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Dcn lnldbgnlede (lemmeligh€tl

1?,20. Og ieg ril dsplFnd'e-milGam over h,rm, og han
*t *i ianr.es i tirii X"t, os jeg vil flre ham til Bsbel og gaa
i Rette ired ham der for han8 Troldshed, sonl han lvedc
irnoa mig. - Som et Garn, som -ct Net, skal Trengselerr
r.o^-.
o-u". Kirlien, oE den skal ikke undslippe pdeleggelsen ved Anarkistemes Hrend€r.
-Os alle hans Flvgtninge og alle hane Skarer
i.il,
sLal falde fofsrard, og de, som blirer tilovers' s\al spredes
vita., og I sk;l kenie' at jcg. llerren, har talt'.i.".li"
trlillioner, som flygter fra Kj rkelte og -PrFsterne unqer
Trengselcr, skal gaa lil Grunde r'cnl"legemllgt saml I aanceIie Forsl.and blive ihjelslflaet med Aandens svaL4' m(lens
a"i. a"" unasuu" Ddde;, skal bLive fjernet endnu- lengere fra
de Svstemei, dc engarrg ydede deres Stotte' ved de.verdensomfaltende Tumulter (Vinde). Naar AnaJkiets lja'g Kornmer'
skal de forsta.a, at Gud har talt Sandhed
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)IIEN SJAIL, SOII SYNDER.(
16,,1.2. O.gEertens Ord Lom ril mi,T saaledrs: Hvorledes
,l(nn
r Drufaedette Ord,Bprog i Israels Land og sige: Fedrene
;eoer.sure uruer, og l#menes TFDder bliver gmme. _
Guds
uro kom EI
!C bl€v kiart forstaret af pastor Russell med
IrensJ-n. tu t(euerdtgheden i Jchovas Handlemaade med
l(enneskene,
_cla-han fordpnr(e alle til Ddden. Baade Jd_
aerrc og de Knstne har. spul'gt: Hvorlcde€ kan det vsei.e
retlaprdrgt at lrJemspge Feedrenes Syndel paa Bgrnenc lnd_
1ll. lredje og fjerde Led? Hvo(for skal Bprnenes Tender
blrve Omme, Jbrdi Fadr.ene aa(l sure Dnrpr? _
H. 55;

v. 326-

jeg lerer, siger den Herre Herre, skal
,.,18,3. Saa sandt
l lkhe m-erebruge dette Ordsprog.i Jsrael. _ >,Hvorfor skal
5prnen lkre bere Iraderens Jtlisgerrring?< (1g, 19,) De be_
iflagFdetsig og sa.gd€ "Herrens Vej cr ikke ret.. (lg, 2S.)
i
'Gutls
I'a-6tor ll,ussell udlagde
Guds Ord og viste klatt, at
vej.er ret {t8, 25). at dct er MenneskenesVcje, som eI
ll].ette (18,29), at Gud ikke finder Behag i, at tld ueudeliec
qor, rnen deri, at de vendet om fra
dere6 Vej oE lever.
(18,23-32)
Den Tid skal snatt komme, Oa aetL n-aa"tie;
-b-S.
Ords-prog,ikke lengere 6kal have nogen f<raft. _ ff.
f8, 4. Se a_,lle
hlrer
mig til, iaavel Faderens Sjai
_Sjale
aom Slnnens Sjal:_mig hlrer de til; den Sjat. som syndler,
den Fkal dg.
I Cuds kommende Tusindaarsrig.e vii Heri
t. ns R.eifaerdighcd biive aabenba;ret. Fader og Spn vil blive
ijehandlet !ge, ingen sl(al dg for andles Synder.. rnerr hr-,er
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ufi"
a"i."in" t it. Uoh. 4, 36.) Den skal vare alle Nationels
i'*"il'in.i.
z, t, "ng. overs') ulder den 6kal alle Joadens
sarde vise bo i Fbed og LYkke.
---'li,ii.
oe alle Mark-en;Tr,eer skal kende,at ieg' Eerr€n'
t'^" "io"i "t-ttOit Trar lavt og et lavt Tre hdit' et frisk Trn
os Ekal g/ro
io.t i'n "i iO"i t"* grlnt; jeg, Eerren. har talt(Treer).
skal
v"ta&i titlJliens) Folkeslag
i.i. I'eiilqe
kende,at He en har revet Kirkev46€metned og ophpJer
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s),'nder,skal .tp fbr sin egen Synd.*_ V, i49;

