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SZEKIEL 35.
EDOM SOM FORBILLEDE,
35, 1. 2. Og Ilerrens Ord kom til mig saaledes:MenneBkesln! Vend dit Aasyn mod Seirs Bjerg og profeter imod
dct: - Seirs Bjerg og Edom b€tegner prakrisk talt samme
Ting, Edomitterne boedenemlig i den Bjergegn,
- der strakte
sig langs @stsidenaf Dalem ira Det dpde tiav til den
elamitiske eller persiske Havbugt. Hvad Edom fremstiller,
gdr Pastor Russell klart Rede for i )Studier i Skriften<,
Bind fV, Side 14 os 22.
. lteng,selen vif i en af sine Faser treffe de kldeligsindedeKristne, Ugresset, som, efter at Kirken er'fatdelt.
tager Afstand fra KTistendommenog ogsaa udodtil bliver
rert verdslige. Elter at de har hjulpit til rned at omstFte
Kitkevesenet, vil de s/ge at indtageaen forsvundneKris-tenheds Plads ved Oprettelsearaf en fuldstendig kristusfjendsk
fingenes Orden.
35,3, Og du skal sige til det: Sao siger den Herre Eerre:
Se, jeg vil til dig, Seirs Bjerg, og jeg yil udr&kke min
Eaand imod dig og glre dig til en prk og et pde. - De gudllse Nationer, der skal trede i Kdstenhedens Sted, vifogEaafinde, at Gud er imod dem, at hans Magt er udral<tim;d
dem, og at de ligeledesekal blive lagt lde.
&5,4. Dine Steder yil ieg glre til Ruiner, og du skal selv
vorde en prk, og du skal kende, at jeg er Eerren. - Gud
vil i Anarkiet ldelegge de socialistiske og fag.foreningsbeherskede Regeringer, der vil opstaa som en Fplge af Revolulionerne inden for Kristenheden.
35, 5. Fordi du berer et evigt Fjendskab og overgav Israels Blrn i SvFrdets Yold - i deres Ulykkes fid; i den
MisgerningE Ti4 som bragte Undergang, - Disse /konomisk-politiske Bevegelser - Soeialismen, Fagforeningsvresenet og andre, men detrrnder ikke jndbefatt€t Atarkiet,
som skal opsluge de 4Tige - har baa.ret paa et lang'vadgt
Had til K.irkevesenet,har talt og a.rbejdetimod det os imod
den sociale Samfundsordning fra dei forllbne Tjdsalder.
Ved Omstyrtelsenaf Kirken vil Ugresset, de kldeligsindede,
>Edomitterne{ og de Klasser, dei her er ne.r'nt, v"endesig
imod Pr&sterne og Leg.folket indert for Kirkerrre saavel
som imod Herrens aandsavlede Bgrn - kort Eagt imod alle
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De tuldbVrdedeHemtuellghed

sig med Vrede, Avind og Had imod Kitk€n og Kristendommen, vil Gud glre over for den socialistiske Statsordring.
Ligesom de var med til at omstyrte Kristendonrmen, skal
Anarkisterne igen omstlrrte deres Heryeddmme,
35,72. Og,du skal kende, at jeg, Ilenen, har hdrt slle
dine Bespottelser,som du har talt mod Israels Bjerge, sigende: De er ddelagt, os er de giyet til Flde. - Socialisteme og de, der slutter sig til dem, vil faa at m@rke,at
Gud har Magt over MenneskenesAnliggender. Den Almegtige vil hlre, hva.d de siger imod Kristenhedens (Israels)
Riger (Bjerge), naar de efter Kirkens Fald udbryder: >De
er ldelagt, os er de givet til Flde.(
35, 13. Og I talte hovmodigt mod mig med eders Mund
og brugte mange Ord mod mig; jeg har hlrt det. - Idet
Socialisterne og andre, der st ttede ligrende Bevegelser,
rasendehar angrebet Kapitalismen og Ligeledes,sklnt mere
i del, skjulte, Kristendomrnen,har de i Virkelsheden talt
imod en Sb,mfundsorden,
som Gud har tilladt ai eLsistere,
og 6om han har v?ereti - nemlig ved sin hellige Aand i de
sande Kdstue, som har staaet i Systememe. Ved deres Erklering orn, at de vil fl}e Verden ud aJ de daarlige pkonomiske, sociale og politiske Forhold, der nu er raadende,
baler de horrmodigt imod Gud, 6klnt de ikke selv ved af
det, idet de bilder sig ind at kunne udfpre den Ger.ning,
som Gud har overdraget til sin hofaste Menighed at udfpre, og som ikke kan gpre-spa"anogen anden Maade. Gud
vil huske disse mange Ord imod ham fra Socialisternes og
andr.es Side, og de vil faa err retferdig Cengeldelse.
35, 14. Saa Eiger den Hene Eerre: Medens al Jorden
gl@der Eig' vil jeg berede dig pdel@ggelBe.- Naar Genoprettelsestiden fuldt ud er inde, vil den socialistiske Arbejderbevegelse vere en af de Ting, som ikke skal genoprettes. Naar hele Verden begT'nder at gl€de sig over
den nye Samfundsorden, som Gud vil indstifte, vil den socialistiske Stat vere gaaet fuldstendig til Gnnde.
35, 15, Som du glald€de dig oyer Israels Eus's Ary, fordi
den blev ldelagt, saaledesvil jeg glre mod dig; en prk skel
Seirs Bjerg og hele, hele Edom vordg og de slal kende,
at jeg er llerren. - Ligesom de kpdelig-sindede, frafaldne
Kristne, der stiller sig paa de yderliggaaendes og: aeyolutioneres Side, vil glaedesig over den Pdeleggelsesdom, som
tretret Kristenheden efter 1918, saaledesvil Gud g/re imod
den sejrrige Revolutionsbevegelse. Den skal blive fuldstendig fde, >hele, hele Edom<, Ikke saa meget som et Spor
aJ den skal buve tilbage, naar Anarkiet i Efteraaret 1920
er blevet verdensomfatteude. - Aab. 11, ?-13,
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- 36,3. de-rfor.profeter og sig: Saa siger den Iferre Herre:
.r gr(u, la,_ lordr man ldelagger og higer efter at opsluse
ed€r,run.tt ornkringJ for at I maa vorde de pvrige-Fol[s
irJenqorn, og tordi I er kommct paa Tunger og Leb€r oS
i,ondt Rygte blandt Folk, - Saaledes "ig; c;; J"h;;; ifi
[nstenheclena Nationer: De revolutionFre skal Ed,re eder
lde og opsluge eiel._Hedenske, kldeJig-sindede, ";;t o R;:
voruuonslnend skal hqrcke ovel'eder, og, I skal Llive Cen_
staDd for ha.anlig Omtale iblandt al6 revolutioneer€. I
skal ved eders Fald blive til Spot for Jordens hedenske
I olke_slag_i-Liur-.rFa,
Amerika og andetsteds.- Begr, 2, 16. 16.
- 36,4.5. derfor, Israels Bjerge, hdr den Eerre Herris Ordl
!e! siger den Eene Eerre til Bjergene og til Hdiene, til
lrekkelejcrne og til Dalene og til de lde Ruiner os til de
forladte_Steder, Bom er blevet til Rov og til Slloafor de
lYdge tr'olk, som er rundt omkring, derfor, saa^ siger den

