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KARL MARX OG SATAN

Fgr Marx blev en okonom og kendt komrnunist, var han
humanist. Idag er en tredjedel if verden marxistisk. I de ka-
pitalistiske lrtid. ", de, ,iang", der iigeldes svaerger til mar-
,ir-.t i den ene eller anden !^orm. Der findes cndog krist-
ne, ja, endog prester, deribiandt mange hojtst&ende, som er
oveibevist om, at rnens Jesus muligvis kan besvare sPorgs-

milet orr hvordan man kommer i himlen, har Marx de rette
svar pi, hvordan man kan hjelpe de sultne, fattige og un-
dertrykte her pi jorden.

Marx, siges det, var besjalet af hunranisme. Han havde kun
denne ene tanke: hvordan kan man hjalpe de udbyttede
masser. Det, der forarmer dem, havdede han, er kapitalis-
men. Nir blot dette ridne system er styrlet, vil der efter en

overgangstid med proletariaiets diktatur cpsti et samfund,
huor""nirr.. vil aibe.lde efter sine evner'i fabrikker eller
landbrug. der ejes af iallesskabet, og vil blive aflonnet efter
sit beho"v. oer vil ikke vere noge.t itat til at beherske den
enkelte, ingen krige, ingen revolutioner, kun et evigt, uni-
verselt broderskab,

For at masserne kan opni lykken, kraeves der mere end blot
ar kuldltaste kapitalismen. Marx skriver: "Religionens at-
skaffelsc sonr minneskets illusoriske lykke er en ['t-,rudsaet-

ning for dets sande lykke. Oplordringen til at-opgive deres

iiirriioner om deres fbrhold "i "n 
opfo.d.ing til at opgive et

forhold, der kraver illusiorrer. Kritik af religion er detfor en
kritik af denne jammerdal, hvor religionen er helgengiori-
en." (Indledningen til Kritik af Hegek " Louens Filosoii")'



Marx var anti-religios, fordi religionen ster i veien for ooni.-
elsen af det komdunistiske ideal, som han ,nre fo, d.n'.n.-
ste losning pi verdens problemer.

Sidan forklarer marxisterne deres holdnins. Der findes
praster, der giver tilsvarende forklaringer. "pastor 

Oster-
reicher (England) erklarede i en pradiken-: ,,Kommunismen
er, uanset dens nuvarende forsklllige udtryksformer, bi,Je
gpde 

-og 
di'rlige, oprindelig en bevag'else foi at befri menre-

sket tor at blive udnyttet af et medmenneske. Sociologisk
stod kirken, og stlr siort set fremdeles pi samme side s"qn
udbytterne i verden. Karl Marx, hvis teorier kun dirliet ril-
slorer hans lidenskab for retferdighed og broderskabisorn
har sine rodder hos de hebraiske_"profe#r, hadede..Ugio-
nen, fordi den blev brugt som redJkab til at besvare en sta-
tus quo, hvor born var slaver og blev arbejdet til dode he: i
England for at gore andre rigere. Det var-ineen dirlie spos
for hundrede iisiden at ha,ide, at religionei er opirim'f,ri

;;;"* mer afKristi leseme mi vi sanske enkelt bol-
ferdigt indromme, at vi sti.r I dyb geld tii hver eneste kon-
munist." (Pradiken fra St. Mary,s Fontana, London, 196S).

Jeg er.krist, jeg elsker menneskene, jeg onsker dem alt godr.
J..g "! uden,_skrrlpler akceptere rtir.li.*", kommunism:,
demokrati, eller fascisme, hvis det ville fremme mennesk:-
hed,ens lykke. Jeg har brugt megen tid pi at forsti Mar:,
tankeverden. 9g j:g har fundet nogle oveiraskelser, som jeg
gerne vil meddele Ieseren.

Marxismen gor indtryk pi folk pl grund af sin succes, men
succes beviser intet, Troldmand har liqeldes ofte succes.
Succes bekrefter en fejltagelse sivel som-sandhed. Nederlry
kan vaere uvurderlige, fordi det kan bane veien til den dvbel
re sandhed. Derfor vil vi foretaqe 

"rr 
rrdv.J af visse rf Mrrr,,

verker uden at skele til dere, .uicer,

I sin. tidlige ungdom var Marx kristen. Hans forste skriftlip
arbejde, der er kommet til os, hedder: ,,Den Troendes Fo"r-

-".ii"q g:d.Sristus''. _Her leser vi disse vidunderlige orc:
"Ved. Kristi kerlighed vender vi samtidig vore hjertEr mo,l
vore brodre, der i-deres indre er bundet"til os, o"g forhre.,r
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han gav sig selv som et offer." (Marx og Engels, Samlede
Verker, International Publishers, New York, 797 4) .

Marx kendte siledes en vej for menneskene til at elske hin-
anden som brodre, Det er den kristne tro,

Han fbrtsatter: "Foreningen med Kristus kunne give en in-
dre hoinelse, trost i sorgen, rolig trost, og et hjerte, der er
tilgengelig for menneskelig kaerlighed, for alt, der er stort
og adilt,-ikke for argerrighedens og berommelsens skyld,
men kun for Kristi skyld."

Omtrent samti&g erklerer han i sin disputats, "En ung
mands betragtninger ved valget af kald": "Selve religionen
lerer os, at det ideal, som alle strcber imod, ofrede sig selv
for menneskeheden, og hvem tor vove at modsige en sidan
pistand? Hvis vi har valgt 6.r, rlilling, hvor vi kan virke
mest for ham, kan vi aldrig blive knuget af byrder, fordi de
er kun ofre, der gives til gavn for alle."

Ingen omvendelse eller frafald forandrer noget menneske til
LOOVo, Efter en sidan omveltning i ens tanker sker det, at
garnle trossaetninger eller tvivl tranger frem i ens bevidst-
hed, og rober, at de ikke er slettet af sindet, men kun un-
dertrykt i underbevidstheden.

Dette gamle Kristus-kompleks dukker op i Marx skrifter
lenge efter, at han har forvandlet sig til en frygtelig kem-
per imod religionen.

Selv i en vanskelig tilgaengelig bog om samfundsokonomi
som "Kapitalen",hvoi tanl<er om religion nzeppe vedkom-

-", .-rit, skriver den modne og antl-religiose Marx, helt
ude af sammenhengen: "Kristendommen ited sin kult af
det abstrakte mern6ske, og isar i sin borgerlige udvikling,
protestantisme, deisme, osv., er den mest passende fbrm lor
religion." (Kap. I, sektion IV).

Husk, Marx begyndte som troende kristen.

Da han absolverede gymnasiet, blev der i hans vidnesbyrd
under "religigse kund.skaber" skrevet: "Hans kendskab til
den kristne tro og moral er ret klar og velfunderet. Han er



ogse i nogen grad fortrolig med den kristne kirkes historie."
(Arkiv for Socialismens og Arbejderbevagelsens historie,
L925, - tysk).

Kort tid efter at han havde fiet dette vidnedsbyrd, skete
der noget mystisk i hans liv. La.nge inden Moses Hess over-
beviste ham om socialismen i t847, blev han dybt og liden-
skabeligt anti-religios. En ny Marx begyndte at tone frem.

Han skriver i et digt: "Jeg onsker at havne pi den Ene, der
styrer foroven." Han var altsi overbevist om, at der findes
En, der styrer foroven. Han li i strid med Ham. Men d:n
Ene foroven havde ikke gjort ham noget. Marx horte til en
forholdsvis velst&ende familie. Han havde ikke sultet scm
barn. Han havde det meget bedre end mange af hans kam-
merater. Hvad skyldes denne frygtelige afsky mod Gud?

Intet personligt motiv kendes. Var Karl Marx i denne erkl,r-
ring kun mundstykke for en anden? I en alder, hvor enhver
ung mand narer skonne dromrrre orn at gore godt mod an-
dre og forberede sit fremtidige arbejde, hvorfor skulle han
have skrevet disse linjer i sit digt" Pikaldelse fra en Fortviv-
\er" ?

Si Gud har ranet alt ha nrig
I skebnens forbandede pine,
Hans verden er uigenkaldelig borte.
Kun hevn stir endnu til mig.

Jeg skal rejse min trone pi fieldet.
Kold og frygtelig er dets tinde.
Voldene er overtro og frygt,
Fogden er sorteste pine.

Hvo som ser derpi med raske ojne
Skal vende sig bort, bleg og rtrr*.
I den blinde og kolde dodeligheds greb:
Mitte hans lykke {brberede hans grav.

(Karl Marx, Samlede Verker, Vol. I. International
Publishers, New York, 7974).

Ordene: "Jeg skal rejse min trone", og tilstielsen, at fta
derr, der sidder pfl tronen, kan der kun komme frygt og Li.



delse, minder en onl Lucifers stolte praleri: "Jeg stormer
himlen, rejser min trone deroppe over Guds stjerner," (Es.
xrv,13).

Men hvorfor onsker Marx en sidan trone? Svaret Iindes i et

nesten ukendt drama, som han skrev i sine studenterir,
Det hedder Ouknem, Forklaringen L.et er en smule om-
svob.

Der findes en satanistisk kirke. En af dens ritualer er den
sorte messe, som en satanistisk prest laser ved midnat' Sor-
te karter er sat i den omvendte lysestage. Prasten er kledt
i sit ornat, men pi vrangen. Han siger alt, der er foreskrevet
i messebogen, men leser det bagfra. Guds, Jesus og Marias
hellise navne lases basvendt. Et krucifiks henges omvendt
op, EU", der trampes!& det. En nogen kvindJkrop tjener
r6m alter. En hosiie, der er stji,let fra en eller anden kirke
berer piskriften "satan", og tenyttes'red en efterabet al-
terEans-, Under den sorte messe brandes en bibel. Alle til-
.t"3"u1r"rrd" lover at begi samtlige syv dodssynder, som de

ster opregnet i den katolske katekisme, og aldrig at gore no-
gen god gerning.

Djavletilbedelse er meget gammel. Vi leser i V. Mosesbog,
XXXII, !'7z "de (oderne) ofred ti,l demoner, der ej er gu-
der." Senere indviede kong Jeroboam af Israel prester til
djavlekulten. (Anden Kronikebog, XI, 15)'

Det er karakteristisk, at "Oulanem" er et helligt navn lest
bagka, Det er et anagram pi' Emanuel, et bibelsk navn for
Jesus, og det betyder pe hebraisk "Gud er med os".

Sidanne vrangbilleder af navne anses for effektiv rort magi.

Vi vil nu vare i stand til at forsti dramaet Oula-
nem, dog kun pi grundlag af en saelsom bekendelse, som
M^ri hri 

^fl,^gt 
i et digt kidet "spillemanden", -og 

som han
senere selv, ligesom hans tilhangere tog afstand fra:

"Helvedets dampe stiger og fylder hjernen,
Indtil jeg er vanvittig og mit hjerte bjergtaget.
Se dette sverd?
Morkets fyrste
Solgte det til mig."



Disse linje.r l5r en sarlig betydning, nir man horer, at under
den rituelle hojere indvielse'i den-satanistiske kult salses et
foLtryllet sverd, der sikrer sejr, til kandidaten. Han blrajer
for det ved at underskrive in kontrakt med blod fra sir
handled om, ar hans sjal efrer hans dod skal tilhore djev-
len.

Og nu citerer jeg fra dramaet Oulanem:

For han sli,r takten oq siver tesnene.
Stadig djarvere rpillei 1""g dodEns dans.
Thi de er ogsi Oulanem, Oulanem.
Navnet runger som doden.

Runger, indtil det hendor ien solle kryben
Stands, nu forstir je_g, der stiger fra min sjal,
Klart som luft, starkt som mine egne kn6gler.

Dog har jeg magt i mine nyrtige arme
til at kpuge og knuse dig (menneskeheden)
med stormende styrke. -

Mcn for os begge gaber afgrunden i morkct.
Du vil synke. og jeg skal leende folge efter,
Og hviske i dit ore. "Ned, kom neilmed mig,
min ven."

Det hedder i Biblen, som Marx havde lest grundigt i skolen,
og :g- han var ret fortrolig med_i sine moine ir,"at djavlen
skal kastes i_afgrunden, og-der skal lukkes og forseglls over
ham, (Joh.Ab.xx, :1. Maix onskede at traktre h.I""-..,re-
skehedenqned i denne afgrund, der er forbeholdt djavlen
og hans engle.

Hvem taler gennem^Marx i dette drama? Er det rimeligt hos
en ung student at formode som livsdrom der,.re ..is[r, *f
menneskehedcn, der styrrer ncd i morkers afgrund, ("Baelg-
morke" er et bibelsk udtryk for "helvede,').-mens han s.L
leende folger dern, som han fot til vantro? Intetsteds i ver-
den dyrkes dette ideal end netop i indvielsesriterne i den sa-
tanistiske kirke, ved dens hojeste grader.

Si kommer tidspunktet for Oulanems do<l. Hans ord lyder:
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"@delagt, odelagt, min tid er udrundet,
Uret er"standsetl dvarghuset er styrtet sammen,

Snart skal jeg omfavne evigheden ved mit bryst,
Og snart sLa[ jeg hyle jaetteeder imod mennesLe-
heden."

Marx elskede Mephistopfeles ord i Faust: "Alt hvad der fin-
des er vaerd at odelegge." Alt - heri indbefattet proletaria-
tet og kammeraterne. Marx citerede disse ord i 18, Brumaire,
Staliri handlede derefter og udslettede endog sin egen fami-
lie.

Den satanistiske sekt er ikke materialistisk. Den tror piL et
evigt liv. Oulanem, den person, pi hvis vegne Marx taler, be-
striier ii<ke det eviee liv. Han beLrefter det, men som et liv
i had forstorret til iet yderste. Man bedes bemerke, at evig-
hed for djevlene betyder pine. Si'ledes bebrejdesJesus af
djavlene (Matth. v1Jl,29): "Er du kommen hid for tiden
for at pine os?.

Marx fortsatter:

"Ha, evigheden, det er vor evige sorg,
en ubeskrivelig og umilelig dod,
beskidt, kunstigtopdigtet for at hXne os,
vi som er urvaerker, blinde og mekaniske,
skabt som naragtige kalendere i tid og rum,
uden formil, biot til at ske, at blive fordarvet."