-- 1-8,{_g Og naar €n Mand er retferdig og lver Ret og
Rel.fetdighed, ikke ader paa Bjergene os i[ke oploftei
sine pjne til Israels Eus's v.cmmelige Afguder og ikkc
skender sin Npstes Huslru og iLke nrermer sig eu I\vinde,
rrear hun er uren, og ikke undertrykker nogen. giver Skyld_
nerer sil Pant tilbage, ikke rlver Rov, giver den hungrige
arl l'rpc og d,cklier den nlgne med Klede& ikke laane!
ud mo-dRent€ og ikke tager Overgift, drager Ein Uaand tilbage fra Uret, dlmmer ret rnellenr \land og illand, randrer

Fiz. li'i.9

Den iuldbqftled(

Henneligh.d

i mine Bud og holder mine Love, saa han lver Sandhe4 han er r€tfardig, han ekal visselig leve, siger den Eerre
hilyrmelske Fader vil
Ilerre. - Den kmlige og retferdige
folTnane hver Slrnder til at angre o€i omyende sig fra 6in
og forsetlig
Synd
Overtradelse, for at ikl<e Urctf€rdighed
skal blive til pdel@ggelse for ham, >Oinvend eder da, og
I skal leve.< (18, 30, 32.) ingen skal da lengere lide Dlden
Skyld,
for deres Foraeldree og Adarns Ufuldkommenheds
men enhver for sig skal vere fuldt ansvaxlig for sit eget
I,iv eller sin egen Ddd. For at glre de forandrede Forhold
fuldstendig klare, {remstilles der fqrskellige Tilf@lde. Evis
en retferdig
Mand vedbliver at veere retfterdig, skal han
leYe eviqt.
18. 1-0-13. Men han arler cn Sln, som blivcr en Volds'
mand. som uddser Blod og glr noget af dette mod en Broder. Og han hanrller ikke i noget af dette (som Faderen
har giort), men han teder endog paa Bjergene og skender
sin Nastes Hustru, u dertrykk€r den elendige og fattigg
rlver liov, giver ikke Psnt tilbag€ og opllfter sine gjne
tril de v8rnmelige Afguder, gli Vederstyggelighed, laaner
ud mod Rente og tager Overgift. Skulde han leve? Han
skal ikke leve? Alle disse Vedersty,Tgeligheder har han
gjort; h&n skal visselig dlde6, hans Blod skal Yzete over
ham. -. Hvis en Mands Sln sjmdsr forsetligt, skal han >visselig dldes, hans Blod skal v@re over ham<,
iS, i4-18. Men 6e, han aylor en Sln, og denne ser alle
sin Faders Synder, som han glr, ser dem og gdr ikke efter
demt han eder ikke paa Bjergene og opllftef ikk€ sine
pjne til Israels Hus's Afguder, skzender ikke sin NesteE
Ilustm og undertrykLer ikke nogen, tager iklie Pant og
rlver ikke Rov, giver den hungrige git Brld og dekker den
ridene med Klader, holder sin Eaand tilbage fra den €len'
dice, taser ikke Rente og Overgift, gpr efter mine Love,
vandrer I mine Bud, Han Ekal ikke dt for sin .['adere Misgerningts Skyl4 han skal visselig leve. gan8 f-ader, som
har dva( vol4 rlvet Rov fra en Brodar og giolt det, rom
ikke er godt, midt iblandt sit folk,8e, han sksl dt for sin
Iuisgernings Skyld. -- Hvis den ugudelige har cn god og
reifaerdig Sln, skal Slnnen leve, mqn Faderen d0.
18, 19--i3. Men I siger: Ilvorfo. skal Slnnen ikke bere
Fadeiens Misgerning? Slmen har io lvet Ret og Retferdished. alle mine Bud har hsn holdt og gjort efter dem;
han skal visselig leve. Dcn Sial, 8om synder' den eksl dy';
en Sdn skal ikke b@re sin Fade.s Misgernin& og en Fader
Ret.kal ikke bcre Gin Sdns Mi8gcrniDg; den retf*rdiger
fardighed sk&l vErc over htt, og den ugudeliges Ugude500

