r
EZE]IIEL
FILOSOFIDNS

26.

OMSTYRTELSE'
Aar, paa den flrste Dag
det
ellevte
26. l. Os det skete i
i i\laaneden, da kom Herrens Ord til mig saaledes: - Kaoitel 26 skildler Kirken i Skikhelse af et vel udarbejdet
iilosofisk System. Navnet Tyrus betyder Klippe' Den menneskcl.iEe Filosofi, setlig Platons gr@ske Filoso{i, er i VirkeliEheden de,n Klippc, Kirkens LPre hviler paa. Naar man
forJser ud Jra Guds Ord al drive de gejstlige bort fra
deres-uholdbare Vildfarelscr, paaberaaber de 6ig altid til
Stltto for disse Plator6 Teori om Menneskets iboende Udldelighetl
og a.ndet Ugrende.
26. 2. Menneskeslnl Fordi Tyrus siger oln Jerusalem:
Ha: Sdnderbrudt er den, denne Folkenes Porti den er flyt'
let ril mis, ieg vil blive fytdl, - den er ldel.gt' - Dettc
jlike-kristne
Svstem oe dels Tithengere vil legge deres
Natur for-baeen, naar Kristdn}eden (Jerusa-lem) falder for
de revolutionires Hander j t918. Filosofien, Bihclkritikken,
v;l slade sis over, at Gejstligheden, som har Fjort Paastani paa afvere Porten til Gud for Folket, bliver slnderbrudt.-Man 1il indbjlde sig, at Tillengerne af {ristendommen efLer dennesSammenbrudvil vendesig til !-ilosotien' og
at Filosofien vjl faa flere Tilhengere, naar Kirken bliver lagt
dde, Det vilse ud, som om den menneskelise Filosofi Yil blive
derr eneste Tilflugt for Kristenhedens Folk'
26,3. derfor, sia siger den Herre lleri€: Se, jcg kommer
over dig, Tyrus, og fdrer mang€ Folk op over dig, Iigesom
Havet flrer sine Bllger op. - Fordi Kristenheden har baaret
Kristi l,{avn os haf( Guds O,d betroet, er Gud imod Filosofim or. vil lsdc Klisterrhedens NatjonEr reise sig irnod
de bestai.ende filosofishe Svstemer. Anarkiets Eav vil i
Bglge eftet Bllge a.f de utilftedse Masser uophlrlig't skylle
l1etl ovea oem.
?6.4. Oa de skal /delegge Tvrqs's Mure og nedbrvdc
dels taarne, og jeg vil fe.ie dets Stdv bort af det,-og j€g
skal 9deril qgre det {il en solbar Klippe; - -A.na"rkjsterne
leaic de Forsvarsmure, som er blevei rejst af den menneDe skal n"dbryde de stlrste
skeliEe Filosofis Tillangere
os sierkeste Orsarisatiqnea, der som Taarne rejser sig op
aI Filcsofien, C'rd .'il fjeme de sidste Spor af Menneskenes
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Tilbgjelighed til at forlade sig paa .l(ristenherlenr filosofisk,,
sy6rcm.
26,5. €t St€d til at udbrede Fiskegarn paa skal det vorde
midt i Havet. Thi jeg har tatt, sigei den" Eerre ff"ir., oi
del -sk-al vorde ti; et Bytte fol Folkeng - Under Anarkiet
sl{al den menneskeL-gFFjlo:ofi blive fuldst?endig opgivet,
,
berovet dem. som tidligero har stottet den, af [elCinar_
kistiske Nationer.
26. 6. og dets l-|pt re, ude paa Landet skal ihjelslaas meJ
^
g\'er'o. og oe siiat kende. at j(,g er Eerren. _ ne reljsiose
Urgantsatiouer (Ddtre) udr i Vcrden (paa Landnt), so-nier
paa fllosofien, skal blive udstettet. i Rigei skal
To.dl?gl
oeres rlo gere ttlhEngerc lere at kende Jehova, rom han er.
_ -26, ?. Thi saa siger den Herre llerre: Se, jeg lader Neblkadnezar, -Babels Koxge, komme mod Tyiui fra Norden,
Kongernes KonAe. med Hes(e og med. Vogne oq med Rvt.
lere og med err Hzer og meget Folk. - Gud Jeiiova erkie_
rer, at han imod d€n nrenneskeligeFilosofi (TFu:) mpd dens
;iy61emer_ogTilh,Fngerer.il cpvakke Satan selv, rien naerva_
l-nde onde Ve,dcns Fyrst". tlerskercn i dpt sindbilledlie,.
Uab_ylon,
,Kongenover Kongprne og andre UlydighedensBprn,
og.han skal af Gud selv tfra Norden, Jer. 1, Ir') faa Tjl_
ladelse til at komme med anarkistiske Lerdomi,re (Hcste),
med Institutioner
opbyggede paa saadanne Leidomnr..
(Vognc). mcd Irdere og Lerete i disse Lprdomm. (Rlttere), med en orga,niserelSkaxe Eftclfdlsere ("n Har) oe
med mpget TJolk, sorn i uordnede Hobe ;lutter sie til dei
anarkisl jske Beregelse.
- 26, 8. Dine Dltre paa Marken skal han ihjelslaa merl
qg han skal bygge Skanser imod dig eig kaste en
Fp"4
Vold op imod dig og rejse Skioldtag imod dig. . ),fed pde
legg_elsen_s
Vaaben (Sverd) vil Analkiet pdil*ggo de filosofiske Kirkesystemer off andrc rcligigse Orfanisationer
(Dltre) i Verden (paa Marken). Hele Sysiemet skal blive
systematisk belejret.
26, 9. Og Bin Murbrelrker skal han s@tte mod dine tr{ure.
og din€ Taarne skal han nedbryde med sine Erakjern. Analkiet
flyer Krig intod deis Fo.svarere
(Mur;).
Iy{ed
Fka-rpe. strerke og skeerende Arglmenter
(Brekjern)
skal
det redbryde Fiiosofierrs Fectninger (Taa.rne).
26, 10. For lfengden af hans Eeete slal deres Stdt
bedekke dig; for Lyden af Ryttere og Ejul og Vogne skal
dine Mure b:evg naar han drager ind igennem dine porte,
som man drager ind i €n indtagen Stad, - UtalliEe ana_rkistiske Lardomme (Heslc) skal opfylde alt og ille med
Forv,irring (Stlv). Fjlosofjerrs r^lsmend (Mure) ikal frygtc
639

