. 

138 

, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה

וההיסתוריה הישראלית היא תמצית אידיאלי של . בתולדתה ואמונתה, בחומריותה וברוחניותה

. שלא תמצא דוגמתה בישראל, בכל העמים כולם, ואין לך תנועה בעולם, ההיסתוריה הכללית

והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות , המסולת מכל האמונותואמונתה היא התמצית 

עד שיביאם למדריגת שפה , וממילא הכח המברר את כל המושגים האמוניים, לאמונות כולן

 . וגואלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא' ברורה לקרא בשם ד

Knesset Yisrael is the distilled essence of all existence, and in this world this 

distillation is devolved onto the Israelite nation, truly, in its materiality and 
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spirituality, its generations and faith. And the Israelite history is the idealized 

distillation of general history, and there is no movement in the world, in all 

the peoples, whose like is not to be found in Israel. And its faith is the sifted 

essence of all beliefs, and the source from which idealism and the good flow 

to all the beliefs, and thus necessarily the force which distinguishes among 

belief concepts until it brings them to the level of clear speech so that they 

all may call out in the Name of God (Zephania 3:9) and your redeemer, the 

Holy One of Israel, will be called Lord of all the Earth (Isaiah 54:5)  

 

 

Source Number 8 – The Land of Israel as revelation in and through the 

natural world 

Rav Kook, Qovetz 2: 326-327 (Arpilei Tohar)[circa 1913] , p. 342, Orot pp. 

77-78, Eretz Hefetz, 4:4 

והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכשרון , הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל

היא , א לוחמת נגד הטבע קדושה שלמהאבל אין הקדושה שהי. להעמיד קדושה בניגוד להטבע

שהוא , שהיא הקדושה שבטבע עצמה, צריכה להיות בלועה בתמציתה העליון בקדושה העליונה

והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ ועתידין בתי . יסוד תיקון עולם כולו וביסומו הגמור

.כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל  

( עד כאן בארץ חפץ)  

הכוללת בקרבה ( ליתא באורות, )השלמה, של הקדושה שבטבע, שבאים להשכלה עליונה זוכ

מדת הדין , המלחמה חודלת לגמרי, המתנגדת אל הטבע, גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע

כפי . כל הכחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה. והכל נוטה כלפי חסד, מתבסמת

והאור שלמעלה מן הטבע . ם ומוכשרים לעילוי היותר עליוןהרי הם קדושי, מה שהם בטבעם

ויראה עצמו כאילו , והדם חש בקרבו חופש של נועם קודש, עומד אצור בהם לעת הצורך

. שנאמר בקרבך קדוש, קדוש שרוי בתוך מעיו  

The holiness within nature is the holiness of the Land of Israel, and 

Shekhinah that went down into exile with Israel (BT Megillah 29a) is the 

ability to preserve holiness in opposition to nature. But the holinesss that 

combats nature is not complete/prefect holiness, it must be absorbed in its 

higher essence to the higher holiness, which is the holiness in nature itself, 

which is the foundation of the restoration and repair of the world entire 

(tikun olam) and its utter fragrancing. And the holiness in exile will be 

joined to the holiness of the land, and the synagogues and batei midrash of 

Bavel will be reestablished in the Land of Israel (BT Megillah 29a) 

When one reaches this high understanding, of the holiness which is in 

nature, the perfect, which gathers within itself as well the holiness which is 

above nature, which opposes nature, the war ceases entirely, the dimension 

of Law (Middat Ha-Din) becomes fragrant, and all leans towards 

lovingkindness (Hesed) All of the individual’s powers appear in their 
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exalted gentleness. As they are in their nature, so are they sacred, and fit for 

the highest ascent. And the light which is above nature awaits, treasured up 

in them for the moment of need, and man feels within himself the freedom 

of holy  grace and sees himself as though the Holy dwells in his innards, as 

is written, in your innards the holy. (Hosea 11:9, Taanit 11a-b) 

 

Source 9 – The relationship between principled political disagreement and 

God’s presence in the world 

 

 עב-,  אורות, עע' ע1ג[-]נכתב בסביבות תרע"בב -הראי"ה קוק, שמונה קבצים ג: א

שלשה כחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ניכרת היא ביותר בארץ ישראל אבל פעולתם 

היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושרשיהם מחופשים מצד ההכרה החודרת במרחבי רוח 