Vi begynder at forsti hvad der skete med den unge Marx.
Han havde en kristen tro, men hans vandel havde ikke varet
i overensstemmelse hermed. Hans breve til faderen er vid-
nedsbyrd om hans bortsdslen af store belob pi fornojelser,
og hans stadige strid med den fadrene rnyndighed herom,
oE o* ord." s"aser. Si kan han vrere blevet'omv"endt ti] den-
nZ meget hemm"elige kirkes tro og have modtaget indvielses-
riterne. Satan, som hans tilhangere ser i deres hallucina-
toriske orgrer, taler igennem dem. Si'1edes er Marx kun Sa-
tans mundstykke. nir han siger:"Jeg onsker at havne mig
pi den Ene, der styrer deroppe."
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Lyt blot til afslutningen af Oulanem:

"Hvis der er noget der ader,
viljeg springe ind i det, omjeg si skal odelag-
ge verden-
den verden, rager op mellem mig og afgrunden.
Jeg vil knuse d6" tii smd.stykker"mla ,iirr.
vedvarende forbandelser.
Jeg vil omfavlle dens harde virkelighed.
Ved at omfavne mig vil verden slovt forgi
og synke ned i det slore intet,
udslettet, findes ej mere: det vil1e vare ret at leve."

(Alie citater fta Oulanem og digtene er fra Robert Paynes
ihe Unknown Karl Marx -berr" uk"rdte Karl Marx, i.{evr
York University Press, 7971.).

I Oulanem handler Karl Marx som djavlen: Han overgiver
hele menneskeheden til fordommelse. Oulnnem er for - nt-
lig det eneste drama i verden, hvor alle personer er klar
over, at de er fordarvede, praler med og fejrer deres egen
fordervethed af overbevisning. I dette drama er der if,ke
noget sort og hvidt. Der findes ingen Claudius og Ophelia,
Iago og Desdemona. Her er alle rorte og alle haikaiakter-
egenskaber fra Mephistopheles. Alle er sitaniske, fordarve-
de og fordomte.

Marx var 18, da han skrev alt dette, et for tidligt modne:
geni. Hans livsprogram var allerede fastlagt. Herlr ikkc e:
ord om at tjene menneskeheden, proletariatct eller socialis-
men. Han gnskede at styrte verden i ruin. Han onskede a:
bygge sig en trone, hvis grundvoid skulle bestfl afmenneske-
nes skalven.

Fra denne tid finder vi nogle besynderlige bemarkninger i
brer.vekslingen rnellem Kari Marx'og hrr", far. Sonnen fkri-
ver: "Et tappe er giet rred. Mit Allerhelligste er revet ned,
og nye guder m6.tte finde husly," Disse er skrever den 10,
ncv. 1837, af en ung mand, der indtil da havde udgivet sig
for en troende kristin. Han havde erklaret, at Kristus var
i hans hjerte. Nu er dette ikkc lengere tilfaldet. Hvem er
de nye guder, der nu skal ho der i hans sted?
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Faderen svarer: 'Jeg undlod at krave en forklaring pi den-
ne merkelige sag, skont den syntes meget wivlsom." Hvad
er denne riystis"ke sag. Hidtii har ingin biogra{i af Marx
kunnet forklire disse marlcelige setninger.

Werner Blumenberg citerer i sin bog 'Dortrait of Marx" et
brev fra Marx sentr til sonnen aY.2, mafis, i837, "Din
fremgang, det dyrebare hib om at se dit navn engang blive
beromt, og din jordiske velfard er ikke de eneste 6nsker,
jeg narer i mit hjerte. Disse er illusioner, som jeg nerede
lenge, men jeg kan forsikre dig om, at hvis de var g5,et i op-
fyldelse, ville jeg ikke vare blevet lykkelig. Kun hvis dit
hjerte forbliver rent og banker menneskeligt, oghuis ingen
damon vil vere i stand til at lokke dit hierte bort fra bedre
folelser, kun da vil jeg vare lykkelig."

Hvorfor vil en fader pludselig give udtryk for frygt for en
damonisk indflydelse pi en ung son, der hidtil har veret
troende kristen? Var det digtene, som han modtog som fod-
selsdagsgave fra sonnen pi sin 55. fodselsdag?

Det efterfolgende citat er taget fra Marx' digtt "Om Hegel".

"Ord jeg taler til hobe blandet til djevelsk
forvirring,
Si enhver kan tenke nojagtig det, han onsker
at tenke."

i sit digt "Den blege Mo" hedder det:

"Himlen jeg forskertset,
Det ved jeg godt.
Min sjel, fgrdums tro mod Gud,
Er udvalgt til helvede."

Enhver kommentar er overflodig.

Marx begyndte med kunstneriske ambitioner. Hans digte og
hans drama har betydning, fors&vidt de afslorer hans sinds-
tilstand, men da de ikke havde nogen litterer vardi, vandt
de ingen anerkendelse.
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Nederlag som maler og arkitekt skenkede os en Hitler, son
dramatiker en Goebbels, som filosof en Rosenberg, Mar:r
opgav poesien for en revolutionar karriere i Satans navr
imod et samfund, der ikke havde villet anerkende hans diE-
te. Det er muligvis et af hans motiver for hans totale oproi.
Den foragt han modte som jode var et andet.

To ar efter hans fader gav udtryk for sin bekymring, i 1839,
skrev Marx "Forskelle"n -ellem Demokrits tg Eplku.s Na-
turfilos_ofi", hvor han i forordet gor Aeschylos"ord: ,Jeg

1a1e1 h.a.d imod guderne" til sine"egne. Dog tage. han iei
forbehold. at han er modstander af J1e gudei pi"iorden oe i
himlen, der ikke anerkender den menrieskelige tevidsthE,l
som den overste guddom.

Marx havde erklaret sig som fiende mod alle guder, en
mand, der havde kobt siisverd fra morkets fyrste'og betalt
med sin 3je1. Han havde det erklerede mil at trakie hele
menneskeheden ned i afgrunden og folge leende efter.

Har Marx virketg kobt sit svard hos Satan?

Hans datter Eleanor skrev en bog, Morianen og Generalen,
Minder om Marx og Erygels (Foilaget Dietz, Blertn 1964).
Hun beretter, at Marx fortalte hende og hendes sostre man-
ge historier, da de var born. En, som hun syntes bedst om,
var om en vis Hans Rrickle. "Han fortalte' denne historie
mi'ned efter mined, fordi det var en meget, meget lang hi-
storie, som aldrig fik nogen afslutning. Hans Rciikle valr er,
troldmand . . . der ejede en florretning med legetoj, og hav-
de stor gald . , . skgnt han var en troidmand,"urr"Iirn"rlti..
i pengevanskeligheder. Derfor mirte han imod sin vilje sal-
ge alle sine smukke ting, stykke for stykke. til diavlen . . .

Nogle af hans oplevelser var forfrerdelige og fik heret ril ar
rejse sig p& en."

Er det normalt f'or en far at fotta.lle sine smi born radsels-
historier om at selge sine dyrebareste ejendele til djavlen?
Robert Payne beretter i "Marx" (Simon & Schtrster, Ner,r
York. 1968) udforligt denne episode, som Eleanor har for-
talt den: Hvor ulykkelig var tioldmanden Rockle ikke, da
han imod sin vilje mitte selge sit legetoj, idet han holdr
fast ved det til sidste ojeblik. Men eftersom han havde slut"
tet en pagt med djevlen, var der ingen vej udenom.
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Marx talte ikke meget i offentligheden om metafysik, men
vi kan gatte os til hans synspunkter fra de mand, som han
omgikkes, En af hans medarbejdere i den I.Internationale
var Mikhail Bakunin, en rtrssisk anarkist, der skrev: "Satan
var den forste fritaenker og frelser i verden. Han befriede
Adam og satte menneskehedens og frihedens tegn pe hans
pande, ved at gate ham ulydig." (Cod and the State, citater
fra anarkisterne, ed. P. Berman, Praeger forlaget, New Your,
1972).

Bakunin gor mere end blot at prise Lucifer. Han har en
konkret revolutionsprogram, men ikke et, der vil befri de
fattige fra udbytningen, Han skriver: "I denne revolution
skal ui rlekkp djetlen i folket, for at rejse de vrerste liden-
skaber." (citeret i Dzerjinskii, R. Gul, Foriaget "Most",
New Your, pi russisk).

Karl Marx d.nned" derr I. Internationale sammen med Ba-
kunin, som st@ttede dette salsomme program.

Bakunin reber, at Proudhon, en anden forende socialistisk
tenker og dengang en af Marx venner, ligeledes "tilbad sa-

tan", ( Samtaler med Marx og Engels, Insel-Verlag, Frank-
firt, 1973). Hess havde introduceret Marx til Proudhon,
som bar samme frisure, der var typisk for den daverende sa-

taniske sekt afJoanna Southcotts disciple.

Proudhon erklerer i "Om Retfardighed i Revolutionen og
Ktken", at Gud var monstret pi uretfardighed: "Vi opnir
viden trods ham, vi nir frem til samfundet trods ham. Et-
hvert skridt fremad er en sejr, vi vinder over det guddomme-
1ige."

Han fastsli,r: "Gud er stupiditet og angst; Gud er hykleri og
falskhed; Gud er tyranni og fattigdom. Gud er ond. Hvor
rnenneskelreden bojer sig for et alter. som kongers og
preesters sl,rve. skal det fordommes . Jeg svarger, Gud.
med min hind rakt mod himlen, at du er intet undtagen
min fornufts boddel, min samvittigheds scepter . . . Gud er
vesentlig irnod civilisationen, imod liberalismen, imod men-
neskeligheden. "Proudhon erklarer, at Gud er ond, fordi
rnennesket, hans skabning, er ond. Si'danne tanker er ikke
originale. De udgor det normale indhold i satandyrkelsens
pradikerrer.
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Marx stredes senere med Proudhon og skrev en bog for at
modsige "Elendighedens Filosofi", der indeholder de over
for citerede ord. Men Marx modsagde kun uvasenttge oko-
nomiske doktriner. Han havde intet at indvende imocl
Proudhons demoniske opror imod Gud.

Det er vigtigt pi dette tidspunkt energisk at fastsli, at Marx
og hans feller, selvom de var modstandere af Gud, iklce var
ateister, siledes som nutidens marxister betegner sig selv.
Det vil sige, at selvom de Sbent afsvor og tilsmudsede Gud,
hadede de en Gud som de troede p&. Hans eksistens blev ik-
ke betvivlet. Det blev hans herredomme.

Da den kommunistiske revolution brsd ud i Paris i !871, er-
klerede communarden Flourence: "Vor fiende er Gud. Had
til Gud er begyndelsen til visdom," (Philosophy of Corw
munism,Charles Boyer, Fordham University Press, Nevr
York, 1952).

Marx havde kun lovord for communarderne, der ibent er-
klerede dette mil. Men hvad har det at s6re med en rimeli-
gere fordeling af goderne, eller bedre roii"le institutioner?
Det er kun den ydre camouflage for at skjule det virkelige
mil - den totale udryddelse af Gud og hans dyrkelse. Idag
oplever vi vidnedsbyrd herom i lantre som f,et kommul
nistiske Kina, Albanien, og Nordkorea, hvor alle kirker, mo-
skeer og pagoder er lulcket.

Det hedder i denne Marx-Biografi:" Der kan neppe herske
tvivl om, at disse endelose hiltorie, var selvbioeiJfiske . . .
Han havde djavlens syn pi verden, og djavlens ondsind.Un-
dertiden syntes han at vere vidende om, at han var ved a:
udfore onde gerninger."

Da Marx havde skrevet Oulanem os sine unsdomsdiste.
huori h"n tilst&r, at han hu sluttet paft *"d djJ,rl"r,, sklr,-
kede han ikke socialismen en tanlie.-Han kempede endoE
imod den. Han var redaktsr af det tvske blad'RheinischZ
Zeitung, hvor "han end ikke vil inf,romme de kommu-
nistiske ideer i deres nuvaerende form blot teoretisk wldie-
hed, for slet ikke at tale om deres praktiske gennemTorfi[-
hed, der i hvert fald er umulige . . . Forsog pi"at virkeliggi-
re de kommunistiske ideer kan besvares med en kanon, i&-
snart de er blevet farlige , . ."
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Pi clette punkt i sin udvikline modte Marx Moses Hess, den
mand deJ skulle spille den vi[tigste rolle i hans liv, og som
fik ham ornvendt til det socialistiske ideal.

Hess kalder ham "Dr. Marx - mit idol, som vil give den mid-
delalderlige religion og politik det sidste spark." Altsi, at
sparke til- religi,onen er det forste mil, ikke socialismen.
deorg Jung, en anden a[ Marx venner pi dette tidspunkt,
skrivJr i 1841 endnu tydligere: '"Marx vil sikkert jage Gud
ud. af sin himmel, og lrii .riog anlegge sag imod hini' tvtarx
kalder den kristne riligion en af de mest umoralske religio-
ncr." (Sanrtaler med Marx og Engels, Insel-Verlag, Frank-
furt,1973).lntet under. for Marx troede, at de kristne i old-
tiden havde slagtet mennesker og spist deres kod.

Disse forventninger naredes af dem, der indviede Marx i
satanismens dvbder. Det var slet ikke sandt, at Marx narede
ophojede .o"irl" idealer om at hjalpe menneskeheden, at
..ligibn",, stod i vejen for at opfy[de dette ideal, og at Marx
af den grund indtog en fiendtlig holdning imod religionen.
Tvaertiniod, Marx hidede alle guder, han hadede selve guds-
ta.nken. Han var rede til at vere den mand, der skulle sparke
Gud bort. Socialismen var maddingen til at lokke proleta-
rier og intellektuelle til at hengivJ sig til dette djavelske
ideal.

Da sovietrusserne i begyndelsen valgte dette kamprid:
"Lrd o's fordrive kapitafiJterne fra jorien og Gud fra'him-
len, " indfriede de blot arven efter Karl Marx.

T'idlisere har ies naevnt den basvendte stavemide af navne
,.,,,r ?,, ,f de" "sorte magis ejeridommeligheder. Det vrang-
vendte gennemsyrer i den grid hele Marx' tankeverden, at
han brugel det overalt.

