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- til evig Tid. - Alle skal undres over din
fldeleggelse,
du skal bliye udryddet og ikke mere vere til.
KIRKEV-IESENET SKAL ODEL.DGGES.
28,20. Og Eerrens Ord korn til mig saaledes: - Versene
20-26 t'ar at glre med pdeleggelsen af det organiserede
Kirkevecen.
28,21., llenneskesln I Vend dit Aasyn rnod Zidon og pro.
icter imod det! - Zidon betyder >F@stning<. KirkevEsenets
I&stning har siden det 3, Aarhundrede y@ret den L&re, at
Dlan maatte tilhlre en Kirkeorganisation for at blive frelst.
Zidons Konge var et Billede paa Djevelen.
28,22. Og du skal sige: Saa siger den Ilerre lfe$e: Se,
jeg kommer over dig, Zidon, og jeg vil forherlige rnig i din
Iidte. Og de skal kende, at jeg er gerren, naar jeg holder
Dorn over det og lelliger mig paa det. - Gud siger: Jeg
cr imod dig, du ordnede lCrke; jcs vil hellise mie Daa dis,
idet jeg lader.mirr retlardr'ge Cengelrtetsekom,,r" ovei dii.
28, 23. Og jeg vil sende Pest og Blod i dcr. paa dets
Gader, og ihjelslagne skal falde i dets Midte for Syerd,
som kommer oyer d€t trindt om fra, og de skal kende; at
- Jeg vil s)aa dig ,ncd bogstavelig og aandeieg er Ecrren,
lrg Dygqom oE Uld.
28,24, Os ikke Bkal der for Isra€ls flus mere lare noqen
stikkende Torn eller smerlende 'fidsel af alle dern. som er
trindt omkring dcm, som foragter dem, og de skal kende,
at jeg er den Herre Eerre. - Tilheneer.ne af Kirkev@senet
og.dets Teorier har
"S adspredt baade Jpder og
lofql4
I(rirtnn, men det skal de ;kke mere )runne gpre,
28, 25. 26. Saa siger den Ifetre Eerr€: Naar jeg sarnler
Israels Eus fra de Folk, blandt hvilke de er adspredte, saa
vil jeg hellige mig paa dern for Folkenes Ojne, og de skal
bo i deres Land, som jeg gav min Tjener Jakob, og de skal
bo tryggeligt i det og bygge Huse og plante Vingaarde,
og d€ skal bo tryggeligt, medens jeg holder Dom over alle
dem, som foragter d€m trindt omkring dem, og de skal
kende, at jeg, Ilerre& el deres Gud, - Jddeme skal faa
Del i Guds jordiske Velsignelser og de sande Kristne i hang
himrnelske Velsigrelsef, naar ha;n har ladet sin rctferdise
Dom kommc over alle dem, der lrar stpttet og.forkyndt
Teolien om, at man enten maatte tilhlre en bestemt Kirke
eller gaa til Helvede. - W. T.94, ?6,
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EZEKIEL 29.
,,EGYPTERi{E SOM FORBILLEDE,
.29, l. l.det tiende Aar, i den tiende Maaned,paa den
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Lz, 25.4

I)a1tlulrihgklede He I teligfud

for dig og for alle dine virksomlne Arbejdere (dette svarer'
til, at Eufrats Vande bliver borttllret).
2 9 . 5 . O E i e c \ i l k a s t e d i g u d i 0 r k e n e n ,d i g o g a l l e F i '
skene i dini Strpmme; paa llarken skal du farde; og du
skal ilike samleg og ikke sarkesi til Jord€ns Dyr og Ilimme'
lers Fuglc giver ieg dig som FPde' - Jeg vil lade dig blive
forladt ii Brkenen), dig og alle dile Tilhengere (Fiskene)'
du skal falde ubeskyttet i Henderne paa en koltl og g:lusonL
Verden (paa Marken) ; du skal altlrig mere blive gcnoprettet
til din Magt, men blive Odelagt af onde revolutionerre Regeringer i Verden (Jordens D]'r), af ugudelige Forbrydere
{Fuqle) or Anaxkister.
2g, 6, Oe alle Agyptens Irrdbyggere 6kal k'.nde, at jeg
er Herren, fordi de har vsret en Rlrk€p for Israels Hus; -De veadslige llennesker, sol! ikke har' veret til nogen vir'kelis Stdtta, hverken for Joderne elier for de sande Kristne
(Es. 36, 6; W. T. 95, 144), skal kende, at Jehova eI Gud.
29, ?. naal de tager dig ved dit Haandfang, 8aa knakkes
du og kllver hrer Skulder hos dem, og naar de stltter sig
Daa i-iq, sonderblydesdu og hringer alle Lander hos dem lil
it vakle, - Naar de i derns Svaghed spglF Hj&lp los dig,
rnishandlede du dem og ior{ulgte dem for at udrTdde dem.
29,8.9,
Derfor, saa siger den Herre llerre: Se, jeg
lader Svard kornme over dig, og jeg vil udrydde llennesker og Krrcg af dig. Os i9gyptens Lard skal rorde til elt
Ork oe et Ode. os de skal kende. at jel er Herrerl. tordi han
saede: Stidmrnen hdrer rnig til, og jeg hat giort den.
Al"VerrlsliEhprl skal blivc udryddet. og Folkene skal kcn(lt
,Iehova. so-mhan ef, fordi Satan hal sagt: Kirken er trrilr'
29. 10. Der{or, se, ieg vil til dig og {il dine Slrdmme' og
ieg ril saic ,?EgypterrsLand til en dde Ork, fuld af Grusrr-ig,i.ii til Svene og lise til .TEtionienscranse'
lrlt*"i,-r*
.JeE er imod rliE fo| tline Kilkpr. oR ieg 1'rI orlrydoe drn
VerdiiiElca fra den eno Ende at dic lil den andeJl'29.11. 12. Der skal ikke gaa el ]Ienneakes }od rEen'
n"niiet. ne Kvegs Fod skal ikke saa igennem del' og del
jeq vil-gprc '2Egyptenh
"l"i ill" ".i"" sig igen i J0 ,,\ar' Oe
l,and til en Ork rnidt iblandt odelagte Lande' o{ dets Dtr'10 Aar'
a""-if."i '*t" pde midt iblandl odelagte Sta'der i
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' - Aa.r'
- z d , e{ter dens Omst}Ttelse.
40
ger den Herrc Herie: Efr'r 40 Aars
r i . f l i s a a s i "lEgvpr"tn"
fra de lolk' blandt hvilke
l.Joil iii i"* "urnr"
.i"."" rd"rii&t". - Efie;40 Aals Fotlob vil Gurl samle de
adsprcclte tr'erdenslnennesker ind i Riget'
554

