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6, 1-'4, Og Herrens Ord korn til mig saaledee: Menneskeg/n! Vend dit ,{asyn mod Israels Bjerge og profeter
mod dem og sig: Israels Bjerge! IIlr den lletre Eerr€s
Ord! Saa siger den Eerre llerre til Bjergene og til Eljene,
til B€kk€lejern€ og til Dalenei Se, jeg lader Svierd komme
over eder og glr €dere Offerhlje til Intet. Og eders Altre
rkal ldelegges, og €ders Solstltter slnderbrydes, og jeg
vil lade ed€rc gennelnborde falde for eders v@nrmelige Afguders Aasyn. - Dctte Kalitel handler om den Guds Vrede,
som fra 1918 og derefter vil komme ovet Regeringerne, der.
ben@vnes >)Bjerge< og >Hdje< samt over de religiose Samfund, der kaldes Bsekkelejer.
6, 5-?. Og jeg vil legge Israels Blrns dlde Kroppe for
deres vemmelige Afguders Aasyn og sprede €ders Ben trindt
omkring eders Altre. Ilvor som helst I bor', skal Stederne
/delagges og Offerhliene vorde lde, for at eders Altrc
maa vorde ldelagt og lde og eders vsemmelige .Afguder sln.
derbrudt og tilintetgiort og eders Solstltter omhugget og
eders Gerninger udslettet; og g€nnemborede skal falde
midt iblandt eder, og I skal kendg at jeg er Ilerren, Alle Statskirkerne vil blive ldelagt, baade med bogstavelige
Sverd og med Aandens Svzerd, Guds Ord, der afsllrer dem
saadan som de er. (2 Kong. 23, 73-22,) Paa Toppen af
Bjergene og llljene, Regeringerne, er Altrene, Midtpunkterne for Folkenes Gudsdyrkelse. Masserne maa lxinge store
Ofre for at opletholde rlisse Altr.e.
6,8, Dog vil ieg lade en Levning blive tilovers, idet
nogle af eder udkommer fra Svardet blandJ Folkene, naar
I bliver spredl i Landene. - De hedenske Larde vil blive
de silceste Bosteder paa Jolden under det norf.nelle Zions
Trengsel. tret. 44, 28.
6,9, Og eders undkomire ekal komme mic i Hu blandt
Foll(ene. hvorhen de er fprt i Fangenskab, naar jeg har
sFnderbrudt deres bolende Hierte, som var yeget fra mig,
og deres gjne, som lrolede efter deres vemmelige Afguder;
og de skal vammes over sig selv for de onde Gerningers
Skyld, som de har gjort, for alle deres Vederstyggeligheder, - Gud har fuldstendig
afbrrrdt Forbindelsen med Kirkerne, der baade hyad Hjerte og @jne arrgaalr er afveget fra
nam,
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Ez, 6, 14

. 6, 10. og de Bkal kende, at jeg er Herren. lkke forsFves
har ieg- Ilrl. denne Ulykke over dem. _ Efter at Tre,-ngse_
ren er rorDl, vrl dc overlevende fca Lejlighed til tusind Aar
igennem at lere llerrens Eaand at liende.
6, 11. Saa siger den He e }ferre: Slaa dine Eender sarnDrert og atamp med Cin Fod og raab Ak og Ve over alle de
onde Vede-rstyggeligheder i lsraele Hus, som skal falde for
Sverdet, for Eungere og for pesten. _ Herrens sande
"r'olk, de-slrgende i Zion (Es. 61, B), vil staa rr)ed en aet_
_rFrcrg Harme ovel. tbr alle Krj6tenledehs Vedarstyggeligheder.
6, 12. Den,_so_me_rlangt borte, skal dl af p€sten, og den,
som er ner, skal falde for Sverdet, og den, som er tiloveri
og bevaret. skal dl af Eungeren, og jeg vil udrgmme min
Ilarme paa dem. - Til Trods for Gufu aabenbare Dom vil
filhengerne_ af-_det billedlige tsabylon, de saakaldte
tls'rrsEner, dog.rkke- vende Sig til Gud. Imidlertid vit de,
imeqens de d,'Tk€r deres Altre og Afglder bLi,/e indhent€t
baade_aJ ^bogstavelig Undergang, Sverd, Hunger og pest
(Jer. 15,2) og af aandelig Hjemsgrgelse,Guds 6rds Bverd,
aandelig Hunger og falske Lerdom es iest. - ps. Sf. 6- i]
- 6, 13, Og I skal kende, 8t jeg er Herren, naar deresihjel_
slagne ligger midt iblahdt deree vammelige Afguder, tyi;dt
omkring deres Altre, paa hver hd Bakke, paa alte blerge.
les Tgple og under hvert grdnt Tra og uider hver itrviig
'l'erebinte,
paa de Steder. hvor de ofrede alle deres v+m.
melige Afguder en velbehagelig Lugt. - T den romersk.
katolske og g:.ask-katolske Xirke anvendes der bogstaveMen inden for alle Kirkesamfuirt
lige Afgudsbilleder.
findes_der andre Afguder, Magt, Anseelse, Stilling, Hedersbevisninger, Penge, verdglig Dannelse o. s. v, Lfuesonr der
fra Ofringehe i Taber.naklet opsteg en ovelbehas;[s tust(
for Gud, saaledes opstiger der i Kristenleden en1e16elra,"g.lig Lugt Jor de Afguder, som den tjener'. De *grfme Ti.ae1.
qg )lllT;se'Ierebinter<
blev mcget benyttef ved Afgrdsdyrkelsen. (Jen 2,20; Hos. 4, 15.) Detti kommer j Mod_
billedet til at Evare til Dyrkelsen af frernragcnde pradikanter og andre Mennesker. - Ps, 3?,35.
jeg vil udrekke min Eaand over dem og glre
_ 6, 14. gs
Landet til en prk og et pde fremfor Diblas grkenl iivor
som helst de bor, og de skal kendg at jeg er Eerten. *
Kristenheden skal blive mere dde end denTrken. der omgiver Palestina. Den skal fejes bort fra Jmden: Overflade
for at give Plads for dm nye Tingenes Orden, den kornmende Verden, hvori Retferdighed bor. - Heb. 2, Bt Z pet.
3. 13.
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