Han besvarer Proudhons BogElendighedens filosofi med en

anden bos Filosofiens Elendiphed. Han skrev: "Vi mi
t\,6ercimodbruge kritik[<ens vi6en, kritikken af vi'bnene."
etc"

FIar du nogensinde tenkt over Marx' frisure? Mand pleje-
de dengang at have skag, men ikke et skag som hans, og

rle ha'r-de 1kk" lrrrgt h5,i, Marx' fremtoning var karakte-
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ristisk for Joanna Southcotts disciple. Hun var en satanir,k

prastinde, som troede at sti i forbindelse med djevlen Si-
loh. (Samtaler med Marx og Engek). Omkring 60 ir efter
hendes dod i l8L4 skete det besynderlige, at der til Sout,r-
cott-menigheden i Chatham sluttede sig en soldat, James
White, der efter tjeneste i Indien var vendt hjem, og son
overtog den lokale ledelse, og uduiklede Joannas lrere t'i-
dere . med et hommunistisk isl@t." (James Hastings,
Encyclopedia of Religion and Etics, Charles Scribner's
Sons, New York, 1921).

I Marx' &gte "En fortvivlet Mands Bon", oE "Menneske;s
Stolthed","er menneskets ypperste bgn for'siri egen storhed.
Hvis mennesket skal forgi ved sin egen storhed, vil det vare
en kosmisk katastrofe, men han vil do som en gudlignence
skabning, s@rget over af damonerne. Marx' ballide ';Spille-
manden", gengiver sangerens klage imod en Gud, der hver-
ken kender eller agter hans kunst. Den toner frem fra helve-
dets morke afgrund, "bjergtager sindet og fortryller hjertet,
og hans dans er dodens dans." Sangeren drager sit svaerd c,g
kfster det ind i digterens sjel,

Kunst, der toner frem fra hebedets mlrk.e afgrund,og bjerg-
tager sindet , . , man mindes den amerikanske revolutionir
Jerry Robins ord i Do It: " vi kombinerede ungdom, musiL,
sex, narkotika, og oprar med forraderi - og det er en kom-
bination, der er vanskelig at sli."

Et andet af Marx' digte, hvori han vedgir, at det ikke er
hans mAl at forbedre verden, reformerelller revolutionere
den, men simpelthen at ruinere den og frydes ved sammen-
bruddet, indeholder det Folgende:

"Med foragt kaster jeg min handske
Lige i-fjaset p& verden,
Og skuer denne dvergagtige Jatte bryde sammen.
S3' vandrer jeg som en sejrrig Cud
Gennem verdens ruiner,
Og giver mit ord skaberkraft,
Og foler mig lig Skaberen.

(Fra D. Mclellan, "Marx before Marxism", Mac
Millan)
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Marx bekendte sig til satanismen efter en indre kamp. Dig-
tene sluttede i en alvorlig sygdomsperiode, resultatet af den-
ne storm i hans hjerte.-Hiri skrivir pi dette tidspunkt om
sin "pine ved at skulle gorc et idol af et synspunkt som han
afskyr. Han foler sig syg." (Ibidem).

Den altoverskyggende &rsag til Marx omvendelse til kommu-
nismen fremtrader tydeligt i et brev fra hans ven Georg

Jung til Ruge. Det drejer sig ikke om proletariatets eman-
cipering, ej heller om oprettelsen af en bedre samfundsor-
den. Jung skriver: "Hvis Marx, Bruno Bauer og Feuerbach
gor felles sag for at grundlegge et teologisk-politisk tids-
ikrift, gor Gud klogt i at omgive sig med alle sine engle og
have medlidenhed med sig selv, idet disse tre ganske givet vil
fordrive ham fra himlen . ." (cit. efter Mclellan, se for-
oven).

Alle aLtive satanister har odelagte personlige tilverelser.Det
var ogsn tilfeldet med Marx.

Arnold Kunzli, i sin bog "K. Marx - et Psychogram", Eu-
ropa-Verlag, Zatich, 1 966) beretter om denne tilvarelse,der
foite til, at to dotre begik selvmord, ligesom en svigerson.
Tre.born dode afunderernaring. Hans datter Laura, der var
gift med socialisten Laforque, m&tte ligeledes begrave tre af
sine born. Derp& begik hun og hendes mand selvmord i fal-
lesskab. En anden datter, Eleanor, besluttede at gore det
samme sammen med sin mand. Hun dode, han fortrod i sid-
ste ojeblik. Satanisters familier er fordomte.

Marx folte- ingen forpligtelse til at tjene til livets jphold,Marx tolte rngen lorPugte$e uI at tJene tu lrvets oPnolo,
skgnt han let 

-kunne 
have gjort det gennem sine omfattende

sprogkundskaber. Han klarede sig ied at tigge fra Engels.
Han havde et uegte barn med sin tjenestepige. Senere gav
han Ensels skvlden for oaterniteten. os Ensels sik med oe,han Engels skyldei for paternitetenl og Engels gik med pe
spogen. Han drak voldsomt. Riazanov, direktoren for
han -bngels skylden tor paternlteten, og -E:ngels $k me
spogen. Han drak voldsomt. Riazanov, direktoren
Mar-*-Eng"ls instituttet i Moslwa, vedg&r denne kendsger-
ning i sin bog "Karl Marx, Manden, Tenkeren og Revolutio-
neren", International Publishers, New York, 1927.)

Og da vi har nevnt Engels, lige et ord om ham. Engels var
opvokset i en pietistisk familie. I sin ungdom skrev han
s[onne kristne digte. Vi kender ikke omstendighederne,der
{ik ham til at miite troen. Men efter sit mgde med Marx
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skrev han om denne: "Hvem.jager med vild ildhu? En sort
mand fra Trier (Marx' fodested), et bemrrkeisesverdigt rl-
hyre. Han g&r ikke, og lober heller ikke, men hopper pi si-
ne hrele og raser i vrede, som om han ville fangJ himmels-
hvelvet og slynge det til jorden. Han rekker sinJ arme langt
op i luften, Den- onde.neve e-r lukket, han raser uophorligt,
som om titusind djeule har fanget ham i hdret." (Marx-Er-
gels, udvalgte v@rker, pi tysk, II. tillegsbind, p. 301)

Engels var begyndt at tvivle pi sin kristne tro efter at hare
laest den liberale teolog Brunb Bauers bog. Han oplevede en
voldsom indre kamp. Han skrev dengang, 'Jeg 6eder hver
eneste dag, faktisk hele dagen om sandhed, ogjeg har gjo:t
det lige siden, jeg begyndte at tvivle, men studig ka" je[ ik-
ke vende tilbage. Tirerne bryder frem mens jig skiivir."
(Cit. i Franz M"ehring, Karl lriarx, G. Allen & Uriwin, Lon-
don,1936).

Engels fandt ikke vejen tilbage til Guds ord og sluttede s-g
til den, -som han selv havde betegnet som "et uhyre, der "ibesat ,af tusinder djavle". Han oplevede en bagvendt om-
vendelse.

Hvad .slags mand var Bruno Bauer, den liberale teolog, der
spillede en afgorende rolle ved odelaggelsen af Engels-krisr-
ne tro, og som stottede Marx pi hans nye korstog imod
kristendorimen? Mon han havde noget ar !or. -ed"d*n,o-
nerne? Lyt blot ril hvad Bruno Bauir skr& til sin ven Ar-
nold Ruge, der ogsi var ven med Marx og Engels, den 6.de,:.
1.841

"Jeg holder forelresninger her ved universitetet for en stcr
tilhorerskare. Jeg kan ikke genkende mig selv, nir jeg frem-
siger mine gudsbespottelser fra predikestolen. De er si kraf-
tige, at det fir h&rene til at rejse sig p5. hovederne af disse
bdrn, som ingen burde kreni<e, jeg husker hro.d*r, 1eg a:-
bejder fr-omt d^elhjepme og skriver et_forsvar for den Hel-
lige Skrift og Abenbaring"i. I h,re.t fald, der er enIlge Skrrtt og Abenbarlngen. I hvert tald, der er en meg€t
ond dremon, der besetter mig si ofte jeg bestiger pradike-

, 1 ..1stolen, og jeg er s5, svag, at jeg-er tvungct-til at frvc efter: [cr
ham . . . Min gudsbespottende ind er kun tilfieds, hvis jegham...-Miigudsbes
bemvndises til at pre

ind er-kun tilfieds, hvis jeg
bemyndiges til-at predike ibent som professor udi det atel
istiske system i' (Marx.-Engels, Historiskkritisk fuldstandigistiske system." (Marx-Engels, Historiikkritisk 1

udgave, Forlaget ME, Frankfurt, 1927, Vol. I,1).
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Den mand, der overbeviste Engels til at blive kommunist,
var den samme Moses Hess, der havde overbevist Marxfor,
Hess skriver efter et mode med Engels i Koln, "Han forlod
mis som kommunist i hele sin ildhu. P<i den mdde sk,aber ieg
Odlekcggelser. " (Moses Hess, Udvalgte varker, Forlag Joseph
l,telzei, Koln !962)."legskaber odehggelser." Var det det
egentlige formil med Hess'liv? Det var ogs& Lucifers.

Sporene af det kristne sindelag forsvandt aldrig fra Engels. I
1865 giver han udtryk for sin beundring for reformations-
sangen: Vor Gud han er si fast en borg," og betegner den
som en "triumfhymne, der blev det 16. irhundredes Mar-
seillaise." (Indledning til Naturens Dialektik"). Der findes
ogs& andre pro-kristne udtalelser af Engels.

Engels tragedie er rystende, endog endnu mere gribende end
Marx'. Lyt blot til det efterfolgende skonne kristne digt,
som den mand skrev i sin ungdom. Han, der senere skulle
blive Marx' bedste forbundsfalle ved religionens odelaggel-

Herre Jesus Christ, Guds eneste son,
Stig ned fra din himmelskc trone,
Og frels min sjal,
Stig ned i hele din nide,
Lys af din faders hellighed.
Skenk at jeg miLtte valge dig.
Dejlig, strSlende uden sorg er den
Glade, hvormed vi, Frelser,
Priser og lovsynger dig.

Og nir jeg drager mit sidstc suk,
Og m& lide dodens kval.
Mitte jeg sti fast hos dig.
At nir mine ojne er fyidt med m@rke,
Og nir mit hjerte ej lenger slnr,

Jeg bliver kold i dit navn.
Oppe i himlen skal min ind lovsynge
Dit navn i evighed,
Da den hviler sikkert i dig.

Ak, var den gladesstund dog nar,
Nirjeg fra din elskede barm
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Mi.tte hgste nyt liv, der varmer,
Og s&, Min Gud, med tak til dig,
Vil jeg omfavne mine kere,
Evigt i mine arme.
Og leve i al evighed
For at skue dig til stadighed,
Vii mit liv pan], udfold! sig.'

Du i<om for at befri menneskeheden
Fra doden og det onde, for at skabe
Velsignelse og lykke overalt.
Og nu med denne din nye nedstigning
Pijorden vii alt blive forandret.
Til hver enkelt vil Du give hans del.

Efter at Bruno Bauer havde si.et tvivl i hans sjal, skrev En-
gels til nogle venner, "Det stir skrevet: "Bedei, s& skal ede:
gives". Jeg soger sandheden hvor som helst. ieg nerer hib a:
finde i det mindste en skygge deraf. Dog ka"J"g stadig ikke
anerkende jeres sarrdhed som den evige sandhed. Dog stSr
der skrevet-: "s@ger. si skulle I finde. "ttvilket Mennesie er
der iblandt eder, som, nir hans s@n beder ham om brod, vi
give ham en sten? - Hvor meget mindre skal eders Fader,
som er i Himlene," (Matth.VlI, 8-11).

Jeg fir tirer i ojnene mens jeg skriver dette. Jeg er gennem-

Jystet, men jeg fbier. at jeg ikke vil vare forTabt. Jeg vi
komme til Gud. som hele min sjal langes efter. Dette ei og-
si et vidnedsbyrd om den Helligind. Med detteviljeglevE
og med dette vil jeg do,

. . . Guds in<i barer vidnedsbyr.d. for rnig, at jeg er
et Guds barn."

FIan var udmarket klar over den satanistiske fare.

I- sin 
^bog "schelling, Filosofien i Kristo", skrev Engels: "Si-

den frygtelige franske revolution, har en helt ny, ijavelsk
ind irjergtaget.en stor. de1 af rrenneskeheden, og gudtoshe-
den lofter sit dristige hoved pi en s5dan skamloi -og 

snedig
mide, at man skulli tro, at skriftens bebudeiser ful[byrdei
nu. Lad os forst se, hvad Skriften siger om de sidste iiders
gudloshed. Jesus siger i Matth. XXIV, 11-13: ,,Og mange
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falske profeter skulle fremsti og forfore mange. Og fordi
lovlosheden bliver mangfoldig, vil karligheden blive kold
hos de fleste. Men den, som holder ud indtil enden, han skal
frelses. Og dette riges evangelium skal pradikes i hele ver-
den til et vidnedsbyrd for alle follteslagene; og da skal en-
den komme." - Og derpi iv,24t"Thifalike Lriiler og falske
profeter skulle fremsti. og gore store tegn og undergerning-
er, sL at ogsi de udvalgte skulle blive forfwte, om det var
muligt." Og Paulus siger i II. Thes. II,ff : " Og Syndens men-
neske ibenbares, fortabelsens son, han somiatter sig imod
og ophojer sig ouer alt, huad der kaldes Gud eller helTigdom
, . , han (= den onde), hois komme sker ifolge satans kraft,
med al lqgnens magt og tegn og undere og med alt uretfer-
digheds bedrag for den, som fortabes, fordi de ikke tctge i-
mod kerlighed til sandheden, sd de kunne blioe frelste; Og
derfor sender Gud dem kmftig uildfarelse, sd at de tro log-
nen, for at de skulle dqmmes, alle de, som ikke troede sand-
heden. men fandt behag i uretfardigheden." Og si viderc og
si videre, Engels citerei skriftsted efter skrifisted akkurat
som den mest bibeltro teolog ville gore.