L,z.?lt,lA

f)enluldb|tded(HemEelilthtal

oE beve ved Lydcn af den Larnl, som frc'qbl lnges aI de
aiarkistiske Ledere og L?eret" lRytterne) og af deres Or'Fan;saiioner tVogn^ne), naar Anarkiet lader 6jne Krefter
itrdmmc qenn"m-Filosofiens slornrtend (Pode); thi netop
di*e Stoinend vil blive de Kanaler, gennem hvilke de
anarkistiske Lerdomme skyller frcn'
26. 11. ilted sine Hestes Iloue skal harr netl:'ampe alle
dine Guder: dit Folk skal han ihielslaa med Sv:r'rd, og dine
st:erke Sdjler skal s]'nke til Jorden. - Ved Berdring med
@deleggelsesdograerne (Hestehovene), sonlt Anarkiet fdrer
med sie, skal Filosofipns aln'indeligF Stiel tCader) blive
sdndprtiamppt. Anarkiet skal rrdrydde Filo'oficns Tilhengere med bogstavelige Vaaben. dF ltore ansete Hdjskolet
oe
- Universitcter (Sdjlof) skal s!'nke iGrus.
26, 12, Og, de skal rlve dit Gods og plvndre dine Varer
og nedbryde dine llure og nerlrive dine lystelige Iluge og
'l'raverk og dit Stdv midt i Van'
kiste dine Stene og dii,
det. - Anarkisteme sLal ldelagge Idealeme icodset) og
sdre en Ende paa Filosofions Lrcrc (Varerne). De skal nt.dSryde det Foriva.r, oom Filoso{iens Tilhengrre har opstillet
(Murene), og ddelegge de filosofiske Organisationer (de
lvsteliee Huse). De slral t,pslt,qo Tilhangere (Stenene) oE
Stoltei
'26, (Travarkntl i Antrkicts l"lodbolge.
13. Os jeg lader dine Sanges Larm ophdre, og din+
Citarers Lyd skal ikke h6res m€re. - Gud vil lade Filosofiens forfprende Sange, dens tiltalende, men falske Lerdomme ophdie; ogsaa deis herlige Bdgers (Citarers) ROst
skal for evist forctumme.
26, 14. Oi ieg vil glre dig til er solbar Klippe; og et
Sted til at udbrede Fishegam. paa skal du vorrie, du skal
ikke opbygges mere; thi jeg, Eerren, har talt, siger derr
Eerre Eerie. - Den falskelig saalkaldte Filosofi skal blive
lagt fnldsteendig lde og skal ikkc l1lere blive olbygget; thi
Gud Herren har talt det.
26, 15. Saa siger deir Eerre llerre til Ty s: Se, Ky'
ateme (€ng. Overs.: gerne) skal bzeve for Lvden af dit
Fald, ved de gennernboredes Stdnnen og Yed ilyrdedet i
din Midte. .- Verden til blive fuld af tevolutionpre I'epu'
blikker (oer), som er: blottet {or kristelige Princippei, og
som kun bygger paa Menneskers Ideer. L)e skat blirne rystet i deres Gnmdvolde, naar Anarkiet begynder sin Nedsabling af Mennesker og Systemer.
26, 16. Og alle Havets Fyrster Ekal stige ned fra der€!
Troner og aflegge deres Kapper og afflre siti deres ud'
syede Xlader; de skal iflre sig Skraek, sidde paa Jorden
og skr@kkes hvert @jeblik og forferdes oYer dig. - Saa
