Ez. I, l1

l)en luldbgrdede Hemmelighed

aom havde Skrivetdiet ved sine Lender, hragte Svar tilbage og segde: Jeg har gjort' som du bld mig. - Pastor
Ru$sell var trofast i den store Gerning at nedskrive og offentugglre
Sandheden og indprente den nervarc:nde Sartdheds >Tav< i de aaadsavledes Sind. I Oktober 1916 dlde
nu paa den ardar Side Forhan, og han har utvivlsomt
h@nget a{lagt sin Beretning for Kristus, om at han hat
udflrt den Gerning, han fik Lov at gpre.

EZEKIEL 10.
CLODDRNESTRBSUD OYER STADEN.
jeg_ssa, ee, paa den Evalving,.orlr
^."10+i.,O"
-og
var
ov€r
herubemesEoved
var der somen S.fi"Jl;i, ;i-ski:
fielac-at 8e til

eom en T?one; han aaas over
_ Ver_
Eene1".8-11, 12,74-22 er forklaret i f.p. f. aem.
bei'fororn""d"

af Spnboternepaa Gudsni.A"*, i"?i#ajil
lT.-{d*]."q
hed,Kerlishedog_Magt,
af i/ingernetCra"biaJ, iiriii

464

r€n-eog. det underfulde Lys, tje;er til at _ed66;
F;;
at vor Fader hardler Wst, retferdigt oi }.eiIts3nff"-o{,
til Bed€t€_-forSkabningen, i Overensstemirels-e
__lrgt,
med
srt
ord og sin-PIaD,naar. han ladgr^Anarkiets
tii;6;g;i;;
{iomrle over Kristenheden._ T. rzd.
,,
{0,2. O_Shan-sagdetil den Man4 som var ifdrt Lin_
kladerne:
-Gsa ind imellem Ejulene, lren "na"" f iuiui".
os fytd dine Never med Gtp{er ai d";; ;;; ;;'il"|i;;
rteruberng -og strl dem ud over Stadent Cig han gik
aerinO
for mine Bjne, - Ezekiel, der er et Forbil-llede
ft- i;;;
xussell, 6ef sig _selv ha.ndlepaa den Maade, ";;
h;-;;
Han skulde gaa ind imellem Hii";";;&;;;
"i.
le-lqevet.
\re.rrungr -uverensstemmelse
med Guds plan, landle saaledesJom- )Keruben< (eng. Ov-ers.),de^ gudd;;;;li;;i;r@rogned, for€6krev ham. Gl6dorne symbolisererie lld_
'it
p]rlver, $er.rstolo Tr€ngsel, som XrisL*eae"- * ,-"a
PuYeuldjrfalte!,.og_ desudenProfelierne onr disseBeg.iven_
tiliaderl vin_
ledel.. -(+?q. 8, 6.) Disse Ttengsler, som cud-K;;fieilA';!
der Bilald hos harLsVisdom, Eetf@rdish;;
Magt, fo'rdi de er nldvendige, set ud fra eLhvert Svn-sounti
rre Det€gnerden overbErendeGuds uundgaaeligeGengsel_
delse. Pastor Russell skulde udflre sin G"erninEaf ai'sin
Kraft, - >fytde sine Never( - han skulde
civ.";;i"ia:
stendig hen tit sin Gerning. OveE hele V;d:;1ld
i;;_
sKaDet.omden torestaaendeTrengsel udspredt, _ IV,
E?.
. 10,3..O9 Kerubernestod ved Eiseta h6lie Sii", a" Iiln_
ind,
os
Sik.
Skyen
fyldte
aen
inare
ffo'r!aara.'_ i;;_
len
o,eme atod, ved den nominelle Tempelklasse for at ahstille
underslgelse-r ov_er Kristenhedens -Fors5rndelser ;g.
hJ;;
srge deu der"for. Ifuaet var psa deres veostre Side,
d"enSide,
Uuaade,-Ugunlt.
Ua., a"i
;;i
,d:T
qer 99!,",q""t
He rge, var det fyldt med en Sky. Ge"-i",iJ#
t't foG-q-f0
oe
465