FIan fortsatter: " Vi har intet langere i faellig med ligegyl-
dighed eller kulde overfor Herren. Nej, det er et &bent, er-
klaret fiendskab, og i stedet for alle sekter og partier har vi
nu kun to, de kristne og de anti-kristne . . . Vi ser de falske
profeter iblandt os . . . De rejser gennem Tyskland og on-
sker at trenge ind allevegne. De bringer deres sataniske ler-
dom pi markedspladserne og baerer djevlens flag fra clen
ene by til den anden, og forforer den stakkels ungdom, for
at kaste dem i helvedets og dodens dybeste afgrund." Han
slutter denne bog med disse ord fra Abenbaringen: "Se, jeg
kommer snart. Bevar, hvad du ejer, si ingen kan fratage dig
din krone. Amen" (frit citeret efter Aben,XXll, 7 ellet 12
eller 20), Marx-Engek, historisk-kritjsk fuldstrendig udgave
I, se foroven),

Den mand, der skrev sidanne digte og disse advarsler imod
satatrismen, den mand, der under tirer bad om at blive be-
varet for denne fare, den mand, der s5, at Marx var besat af
tusind djavle, den mand bliver Marx' rarmeste medarbej-
der i den djavelske kamp "for at afskaffe al religion og al
moral. " (Det k.ommr,tnistiske Manifest, af Mai'x og Engels).

Det har den liberale teologi gjort. Den deler med Marx og



Engels skylden for de snese af millioner uskyldige, der er
drabt af kommunismen.

Efter dette bedrovelige, men uundgi.elige intermezzo orl
Engels vender vi tilbage til Marx.

Rolv Heuer beskriver Marx hergede financielle eksistens i
"Genie und Reichtum"j "Som student i Berlin modtog son-
nen af papa Marx 700 .dalere om iret i lommepenge.t' Det
var et enormt belob, fordi dengang havde kun 5 pr-ocent a[var et enormt belob, fordi dengang havde kun 5 pi
befolkningen en indtegt pf, over 300 dalere. I he

aI
befolkningen en indtegt pf, over 300 dalere. I hele sit liv
modtog Marx fra Engels omkring 6 millioner franske francs-
(Tallene stammer fra Marx-Engels lnstituttet).

Han begrerede altid arv. Da en af hans onkler li pi dodsle-
jet, slcrev han: "Hvis den hund dor, er jegude af alt besver,"
hvortil Engels svarede: "Jeg lykonsker mig selv til sygdom-
men hos en, der stir i vejen for en arv, og jeg hiber, a:
ulykken vil indtraede sna"rt."

Si docle "hunden" den 8. marts, 1855, Marx skriver: "En
meget heldig begivenhed. Igir fik vi meddelelse om min ko-
nes 90-5rige onkels dod. Min kone fir omkring 100 Pund
e,rdog ,neie, hvis den gamle hund ikke har efe.lidt en del af
sine penge til sin husholderske."

Han naerede ingen venligere tanker om de personer, der stod
ham meget narmere end sin onkel. Han var ikke pi talefod
med sin moder. I dec. 1863 skrev han til Ensels:"For to ti-
mer siden fik jeg et telegram om, at min "moder er dod,
Slcabncn skulle tage et medlem af familien. Jcg havde alle-
redc en focl i graven. Under disse omstandigheder behoves
jeg mere end denne gamle kone, Jeg mi tage til Trier af hen-
syn ti1 arven." Det var alt han havde at sige om sin moders
dad.

Marx tabte lnange penge pi borsen, hvor han, okonomen,
kun forstod at tabe penge,

Eftersorn satanisterne er en meget hemmelig sekt, ejer vr
kun antydninger om nruligheden af Marx forbindelse med
den. Hans uordentlige livsforelse kunne vere et nyt led i be-
viskaden, som vi allerede har omtalt,
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Marx var en intellektuel af hojt karat. Som Engels. Men de-

res korrespondance er fuld al sjofelhedef, som man ilcke
oleier at mode i dette samfundslie' Overalt er dcr beskidte
laiwk, men der findes ikke et en'este brev. hvor man h@rer

en idealist tale om sine humane eller socialistiske dromme.

Marx' hele indstilling og konversation var sataniske af ka-

rakter. Endskont .r,"iri", skrev han en ond, antisemitisk
bos"Det iOdiske Problem", Dog var det ikke kun joderne,
rori h", hadede. Hans ven Weitling skrev: "De almindelige
samtaleemner hos Marx er ateismen, guillotinen, Hegel, reb

oe dolk." Han hadede tyskerne. Han skrev: "Prygl er det
eieste middel til at fi tyskerne til at genopsti." Han talte
om det "stupide tyske folk". "Tyskerni, kineserne ogjoder
bor ramrrenlignes' med omkringvandrende smihandlende."
Han talte o*" "tyrk.rttet *oJbyd.lige nationale sn&ver-
sind" (Kunzli. Psttchoqram). Han ansi russerne for at vere
.rnd..-.n n"ri. er." 1 " K-. Maix om Ruslan d, " F otl a get Zari a,

Canada, pi russisk). De slaviske nationer er "etnisk bund-
fald", (cii. efter "I.few York Times" den25.6,1963).

S6,ledes har vi droftet flere antydninger, der kunne fore til
den konklusion, at Marx var satanist.

Marx' yndlinqsbarn var Eleanor. FIan kaldte hende Tussy
og rrgd" hypfigt, "Tussy, det er mig"'Lad os da lytte til,
hvad Tussy har at sige:

Med Marx'samtykke giftede Eleanor sig-med EdwardAve-
Iins. en ,et "f lri.t. 

BJsant, der vat den forende &nd inden-
for"'teosofien. flan holdt forelesninger om emner som

"Guds Ondsk fu" \akk:u;rat som sataniste nrc g@r det. De be-

n&ster ikke Guds'eksistens, medmindre de kan forc andte
bag"lvset. De ved, at Han findes, men betegner Harr som

or"d.)'I sine forelasninger forsogte han at bevise, a.t "Gud
f.",rrrr", flerkoneri og Jpfo.d."t iil tyveri." Han gik ind for
retten til gudsbespottelse,

(The Life of Eleanor Marx, a{ Chushichi Tzua:ki, Claren-
don Press, Oxford, 1,967).

Lyt blot til det falgende teosofiske digt, idet.det bor huskes
ai Marx' svigerson iar en af de mest fremtredende talere in-



denfor bevagelsen. Sidanne digte bl-ev rec_iteret i Marx hjen
Man fir sileJes et glimr af dets"indelige klima:

Dig uier jeg mine uers, tqjlel4s, distip,
Skal du, Satan, bankettens herre,beitipe,
Bort, p_rest, med dit uieoand, og med din brepen,
Thi alZrig skal Satan, min pres\, st,ibag dig. '

Ndr jeg fra min
Din dnde, Satan, bettinger mine oers,
Ndr ieg fra min barm trodser oudem,Ndr jeg fra minbarm tiodser gudeme.
Blandt prestekonger, bkndt imennesk elige
bongeri
Dit er lynet, der fdr sindene til at ske.lue,

Sjel der uandrer langt fra den lige sti,
Satan er nddig. Se Hdloisa!

Som huiruelstormen spreder sine uinger,
G,lr h.an forbi, mit fo[k, Satan den store!

Hil, fornuftens store heuner,
Helliget dig sleal rqgelse og lLfter stige,
Thi du har styrte.t presteis gud.

(citeret efter. "Prince of Darkness af F. Tatford,
Bible and Advent Testimony movement)

Forbindelsen mellem'rnarxisme og teosofi er ikke tilfel-
dig. Teosofien har i vest.udbredt dJn indiske doktrin om, ar
der ikke findes nogen sjal hos den enkelte. Det som teosofi-
en gor ved overtalelse, g@r marxismen ved svobens magt.
Den rover menneskets personlighed, forvandler dem til io-
botter, der lystrer staten.

Endnu en interessant kendsgerning. Kommandor Riis havde
veret en af lvlarx' disciple.-Rami uf sors ved meddelelsen
om hans dod toghan tilLondon for ar beiog. det hus, hvor
hans beundrede laerer havde boet.

Familien var flyfiet. Den eneste han kunne ni at tale med,
var Marx' tiiliqere tyende, Hun fortalte denne overraskende
nyhed: "Han var en gudslrygtig mand. Da han var meget
syg, bad han alene i sit verelie foran en rakke tandte,ie



vende lys, og bandt en slags sort bend om sin pande.( S. M.
P*:iis, Karl Marx, "Master of Fraud", - Bedragets Mester
Speller, New Your, L962) Det kunne tyde pi de fylakterier
(6ederemme), som ortodokse joder berer under morgen-
bonnen,

Men Marx var dobt i den kristne religion. Han har aldrig va-
ret troende jode. Derpi blev han en kamper imod Gud.
Han skrev boger imod religionen og opdragede alle sine
born som ateister. Hvilken ceremoni har dette uvidende ty-
ende anset for at vere en bon? Nir joder teder deres boir-
ner med fylakterier pi ppnden har de aldrig en rakke bran-
dende l<erter foran sig. Kan det have veret en eller anden
magisk ritus?

En anden antydning findes i et brev til Ma.rx fra hans son
Edgar af 31. marts 1854 (M.E. Korrespondance, Vol. II M.
E. instituttet, Moskva, p. 18). Det begynder ganske over-
raskende "Min kere djeivel".'Har man-nogensinde hort om
en son, der tiltaler sirrfar si,ledes? Dog er det miden hvor-
pi en satanist skriver til sin elskede. Mon sonnen ogsi har
veret indviet?

Visse biosrafier af Marx kan tvde p& en intuition hos forfat-
terne om"forbindelsen mellem die'veltilbedelse og emnet for
vedkommende bog, men uden den pikravede indelige for-
beredelse kunne de ikke fatte kendsgerningerne for deres oj-
ne. Alligevel er deres vidnedsbyrd interessante'

Marxisterl Franz Mehring skrev i sin.bog Karl Mmx (G. A1-

len & Unwin, London, 1936), "Skont Karl Marx' f.ader dg-
de nogle fi dage for sonnens 20. fodselsdag, sy:nes han med
hemm"elig fry{t at haoe iagttaget demonin i hans'ekkede
son, Helniih- Marx mentJikke, og kunne ikke tro, at den
riee skat af borserlis kultur, som fian videreqav til sin son
K"arl som "" "*idifitd arv for hvet, kun oilli hielpe til at

fremekLe den djeuel, som han frygtede."

Marx dode i fortvivlelse, som alle satanister gor. Den 25.
marts 1883 skrev han til Engels, "Hvor er livet dog uden
pointe og tomt, men hvor onslvardigt,"

Der ligger en hemmelighed bag marxismen, som kun meget
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fa marxister kender. Lenin skrev: "Efter et halvt irhundre-
de har ikke en eneste marxist fatter Marx." (Citeret iHegel,
af W" Kaufmann, Doubleday,Ig65).

Alt dette skriver jeg for at udforske emnet. Kristne tenke.
re, forfalder, som alle andre, ofte til fristelsen at bevise en
eller anden forudfattet tanke. De fremlresser ikke nodven-
digvis kun si meget af sandheden, .o- dikender til. Ten-
keie er undertiden tilboielige til at lvve eller overdrive antal-
1et af argumenter, de hir iil ridighed for at bevise deres pi-
stand.

J.S yil ikke pisti_, at jeg har giver et ubestrideligt bevis pi,
at Marx var medlem al en sekt af djavletilbedeie, men jeg
tror, at der er tilstrrekkelig mange siior til at sandsynliggirE
det. Afgjort er der antydninger nok, der peger i d"., reinlng.
Afgjort er der antydninger nok til at formode en satanisl:
indfiydelse pn hans levned og lare, idet det mi. indrommes,
at der er huller i tankekaeden, som ville fare til en defini-
tiv konkiusion i denne sag. Jeg har givet den forste impuls,
Lad andre fortsatte denrri beiydningsfulde undersogelie ar
forholdet meilem marxisme og,iataniime,

Jeg.kan ikke gore det; fordi hele min tid optages a{mitat-
bejde indenfor organisationen "Jesus til den ko-mmunistiske
verden", hvis formi'l det er at redde de uskyldige ofre for
satarrisk forfolgelse under kommunistisk styre,

For det andet, jeg er ikke den helgen, man burde vere, in-
den ya1 dykkgr dyb_ere ned_i sidanne emner. Jeg er trangt
si. r.idt frem i djavlekultens hemmelighed". roml"g fo.*"&-
ede,

Under invielsesceremonie_n til 3. grad skal man afl,x,gge
eden: 'Jeg uil altid gore det, sorn jeg uil,', Dette er en ib&-
lys fornagtelse af Guds bud. "I rkrl iLk. lade eder vildlede
al eders hjerte eller ojne, af hvilke I lader eder foriede til
bolen," (IV. Mose, XV,39). Som jeg allerede har sagt, er
denne satanistiske kult meget gammil, aldre end kr{sten-
domnren. Profeten Esaja kan have ha{t i tankerne, da han
skrev, "Vi vendte os hier sin,uej, men Herren lod ialde pi
ham den skyid, der li pi os alle"'(Es. LIII,6).
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Nir en mand eller kvinde indvies a77, grad, sverger han, at
hans princip skal vere: "Intet er sandt,.og alt er tilladt." Da
Marx udfvlite et sp@rseskema for sin daiter, besvarede han
spotgsmi(et: "Hvilfet"er deres yndlingsprincip? med orde-
t., ;Tuiul om alt". I de Kommunbtis6e Manifest" havde

han skrevet, at hans mil ikke blot var at afskaffe enhver re-

ligion, men ogs& enhver moral, hvilket ville gore alt tilladt.

Jeg var redselsslagen, da jeg leste den 7. grads mysterium i
satanismen pi en plakat ved Paris' universitet under urolig-
hederne i 1968. Dit var forenklet til formlen: "Det er for-
budt at forbyde," hvilket er den normale konsekvens, hvis
"intet et sandt og alt er tilladt".

Det unge menneske var ikke klar over den stupide formule-
ring. Hvis det er forbudt at forbyde, mi det ogsl' vere for-
budt at forbyde et forbud. Hvis alt er tilladt, mi det ogsi
vere titladt "t forbyd". Det unge mennesLe troede, at ef-
tersivenhed betod frihed. Marxister ved det bedre' For dem
b.iyd". "alt er ti.lladt", at det er forbudt at forbyde et gru-
somt diktatur efter det rode Kinas eller Sovjetunionens
monster.

