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22, 1*4. Os H€rr€ns Ord kom til mig saalede.g: Og du,
llenneskesln ! \ril du dtmme, vil du dlmm€ Blodstaden?
Ilundglr den alle dens Vederstyggeligheder! Og du skal
sige: Saa siger 4en l{erre Eerre: O Stad, Eom har ldgydt
Blod i sin Midte, for at dens Tid ekal komme, og giort
vemmelige Afgudet hos sig for at besmitte sig! Ved dit
Blod. som du har uddst, er du blevet gkyldig, og ved dine
v:enmelige Afguder, Bom d$ har giort, er drr blevet tesmittet, og du har bragt dine Dage til at nerme sig og har
naaet dine Aar; derfor glr jeg dig til gaan for Folkene
og til Spot for alle Landene. - I Kapitel 22 opre$les Je(22, L*1'2 ) Dets
Ur€tf€erdigheder.
rusalenrs forskellige
Stral skildres under Billedet af en Smelteovn. (22,13*22.')
I(ristenheden hax udgydt Blod og besmittet sig med Hedenskab, derfor er den blevet overgivet til denne onde Trengsel og er sor]r Fllge af FortiderLs pralende Paastalde blevet
til et Ordsprcg for de hedeirske Folkeslag' - lV' 17.72..
22, 5. De' som er n@r, og de, som er langt borte fra dic'
skal spotte dig, du rned det besmittede NaYn og m€d den
store Forvirring. - Alle rjantro spotter den besmitt€de Kdstenhed, som nu er fyldt >med den store Foreiuing:<<.
22,6. Se, Israels Fyrster i dig brugte hvet ein Arm til
at uddse Blod. - Alle Kristenhedens l{erskere har i deres
Mani for Kdg benyttet et}Ivel.t Middel til at frelnme Blodsudgtdelse. De aande[ge Ledere har ved derps falske Lerdoir'ldelart Millioners aandeligP Haab. - Luk ll, 52.
22, 7. F:ader og Moder ringetgtede mar i dig; mod den
fremmede tvede msn Vold i rlin Midte; den fad€rldse og
Enken unde.drykte man i dig. - De har behandlet dem uretfrerdigt, som behlvede Hjelp. Aandeligt talt har de foragtet
Gud og hans Naadepagt og undertrykt hans Bdrn, som er
Pilgrimme og fr.emmede i Verden. - 1 Pet, 1, 1.
22,8. lline Eelligdomme foragtede du og mine Sab.
beter vanhelligede du. - De har fomgt€t Guds Ords Lere
om det sy{ende Aartusinds Hviledag og slgt at srette Retfrerdiggdrelse ved Geminger i Stedet for Troens llvile'
22,9. Bagvaskere var i dig for at udtse Blod og paa
Bjergene aad rnan i dig; Skp-ndsel lvede man i din Midte'
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- I Kirkertre er der Bagvaskere og Bagtalere.
Folk. som
glr Attentat paa andres godc Navn og Rygt€, Der er nosle,
som hal'tsget Plads vpd Djevlelardommenes Bord (1 Tjm.
4, 1j_1-Kor. 10, 21) som Herer eller Eerskere i Spidsen
for Nationer.ne- De er i!'rige c{ter at tilvejebringo og opret_
horde den vanhe|ltge forening mel]Em Stat og Kirke.
22, 10. 11. En Faders Blusel blottede man i dig; en
l(r'inde. som var uren i siu maanedlige Svaeheil. kr?eikede
man i dig. Og man lrede Vederstlggelighed med sin Nestes Hustru, og rnan vananede sin S6nnekone i skandig
Utugl. og man krankede sin Sdster, sin Faders Datter,'i
dig. - Dc ha-- ikke blot lluttet Forbund mellom Stat oq
Kirke i-cnhver -Rctning, rnen har ogsaa i stor lldstrrkning
gjort sig skyldig i scksuel Umoralitet.
22, 12. Go,re tog man i dig for at udls€ Blod; Rente oe
Oversift tog dn og forurettede din Neste rned Vold, og mig
glemte du, siger den ilerre Flerre. - De har bruprt Gudi
ca$ca i ondc TJensigter, .ia, selv til at ihjelslaa Guds hellige Martyrer med, og dem, som hax vFret i ner Berlring
med deDr, har. de pllrrdrct paa forskellig Maade. Dette hai
de gjort, fordi de lar glemt Hercn.