Glsiletne strss dd ooer stdden
Ez. 10,3

Hentueligled
De l Ll'DVrdede

2 Krdn 5,1r-14 hedder det, at en slV-fVldte de^!H9lljq9,
aaa Pr@stemeikke kunde tjene dennde. Naar en sKy ryrqre
no"Er""A"n, kunde ingen se at tjene deri' Dettc betegner,
ai" iiafgere hivde tient i de ret fardiggiort-es Foriial,
suu"d"iii"to"a l Presterne og andre a{ Ki}kerrs M€nd
if.[.- i*n"""e fik Lov at gOre det, efter at ]Idsi'en var begyndt, oE medens Pastor Russell udsendle Budskabet om
kii"t"nr,6aens nar forestaaendeFald Embedet som Hus.hotder Eit fra Presteme over til Pastol Russell i 1878'
i Vers ? forklares der, at Skyen ogsaa betegr€r Jehovas
Nerverelse fo.r at straffe Ondskaben.- I1,742.
1d:-4, Os Eerrens Eerlighed hevede sig op fra -Keru'
1""n"'t,"n iii Husets Dlrtarskel, og Huset fyldtes af Skyen'
oc Forsaardenblev fuld af Herrens HerlighedsGlans'
klarere
fslulning
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Tidsalderens
i
denne
saa
F?stor'Russell
.tr,l ttoeett anden Guds herlige Eva.ngelium om Genllsningen
foi alle (Forgaarden og Alteret).
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ua"u-'ro"eiu"d som den almegtige Guds Rlst, naar han
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irenrstiller Troens os Retferdiggdrelf"";;"d
b;;;;dt;
6ens Tilstand, ien ydre Forgaard deres Tilstand, som ikke
loiat ua t"o.'ouu oe heller ikke direkte tjener Cud' Pastor
Russells Forkhdelse blev hdrt af alle Xlasser aI troende
o"-tuntror dei var Jehovas Stemme, dcn, der er m@gtig
ti'i al, frelse. som ldd ud over hele Verden'
io. O. Oi det si{etg da han bgd Manden,som,var ifdrt
f,int<iiJerni, sigende: Tag lld af den, som -er mellem.Eju'
lene. mellem lieruberne: - da gik han ind og Ftrllede 8rg
af Hjrdet. - I Guds Tidsalderp,lanskulde.Pastor
"J'Si;""
Russell klart faa tilkendegivet den n@r forestaaendestore
Transsel,
'--tii-z'oo
den ene Kerub udrakte sin Eaand fra Kerun"^"'r,"n-fir ila"o, "o* var mellem [eruberne, og tog af
a.n oo Iuna" i hans Never, som var ifort L'nklFderne;
.i--tt"i t"i iel og gik ud. - Retferdighed€n g-av Pastor
nan
R;ssell Kundskab om de kommendeTrangsler, lor at
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ioni rt"" G"t"iu"",
d*" t-"d"t"" og Beskyttelse af Guds Ord'
*-'rO,
g-r1. 6e i"g suu, og 8e, der Yar fir€ Eiul ved Siden
uf iiei*t""n", "-ui frjut ""a 1""" Kerub, og fljuienes Udaeendevar som Krysolit at 8e til. oF hvad deres Udseenoean'
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Ez. 10,22

gaar, sda havde elle fire €€n Skikkelse, som om dct ene
Iljul var midt i det andet Iljul. Naar de gib gik de mod der'€8fire Sider; de vendte sig ikke, naar de gik, m€n til det
Ste4 hvorhen Hovedetv€ndtc, gik de cfter det; d€ vendteaig
ikke, naar de gik. - Se Forklaringen i Kap. 1. Det mest
frembedende af Ilovedets Ansigter val det mermeskelige,
de,rbetegner guddommelig Kerlighed, Dett€ er Guds l{ovedegenskab, som leder Udfoldelsen af de andre.
10, 12. Og hele deres Legerneog der€s Rygge og dereg
gEnder og dercs Vinger og Hjulene var fulde sf gjne trindt
Hvert enkelt Trak af
omkring, alle der€s fire lljul. Gud6 Karakter saavel som ethvert Udslag af Guds Egenskaber i Ha,ndling er fulde af hans Visdora; denne gennemtrenger ogsaa de merureskelige Vaseners Ha.ndlinger, gennem hvem Gud virker.
10, 13. Ejulene blev for mine Bren kaldt Ilvirvel (eng'
Overs. >Hjul<). - Paa en serUg Maade har Gud henledt
vor Opmerksordredpaa Hjulene, Guds Verdensplan;Pastor
Russell henviste altid Bibelforskere til den store Plan.
70. 74-22, Oc fire Aasvn havde enhver; den fdrstes
Aasyn,og den andensAasyn et Menne-lasyn lar Kerr.rbe-ns
skes Aasyn, og den tredies en Lpves Aasyn, og den fierdes
en Orns Aasjrn. Og Keruberne hrevedesig; det vat de levende Vesener, jeg havde set ve4 Floden Kebar' Og naar
Keruberne eik, gik Ejulene ved Siden af dem, og naar K€'
ruberne l/ft€de deres Vinger for at heYe sig op fra Jqrden, vendte Iliulene sig ikke bort fra dern. Naar hine stod'
stod de, og naar hine hevede si& hevede de sig med dem;
thi de levendeVeseners Aend var i dem. Og Herr€ns Her'
lighed gik ud fra [usets Dlrt€rskel og stod oYer l(erubeJne. Og Keyuberne llfted€ deres Vinger og hevede sig
fra Jorden for mine Ojne, id€t de gik ud, og Ejulene ved
Siden af dem; og de blev gtaaend€Yed Indgangen til Eerrens llus's gstre Port, og Israelg Guds Eerlighod var ov-en
over dem, Iiet var de levendeV:esener,jeg havde set under
Israels Gud ved Flodpn Kebar, og jeg Bklnte, at det Yar
Keruber. Fire Aasyn havde ethvert, og fire Vinger havde
ethv€rt, og nog€t' aom lignede Menneskehender,var det
under ieres Vinger. Og hYad deres Aasyns Skikkelse angaar, saa yar dei de Aasyn, ieg havde set ved Floden Ke'
[ar, rlet var deres Udseendeog dem selv; ethvert af dem
gik lige fren. - Se Forklaringen til disse Vers i Kap. 1.
>Ve dem, naan jeg viger fra dem'<<- Hos 9' 12.
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