Men ies har selv err tilboielished til at vare en dominerende
p"r#,I Da jeg grrnskeie Eirtoti"ttt store personligheder,
der valgte uden lorbehold at hengive sig ti1 satans domine-
rende indflydelse, har 1eg folt de bnde tendenser i mig selv
styrket. Deifor har jeg-, [ellete end at ofre den kosteligeju-
,"i ro* jeg ejer, min egen sjal, foretrrrkket ikke at fortset-
te rrine ".,id""ttog"lt"r, "r"1',, ?ot' det hoje moralske formnl at
afslore ondets kildevald.

Satan er en falden rerkeengel, der har bevaret en arkeen-
gels forstand. Vi mennesker"kan ikke mile os med ham. Jeg
*.n"., at en karmelitisk priorinde gav mig et meget viist
rid. da hun opfordredc mig tii at jage djevlen bort, fremfor
at granske i hans hemmeligheder.

Jeg har haft mere end nok ved at undersoge satanismens on-
dJ.mmeligheder. J eg afbrc d mine undersogelser,

Jeg huskede de ord, som Douglas Hunt skriver i sin bog Re-
sei"ches in the Sphere of the Occuh" (Okkulte Forskning-



er).: "Det er pikravet afgorende at advare enhver imod at
deltage i sort mag, den vare agte eller falsk. Ror ikke ved
disse ting, og undgi som pesten enhver, der beskeftiger sig
dermed. Selvom det altsammen er bedras. - hvilket Jfte ei
tilfaldet, - er det stadig snavs og vildskib. Selv nir det er
barnagtigt. Det f@rer kun til sjaelens forvrengning og for-
1e{r,rng.-Og nir de virkelige Migter viser sig lJom Jet "er til-
{reldet i Marxismen), er resultaterne for deltagerne usigel-g
frygtelige."

Kommunisme er kollektiv djavlebesettelse. Solsjenitsyn ro-
ber i "Ogruppen Gukg" viise af dens redselsv*kk.rri. r*-
sultater pi folks sjele og levnedslob.

Jeg gentager, jeg ved, at de beviser jeg her giver kun er in&-
cier. Problemet bor granskes nojere if en anden, Men der,
som jeg har skrevet her rekker til at vise, at det, som
marxisterne siger om Marx er en myte, Han blev ikke inspi-
reret af proleiariatets fattigdom, do, hrr"* revolution Ja,
den eneste losning. Han elskede ikke proletarerne. Hax
kaldte dem " t8ber".

Marx elskede ikke sine vibenfaeller i kampen for kommu-
nismen.

FreiJigrath kaldte han "sviner". Lassalle en "iodisk nigger'',
kamnierat Liebknecht "oksen';, og Bakuniri" et teofitisk
nul".

En revolutionskamper fra 1848, lojtnant Tchekov, der ti-
bragte natterne med at drikke sammen med Marx, erklere -
de, at hans selvforgudelse havde opslugt alt det gode, der
havde veret i ham.

Marx elskede ikke menneskehedet. Mazzini, der havd:
kerrdt ha- godt, skrer, at han havde en "odeleggende &nd.
Hans hjerte spraenges snarere af had end af kirlighed til
menneskene," (Al1e disse citater er ha Karl Marx af Fitz
Raddatz, forlaget Hoffman & Campe, Hamborg, 1975).

Marx hadede ikke religionen, fordi den stod i vejen for men-
neskehedens Iykke. Tvertimod, han onskede at g@re men-
neskeheden uljrkk.lig fra nu og iil 

"tigh"d".r. 
Det iroklame-
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rede han som sit ideal. Hans mil var at udslette religionen.
Socialisme, omsorg for proletariatet, humanisme - altsam-
men kun piskud.

Da Marx havde last "Artemes Oprindeke" af Charles Dar-
win, skrev han et brev til Lassalfe, hvori han frydes ved at
Gud, - i det mindste indenfor naturvidenskaberne - har fiet
dodsstodet. (Chailes Darwin and Thomas Huxley, af G. De
Beer, Oxford University Press, L974). Hvilken tanke li for-
rest i Marx' sind? Var det det stakkels proletariats nod?
Hvis det var tilfeldet, hvilken gavn kunne si Darwins teori
gore? Eller kan det v&te, at Marx' fornemste m&l var at, ode-
lagge religionen?

Arbejdernes vel var kun et piskud. Hvor proletarierne ikke
kemper for socialistiske idealer, vil marxisterne udnytte ra-
cemodsetninger eller de sikaldte generationsforskelle. Det
vigtigste er religionens odelaggelse.

Marx troede pi helvede, og hans program gik ud pe at sende
folk i helvede.

Det kan pi' dette punkt vere interessant at pepege, at Bu-
kharin, der var generalsekretar for den kommunistiske in-
ternationale og en af marxismens store forkyndere i dette
irhundrede, i2 io gr^*el, efter at have fest Johannes
Abenbaring i Biblen,"tengtes efter at blive antikris-t. Da han
i Biblen lae'ste, at 

"rrii-tAri 
mitte vere son af den apokalyp-

tiske store skoge, insisterede han pi, at hans mor skulle ved-
gi, at hun havile veret en skoge. (George Katkov, The Trial
of Bukharin, - Processen imod Bukharin, - Stein & Day,New
York, 1969).

Samme Bukharin, der vidste besked herom, skrev om Stalinl
"Han er ikke noget menneske, men en djavel."

Det forste pseudonym, under hvilket Stalin skrev, var "De-
monosjvili't, der betyder noget i retning af "den besatte" pi
georgisk, (Grani no. 904). Samt "Besosjvili" - den djavel-
ske. (A. Avtorhanov "The Provenience of Partykrati" -tPx-
tikratiets Oprindelse -, Posev, Tyskland)

Mao skrev: "Fra mit 8, ir hadede jeg Konfucius. I vof lands-



by var der et konfuciansk tempel. Af ganske hjerte onskece
jeg kun eet: at odelagge det helt ned til grundmuren," (Mao
Tse-Tung, af M.Zach, Forlaget Bechtle, Tyskland).

Har du nogensinde modt et 8-irs barn, der kun onskede sin
egen religions udslettelse? Sidanne tanker tilkommer de.-
moniske karakterer.

Trotzkij var ligeledes degenereret. 8 ir gammel havde han
allerede en stor samling af pornografiske billeder (Bertratr
Wolfe, "Three who made the Reoolution" -Tte, der skabte
Revolutionen -) I det czaristiske Rusland var forholdene ik-
ke som i dag. Man kunne ikke finde pornografi i hver eneste
kiosk. Han m5. have haft stor ildhu og mi have stj&let mang;e
penge fra sine foraeldre for at kunneikabe en sidrn samling.
Det var en anden afsindig sjai.

Lad mig blot navne den modsatte yderlighed, St. Paul af
Korset, der fra han var 8 ir hver nat tilbragte tre timer i bor,

Solsjenitsyn rober i "Ogruppem Culag" at den sovjetrussiske
indenrigsminister Yagoda havde den vane at skyde til mils
efter billeder af Jesus og helgenerne. Atter et satanistisk r--
tual der udoves pS,hojt kommunistisk plan,

Hvorfor skulle mend, der pistir at de reprasenterer prole-
tariatet skyde til mils efter Jesu billede, en proletars, eller
efter jomfru Marias, en fattig kones.

Adventisterne beretter om en episode i Rusland under den
anden verdenskrig. En af deres predikanter fordlev en dia-
vel, der, da han"forlod den besatte, tntede; 'Jeg f5r Jrin
harrn". Flere i'r senere blev den adventistiske-piedikant,
som havde foretaget denne djevleudclrivelse, str<udt for sin
tro, Den officer, der skgd ham, sagde lige for henrettelsen,
"nu er vi kvit", Er kommunistiske offi.cerer undertid.en be -
sat af djavlen? Tjener de m&ske som satans redskaber for at
hevne sig p& de kristne, der soger at valte hans trone?

Jeg vi1 her kun berette om en misgerning, som gengivet i
',RUSSKAIA MISL,, af 13 mafts,
D. PROFIREVITCH havde i Rusland en datter, som han
opdrog i troen. Hun mitte gi i kommunistiske skoler. 12 5,r'
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gammel kom hun hjem og fortalte sine foreldre "R.eiigion
er en kapitalistisk overtro. Vi Iever i en rry tid." Hun vrage-
de kristendommen fuldstandigt. Senerc biev hrrn mediem
af det kommunistiske parti og medlem af det hcmmelige
politi, hvilket kom som et frygteligt slag for hendes forel-
dre,

Senere blev moderen arresteret, Under kommunismen eier
ingen noget som helst, hverken sine boi'n, sin hustru eiier
sin egen frihed. Staten kan tage dem bort nir det lyster den.

Efter moderens arrestation grad sonnen meget. Et 5.r senere
hangte han sig. D. Profirevitch fandt dette brev fra ham:
"Far, vil du dgmme mig? Jeg er medlem af den kommu-
nistiske ungdomsorganisation. Jeg mitte skrive under pi at
meddele alt som skete imod de sorjetiske myndigheder. En
dag blev jeg kaldt til politiet, og Varia, min soster, bad mig
skrive under pi en anmeldelse imod mor, fordi hun er
kristen. De ansi hende lbr kontrarevolutioner. Jeg skrev
under, jeg er skyld i hendes fangeuskab. Nu har de givet mig
ordre til at udspionere dig. Resultatet ville blive det sarrrme.
Tilgiv mig, far, men jeg har besluttet at do." Efter sonnens
selvmord blev faderen arresteret.

Et styre, hvor den slags er dagligdags begivenheder' et se-

dant styre forandrer menneskene, selv kristne, til mordere,
stikkere eller uskyldige ofre. Det kan kun afskys af Guds
born. "Thi den, sor:r byder ham velkommen, bliver delagtig
i hans onde gerninger," (II,Johannes 11-).

LJnder den af de franske kommunister c,rganiserede general-
strejke i t974, skulle arbejderne marchere gennem Faris'ga-
der og r&be:

Giscard d'Estaing s'est foutu
Les ddmons sont dans la rue."

(President Giscard d'Estaing er ferdig, demonerne er pi
gaderne.)

Hvorfor "damonerne"? Hvorfor ikke "proletariatet" eller
"folket"? Hvorfor denne pikaldelse afde sataniske magter.
Hvad har det at gore med arbejderklassens berettigede krav
om bedrc lon?
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Jeg kan forstfl, at kommunisterne arresterede katolske ,rg
protestantiske praster som kontla-revolutionere. Men
hvorfor blev prasterne af marxisterne i det rumaenske freng-
sel i Piteschti tvunget til at lese messe over ekskrementer og
urin? Hvorfor blev kristne torteret ti, at at deltage i den hel-
lige nadver meri disse som brod og vin? Ftrvorfor denne ob-
skone spot med religionen? (L. Cirja Hjemkomst .fra Helue-
de, og D. Bacu Piteschti, Hvorflor fik den rumenske ortc-
dokse prast Roman Braga, der dengang var fange hos korn-
munisterne (hans nuvarende adresse er "Det rumrenske cr-
todokse bispedomme, Jacksonville, Michigan, USA), sire
tander sliet ud en efter en med en jernstang for at fi han
til at spotte Gud? Kommunisterne havde forklaret ham og
andre: " Hvis vi slir dig ihjel, kommer du i himlen. Men vi
onsker ikke at se dig som en kronet martyr. Du skal forbar-
de Gud og si komme i helvede.'"

Marxister er formentlig ateister, der hverken tror p& himlen
eller helvede. Under disse ekstreme forhold har mar.xismen
loftet pi sin maske ograbet sit sande fias, der er satanisrne.
Den kommunistiske forfolgelse af religion kan have en mer-
neskelig forklaring. Denne forfolgelsei raseri hinsides al fca-
nuft er satanisk.

"Vetchernaia Moskva", et kommunistisk blad, begik en tan-
ketorsk, Det skrev. " Vi kremper ikkeimod de t-roende, ra
ikke engang imod gejstligheden. Vi kamper imod Gud fir
at {ratage ham de troende." (Citeret af prasten Dudko i
"About our Confidence",YMCA Press, Paiis).

Hvem der onsker at vide mere om forholdet mellem marxis-
me og det okkulte bor lase "Psychic Discoueries Behind the
Iron_Curtain" - Psykiske Opdagelser bag Jerntreppet - af
Sheila Ostrander og Lynn Schroder, (Englewood Cliffs,Ne.v
Jersey, Prentice lHall, t97A). Han vil blive forbavset over 2,t

opdage, at det kommunistiske osten er lar-rgt videre fremme
end vesten i udforskningen af de morke krefter, der marri-
puleres af Satan.

Dr. Eduard Naumov er blevet arresteret i Moskva. Han er
medlem af parapsykologernes internationale forbund.

Fysikeren L. Regelsohn i Moskva, en jodisk-kristen, der
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overtog hans forsvar, beretter om ersagen til hans arresta-
tion. Det var Naumovs agt at holde den psykiske sfare i li-
vet fri for et ubestridt herred@mme af de onde krafter, der
kun interesserer sig for parapsykologi som et nyt viben for
at undertrykke den menneskelige personlighed.

I Czekoslovakiet, Bulgarien, osv. bruger det kommunistiske
parti enorme belob pi den hemmelige udforskning af denne
videnskab. Der findes et jerntappe, som ikke lader vesten
vide noget om, hvad der sker i de 20 parapsykologiske in-
stitutter i Sovejetunionen ("Novoie Russkoie Slovo", 30.
Juli,1975).

Biblen har lart os, at Gud "skabte mennesket i sit billede"
(I. Mose, l, 27).lndtl Marx' tid blev mennesket fremdeles
anset for "skabelsens krone". Marx var satans udvalgte red-
skab for at fi mennesket til at miste sin selvagtelse, sin over-
bevisning om, at han kommer fra hoje steder og at det er
meningen, at han skal vende tilbage dertil. Marxismen er
den forste systematiske og detaillerede filosofi, der abrupt
forringer begrebet menneske. Ifolge Marx er mennesket forst
og fr"ir*..i en bug, som til stadTghed skal fyldes og fyldes
piny. Mcnneskcts altoverskyggende interesse er af okono-
misk natur. Har, producerer for sit behov. I dette ojemed
indgir han i samfundsmaessige forbindelser med andre men-

nesker. Dette er samfundets grundlag, det som Marx kalder
dets infrastruktur,,€gteskab, karlighed, kunst, videnskab,
religion, filosofi, alt andet udover bugens behov er en super-
struktur, der i sidste instans betinges af bugens tilstand.

