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2'!,,2i, og ed€rs Huer skal \!ere paa eders Hoveder, oq
odere Sko paa eders Fgdder, I skal iklie klage og ikke grade]
og I skal Bvinde hen i eders llisgerninger og stpnne, den
€ne mod den anden. - Sorgerr vil blive en lndre Smerte
hos }lenneskere, rler vil vaere som bedpvede efter de fiygtelige Erfaringer. De r'il svinde liet og uden ydre Klage s:.fike
samrlen i haablds Elemdi-cht
d.
24,24. Og Ezekiel skal vere e4er iil et Var8elstegn; alde,
les som han har gjort, skal I glre. Naa! det kommer, da skal
I kende, at jeg er den Eerre Herre. -- Saaledes skulde den
tavse Sorg i Pasto! Russells Hjerte v@re et Tegr for KIisierhedel. Krist€nheden skal senere komrne til at sermeln,
gaa ligncnde smertelige Erfaringel sonr Paslor Russell i
dcnnc Forbindplsp, og naar dpt kommer , skal alle ier.^
rl for:ias, a'. Jplrova,den oplroje,lcfle1p. s14^arbag ved al).
rl:elrRsetstrdens L)o[u,r]e.
l)riN DpDE ITASTOR RLISSE{,i, SKAL 1ALE IGEN.
24, i5. 26, Og du, llenneskesgnl Se, paa den Dag, naar
j€g tager deres V:€rn, dete6 herlige Fryd, d€res pjnes Lyst
t,g dctcs Sjai" La.ngsel. drres Son,rer sg deres Dltre, fr.a
dem, paa den tiaq sLal undslupr)e iumme til dib for at
lade det hlre for Folks Bren. - I,Iaar Gud giver sfu til for
Alvor at odelegg., Xirke"rne, og deres Medlenrme-rdgr i
ilillioner, saa ;lal nogle af de undkomne vende sig tjl Pastor Russells Bpger og deraf l€re at for:staa Meningen med
) Kristendonmeri s <<Omstyrtelsc.
24,27. De samme Dag skal din llund oplades, naar de
undslupne er korAmet, og du skal tale og ikke mere vere
cttm, og du ekal v.ere rlem til €t VarseLstegn, og de skal
kende, at jeg er flerren. - Pastor Russells Stemme har ve:'eistffii i Ddderr. Endnu er hans Rlst stum i Sammenligning
r!ed, hvad den senere vil bli.,:e. Paa Rer"olutionens oE AnarH"ts Tid skal han tale, han skal da ikke lerrgerc varn
ltrln1 orer I'or dem, soill ur-rdslipper 9deleggelsel.
Pastor
Russell skal blive et Tcgn for dem. Han skal fortelle deo
Sandheden om Guds Restetniilelser med Traengselen, naar
de 'Jnderslgrr hans B,1get, som i llillionvis er spredt ud over.
Xristenhederl, llans Old skal blive ct Haabets Tesn for
dem, som setter denr j Stand til at se den lyae Side af
Skyen. Dc skal da faa Oinene op for. at Guds herlige Rige
, r veo ai hJivc oFrettet. De skal .kpnde.4t jeg er Herrena.
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25, 7. 2. OE ferrens Ord kom til rnig saaledes: llennesk€spn! Vend dit Aasyn mod Ammons Blrn og profeter imod
dem. - Kapitel 25 forudsiger, at efter at den fralaldne Kirke
er blevet omstyrtet i Revolutiolen i 1918, ril Enden komme
for de forskellige indbyrdes uenige ikhe-klistne Elenenter
i Kristenheden, hvilke er fjendtligt sindede mod den saDde
Kristendom, og som vil spge at drage Ilordel af Kirkens
Fald. Ammon (25,7 1) og l\Ioab (25, 8-11), der begge
!a.r Efterkommere af Loth, som selv var et Billede paa den
store Skar.e, fremstiller en lllasse, der blev frembragt af
deres Fader, den stor'e Skare (Loth), medens han var i en
drukken Tilstarid paa Grund al de falskc Lerdomme, soo
den siole Sliares verdslige Kitker (Loihs Dptre) havde
isk@Dket ham. Edomitierne, som nedstammede fra Esau,
repfesentgrer en Kla€s,s, der s@lger deres F,Jrstefpdselsret som Guds Blrn for en Rct Linser, jordiske Fordele.
(25,72-74.\
Filisterne var et Folk, som var udvayldret fra
-lEgypten. De angaeb bestandig Jdde11,lefor at pl)'ndre dem.
De var Forbillede paa en Skare stridbare Vanekristne, sont
sdger at udnytte de sande Kristne. Budskabet beglmder med
