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EZtr]KIEI,19.
LPVEUNGERI,{E.
19, 1. Og du, istem en Klag€salg over Israele FyrEter Det 19, Kapitel udglr en Ligsang. Det skildrer, hvad ModbilIedet angaar, Kirkeils Omstydelse i Triengselstiden, flrs!
under Billedet af to Ltveunger, der tages til Fange, og dern@st under Billedet af et Vintr;e, der ldelegges af llden.
Israels Fl'rster er Pr€steskabet.

19, 2. og sig: Ilvad er din itloder? En Lfvinde. Mellem
Ldver hvilcde lrtln; midt iblandt unge Llver opfostredehun
sinc Unger. Ligesom Isa.ks Foleldre yar Abrahar-ir
og Sara, og den sande Menigheds Fot'eldre er Jehova og
Jrairs Naadepagt (Gal. 4,22-28\,
saaledes er Kirkevesenets og Prasteskabets Foreldre Djeevelen og ha.ns Pagt
ned Dldei!. (1 Mos. 3, 4; Es. 28, 1E; 1 Pet. 5, 8.) Kirkev?esenet er blevei opfostret med >Dj€vles Laerdornme<.
19,3, Og huu opdrog en af sine Unger; han bl€v €n ung
Ldv€, og han l6erte at rlve Roy, han aad Mennesker. -Kirken blev delt i to Klasser, den ene stod paa et hdjere
Trin, var rigere og irlel€ ud-dannet; den l@lte at >ede Mennesker<, glre dem til sit Rov.
19,4. Og }i€dningefolk hlrte orn harn; i deres Grav blev
hsn fanget, og de f/rte ham med Naeseringe ti{ -iEgyptens
Land, - De vaj':tro hlrite om dem; Presteskabet blev fa.Dget
i de for<Ler"vede L@rdomt es Grav. det blev besneret af
VerdsLighed og denne Verdens (.;Egypiens) Visdo:n.
19,5. Og hult saa, at hun havde ventet forgates, at hendes Eaab la! gaaet til Grunde, og hun iog on af sinc
Unger; hun gjorde ham til en ung Lgve. -- En andel
Klasse i Kirkcl blev udviklet undel den samme falske Pagi
t'red Ildden trii en {uld.,'oksen Lfve, err Personliggorelse og et
tsar"rr aJ Lleren om evig Pine, Treeuigheden og iboentle
UdldeLighed.
19,6. Og han vaidred€ midt iblandt Ldver, han blev en
Rng Ldvg og han lerte at rlve RoY, hal aad ilennegker. --Delte fremsl;iller den populere Vekkelsespredikant, der er
drcvet i at fange Mennesker og l{pnt.
19, ?. Og han sk:endede deree Enker og ldelagde deres
St@der, og Landet og dets Fylde blev forferdet for Lvden
fangede Menneaf hans Brl!. - Vekkelsespradikanteme
sker i Tusindr'is og sikrede sig dercs >F1'lde< i Fort af stole
I(cllelt.,'
scm Ldn for nogle Ugers larmende Fcrkyndelse.
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19, 8. Da satte !'olkcne fra Landskaberne trindt omkrinc
dereg Garn op imod ham og udspardte det over ham; han
bley fanget i deres Grav. - >De uomvendte<, Anatkisterne.
Socialisterne o. s. v., sp@ndsr dercs Lerdomsgarn ud, og
Folket, de! er harmfuldt over de Lidelser, som Krigen og
DlEtiden medJdrer, negt€r at yde Prredikanterne Stdtt€.
19,9. Og de satte han rned Neseringe i et Bur og bragte
ham til Babels Konge; de flrte ham til faste Borge, for
at hans Rlst ikke mere skulde hlres paa Israels Bjerge. Revolutionen og Anbrkiet vil fuldst€ndig glre Ende paa
Voekkelsespredikanternes
Virksornhed.
19, 10, Din Moder var, da du havde Ro, coln en Vinstok,
planiet ved Vand; frugtbar og fuld af Grene var de4 fordi
den hayd€ meget Vand. - I{irkevesenets falske J'agtsmoder
el et Tankesystem, son1 h€lt igennem har pr@get det. Det
er paa det allelnljeste
forbundet med sclve Kilkev€esenets
(>Jordens Vintre<) Eksisiens. (Aab. 14, 19.) Dette Vildfarelsessystern kurde tidLigere skaffe sig tah'ige 'i'ilhzengere.
19, 11. Og den fik sterke Gren€ til Ilerskerspir og heevede sig hljt op imellem Skyerne, og den faldt i pjnene yed
sin llljde, ved sire Rankerg Mengde. - Det kunde tilsyneladeDde frenlflre
ster'lie Grunde for, at Presteskabet skulde
herske over Iler.rens Arv. (1 Pet. 6, 3,) Jo'ldelrs Vintra
voksede op til en anselig Hljde.
I9, 72. Da, blev den opryLket i llarmg kastet til Jord€n,
og 0stenvitden tbrtlrrede dens Frugt; dens st$rke Grene
blev afrevet og tdrrg llden fortaerede dem. Men i
Raseai, vil det bli're >kast€t
de,n siore Verdenskrigs
til Jcrden<, de Sa-ndheder, der som en Vind re.lsen sig fra
den opgaaende Reif@:dig'hcdens Sol, v:'i fcrtoere dets trlr"ugter (den Stltte, som dets Tilhengere ydea det), Dets ll]'nog ldelagi
dighed, dets Hei'skersta,\., vil blive slndelbrudt
i Anarkiet.
19, 13. Oe nu er den plantet i Srkenen, i tlrt og tlrstigt
Land. - De garlle r.eLigi/se Spidsfindigheders System vil
snart befinde sig i en La.DdflygtighederN @rkslltilsta d, forjaget af Socialismens og Ataxkiets fjendilige l,erdomme,
meden6 Verde;L bliver oyerskyllet af Guds Ords Va,nde.
19, 14, Og d€r udgik Ild frt deni kviBtede Gren; den t'ortrcrede dens Fr[gt, og.lc.r er iirke nogen stteik Gren paa
den, noget Spir fil ai helske. Bn Klagesang er dei, og til
en Klagesang irlirer dei. - Den sindssvage Benl'ttelse a.f
Teorien orn Hsrskelnes gllddodirelige Regering$et undef
og Anarki t.il at blyde
Verclenskrigen vil ita Retolution
lls som er lld, del iil Slut {uidst€ndig skal fortere Sektklaserne paa Jordens Yintlae.
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