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31, 1.2. Og det skete i det ell€yte Aar, i den tredje
llaaned paa der flrste Dag i Maaneden, da kom Eerrens
Ord til mig saaledes: MenneskeslnlSig til Farao,.lEgyptens
Ilonge, og til hans larrnende Mangde: Evem er du lig i
din Storhed? - Kaoitel 31 skildrer Kristenheden som et
Cedertre, der omhugges. Det begynder med et Budskab angaaende Satan (Farao, Solguden), Kongen i den verdslige
Kristenhed (.Ogypten), og hele ha.ns M@ngde, Hvormed skal
lnan sammenligne dens Storhed ?
31,3. Se' Assur vrr €!r C€der paa Libanon med dejlige
Grene, en skyggende Skov og hfi af V,ekst' og hens Krone
var inellem Skyerne. - Se Satan og hans saakaldte kristne
Systemer (Assur skal maaske leses Te-assur, Buksbomtr€). Man har tuoet, at det aldrig skulde omstyrtes (Cedertreet ea et Billede paa et Menneske med evigt Liv). Man
Rige (Libanon var et
har betragtet det som et retferdigt
Bjerg, hvis Navn betld hvid, snedekket). Dei havde til
Medlemmer (Grene) de stor€ i Verden, baade onde og gode,
og dets f|emragende Mand var meget ansete.
31, 4. Vandet giorde harn stor, Vanddybet gjorde ham
hdj; med sine Strlmme gik det trindt omkring hans Plant"
ning og udsendt€ sine Vandldb til alle Markens Traer. Folkene og den verdslige Sandhed (Vandene) gjorde Satans
Systen sto*; de megtige Nationer og de tilsyreladende
dybe Sandheder om Frihed, Lighed og Broderskab gjorde
det fremragende. Dets Rldder (Plantninger) fik Nefing fta
Nationer og SeLter ( Strlmmene),
og det udlv€de Indflydelse paa alle Systerner og Olganisationer i Verden.
31,5, Derfor bley hans Vekst hdjere end alle Markens
.|reer, og hans Grer.e bley mange, og hans I(viste lange,
for: de mange Va.ndee Skyld, idet han bredte sig ud; Derfor blev Kristenheden ophdet over alt af lignende Art i
Verden, dens m€gtige Medlemmer voksede i Artal og fik
en vidtr@kkende lDdflydelse paa Grund af de mange Folk,
som $tlttede den og pa"a Grund af deas mange Laerdomme.
31,6. paa hans Kvist€ byggede slle Himmelens Fugle
Redg og under hans Grene fddte alle Markene Dyr, og i
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hans Skygge boede alle de mange Folkeslag, - De slette
Aandemagter (Fuglc) lavede Kirkeorga.nisationer (bygsede
Reder) iblandl dens Medlemmer (Grcne). Med Stotte af
dens Medlemmer (under Crenene) kunde de verdslige Regeringer (Markens Dyr) udvide deres Mag.tomraade; under
(i dens Skygge) levede alle Nationerne.
dens Be€ktttelse
31, 7, Og han var dejlig i ein Storh€d, ved sine Grenee
L@ngde; thi hans Rod var veal mange Vande. - Pragtfuld,
stor og megtig va.r den og vidtforg"enet;
thi den havde sin
Rod i store Folkeslag og: i storc verdslige Sandheder.
31, 8. Cedrene i Guds Esve fordunkledo ham ikkc" Cypreaaer yar ikke til at ligrrg med hans Kviste, og Llnn€tr&e. var ikke som hans drene: intet Tre i Guds Eaye
var st ligne med hans Eerlighed. - Hvad Kaistenledens
Selvbevidstled
angik, var der intet, som va.r den; Lige,
hyerken i denne eller i den tilkommende Tidsalder.
31, 9. Dejlig hayde jeg gjort ham ved hans Grenes
Mangde, og alle Edens Tr@€r, som var i Guds tf&ye, misundt€ ham. Kristenheden fllt€
sig misundelsesverdig
iblandt alt det, som var oe som skulde komme.
31, 10. Derfor, saa sagde d€n Ilerre Eene: Efterdi han
er blevet hfi af V&kst, og han har strskt sin Krone op
irnellem Skyerng og hals Hjerte har ophljet sig over hans
Elide, - Paa Grrrnd a.f Kristenhedens
Selvophdelse og
Stolthed skulde det &lg€nde traffe
den.
jeg
giver
31, 11. saa
ham i Folkenes lferskers Eaandi
efter Behag skal han handle med ham. For hans Ugudeligheds Skyld uddrev jeg ham, - Gud vil ovotgive Kristenheden i Folkenes Guds Hender, i Djevelens Hender; han