et Udraab imod Ammonitterare, der fremstiller de verdslige troe4de, som blev bragi ind i Kirken af den mere eller
mindre troldse store Skare, og som paa eI aurmassendeog
rovlysten Maade i Skikkelse af Jesuittea, katolske Pr.astei,
protestantiske gejsUige og deres lig'e forfulgte de sande
Kristne. Ammonittene besk-rites som vilde Rlveae, listige,
qmsomme og
gmsomme
oe griske.
eriske. De tilbad Baal rrl1der Navnet Kemosh,
og
Helvedesl
e Billede paa Helvedeslarens
Ildells
ll(tells og
os l{ole"iets
tlor.e"rets Gud,
Gud. et
uuo,
det aandelige Horelis Gud.
25, 3. Oe du skal sige til ,{m!nons Bdrn: Illr den H€rre
Herres Ord! Saa sigel Cen Herre Herre: Efterdi du sagde:
Eal over milr Hriligdom, fordi clen er vanhelligot, og over
Israels Land, fcrdi d€t ei frdclast, og over Judas Eus, fordi
dei er gaaet i tandflygtished, - Naar Guds sende lfenighed bliver forfulgt under Verdenskrigen og Rexoluiionen,
naar den sande kriBtne Tro bliver lde, og de, der priser
Gud (Jtda betyder Pris), kommer i Fangenskab under d.
yattro relolutionere,
vil de verdslige Kirkemedlemmer
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(Ammonitterne), som selv har v@ret med til at forJllge
disser glede sig derover.
25,4. derfor, se, saa vil ieg giv€ 96tens Spnner dig tit
Ejendom, og de skal opslaa deres L€jre i dig og B@tte d€reg
Boliger i dig; de skal fort:lre din Frugt og drikke din lll@lk.
- Gud vil overgive denne Itlasse til Anarkisteine, de skal
blive Helskere or.er dem, gpte sig til gode med deres Ejendomne og bortskaffe dei'es L€re (deres Melk).
25,5, Og jeg vil glre Rabba til Gr,esgang for Kamel€r
og Amrnons Blrns Land til Hviteplads for Smaakvag, og
I skol kende, at jeg €r Herren. -- Jeg .rril gdle den herckende Gejstlighed (nabba, stor) pde og forladt.
25, 6. Thi saa siger der Herre l{erre: Fordi du klappede
i llenderne og stampede med Fldderne og gledede dig med
ri1'b foragt af hele dit fljerte orer Israels Land, - Fordi de
Btorligen gl@der sig i deres Trods imod Kristendomner,
skal det fllgende komme over dem.
25, i. derfor, se, saa retke!' jeg min Ilaand ud imod
dig og giver dig til F de for Folkene og udrydder dig af
Folkene og udsletter dig af Latdene; ieg vil glre dig til
intet, og du skal kendg at jeg er llerren. - Gud vil udrakke
Bin llaand imod dem og ovelgiwq dem til at blive plyndret
af de vantro Anarkister i deres Midte. IIan vil udslette den]
som Klasse betra.gtet, ldelaegqe dcm; de skal komrne til
at erkende, at han er Gud.
,8- Saa siger den Ilerre llerye: Fordi Moab og Sejr
sagde: Se, det er gaaet Judas IIus ligesorn alle Folkene, Moabitterne (Sejr skal udelades) udgjorde den eiviliserede
Del aJ Loths Efterkommel€.
De var avlet i Drukkenskab af
deres Fader, Loth. De dyr*ede Baal, medens Ce samtidig
anerkendte Jehova. Derved blev de Forbillede Daj en Skare
Kirkemedlemmer,
sor11er blevet fremhragt ved en Blanding
af Sandhed og Vildfarelse, sJ den store Skare sammen med
dens verdslige Kirker' (Loths Ddtre). Disse Kilkemedlenmer
tilbeder Pinelere,ns Gud, sorn de tror e! Jehova, og de gdr
rig skyldige i arnrleligt l{oreri ved at opretholde Forbindelsen mellem Stat og Kirke. Moabitterne beskrives 6om et
begav€t Folk, rigt, talrigt, civiliseret og almindelig kendt
og agtet. Med deres Modbilleder inden for Kirketr forholder
det sig paa samme Maade.
25,9. derfor, se, saa vil jeg aabne lloabs Si<le fra Stederne af, fra dets Streder af paa alle Kanter, den dejligste
Egn af Lendet, Beth-Jesihot, Baal-lleon og lige til Kirjathama, (Beth-Jesimot,
Gud vil sende Ararkiet
@delzeggelsens Stad) over denne Klasse for deres frafald{e Presteskabs Skyld (Baal-Meon, Eoligens Eene),
536

