
Der er et segl for kirken sat!

af Karsten Bælg
Fuldstændig uden grund har vores "store leder" og hendes Parteigenossen lagt Herrens
Kirke  i  lænker!  Det  er  et  statsligt  overgreb,  som  er  helt  uden  sidestykke  i
verdenshistorien.  Ja,  Nero  brændte  de  kristne  som levende  fakler,  men  lukkede  han
kirkerne i påsken? Nej! Det vil sige, at Mette Frederiksen og hendes horde af smiskende
bispelakajer er værre end Kejser Nero!

Hvad ligner det desuden, at alle landets velnærede og blegfede præster uden videre går
med til  at smække porten til  Guds Rige i? Bare fordi  et par blodfattige italienere er
kreperet af forkølelse. Eller pest, eller hvad det nu er – det er ligegyldigt! En præst skal
tjene menigheden i livsfare og sjælsfare. I regn og slud, i sot og pest, skal præsten ud,
når han er præst og ikke en kryster i Vinterbyøster! (Det er dér, jeg er præst.)

Lidelse er en del af et sandt menneskeliv. Det har menigheden også godt af at lære, så
hvis præsten smitter dem med svineinfluenza eller hvad det nu er, så bliver det såmænd
bare  til  gode  for  dem.  Personligt  har  jeg  tænkt  mig  at  iføre  mig  min  baret  og  mit
halstørklæde  og  gå  til  kamp  imod  disse  Statans  ræverøde  djævle.  (Bisperne,  ikke
menigheden.) Min pen skal gløde, indtil disse stormægtige såkaldte biskopper begynder
at mande sig op og får mod i brystet til at slå perleporten ind til kirken op på vid gab
igen! Denne situation er skændsel og en skamplet på Folkekirken!

P.S. Hvis der er nogen, der spørger, så kommer jeg ikke på husbesøg i disse for vort land
så alvorlige tider. Jeg vil så nødig udsætte andre for smitte, ikke fordi jeg har corona,
men man ved jo aldrig, og det er bedst at være på den sikre side.

 

Karsten Bælg er en fiktiv person og sognepræst i Vinterbyøster og -vester
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