skal bringe llevn over den og udrydde den af Tllv:erelsen.
31, 12, og frernh€de, de grummeste iblandt Folken€, huggede ham ned og lod ham ligge; paa Bjergene og i alle
Dale faldt hans Kviste, og hans Grene bley slnderbrudt
ved alle Landets B€kke, og alle Jordens Folk Bt€c ned fra
hans Skygge og lod ham liggq - Anarkisterne, de grummesto iblardt
Folkene, vil omstl'rte den. I R.igerne (paa
Bjergeue) og iblandt !'olkene (i Dalene) skal dens Medlemmer (Grere) falde. Den nuverende Samfundsordninss
Menne6ker vil kaste Yrag paa d€rls Beskyttelse og forlade den.
31, 13. paa hans faldne Stamme slog alle Himmelens
Fugle sig n€d, og over hans Grene kom alle Markens Dyr,
- Gejstlighedens urene Aander og den Tids revolution@re
Regeringer skal drage Fordel af dens Nederlag.
31, 14, for at ing€n Treer yed Vandet skal hovmode
sig af deres Vekst og strekke deres Krone op imellen Skyeme, og do st@rkeste af dem, alle de, som drikker Vand, ikke
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staa der i deres Hdjde; thi de er alle sammenovergiyet til
Ddden, for at komme til Dybets Land, midt iblandt Menneskeneo Blrn, til dem, som farer ned i Graven. - Intet
andet jordisk System skal fllge dens llovmods Eksempel;
thi de bliver alle som Systemer betragtet overgivet til Dlder, til eo va.n@rendePlads i Samfundet.
31, 15. Sea 6iger den Ilerre Eerre: Den Dag, han for ned
i Dtdsriget, lod jeg Vanddybet slrge' tildekkede d€t for
hans Skyl4 og jeg standsededets Strlmme, og mangeVande
blev holdt tilbage, og jeg kledte Libanon i sort for hsn6
Skyld, og alle Markena Tr@er vansm@gt€defor hans Skyld.
- I Aaret 1918, hvor Kr.istenheden 6om System betragtet
gaar ned i Glemselen (sheol) fdr at blive efter{ulgt af Revolutionens Republikker, vil Gud foraarsage Sorg i Verden,
Ean vil for et pjeblik holde Anarkiets truende Bplger tilbage, Folkene skal sprge over Kristenheden, og alle Systemer i Verden, som Menneskenehar dannet sig, skal svekkes ved dens Fald. - V, 392.
31, 16. Ved Lyden af hans Fald bragte jeg Folkeslag til
at skelve' idet jeg lod ham fare ned i Dldsrig€t tillige med
dem, som farer ned i Graven; da blev de trtstet i Dybets
Land, alle Edens Tr€er, Libanons udvalgte og bedste, alle
de, som drikker Vand. - Gud skal faa a.lle Folkeslag til at
sk@lvei Revolutionens Krampetr@laninger, na"ar den verds. lige Kristenhed som et organiseret Sy6t€m bliver nedstyrt€t
i Glemselen (ligesom Jlderne blev nedstyrtet i Sheol i Liglelsen om de rige Mand og Lazarus),
31, 17. Ogsaa de for ned med ham i Dldsriget til dem,
som var ihjelslagne ved Svardeti thi som hans Arrn havde
do siddet i hans Skygge rnidt iblandt Folkene. - Men ogsaade skal fllge Kristenheden ed i Glemsel(sheol),- V, 992,
31, 18, Ey€m er du saaledeslig i Eetlighed og Storhed
iblandt Ddens Treer? - Saa skal du da nedstldes med
Edens Tr@er til Dybets Land; midt iblandt uomskaarne
skal du ligge tillige rned dem, Fom er ihielslsgle Yed
Sverdet. Sadedea gaar det Fsrao og hele hans lareende M@ngde,siger den llerre Eerre. - Sklnt den verdslige Krietenhed staar uovertruffet i Herlighed og Magt
blandt de andre Systemer, skal den dog synke ned til at
blive det mest foragtede System inden for Samfundsordenen.
Den skal blive regnet for hedensk og ugudelig, .lEgypterne
benyttede Onskerelsen, hvilket er et Billede paa den verdslige Kristenheds indbildte Samvittigheilsfred ved Tro paa
Vildfarelsen, Saaledes gaar det Satan, Kristenhedens Gud,
og hele hans M@ngde.
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EZNKIEL 32.
KRISTENHEDENS ENDELIGE OMSTYRTELSD.
.32,1,2, Og det Eketei det tolvte Aar, i den tolvte
ned, paa den flrste Dag i Maaneden,a" t"* U""i"." Maaiiia
til mig saaledes:MenneskespnlOptitt'mii
"" Xf"e;"."
.;"i