Geni@tdelsen ooer IJgr@sset

:fl 'lHfr;l;]":3"i#.e'"r

Ez.2i,ti

.t bi rrreise
''rer
r"nrst?t os t(i rkc

j[l'-fl:"':l:^'ili";:;,1frfi
i,Til'J].""
:,1,":,
I,r1:.:ll;
Land ikke skal ihukommesttinar i.lf.e"e.--_ ,il;;il;:;: Hil:

6Kat_ogsaa
seJreover den stridbar.eXla-"o ( Amrr,onitterne).
,1l..12. Og__over
l{oab vil jeg hotrteOom, os de'sliai
,kende,
at jeg er Herren. Saa siger,-rlent t"_"-i.ri"i-f..ii
Eer n mod..ludas
Hus os paadrossig Skytd,idei
Fj"lg::*

f.""3#::X"",11fr
XX^':i:;;.'J:j'i,"1:,liJ,l^"
i"lr]:;l;* t,::y":l.l
$l[liil];"T,i'\,".]liffii.J:f
"]C.",.,.Jrdoni cl.neritbad Coz,,.Odeteggeren_
L:.:ty:,
v'r r roJ urao nJatpemed trl at omstyrte Ktistenledcn.
,25. .13.derfor, 6aa siger.den Herre Herre, iii i"g ,a_
rakke
min Eaand imod Edom og udrydde Ao.uf ii"i"!"rii.

g;f!'3# :i "*:jii:
i,?"";i"fr
"::,1
Hi'
ff
i:,i:,,:l
3"
jr,ngd dennel{tasse {Edom
eler ldurncr). d;;;j

litJ{a"ahd

f #:"'^"Jsff
l.tl-:"ff *:;:';l'::Jf,rb"n_oero'saaror
14,

Og ieg vil fdre min Hcvn over Edom ved mit
_ -25,
Folk, Israels Eaand, ng de skal qdre med Edom eftei
min
-vrede og elter rnin Earme, og de skal leFre min Hzevn at
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og Vrede. - Es. 15, 1-9; Jer. 48,7-47.
_ 26, 16. Saa eiger den Eerre Eene: Fordi Filieterne lvede
E_ay_,lordi de havnedesig med For:rst at hele deresfijerie
til @del.eggelse.
-af etdgammelt Fjenlskab, - b;;";;'.j;;;
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til ct ddelpege Kristenleden. __ Joel 3, d.
,25. 16. 1J. derfor,-saa siger dcn Herre Herre: Se, jeg
udr4kker min Haand imod Filis!erne og udrydder Kreterne
og udslette., hvad der: bliver tilorers ved ilav.:ts Strand.
Og jeg vil flre Btor lfevn over dem m€d Vr"de"s iug-;i_
og de skal kende,-at.jeg er Herren, naar jeg fdrer"mii,
?S",
l'aevn over dem.- Uud vil gennem Arrarkisterne udrekkc sin
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