Intet under, at Marx frydedes ved laesningen af Darwins bog,
endnu et mesterverk for at f.it mennesker til at glemme sin
guddommelige oprindelse og guddommelige formil. Darwin
erklarede, at mennesket nedstammede fra aben, og ikke
havde andet formil end at overleve.

Naturens konge var fordrevet fra tronen af disse to, Satan
kunne ikke styrte Gud, derfor gjorde hanmenneskene billi-
ge. Mennesket blev vist som sine induoldes tjener, dyrenes
etling.

Senere har Freud fuldbyrdet disse to sataniske giganters
vark, og har forringet mennesket til i grunden kun at vaere
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behersket af sit behov for sex, undertiden sublimeret ti1 p,r-

litik, kunst elier religion. Det var den schweiziske psykolc,g

Jung, der vendte tilbage til den bibelske doktrin, at den reli-
giose drift er grundleggende i mennesket.

For at fuldstandiggore billedet nogle fi ord til om Moses
Hess, m.anden, der omvendte Marx og Engels til den socia-
listiske ide. Der findes en grav i Israel, pi hvilken man kan
laese ordene: Moses Hess, grundlagger af Det tyskel social-
demokratiske Pafii".

I sin "rode katekisme for det tyske folk" (Political Cate-
chis.ms, ed. K.M. Michel, Insel Verlag, Frankfurt,1966) skrev
han: "Hvad er sort? sort er gejstligheden . , . disse teologer
er de varste aristokrater . . . Den gejstlige larer fyrsterne at
undertrykke folket i Guds navn. For det andet larer han
folket at lade sig blive undertrykt og udbyttet i Guds navn,
For det tredje og i hovedsagen, sorger han for sig selv med
Guds hjrelp og sikrer sig et strilende liv pl jorden, mens fo1-
ket henvises til at vente pi himlen . . .'r

"Det rode flag symboliserer den permanente revolution ind-
til arbejderklassens fuldstaendige sejr i alle civiliserede lande:
den rode republik . . , Den socialistiske revolution er min re-
ligion . . ._Arbejderne mi, nir de ha.r erobret et land, hjalpe
deres brodre i resten af verden,"

Det var Hess' religion, da han forste gang udsendte sin kat:-
kisme. I den anden udgave alfojede han nogle fi kapitier.
Denne gang benytter samme religron, dvs. den socialistisl-e
revolution, sig af kdstent sprogbrug for at anbefale sig hos
de troende. Nu kan man lese, sammen med den revolutio-
flare propaganda, nogle pene ord om kristendommen som
karlighedens og humanismens religion. Men budkabet skal
gores tydeligere: Helvedet m& ikke vare pe jorden og him-
len hinsides. Det socialistiske samfund vi1 ,are kristendom-
mens sande fuldbyrdelse. S&ledes forkleder satan sig sorn
en lysets engel,

Efter at Hess havde overbevist Marx og Engels om den so-
cialistiske ide, idet han fra forste ferd hevdede, at form&let
var at give "den middelalderlige religion det sidste spark",
(hans ven Jung sagde det endnu tydligere: "Marx vil givewis
jage Gud ud af himlen"), skete der en interessant udvikling i
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Hess' liv. I{an, der havde grundlagt den moderne socialisme,
grundlagde clesuden en helt anden bevregeise, en sarlig af-
art af Zionismen.

Jeg er selv zionist. Staten Israel tiihorer joderne ved gud-
dommelig ret. Gud, jordens skaber, har gentagne gange gen-
nem profeterne erklaret, at han har skani<et landet Pala-
stina til joderne.

Det betyder ikke, at jeg skriver under pi alt, som alle zio-
nister i tidens lob har trenkt.

Jeg er kristen. Det betyder ikke, at jeg samtykker i alt, hvad
kristne lerer eller got. Det ville vere urnuligt,fordi de krist-
ne er splittet og lerer indbyrdes moclsigende ting. Det sam-
me gaider zionisterne. Der findes mere end en gren inrlen-
fbr iionismen. Der findes en socialistisk zionisme, en juda-
isk religios zionistne. en zionisme for jode-kristne, en f.ede-
lig zionlsrne, en aggressiv zionisme. Der har endog veret en
mtrderisk, terroristisk zionisme, som Stern-gruppen, der
har drebt ma-nge uskyldige mennesker.

Indenfor kristendommen findes der det, der er fra Gud,
menneskeaes tiJfojelser, og djae.rlens bidrag. Jesus har selv
sagi om en af sine apostle, at han var en djaeve[.

Zionismen er ligeldes en blanding. Bortset fra at v*re en
fuldbyrdelse pa det guddommcligc plan er det ogsi en be-
*,egelr. blrndt -"nn".sker med alie svagheder som folge af
menneslcelige synder og skrobeligheder. Der har ogs6,.varet
et fors@g pE at oprette en satanisk slags zionisme. Heldigvis
mislykkedes dct. Herzl gav zionismen en sund drejning. I sin
moderne form er intet spor af satanisme bevaret.

Han, der laerte Marx betydningen af klassekampen skrev i
1862 disse overraskende ord "racekampen er det vigtigste,
klassekampen kommer i anden rakke." (NI. Hess, "Rome
ond 1"*rlolnn", Philosophical Library, New York). Han
havde tendt klassekampens bll, der aldrig skulle slukkes, i
stedet for at lxre samfundsklasserne at samarbejde til fel-
les gavn. Samme Hess skaber derpi en forvrangning af zio-
nismen, der ved kamp pi'for:es meunesker, der ikke er af jo-
disk race. Som vi vrager den staniske marxisme, siledes mi.
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enhver 
-ansvarsbevidst jode eller kristen vrage pL denne dja-

velske torwangning af zionismen.

Hess krever Jerusalem for joderne, men uden Jesus, joder-
nes konge. Hvad behover han Jesus ? Han skriver: "Elnhver
jode har en Messias' forudsetninger i sig, enhver jodinde en
mater dolorosas." Hvorfor i alverden forvandlede han ikke
joden Marx til en Messias, en af Gud salvet, i stedet for en,
der hader Gud og kun onskel at forjage ham fra himler?
For Hess er Jesus "en jode som hedningerne har ophojet til
Gud som deies frelser.i' Hverken han e"lle, joderne synes ar
trenge til Ham til dem selv.

Hess onsker ikke selv at blive frelst, og for den enkelte at
soge personlig helliggorelse-er en_ indo-germansk ide, erkle:-
er-han. Jodeines agi m8, ifo
stat". "

rn. lodeine. agt me ifolge ham rii.e den "messianske
, "at forme verden efter den guddommelige plan.",hvi-l-

, I I 1 o ' . !! 1 I 1 ; - ..
plan.",hvi-l-

ket betyder, som han vedgir i sinf'rode kateklsnie", at gel-
nemfsre den socialistiske"revolution, og til dette formi"l a-t
udnytte racekampen og klassekampen.

Moses Hess, der tildelte sit idol Marx den oDsave at udsle;-
te den middelalderlige religion, og erstatte de"r, -ed den sc,-
cialistiske revolutions religion, skriver disse overraskende
ord: "Jeg er altid blevet opbygget ved hebraiske bonner.',
Hvilke bonner siger de, der ansei religion for at vare opiurn
for folket? Vi hfr allerede set. at de"n videnskabelige lteis-
mes grundlagger bad, idet han havde bundet fylaktJrier on
panden, foran brandende kaerter. Jodiske bo.,ner kan mis^
bruges i gudsbespotteligt ojemed" Iigesom kristne bonnsr
misbruges i det satanistiske ritual.

Han havde lert Marx socialisme, der uoploseligt er forbur-
det med internationalisme. Marx skriver i sit ',Kommu-
nistiske Manifest", at proletariaret ikke har noget fadrelan,J
Hess spotter tyskernes ideer om fadrelandet. Han ville have
gjort det samme med fedrelandstanken hos en hvilken som
helst anden europaisk nation. "Hess kritiserede det tysk:
socialdemokratiske partis Erfurt-Program, fordi det ubeiing-
er anerkendte det nationale principlMen Hess er kun intei-
nationalist til et besternt punkt: Den igdiske patriotism:
bor bevares. Han skriver: "Hvem der benagter jodisk natic-
nalisme er ikke blot frafalden. en katrer i i"ligios forstand,
men- ogsi en forrader imod sit folk og sin familie. Hvis det
skulle vise sig, at jodernes emancipation ikke kan forenes
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med den jodiske nationalisme, si mi joderne give aflald pi
emancipationen..,"

Jeg er enig med Hess i hans patriotiske tanker, For si vidt
som hvad der er ret for Per, ma vere rimelig for Povl, Jeg er
tilhanger af enhver art patriotisme, jodernes, arabernes,

tyskernes, franskmandenes, amerikanernes. Patriotisme er
en dyd, hvis den betyder, at man okonomisk, politisk, inde-
ligt og religiost vil fremme ens egen nations velferd, forud-
sat det gores i venskab og samarbejde med andre nationer,

Men den jodiske patriotisme hos en revolutionar socialist,
der vrager alle andre nationers patriotisme, er hojst misten-
kelig. For mig at se er det en diabolisk plan om at fi alle
andre nationer til at hade joderne. Hvis jeg var en ikke-jode,
og si, joderne akceptere Hess'vanvittige ide om en ensidig
patriotisme, ville jeg ogsi vare modstander deraf. Heldig-
vis har ingenjoder akcepteret denne sataniske plan.

Den racekamp, som Hess foreslog, er falsk, ligesi falsk som
klassekampen, som han har forkyndt.

Hess gav ikke afi<ald pi socialismen til fordel for denne sar-
lige art zionisme. Da han havde skrevet "Rome and Jerusa-
lem", fortsatte han aktiv indenfor den socialistiske verdens-
bevegelse.

Hess giver ikke tydeligt udtryk for sine tanker. Derfor er
det vanskeligt at bedomme dem. Det rakker at vide, atifol-
ge ham "ser den kristne verden i J esus en jodisk helgen, der
blev en hedning,"Det er tilstrakkeligt at laese i hans bog:"Vi
lenges idag efier en langt mere omlattende frelse .rJ d"n
kristendorrmen nogensinde har veret i stand til at tilbyde,"
Vi husker fra den r4de katekisme, at denne mere omfatten-
de frelse er den socialistiske revolution.

Vi kunne tllfoje, at Hess ikke blot er marxismens kilde og
den aand, der forsogte at skabe en imod Gud rettet zionis-
me, men ogsi en forlober for den revolutionsteologi, der
for tiden er god latin i kirkernes verdensrid og de nye ten-
denser indenfor katolicismen, der taler om frelse idag. En
og samme mand, der er niesten ukendt, har vaeret mund-
stykke for tre sataniske bevagelser, kommunismen, en race-
preget, hadefuid gren indenfor zionismen, og revolutions-
teologien. 
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Kur ved at forsti Moses Hess, den mand, der ovede indfl'r-
delse pi Marx og Engels og Bakunin, de tre grundl aggerc'af.
den I. Internationale (D. Mclellan, "Marx for Marxismen",
McMillan), vil vi vere i stand til at fatte kommunismens sr-
taniske dybder.

Ingen kan vare kristen uden at elske joderne. Jesus var jode
som jomfru Maria og samtiige apostle. Vor Bibel er jodiss.
Herren har sagt "Frelse kommer fra joderne." Hess, pi den
anden side, lofter joderne til skyerne i den bevidste hensigt
at skabe en voldsom antisemitisk reaktion. Han erklerede,
at den socialistiske revolution var hans religion. Gejstlighe-
den i alle "andie" religioner er svindlere. Revolutionen er
den eneste revolution, for hvilken Hess fgler nogen agtelse.
Han skriver: "Vor religion (den jodiske) har som sit u'J-
gangspunkt begejstringen hos en race, som fra det ojebli-<,
hvor den viste sig pi historiens scene, har forudset menne-
skehedens endelige formil og som har anet den messiansl:e
tid, hvor menneskehedens ind vil blive fuldbyrdet, ikLe
blot hos denne eller hin enkelte, men i hele menneskehe-
dens samfundsinstitutioner," (Alle citater er fra Moses
Hess, Udualgte Verleer, Berchtel forlaget, Tyskland) Den
tid, som Hess kalder "messiansk, er den socialistiske rer-
densrevolutions sejrstime. Den tanke, at den jodiske religicn
som sit udgangspunkt skutle have ideen om en ugudelig s,r-
cialistisk revolution, er eir beskidt spog og en krenkelse
mod det jodiske folk.

Hess taler hele tiden i religiose begreber, men han tror ikl-e
pi Gud, Han skriver, at "vor Gud er intet mere end men-
neskeheden forenet i karlighed." Vejen ti1 at opni en sldan
forening er den socialistiske revolution, hvori i snesevis af
millioner af elcsemplarer af hans elskede menneskehed r,-il

blive torteret og drabt. Iovrigt legger han ikke skjul pi
den kendsgerning, at han hverken onstr<er himlens herredor-e-
me, eller jordiske magters, d"t b"gg" er undertrykkere. Der
findes iniet godt i nogen revolution, bortset fra den socia-
le revolutions. "Det er nyttelost og forer ikke ti1 noget at
ophoje folket til virkelig frihed, og"lrd" dem deltage iiivets
goder, uden at frigorc dem fra indeligt slaveri, d'rs. religi,r-
nen". Han taler i samme flndedrat om "de himmelske c,g
jordiske tyranners absolutisme over siaverne,"
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Jeg mitte gore dette langtrukne omsvob om Hess, idet Marx
hvis man ikke kender dette forhold, er ubegribelig, fordi det
er ham, der forte Marx til socialismen.

Lad os erindre Marx' ord, der allerede engang er citeret:

"Ord jeg taler er til hobe blandet til djevelsk
forvirring,
Si enhver kan tanke nojagtig det han onsi<er
at tanke."

Sidan skrev Marx.Hess' skrifter er et endnu mere djevelsk
kaos, hvor det er vanskeligt at orientere sig. men som vi
mXtte analysere for at vurdere de mulige forbindelser mel-
lern Marx og satanismen.

Hess' forste bog hed "Menneskehedens hellige Historie".
Han hevdede, at det var "et verL af sandhedens hellige
6nd". Da bogen udkom, skrev han i sin dagbog (Vo1.101)
"Guds son befriede menneskene fra deres eget slaveri; Hess
vil ogsi befri dem for deres politiske lrenker", "Jeg er kal-
det til at vidne for lyset, som Johannes Doberen var det."