.LgA lrlertl(

soDt b-orbilledc

Ez,29,21

KRISTENHEDENS
I'REMTIDIGE
TILSTAND.
jeg
glre
29, 14. Og
vil
Dnde paa .2$gyptens Fansenskab
og fore dem lilbage til Pathros's Land, til deres Udiprings
Land. og de skal der vere et ringe l{ongerige. - ig ;l
bringe denr tilbage fra de dddc til dnr"s eget Land, hvo|
dc skal ver.e ringe og ua.nseljge.
29, 15. Det skal vrere ringere end andre I{ongeriger og
ikke rnere ophlje sig over Folkene, og jeg ril formindske
dem, for at de ikke skal herske over Folkile. -- Dette el.
blevct bogstnveligt opfyldt paa ,t]glpterr, bolr i ,rargp .\ir .
nuDdrerier lkkp har hall, nogetr eFcn Regering.
29, 16. Og dBt skal ikke mere v.ere I;raelJ Ilus eir Tilflugt, som minder ntig om deres lllisgerning, iciet de ven.
der sig eftei'dem, og de skal kende, at jeg er den llerre
Ilerre. - Hverken Jlder eller Kdstne skal rnere vende siE
lil de verdslige {,:Estptcn) {Es. 30. 1- 5) for at faa Hjeili
, 29, 17.18. Og det Bkete i det syv og tyvende Aar, i de]r
flrste Maaned, paa den flrste Dag i trIaaneden, da kom
Herrens Ord til mig saaledes: trIenneskesln! Nebukadnezar.
Babcls Konge, har ladet sin IIer udflre et svert Arbejde
mod Tyrus; hvert Hoved er skaldet og hver Skulder slidt.
Men Lln har han og hans I{e! ikke faaet af Tvrus llor def
Arbejde. han har udfdrt imod del. - Konsen ovpr.Anarkiet"
Krs'ft€r, Di.pvelen.skal udflrc en slol Tjineste i GuJs prur,.
29, 19. Derfor, saa siget den Herre Eerre: Sc, jeg giver
Nebukadnezar, Babels Kongg -Z$gyptels Land, og hin skal
tage dets Rigdom og rdye dets Ilov og plyidre dets Bytt€,
og det skal vere Lln for hans Her. - Jehova ril overEive
tlen vnrdsligo Kristenhcd lil Anar"kict. Dette skal v&re dcn
materielle Belfnning, som Anarkiets Kreefter ltdstcr.
29, 20, Som hans Ldn, for hvilken han har arbejdet,
giver ieg ham ,2Egypt€ns Land; thi de har arbejdet for rnig,
sigei den Herre Ilerre. - Gud vil overgive den vr::ilsligr
Kdstenhed i Anarkistemes Hander tit Ldil for ('l{{es Arbejde i hans Piarrs Tntelesse.Ved at bek?ernped.n hcdnrrsh,
Religion, der har ma"skeret sig som Kristendom, liar de taget
Del i Udf/relsen aJ Guds Plan.
29,21. Den samme Dag vil jeg lade et Horn op\-okse
for Israels Hus, og dig vil jeg give en opladt llund midt
iblandt dem, og de skal l(elde, at jeg er Hemen, -- I Tleng
selstiden vil Gud lade J/dernes Magt (T, 42) skydc linol;
igennem Zionismen, og han vil lade det glade Budskab orl
Riget, som forkJ,ndes i >;Stuclier i Sktiften<, bliv. kendi. - Es. 19. 1-25.

