Ez. l-1,21

De luldbg lede Hennrelighed

Straffedomme, Svardet, Hungersndden, de d-yskekkelise
riske Regiringer og Pesten over Xlistenlteden tor at ldeleeee
'ii, den -[oi dens Fordervelses S]yld.
ZZ. os Be, der bli\er nogle undkomne tilovere i det,
de.1om blirer botlf9rt, Spnner oF Dptre, - se, da akal
de caa ud til eder, og I skal se deres Vci og deres Gerninser: os I skal trpste eder over den Ulykkg ieg lod komme
iner Jirus.lem, over al(, hvad jeg lod komme over det
Noele faa skai blive trlovers fra Anaxkiet og leve ind i
Riq-ct for at tjene sonl "Lihsempler paa Kristendommens Be
.nittelse, De skal tard€s iblardt dem' dcr har haf-t Del i
Kristenhedens 1'rengsler; og ved Mods@tningen mellem-deFrerng"angsmaader og Rigets hjaipende Ind""i aa*t;g"

ilereJ Fordareelse'Dette
?ft ;liJ ;ff uoa""'[ o"-'i" cr]rende
som
vii laa atte til at indsed^l rel d€rdigei denTr€engsel,
Cud nu trrineer over Klistenheden'
74.23. Oi de skal trlste eder, naar I ser d€res vej og
deres Gerninger, og I skal erkende' at ieg ikke uden Aarsag
har giort nocel af ala det, ieg har gjort mod det, eiger den
gerie Eerre. - Naar de ser deres onde Sindelag og Gernjnser. skal de kunne forstaa Trengselens Nodvendighed og
indie. at Gud ikke uden god Grund har gjort dct, som han
vil glre med Kristenled€n.
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EZEKIEL

15.

I(UN TJENLICE TIL BR.4'NDSEL.
15, 1--8. Og gerrens Ord korn til mig saaleilesr Mennesk€sln! Evad har Traet af Vinstokken forud for alt andet
'fre, den
Ranke, som er blevet et af Skovens tree"t
Uon
man deraf tager Tre til at gdre ct Arbeide af? Eller tager
rnan deraf en-Nagle til at h.nnge noget Redskrrr paa? Se,
man giver Ilden det til Flde; Ilden fortcrer begge deti
Erder, og Midtel deraf bliver forbrendt, skulde det da due
til noget- Arlrejdc? Se, nedens det var helt, gjorde man
intet Arbejde derafi hvor megea mindre, naai Ilden har
fortaret det, og det er folbrFndi ! Skulde rnan endda kume
glae noget Arbejde deraf? Derfor, Baa siger den Eerre
Herre: Som Treet af Vinstokken blandt Skovens Treer, hvilket jeg har givet Ilden til Fdde, saaledes glr jeg med Jerusalems Indbyggere. Og jeg vil srett€ mit,taiyn
irnod
dem; af Ilden er de udgaaet, og Ilden skal fort:ere dem.
og I skal kende, at jeg er Uerren, naar ieg satter mit Aasyn
imod dem. Og jeg vil gpre Landet til en prk, fordi de har
lvet T.ol/shed, siger den Eerr€ Eerre. - Kirken, der bilder
sig ind, at den er det sande Vintre (Joh. 15, 1), og at Sekteme er Grenene derpaa, er i Viakeligheden et vildt Vintre
(Aab. 14, 18), der er ude af Stand iil at holde Bis selv
gppe og delfor som en Snyltpr. maa klynge sig tillndre
for at finde Stdtte. Den kan ikte frembringi nogen Karakterfrugt, den er ubrugelig til nogpt guddoDmeligt Fo{"maal.
Den er allerede halvt fortreret oE forbrendt af Bibelkritikkens Angretr og kuo tjenlig til at blive ldelagt, - Ps.
80. 9-17.
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