
Guds rike i väntan på människorna

Bläddra med pil ner



Och bonden kom och fiskaren kom och det var goda tider



Och prästen kom och lärde dem att de var onda 

och prästen åt sin mat hos dem.



Och polisen kom för att vakta de onda, och bonden 

och fiskaren arbetade hårt för att skaffa mat åt alla.



Nationalekonomen kom och byggde en bank för att 

det skulle bli välstånd i landet och bondens söner blev

bankfunktionärer och fick hög lön. 

Och bonden och fiskaren arbetade nästan ut sig för 

att alla skulle få mat.



Och staten kom och fiskarens söner blev statsråd 

och staten lade skatt på alla.

Och bonden och fiskaren måste arbeta ännu mer 

för att alla skulle få betala skatt. Och bonden och 

fiskaren led nöd och det blev kris i landet och bonden 

och fiskaren fick understöd och måste arbeta dag och 

natt för att staten skulle få medel till att ge dem understöd.



Och bonden dog av slit, och fiskaren dog av brist och 

de blev lagda i samma grav på statens bekostnad.

Och det blev natt och det kom en ny dag och staten

och prästen och polisen och nationalekonomen och

alla andra gick till butiken för att köpa mat.  

Men i butiken fanns ingen mat.



Och staten gick till nationalekonomen och bad honom 

finna orsaken till krisen och nationalekonomen sa att 

det var ”konjunktursvängningar” och ”dåliga tider”.

Och prästen bad en statskyrkobön om att krisen måtte 

släppa sitt grepp om landet. Men prästens gud bönhörde 

honom inte och alla blev allt hungrigare.



Och staten dog av svält och prästen och 

polisen och nationalekonomen och alla de

små bankfunktionärerna dog av svält och 

dåliga tider.



Och det gick en lång tid och det kom en ko och 

kon kunde inte läsa att det var dåliga tider,

Och kon trodde att det var goda tider och den 

åt sig mätt varje dag.