P& det tidspunkt var Marx endnu en modstander af socialis-
og havde ikke giort Hess' bekendtskab, og begyndte at skri-
ve en bog imod ham. Af ukendte irsager ble" bogen aldrig
fuidendt. (Marx-Engels. Samtlige Varker, Moskva 1927 135,
Vol" I.) Senere blev han Hess' disciple.

Godt, hvem er denne Hess, denne selvudnaevnte budbringer
fra den hellige And?

Vi har tidligere set, at det var hans erklarede m&l at give
den middela'iderlige religion det sidste spark og skabe rfva-
ge. I forordet til"sin big Dommedog "ikl*r.i han sin til-
Iredshed med. at den tyske Filosof Marx efter pistiende
havde "halshugget gamle fatter Jehovah sammen med hele
den hellige familie.t' (Hess skjuler sine egne tanker under
den store filosofs kibe. Denne havde tvertimod skrevet:

"Jeg mltte begrense viden for at skabe plads til troen.")

Hess erklarer, at sivel den jodiske som den kristne religion
er dode (La Reuue, Nr. 1, p. 288). Hvilket ikke hindrer sam-
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me mand i at skrive " Rom og Jerusalem" og her benytre
udtryk som: "vore hellige skrifter", "faedrenes hellige
sprog", "vor kultus", "de guddommelige love", "forsynets
veje", og "et gudsfrygtigt levned".

Forklaringen er ikke, athan pL forskellige tidspunkter i li-
vet havde forskellige synspunkter. Han erklerede, da han
skrev pseudozionistiske boger, at han ikke afsvor sine tidli-
gere gudlose bestrebelser, ("Niederrheinische Volkszeitung,
15.juli,7862).

Det er bare et bevidst, djavelsk kaos.

Hess var jode og forlober til zionismen. Fordi Hess, Marx og
andre, der lignede dem, var joder, har visse personer i korr.-
munismen set en jodisk sammensvergelse. De glemmer, at
Marx har skrevet en antisemitisk bog. I si henseende fulgte
han blot i Hess' spor. Denne zionist, der hrevdede jodedorr,-
men til skyerne i "Om pengesystemet" ("Rheinische Jahr-
bucher, Vol. I., 1845) "Joderne, der i det dyriske samfunds
naturhistorie havde den rolle at udvikle mennesket til et
frygteligt rovdyr, har fuldbyrdet denne deres professionel-
Ie opgave, Jodedommens og kristendommens mysteriur:r
er ibenbaret i den moderne jode-kristne. Mysteriet om Je-
su blod, ligesom mysteriet om den gamle jodiske tilbedel-
se af blodet, er her afsloret som rovdyrets mysterium,"

Ver ikke ked af det, hvis du ikke forst&r disse ord tilfulde.
De biev skrevet "blandet til djevelsk forvirring", men hadet
imod joderne, der fremtreder her, er tydelig. Hess er en jo-
disk og antisemitisk racist, alt efter behovet hos den ind,
som han kalder "hellig", og som inspirerede hans varker,

Hitler kunne have lrrt sin racelere hos Hess. Han, der larte
Marx, at tilhorsforhoidet til en samfundsklasse er den afg@
rende faktor, skrev ogsi det modsatte: "Livet er raceru
umiddelbare produkt." ("Rom og Jerusalem"). Samfunds-
institutioner og -begreb, er ligesom religionen typiske og
originale skabelser at racer. Racens problem ligger skjult
bag alle nationaliteternes og frihedens problemer.

"Hele den tidligere historie var en kamp mellem klasser og
racer, Racekampen er den oprindelige, klassekampen den
sekundare." (Ibidem).
42



Hvordan vil Hess {ore sL mange selvmodsigende tanker til
sejr? "Jeg vil bruge sverdet imod alle borgire, der vll gore
modstand imod proletariatets bestrabelser," (Brev ti1 Las-
salle, Moses Hess, Korrespondance, Forlaget Graverrhage
1959). Vi skal hore det samme fra Marx: "Vold er jordemo-
deren, der lofter det nye samfund ud af det gamles skod."
("Kapitalen").

Marx' f@rste lerer var filosofen Hegel. Denne banede blot
vejen for Hess. Allerede hos Hegel havde Marx indsuget gift.
thi for denne tenker var krist#dommen elendin i simrien-
ligning med det strilende Grekenland, Han "skrev: "De
kristne har ophobet en sidan bunke af grunde for trost i
ulykken, at vi tilsidst burde sorge over, aivi.ikke kan miste
en fader eller moder en gang om ugen, mens for grekeren
var en ulykke en ulykke, og smerte var smerte." (eiteret af
McLellan, se foroven).

Kristendommen var blevet hinet i Tyskland for Hegel, men
han var den forste, der hlnede Jesus. l

Vi er det, som vi lever af. Marx levede af sataniske tanker,
Derfor gavhan en satanisk doktrin,

Kommunisterne har den vane at skabe dakorganisationer.
A1t det forudgiende tyder pi sandsynligheden for, at de
kommunistiske bevegelser selv er dekorganisationer for ok-
kult satanisme. Det ville ogsi forklare,hvorfor alle politiske,
okonomiske, kulturelle og militare viben, der blev anvendt
imod kommunismen, har vist sig sn slove. Midlet til at be-
kampe satanismen er indeligt, ikke kodeligt.Ellers sker det,
at mens en satanisk dekorganisation, som nazismen, over-
vindes, rejser en anden sig til storre sejr,

Himler, indenrigsminister i det nazistiske Tyskland, vidste,
at han var en reinkarnation af kons Henrik Fuelefenseren.
Han troede, at det var muligt at bZrytte okkuTte mJlte, i
den nazistiske hers tjeneste. Flere nazistiske ledere vai ind-
blandet i sort magi.

Grundleggerne af den moderne kommunisme sivel som af
den moderne nazisme havde forbindelser med overnaturlig
intelligente vasner, med faldne engle, der ikke har nogen
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etisk milestok, De eav Marx det erklerede m&l at "afskai-
fe al religion og al m"oral." (Det kommunistiske Manifest).

Jeg taler nu tii den menige marxist. Han besjales ikke af
deir ind, der kontrollerede Hess, Marx, Engels. Han elsker
virkelig menneskeheden. Han vardsatter den og ved, at han
er soldat i en haer, der kemper for dens vel. Han onsker il--
ke at vere et redskab for en uhyggelig satanisk sekt. Han
har velsagtens gavn af det foregiende.

Satanisk marxisme har en materialistisk filosofi, der blinder
sine tilhengere for de indelige kendsgerninger. Der findes
mere end stof. Der findes en god verden i inden, sandhei,
skonhed og idealer.

Der findes ogsi en verden, hvor de onde inder rider. Dens
overhoved er satan, Han faldt fra himlen som folge af sir
stolthed og trak en herskare af engle med sig. Si foiforte er
racens urfedre. Siden hans fald er bedraget blevet fortsat oqr"cerrs ,rrfidre. Siden hans fald er Ledraget 6levet fortsat
forstarket gennem ethvert tankeligt tunstgreb, indtil

rns lalcl er bedraget blevet tortsat o3
forstarket gennem ethvert tankeligt kunstgreb, indtil vi
idag ser Guds skonne skabelse harget afverdenskriee, blod:-idag ser GudJ skonne skabelse ha.rgei aidag ser GudJ skonne skabelse hargef afverdenskrige, blod:-
ge revolutioner og modrevolutioner, diktaturer. udbytning.
racehad i mange former, falske religioner og agnosticisme og
ateisme_, forbrydelser og_bedragerier, utroskab i karlighe,l

ge ievolutioner

og venskab, brirdte egteskaber, -oprorske born,

Menneskeheden har mistet visionen om Gud.

Men hvad er tridt i stedet for denne vision? Er det noget
hojere ?

En anglikansk undersogelseskommission af det okkulte, de.r
var nedsat i Australien, udsendte sin beretning den 13. au-
gust 1975. Man opdagede, at halvdelen af skolebornene i
Sydney havde forbindelse med det okkulte og satanisme, I
andre austrafske byer niede man til samme resultat. Halvde -
len af ungdommen var indblandet i hekseri og sorte messer.
Situationen er mAske ikke slet sl alvorlig i andre lande i
den frie verden, Men Marxismens indtrangen i ungdommer
gir jeevnsides med satanismens fremtrr.figen, selvom mar
ikke pi ove.fl.aden kan se nogen sammenhang.
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Jordiske v&sner kan have afsvoret Gud, men Gud har aldrig
Iadet sine born i stikken, Han sendte sin eneste son Jesus
Kristus ti1 verden. Inkarneret kerlighed og medlidenhed le-
vede pi jorden som et fattigt jodisk barn, derpi som en
yd-yg torrler) og endelig som en larer af retskaffenhed.
En nedtr&dt mand kan ikke redde sig selv, silidt som en

druirnende kan redde sig selv ud af vandet. Derfor tog Jesus,
fuld af forstielse for vore indre konflikter, alle vore synder
pi sig, herunder Marx' og hans tilhaengeres synder, og bar
straffen for vore misgerninger. Han sonede vore synder ved
at da pL korset pi C61gathl, efter at have lidt den frygtelig-
ste fornedreise og smerte.

Vi har hans ord for, at hvem der setter sin lid til ham, op-
nlr tilgivelse, og skal leve hos ham i det evige paradis.

Selv rrotoriske marxister kan reddes. Det er vrerd atbemxr-
ke, at to sovjetrussiske nobelpristagere, Pasternak og Solsje-
nitsyn, begge tidligere kommunister, efter at have beskrevet
de afskyelige forbrydelser, hvortil den sataniske marxisme
f@ter, har bekendt deres tro pi Kristus; Den varste marxis-
tiske massemorders datter, Svetlana Stalita, er ligeledes ble-
vet kristen.

Vi bor huske, at det var Marx' ideal selv at nedstige ti1 hel-
vedet og trekke hele menneskeheden efter sig. Vi bsr ikke
folge h"nm p& denne ondskabens sti, men'snarere folge
Kriitus, der forer os opad mod lysets, visdommens og ker-
lighedens tinder, mod himlens usigelige herlighed.

*a*

Det er den anden, udvidede udgave af min lille bog.

Forste udgave fgrte til interessante ekkoer. Mange hilste
den som en ny opdagelse i forstielsen af marxismen og gav
mig verdifulde henvisninger om, hvor jeg kunne finde nyt
materiale,

En hollandsk religios leder brugte flere rprlter i sit teolo-
giske tidsskrift til at forklejne betydningen af denne opda-
gelse. "Godt", sagde han, "Marx kan have leget med sort
magi, men det betyder ikke meget.. Enhver er synder, en-
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hver har onde tanker. Vi behover ikke at vare rdselsslagne
over sligt".

Sandt nok, enhver er synder, men ikke enhver er forbryder,

Enhver er synder, men nogle er mordere, og nogle syndere
er de retskafne dommere, der dommer dem. Kommunis-
mens forbrydelser er uden lige. Hvilket andet politiske sy-
stem har nogensinde drebt 60 millioner mennesker pi et
halvt ,lrhundrede, som sovjetrusserne har gjort det, (Solsje-
nitsyn, Ogruppen Culag, Hatper & Row). Andre 60 millic-
ner er blevet drabt i det rode Kina. Der findes grader i syn-
dighed og kriminalitet. Forbrydelserne kulmineier, idet den
sataniske indflydelse pi den moderne kommunismes grund-
legger kulminerer. Marxismens synder, som nazisrneni,over-
stiger det normale, De er sataniske.

Jeg har ogsi fiet breve fra satanister, med et forsvar for de-
res religion. En af dem skriver:

"Et forsvar for satanismen behover kun Biblen som doku-
mentarisk bevis. Trenk blot pi de tusinder af jordiske ver
ner, skabt i Guds eget biliede, der blev udsletiet med svovl
og ild, (Sodom og Comorrah), den dodbringende katalog
over plager. og, pA toppen afder altsamnren,drukningen aT
jordens befolkning bortset fra Noas familie. Alle diss6 ode-
ieggelser er s <et pi den "barmhjertige" Gud Herre Jeho-
vas bud. H'rad havde en ubarmhjertig Gud mon kunnet go-
re?

"Men, i hele biblen er der ikke et eneste vidnedsbyrd om
blot et dodsfald, der sLyldes Satan ! I I 56, derfbr, her er til
Satan. "

Denne satanist har ikke lest sin bibel godt nok. Doden kom
ind i verden gennem satans bedrag, idet han fristede Eva ti1
synd. f)enne satanist har ogsi draget sine konklusioner foi
tidligt. Gud er endnu ikke fardig med sin skabelse.

I begyndelsen er hvert eneste maleli meningslost, en heslig
blanding af linier og pletter i mange farver. Det tog da Vinci
en snes ir af disse at skabe den skonne "Mona Llsa". Gud
skaber ogsS i tiden. I tiden skaber han vesner og odelaegger
dem for at give dem nye former.
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Denne sed, der hverken har skonhed eller duft, dor som
sad for at blive en sk6n, duftende blomst. Lawer mk do for
at blive vidunderlige sommerfugle. Mennesket har af Gud
f,iet lov til at gennemgi lidelsernes og dodens lutrende ild.
Skabelsens hojdepunkt bliver en ny himmel og en ny jord,
hvor retfardighed vil sejre.

Si mi de, der har fulgt Satan, i evighed lide klagemil. Det
er forkert at vere satanist.

Jesus tilte svoben og korsfestelsen. Men hvem, der onsker
at kende Gud, m5' se hinsides graven til Jesu genopstandelse
og himmelfart. Til gengald forte Jesu fieniier, der havde
sammensvorei sig for at fi ham drebt, deres nation og de-
res tempel imodidelaggelsen og mistede deres egen sjdl.

Vor modstander ville begribe Gud gennem forstanden, hvil-
ket ikke er det rette ,"dr[rb for et iasen. Gud kan ikke be-
gribes, men kun fornemmes af et troende hjerte,

En mand fua !amatca sporger, om USA, der udbytter hans
land, ikke er ligesi satansk som Marx, Nej, det er det ikke,
Amerikanerne er syndere, som alle mennesker. Navnet "sa-
tanist" tilkommer dem, der bevidst tilbeder djavlen. USA
har en lille gruppe djevletilbedere. Men den amerikanske
nation tilbeder ikke djavlen.

