Præster skal overholde præsteløftet og må ikke støtte islam.
Mange præster overtræder deres præsteløfte, hvor de har lovet at “bekæmpe sådanne lærdomme,
som strider mod folkekirkens trosbekendelse”, og også Martin Luther tordnede mod islam.
Flere danske biskopper sætter sig ud over præsteløftet og den augsburgske trosbekendelse og støtter
i stedet islam. Vi mangler indgreb over for dem for pligtforsømmelse.
Hvis du har ansat en gartner og opdager, at han i stedet for at passe din have går og luger for
naboen, vil du vel fyre ham. Den danske præstestand må ikke gå i islamisk tjeneste og må
ikke fraternisere med muslimer.
Præsteløftet lyder sådan:
“Jeg N.N., som er lovligt kaldet til ……… og som i min samvittighed ved mig fri for at have
benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette embede, lover for den alvidende
Guds åsyn:
Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de
profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske
bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi
indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse
med de for folkekirken gældende forskrifter.
Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe
sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde
for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.
Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige
lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte
mig på, som det sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel,
således også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette
mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant
forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig.
Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde, efter den
nåde, som Gud mig dertil vil give.”
Folkekirken benytter den augsburgske trosbekendelse.
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_augsburgske_bekendelse
Læs den augsburgske trosbekendelse her:
http://www.lutherdansk.dk/trellix/id34.htm
Jeg håber meget snart at kunne erfare, at der tages skridt til, at kirkerne skal forblive kristne, og at
det pålægges præstestanden at holde sig til kristen forkyndelse og ikke at kæmpe for fremmede
trosretninger. Tænk på Grundlovens kap. VII. Når koranen opfordrer til drab på jøder og kristne, gør
det, at denne bog er ulovlig i henhold til Grundlovens §67, “at intet læres eller foretages, som strider
mod sædeligheden eller den offentlige orden”.

Kirkeministeren og biskopperne bør træde i karakter til fordel for
kristendommens rette lære. Danmark skal ikke blive muslimsk.