22, 13. Og, se, jeg har slaaet mine Eender sammen ovel
den uretf@rdige Vinding, du har skaffet dig, og oyer det
Blod, du har udlst i din Midte. - Gud har vist tydelige
Teg! paa sin Vrede ovel Kirkens Hykleri og Mo:"deraand.
22, 14. Skzl dit lljerte holde Stand eller dine Eander
beholde Styrke i de Dage, da jeg vil handle med dis? Jeg,
Hcrreu, har talt og vil glre det. - Dens Hjerte n'taa fors$segte og dens Kraft svekkes paa Grund af deDs daadige
Sarrvittig'hed i de Dage, da crid vil handle ned den efter
dens Uretferdighed.
22,75. Og jeg vil adsprede dig iblandt Folkene og udstrl dig i Landene, og jeg vil aldeles bortskaffe din Urenhed fra dig. -- Han vil adsprede Kirkens Tilhengere og
ved lldtrengsler braende Urenheden ud af den.
22, 16. Og du skal vorde yanhelliget ved dig selv for Folkenes Bjne, og du skal kende, at jeg er Herren. - Kirken
skal blive besmittet, vanhellig.et og ldelagt for alle Folkenes Pjne paa Jorden.
22,77. 18. Og llerreirs Ord korn til mig saaledes: llenneskesln! Israels Hus er blevet mig til Slagger; de er alle
sammen Kobber og Tin og Jern og Bly mid[ i en Ovn;
Sllvslagger er de blevet. - Kirken, baade Gej6tiigheden og
Legfolket, er for den hellige og retferaiige Gud blevet som
Slagger af mindre v@rdifuldt Metal i Trengselens Ildovn.
Den betegner Slaggerne omkring den store Skare (Sllv).
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I)?n JuldbtJldedc llenmcliltl1%I

Krigens SmelteoDn

Ez. 22,31

(Jer. 6, 30.) De andre Metaller. fremstiller forsl(ellige Alter
af den jordiske Natur: I(obber, memeskelig Fuldkommenhed, Tin, Ug"@s, der er avlet af Vildfa.relse, Jem, den vilde
Verdensmagt, og Bly, Spd og Uretf@rdighed.
22, 19. Derfor, 6aa Biger den Herre Eerre r l'ordi I alle
er blevet til Slagg€r, se, derfor vil jeg samle eder rnidt i
Jerdsalem. - Gutt vil samle Kdstenhedens fordeersede Folk
oe Nationer sammen.
22,20. Ligesom man'samler Splv og Kobber og Jern og
Bly og Tin midt i en Ovn for at bl@ae Ild derpaa, for at
smelte d€t, saaledes vil jeg samle eder i min Yrede og i mir
Earire og l€gge eder i Ovnen og Bmelte eder. - Denne
store IIob af Mennesker, som staar paa alle de forskellige
Ilomedrelsestrin, skal samles som i en stor Smelteovn, hvor
Gud vil lade ubeskrivelige Trengsler komme over dem.
22, 27. Ja, jeg vil samle eder og bkese paa eder med min
Yredes Il4 og I skal smelt€s midt i den; - De vil blive
sraeltei i Hjerte og Aand under Guds Vrcdes Ildtrzengsler,
22,22. sorrl Sdly Rmeltes midt i en Ovn, sarled€s €kal
I smeltes midt i den, og I skal kende, at jeg, Herrcn, har udlgt
m:!r Idsrme over eder. - LiEesorn den store Skare af Guds
aaadsavlede Bprn har maattet lide i et Antal af Millioner, saaledes skal det blive med Presteskabet og L€gfolket, der bekender sig til Kristendommen, men er blottat for dens Aald,
22, 23. 24- Og Ilerrens Ord kom til mig Baaled€s: Menn€skesdnl Sig til det: Du er et Lan4 som ikke €r renset, sortr
ikke har faaet Skylregn paa Yredens Dag, - Kristenheden iraa i denne Trengselens Tid undvpre de rensende og
forfriskende Byger af Guds Sandhedsvand.