Den Sjel. sont sgnder

Ez. 18,32

lighed skql v@reovel ham. Men naar den ugudelige vender
olr fr3 &!o sine Synder, som han har g'jort, og hilder all€
uine Bud og lver Ret og Retf@rdisher[aa skaihan vissetie
lere, han sksl ikke dl. Alle hans Overtradelser,som han har
gjort, skal ikke ihukommes ham; ved sin Retferdiehed.
aom han-har pvet" skal han lev€. Skulde jeg have Beliag i
den ugudeliges Dpd? siger den Herre }fe:rr-e - mon ikie
den, at han vender om fra sin Vej og lever? _ Den uqude_
hge,.der-vender.om.til Retferdighed, skal ikke holdei an_
avalllg lof srne ttdLrgereS].ndef, men skal faa i.ov at leve.
18, 24-30. Men naar en retfardig vender om fra gin
FetfFrdighed qc cdr tt ret" glr efter alle de Vederstygge[gne{er, som dcn ugudetige glr, skulde han da leve? Alle
hen8retf@rdigeGernjnger,6om
han har gjort,6kal ikke ihukommes: for 6in Tloldshe4 Eom ha.n har pvel og lor ain
p_fn{ som han hsr gjort, derfor skal han dl. OtI Biger:
Herrens Vej er ikke ret, Hlr dog, lsraels iluel-ltlon iin
Vej ikke er ret? Er det ikke ed€rs Veje, sorn ikke €r rette?
Naar en retferdig vender om fra sin Retferdighed og ggr
Uret, saa skal han derfor dl; for sin Uret, som han gjor-ri€,
g.kalhan d/. Og naar en ugudelig venderom fra sin Ugude.
liCheq, lom han har lr et, og lver Ret og Retfardighed, han skal bevare sin Sjal i Live. Ean saa og vendtJom fra
slle sine Overtr@delser,aom han har gjoitthen skal visselig leve, han skal ikke df. Men Israels Eus siger: gerrens
Vej er ikke ret, Mon mine Yeje ikke er rettc, Israels EuB?
Er det ikke eders Veje, Bom ikke er rett€? Dedor vil jeg
dtmme eder, Ieraela Eus, hy€r efter sine Veje, siger den
Eerr€ Eerle. Vend om og lgd af fra alle ed€rs tlycrtr@delaer, for ai ikke nogen Misgerning ekel vorde eder til Faldt
- Den retferdige, som vendet sig til Uret, skat dl.
18, 31. 32. Kast fra eder alle ed€r6 Overtr@d€ls€r.med
hvilke I har forsyndet eder, og ekaf eder et nyt Eierte og
etr ny Aand. Evorfor vil I dd IsraelE Eur? Thi jeg har
ikke Behag i dens Dl4 som dlr, sig€r den Eerre Eerre;
8aa omvend eder da, og I skal leyel - Dette vil komme til
at gelde om de eDkelte Persone!, saa, snatt aom det sidstc
Lem paa det aandsavlede l,egeme er dpd, Det gelder nu
og har v@ret geldende siden 18?8 om denne Tidsalde15
Institutioner, som siderr da har veret ulder Guds Dom.
Ilvis Kirken. >Israels IIus<. vilde boltskaffe alle sine Ove!trredelser og faa et n)'t Iljerte og en ny Aand, kunde den
fa, Loa st blive staaerde for evigt, Men den vil ikke forandre sine onde Veje, dens pdeleggelse skyldee dene egne
forsetlige Eandlinger, >flvorfor vil I dl?<