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skal de raa Hersr<ere i de revc,ilrtion@re haht anarkistiske
-"ilni
Republikker misie de]es -tlagtstilLinger 1f .o,,."1. On
r@ggc dcres 2{lresbcvrsninger(Kapper) til Sidc og standse
crcfps_,KnvotulronsarbcxLe
(affore sig. deres udsyede KIe_
.lel). ue.skat.b_ttve
I\ldt nred Sk|ek og Forfeldelsc ovel
dores socialisti"ke oq rerolutjonere Filosofis Sammenbrud.
. 29:,1.:, 99 de skal opldfte err Klagesang over dig og
s.rgetlt dtgi -u\orlecleser alu gaaet iil Grunde, du, som havde
dtne lndblggere l-ra ll_avene(eng. Overs.: sdfarende l{cnd),
ou, ucn tovprtsle Stad, som var mFglig paa Hdvel, baade
cler og dens lndbyggere, der. udbredic Sti"ek fur sig ;ier
alle, som boedo der? - De skal begredn
pdeleggelien af
-huso,le
dp store filosofiske Systnmer, som
a" sieino Verdensmend (dc sofarpnde IUEeDJI,de lovpristc 'lankFsyste!rer, son1 nld stor Anseelse iblandt alle Folkenc (Daa Ha_
vet). ja, selv i en Vcrden af rastlose, misfor-nd.iedeMasspr..
perne paa dit Faldr Dag; ja,
^ 26, 18, Nu -forskrrkkes
(rerne.
som-er i Havet. forferdes over den Ende, au d*. _.
ue revolutionar€ Rcpublikker { Oerne) skal slrelve i det
Aar,. ca. trtosotten stJ.rler lammen. Republikkerne i det
anarkisliske Folkehav skal forlerdcs over dcn menneskelige
Filosofis Magtesllshed og Sammenbrud.
26, 19. Thi saa siger den Herre Herre: Naar ies sdr di€
lil en odelagt Stad. lig de Stedcr, der ikxe er belo"edi,naai
jeg lader Vanddybet stige op o\ er dig, saa de mange Vande
skJuler dig, - Cud vil ful,lstaendigudrydde de filosofiske
Lerdomme, idet han lader Anart<r-etsHav sl ige
op
' over.
dem, saa de bliver opslugt af dets Tidevand.
jeg lade dis fare ned ligesom de, der
, 26, 20. _ da vil
laTr nqd iGraven. til Fortidens Folk. oglade dig bo i
Dybets Land, i Orkenel fra aldgamrnel Tid, ligesom de,
der farer ned i Craven. for at ingen skal ho i die: men ies
vil give Herlighed i de levendes Land. - Cud vii t.a. a.ii
menneskelige Filosofi forsvinde i OdeleEg.elsen,saa at den
rkke langere har en enestc Ti)hanger. Skam og Vanare
skal komme over den. Derpaa vil han lade sin heriige Sandhed stra-ale frem i Opslandelsens og Livets Rige.
26. 21. 1il For{ardelse vil jcg glre dig. og du skal ikke
yere mere, og du skal sdges, men ikke find€s mer€ til
evig Tid, siger den Herre Herre. - Gud vil Edre den rnenneskelige Filosofi ljl nogpt. som mar afskl'r og tager A{stand fra (til Forferdelse). Den skal ikke opkomme merel
sely om l\f€nnesker og Demoner skulde forslge at genrejse
den, skal de dog ikke formaa det, siger Gud Herren.
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