22,25. Dets Profeter er en Bande af sammensvome i
dets Midte, de er som en brllende Llve, der rlver Rov;
Siele forterer de, Gods og Kostbarheder tager de; de gdr
mange til Enker midt i det. - Presteskabet er en Bande
sanmensvorne imod Sa.ndheden.>Sammenslutningen af Ktisti lsaakald"oe] IGIker i Amelil<a< yil som en sa,nd Djevel,
en brlleDde Llve, i den kommende Tid slnderrive rnange
af Sa,ndhedens Venner, drabe mange af dem bogstaveligt
og foraaxsage, at nogle af de svagere mister deres aandelige Liv. De vil beslaglegge og fjdel€gge den Litteratur,
soni indeholder den vardifulde Bibelsandhed. llogstaveligt
har Prasierne ved at preedike Menneskene i Kdg, gjort
mane€ llillioner
til Enker,
2r,26. Dets Praster glr Vold paa rnin Lov og vanhelliger mine Eelligdomme; mellem helligt og vanhelligt glr
de ingen Forskel, og mellem urent og rent lerer de ikke
nogen at skelne, og for mine Sabbater lukker de deres pjne,

og jeg blirer vanhelliget midt iblandt deh. _ Ije rohersk_
katolske Praster saavel som den protestantiske i"j;iii;;;
har -krenket Cuds Koerlighedslou. On tu. t""roitiJ'€iiil
Sandheder rrred hedenske Lardorrme. De har ikke vlilei
:LrrerhendeForskellon mellem d"m, der er bl"vet rensii
veo l1.nstt Utod, og dem, det endnu er i deres Spder.
De
har_fornegtet Bibelens Lere om fus;naaars"lget. "ie"t. iO,
3-.1).P" har lukket Ojnene i for netraraiqs"Or*iseni-Sdi
Darsn\,lte og har indfdrt et pengeudpresninlssystem med
Bod.spvelser. M_esserfol Synder o! x,ittutt ri.r"rn-u.r*""i
og Despo!rcr tiuds Na9r.
_ 22,-27, Dels Fyrstel i dots llid{e er sorn Ulvc. der Mver
Rov;. de {qdser Blod, de fordarver Sjale, for .r i.a"
,ir"'i_
la_rorg Vinding. De gejs ige, Ulvorre i Faarekleder
(ltlatt. ?, 15), sondcrriver dirps Bltte, L€mmerne p;"
K;i;ii
Legqne. udg']'der Blod i Forfdlgelse og ldelFggar aandelipt
Lrv, arr sahmer tor at skaffe penge til Opretholdelse -if
deres skam rnelige hpdenskeRelirionl - Mik; ? g_ti.,.
32.?3.. O.g dets Profeter stryger ovcr for dem rned lds
rlalr(.tlqe:
oe skner Forfangelighed og sDaar dom LdgrL
:rgeno9: |iaa
_stger den l{errc Herre. _ endog llerren ikke
nar rart. - l-rotestartisrrlers predikanter har malet hele
Mangden aJ gejstlige hvidc. Oe }ar fyldt derei'ii;;i;;
;;;
rjvolulronsteoriehs oc Bibelkritikkens Lerc. og de har lOiet
for^Folket ved at udgive deres ogne lfeninser ?o: G;;6;;:
22, 29, Landets Almne dver Vold og frver R";,;;;";
,
elendrge o!T-den _flttige undertrykker de, og mod den iremrnede dver de Vold med frret, - Lag{olket, baaae inden for
den_romerske Kirke og j protestan'iismen, il-;;;;;ilii
de fattige i Aanden, ha.r'berlvet dem, del trengte til G;ds
Hjelp, den TrlFt,
pifl
-de havd_e,og hrr uretterdiAt i""lrigt
gnmmene
, 1l) iblan,lt deir.
^og-de fremmcde rHeb.
jeff
zz,3U. Ug
sdgte iblandt dem en Mand, sorn vilde mure
9p en luur og stille sig i Cabet for mit Aosyn til Varn foi
Landet, tbr_at.jeg ikke skulde ddelegge det; men jeg fandt
]TCSn_, . crlq lovede ikke at ddelagge Sodoma, hvis der
hlot landtes ti rol fardige Mand deri. Inden f,,r KirkevF_
s^ele-tsqgtr har-_blot pfter een. der er ret terdis ved Kristi
r(ectErctrghed trt at opbygg€ Muren om dens Gedesti ou
sulle _sig i Gabet, for at han ikkc skal pdeleegqe den. Mei
han skal end ikke finde een!
jeg da min Vrede over dem; ved min
,. 22, 31..Saa udlser
Harm€a lld gll jes Ende paa dem; deres Vej lagfer jeg
paa deres Hoved. siger den Ecrre Eerre. - Derior ei Kirtel
Y@senetddmt til Udrvddelse.
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