Jeg har ogsi modtaget breve fra marxister. Det mest bem.aer-

kelsverdige er fra en Nigerianer, der i en snes ir havde ve-
ret fagforeningsleder. Mine skrifter havde hjulpet ham til at
indse, at Satan havde fort ham pi vildspor. Han er blevet
kristen,

***

Jeg udsender denne anden udgave af min lille bog i hib om,
at den vil hjalpe satanister, samt marxister, at finde J esus,

Det er indlysende umuligt at sammenligne Jesus med Marx.

Jesus er ikke storre, ikke bedre end Marx. Han horer til i en
helt anden kategori.
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Marx var et menneske og formentlig en tilbeder af Hin On-
de, Jesus er Gud, der nedverdigede sig selv til menneskepla-
net i onsket om at frelse menneskeheden.

Marx foreslog et menneskeligt paradis. Da sovjetrusserne
sogte at virkeliggore det, blev resultatet et inferno.

Jesus rige er ikke af denne verden. Det er kerlighedens, ret-
ferdighedens og sandhedens rige. Han kalder pi enhver, og-
si pi marxister og satanist'er. "Kommer hid til mig alle, som
lide moje og ere besverede, og jeg vil grve eder hviIe."
(Matth. XI, 28) Tro pi Ham og du vil have et evigt liv i
Hans himmelske parafis.

Der findes ingen mulighed for forstflelse mellem kristendom
og marxisme, silidt som der kan vare forstielse mellem
Gud og djevlen. Jesus kom for at nedbryde djevlens ge:-
ninger (I. Joh. III,8). I hans spor straber kristne efter at
nedbryde marxismen, idet de bevarer karligheden til den
enkelte marxist og forsoger at vinde ham for Gud.

Nogle erklerer, at de er marxistiske kristne. De er bedrag-
ne, eller bedrager, Man kan ikke vere en marxistisk kristen,
silidt som man kan vere en djevletilbedende kristen.

Der er en afgrund mellem kristendom og kommunisme,som
der kun pi en mide kan slis bro over: Marxisterne mn give
a{kald pi deres af djavlen inspirerede larer, angre deres
synder og folge kristus.

At hjaelpe dem dertil var hovedformilet med dette vark.

Marxister beskaeftiger sig med sociale og politiske proble-
mer. Disse mi loses udenfor marxismens tro. For Marx var
socialismen kun et p&skud, Hans m&l var den diaboliske
plar. at ruinere -"t rrerkeheden i al evighed,

Kristus onsker vor evige frelse.

Det sovjetrussiske blad "sovietskaia Molodioj", af l,4.Febr,
L976, komrrrer med et rryt, og rystende bevis pi forbindei
sen mellem Marxisme og satanisme. Det russiske blad skrr-
ver, hvordan militante kommunister under det czaristiske
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styre stormede kirker og spottede Gud. I dette ojemed be-

nyttede kommunisternJ en gudsbesPottelig udgave af "Fa-
dervor".

Fader vor, Du som er i Petersborg

(det tidligere navn for Leningrad)
forbandet vare dit navn,
nritte dit rige forgi
mi'tte &n vifie ej ske,
end ej i helvede.
Giv oi vort brod, som du stjal fra os,

og betal vore skyldnere, som vi hidtil
har betalt dine,
Oe led os ikke i fristelse,
mZn fri os fra det onde - Plehves politi,
og fi en ende p5, hans forbandede styre,
m"en da I er svige og fattige i i'nden,
i magt og myndighed,
fotbi"dJt vlre I"i al evighed.
Amen.

(Plehve var czaristisk ministerpresident) '

Kommunismens yderste mil ved erobringen af nye lande er

ikke at skabe et andet socialt eller okonomisk system, men

at hine Gud og lovPrise Satan.
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SATANS TRONE

Uddras af Erik t'roldesaard's kommende vark "Profetier-
ne", ei fortsettelse af llrnt i tg46 udgivne bog "De sidste
tider - os vor tid i bibelprofetiens lys", med forfatterens til-
ladelse. ("eftertryk delvis'eller in exienso forbudt).

"Nationaltidende" for 2, maj L945, alts& lige for kapitula-
tionen, anforerl.

"Slaset om Berlin har . . . ni,et sin ktrlmination af forbitrel-
r" oi uildrkrb. De tyske fl1ruere . . . har isar i det rygende,
breidende heluede i Berliri's centrum en overordentlig van-
skelig opgave."

Neppe nogensinde i historien blev vel en hovedstad odelagt
s& erilndist-. "Berlin slettet af europakortet", meddelte avi-
serie. "D"ens odelaggelse kan kun iammenlignes med Roms
odeleggelse."

I Berlins centrum ligger museums-oen, og i Baedeker, den
verdensberomte tystE rejseforer, laser fr, at her ved det
Nye Museum findes det fra oldtiden beromte PERGAMON-
alfE,n. En frise fremstiller suriden mellem GUDER og
GIGANTER ( !) oe er udfort med storste hellenistiske vir-
tuositet. Tyslie atfaologer udgravede dette alter og f.orte
det til Berlin. Politiske interesser (vejen til Orienten - og
dermed til Indien - "Berlin-Bagdad", Kejser Wilhelms kongs-
tanke) skal have spillet en rolle ved disse udgravninger. Nu
horer'vi i Johs. A;b,2.L3., at dette tempel kaldes "Satans
trone", "siedet, hvor Satan bor". - I Aab: 16. kap. tales der
endvidere om "dyrets trone", hvorover den femte engel ud-
gyder sin vredesikel: "og dets rige blev formorket, og de

tlggede deres tunger af pine"'
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Ja, yderligere kommentarer er overflodige, Efter det, der ef-
ter kapitulationen kom frem om "det tredie riges" indre
forhold, har verden neppe nogensinde stiet overlor en me-
rc satani.sk gennemtenkt og raffineret grusomhed og sadis-
me. Er historien bar markelige "tilfelde" af denne art, el-
ler findes der en stor guddommelig sammenhang mellem
Biblens ord og verdenshistoriens heendelser? Yi-tor e{ter
vort studium af Biblens kronologiske profetier gennem en
menneskealder havde det sidste.

De to sidste verdenskriges begivenheder er i si. henseende ti.l
at tage og fole pd! -Yel at merke for de indviedc, for dem,
som ved deres urokkelige tro pi Biblen som mere end mer-
neskevark, nemlig som GUDS ORD, forsogte at lodde dens
dybder og turnledl si lange med dens indf,old, under sam-
tidig bon,- at_den tiisidst gav en guldnogle fra sig, der som et
"sesam" fir hemmeligheilerne til at lukke sig op. Kristus si-
ger (Mark.4.11.): "Eier er Guds .iges hemireiighed giver,
men dem, som er udenfor, meddeles alt ved lignelser." -

I esning og studering af Biblen er ingenlunde ulonsom,me:r
l@nnen kommer til tider forst efter mange irs lesning og
mange &rs sogen.

I disse dette irhundredes store verdenskrige, som vi ud fra
et troende kristent synspunkt ikke kan a-nder end opfatt:
som den_ hojestg styrelses livtag med de verdensmagter, som
er besjelet af den rS.este egoisme, hensynsloshed, djavelsk-
hed, magtsyge, herskesyge og den groveite materialiime, har
det i sandhed drejet sig om Pergamonaltrets beromte frises
motiv: kampen mellem grrder og giganter, mellem Cud og
uerdens magterne. Selv den mest vidlnskabelige, spidsfin digi
bortforklaiing _kommer her til kort: men sdila, isiblen og"s,i

beuist sin sandhed! Og si mi selv den mest rygende ateist
konfronteret med disie uomstodeiige bevisei iom Gud i
disse afgorende sidste dage for menneskeheden inden det

STORE RAGNAROK i nide giver os, for at vi skal tro pri
Ham, give biankt op " hvis hari da er af sandheden, og hvil
der er blot den mindste smule lys i ham - og indromm,e,at
Gud har en finger rned i hele uolr oerdensh.isiorie, der b&de
er jodefolkets, det legemlige, men ogsi det indelige Israel
kristendommens historie.
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II.

SATANS TRONES ANDET STASTED

Dog - hermed er Satans Trones saga ikke ude'

Vi laser i Svenska Dagbladet for 27.1.t946 i et interview
med den russiske prof."rro, Alexej Stjusev, leder af det rus-
siske arkitekturakademi, soln er i"tit-Mrrrtoleets arkitekt,
om det sralrynale for det unge Soviets leder oq folkeforer,
som nu hndes pi "den rode ilrdr"i Moskva, o-g hvortil fol-
ket valfarter.

Professoren udmaler den vanskelige oPgaves l@sning, som

blev ham betroet, og hvorledes opfaven skulle loses og blev
lost pi een nat. Stjusev gennemgir svundne seklers monu-
*.ri., fra urmenietkenis til pyramiderne, men er ved at
fortvivie over opgaven at passe'ei grarrmele for en leder af
Lenins "format;lnd pl denne imponerende plads.

Da sl&r som et lyn, udtaler han, ned i ham tanken om det
beromte ZeusaTter, "som engang stod ved Trojas hoje fest-
ningsmure."

Hr. Stiusev er imidlertid trods sin professortitel tilsynela-
dende "ikke sarlig velbevandret i arkiologien eller historien'
Vi rinsede straks" efter lesninqen af denie artikel Dir. Fre-
derik Foulsen ved Glyptotekei .o- en sagkyndig kapacitet
for disse sager op og ipurgte ham, om der havde iigget et
Zeustempel]' "Det rene vrovl", svarede han, " det var ved

Persamo;, der li et Zeustempel". Her begyndte tyske ar-

kaSloser i 1878 udqravninqir af det store hellenistiske
kunstv"erk, de virtuosi udforie friser omkring altret, og det-
te blev, som vi har om talt ovenfor, fort til Berlin.
Stiusev tog altsi dette Pergamonalter til forbi-llede ved,op-
foi"l.en af Lenins g.a'omelc, men tenkte naPPe p-5,' at han

dermed gav Guds iolk pi jorden en oplysning a{ rang, et
helligt fingerpeg til orientering: thi Zeusaltret i Pergamon er

sominFort ovenforifolgeJohannes Abenbaring . . . . . . . .

SATANS TRONE
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Men hvad der er mindst ligesn overraskende, bekreftende
og af uendelig skrebnerungeie rakkevidde, er der fakrum, at
Russerne efter erobringen af Berlin 1945 har bortfort sejve
den originale Satans Tione fuaAltes Museum og flyttet den
ti. Moskua!

Hvad kan meningen vrre med at kalde specielt dette alter
lor "Satans Trone"? Der var i oldtiden talrige kampemas-
sige og ogsi mindre templer, der udmarket"hrud" kunr-et
gore. krav pi dette-flatterende navn. Hvorfor netop udtage
det i Pergamon til denne forfardelige benrevnelse?

Svaret mi ve.re, at Johs, Aab, er en helt igennem profetisk
b9g. Johunn.s skuer i &nden Pergamonaltre't, afgudin Zeus,s
alter engang i fremtiden blive siillet op, "hvor*Satan bor,,,
og hvor "satans Trone er". Forst blivei det Berlin, og vi hai
set bide den bloddryppende, satanlignende skikkelie, der
regerede derfra, men ogsi den knusende dom, den odelae-
gelsens,vederstyggelighed. han spredte blde over lry., i!
over hele det tyske rige. en dom, som indtraf ikke mange ii
efter, at dette monument blev opstillet. Forst rarnte d'our-
men Kejser Wilhelm og hans rige, senere det tredie riges her-
sker.

Nu sti.r altret et andet sted, men hvilket sted? Bekrefrcr
dette sidste ikke aIle vore onde anelser? Er dette ikke slut-
stenen pi den profetiske tale? Og for at det ikke skalvane
logn, for at en sag skal stadfestei af to vidner, stir nu bide
origina-len og kopien sammesteds.

Mon nogen anden by end Moskva har bedre forudsatninger
for at blive ANTIKRIST'S, en satanisk inkarneret persons
frygtelige stested?

Tydeligere_kan aduarslen til Guds folk ikke gioes, ogtydeli-
gere kan det profetiske ord i Biblen ikke sigps at ea i opfi'l-
f,else. Vi kan'sige herom. hvad Jodernes ald"ste og"rkrifiklr-
ge sagde_o_m Jesusmed modsat fortegn: "Hvadhir vi lenge-
re vidnedsbyrd nodig?" Lr*.22.71.

Jesus kom ikke i sit eget nar,,n, han kom i Guds navn, og han
var med rette en Gudssqn. Antikrist kommer i sit eget-navn
og siger ikke om sig selv, at han er en sataniskinkaination,
han pistir at v&te verdens frelser, og millioner af menne-
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sker vil tro ham, fordi han lover menneskene alle de mate-
rielle, synlige goder, som de attrir, det jordiske paradis,men
han er '"n "lorlrrrr,'Iigesom det tyske"[olk faldt for Hitler
og hans store, pralenJe ord, og enden pi' denne forfgrelse
bl"iuer en g.,, foi alle de folk ogiande, to- f.ldet for ANTI-
KRIST.

Det er vaerd at notere, hvad en stor, kristen forfatterinde
som Selma Lagerlof skrev i sin "Antikristens mirakler": An-
tikrist skal visselig lcomme i Kristi lignelse og gore verden til
et paradis. Han s[al gore den s& skon, at menneskene glem-
,r-re. hi-l.tt - og dettJvil blive verdens farligste fristelse'"

Men: "Mit rige er ikke af denne verden" - d.v.s. ikke af ma-

terialistisk art, men af dndelig art.

Socialismens bestrabelser gir ud pi eensidigt at afskaffe
den materiell e ngd af ve.den, og roenrr"sket vil i si fald vae-

re fristet til at tro, at det kan ,.-t due.. Gud. - Derfor vil en

bevegelse som Socialismen med alle dens folgesvende i et
vigeni, kristent menneskes ojne altid vrre suspelet.

Uden err tilbundsgiende andring af menneskenaturen i
Kristi ind vil ethvirt forsog pi' at omdanne verden til en
materialistisk velfardsstat ende i en antikristelig slante- og

diktaturstat. Derfor - SOG FORST GUDS RIGE ! Si skal
alle andre ting, ogsi det materielle, blive eder givet i tilgift'
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