החיים כולם, שלנו האדם...הקודש, האומה והאנושיות, אלה הם שלשת התביעות העיקריות, ש

ושל כל אדם, של איזה צורה שהיא, מורכבים הם מהם...ההתמזגות המוכרחת של שלשת 

התביעות הגדולות הללו, מוכרחת היא לבא בכל קבוצה שיש לה תקוה של חיים 

עתידיים...הפירוד יסודתו הוא בצדדים השליליים שכל כח רואה בחבירו...בכל כח בודד, ביחוד 

דדים שליליים להיות, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כחות אחרים. נפשי, מוכרחים צ

והכל צריך משקל, "אפילו  2בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול, הכל נכנס תחת  קו המדה

 ....3רוח הקודש השורה על הנביאים במשקל הוא שורה"

שרגילים לקראת, שלשת הסיעות היותר רשמיות באומה הן, האחת, האורתודוכסית, כמו 

הנושאת את דגל הקודש...השניה היא הלאומיות החדשה...השלישית היא הליברלית...הדבר 

מובן, שבמצב בריא יש צורך בשלשת הכחות יחד. ותמיד צריכים אנו לשאוף לידי המצב הבריא 

הזה...להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חבירו. וההכרה הזאת תהיה הולכת 

מת, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כח...אלא שעוד הלאה ילך, עד ומשתל

שגם את התוכן החיובי שיש בהצד השלילי שבכל כח וכח, על פי המדה הנכונה, גם כן יכיר 

לטוב, וידע שלטובתו של הכח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע גם כן 

, שהכח האחר שולל את הכח החביב שלו, מפני שבשלילתו הוא מעמידו באיזה מדה מהכח השולל

על מדתו הראויה לו, ומצילו מהגרעון של התוספת וההפרזה....מובן הדבר, שמה שהכנסנו את 

הקודש בשדרה של שלשת הכחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום 

שי של הקודש, ובצדדים המחשביים וההרגשיים לחבירו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמע

המתיחסים לו, אבל עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו הרי הוא 

עבודתו, כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכלם ברכתם מקדש 

 הם נושאים...

                                                 
 פ-תכז, עע' עזעי' אגרות הראי"ה ח"ב סי'   1
 :זוהר חדש נז ע"א: פרשת ואתחנן   2
 ויקרא רבה טו  3
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Rav Kook, Shemonah Kevatzim, 3:1 [written circa 1912-1913], Orot, pp. 70-

72 

Three forces are now wrestling within our camp. The war is felt more 

strongly in Eretz Yisrael but its effects derive from the life of the nation as a 

whole, and their roots are fixed in an awareness which penetrates the 

expanses of the human spirit…The sacred, the nation, humanity – these are 

the three central demands which all life, ours and that of every man in 

whatever form, are composed of….The necessary synthesis of these three 

great demands must take place in every group which hopes for a future 

life…Their alienation is rooted in the negative side which each sees in its 

fellow…in each individual power, especially of the soul, of necessity there 

are negative sides, especially when it expands to the detriment of the others. 

In this there is no distinction between sacred and mundane, all comes under 

the line of measure and all must be weighed “even the holy spirit which 

descended on the prophets, did so in measure…”  

The three most noted parties in the nation are, first, the Orthodox, as they are 

generally called, which carries the banner of the sacred…the second is the 

new nationalism…the third is liberalism…It is well understood that a 

healthy situation all three are needed together. And we must always strive 

for this healthy situation…that each should generously appreciate the 

positive task of the other. And this awareness should proceed and perfect 

itself, to the point that not only does one recognize the positive side of each 

force…but proceed further to the point of recognizing the positive content of 

the bad side of each, he will also recognize as good, in proper measure, and 

know that for the benefit of the particular force towards which he himself 

inclines, he must be in some way influenced by the negative force of the 

other, as the other force denies the one dear to him, and thus by its negation 

puts him in its proper place, and saves him from the defects of overdoing 

and exaggeration…Of course, our listing the Sacred as one of the three, each 

of whom must at times contract itself for the sake of the other, is only as 

regards the technical and practical side of the Sacred, and the intellectual and 

emotional sides relating to it, but the very heavenly Sacred is the broad 

subject, which is effecting all this contraction, like all the works that seek to 
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improve the world and life in all their meanings, which all bear their 

blessings from the Sacred… 

 