os "tg-rif
{11a9,
$grntens..Konge,
IDlandt ]otkehe
vilde du vare

i-iii'iii," ii"i,

lig, da du dog var som Sd.
u,nyr_etI Havene, og du for frern i dine Floder os eiorde
vandet, grumaet med dinc Fldder og gjorde dcts Stndmme
muorede. - I Kapitel 32 skjldres Krislenhedens Odelaggelse
pyr forskellige Maader. Den bliver fanget
som ct Spluiyre

I-9), densLys udslukkes(32, ti-16), d;"s;;A:
!.32,
frge

-l!1sten-tled synker ned i Clemselen (J2, L7-02I\.
Anarkrsterne,s.ynke_r ned. i Glemselen ( j2, 22. 28 li geled;
),
den ostertandske Mysticisme inden for Kristenhed;
(3224:.2.5!, d:,v-er.ste Klasser i den (t2,26-29t,
d;';;;dsiig-j
den _(32, 29), Gejsttighedens Organisatio'n
f:tlCrf:g {"tg.i
l!rz, !rur. buc$Kafret beglmder med en Klasesans over Sa_
tan, (-tarao), Kongen i den verdslige Krisknha
(_,Egyp_
oC.hans sJnlige R€presentantei, den trafaldne CEjsi_
len,),
tlgned, de er iblandt Nal,ionerne som en Llve iMagl
os
Grusornled (Ldven er ogsaa et Billede pr.-n;re""f-erj,
oE
som.er uhyre Magt (etSpuhl+e) iOtanat folkerie
ti iairieii
ue, kom_,med der_e6_
Sekter (Floder) og opmudrede Sand_
necens- vand med deres jordisk sindede Medlenrmer (Fdd_
der), de fytdte Kirkerne (Flodeme) med Verds)ighed.
32, 3. Sae siger den Herre Eerre: Derfor ril ies ud.
Epende mit Gsm over dig i mange Fotks Forsamlin?.'os
de s*al drage dig op i mit Vod. _ Cud vil lade Trenese--Be_
len komme over Kristenheden som en Sna.re, som en
l1Pgelsehen imod FYihed for Folket, iverksat af Fremskfidts_
m@nd, radikale, rEvolutionere og Ararkister. De skal fanse
9*, yd.,"3.rat _denred af det, og bringe den rrd af deis
uunslsrrltrng hos -tolket (ud af Havet).
32, 4. Og jeg yil kaste dig paa Lan4 sl€ense (lis hen Daa
Msrk€n, og jeg vil lade alle Himmelens fusl"e staa- ;ed- iai
dic og m*tte Dyrenc p8a hele Jorden t""a Alg. - Cua-"if
g9re deq fo/rsvarslls over for hele Verder. Han vil lade de
slettest€ Tilhengere at den faldle Xristendom (Himmelens
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