
Corona-evangeliet

af Nora Vicorus

OG DET SKETE I DE DAGE, at der udgik en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om at
blive  hjemme  i  hele  julen.  Det  var  den  hundredesyttende  anbefaling,  mens  Mette
Frederiksen var Statsminister i Danmark.

Og alle drog hjem for at forskanse sig, hver i sit hus. Også Josef blev i byen Nazaret i
Galilæa, for at sidde og se statsministerens pressemeddelelser sammen med Maria, sin
forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte,
og svøbte ham i mundbind og lagde ham i et ansigtsvisir, for der var coronalukket på
fødegangen.

I den samme egn var der max ti minkavlere, som stod ude på marken med to meters
afstand og var ved at begrave deres dyr. Da stod Herrens engel for dem, og den var ikke
iklædt værnemidler, så de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Nazareth; han er Kristus, Herren. Og
dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er afsprittet og ligger i et ansigtsvisir."

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare uden mundbind på, som
lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med
Guds velbehag!

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde minkavlerne til
hinanden: ”Det var en uansvarlig engleskare, thi de var langt flere end ti, og de havde
ikke mundbind på, og de sang, skønt der ikke var to meter imellem hver enkelt af dem!
Lad os vise samfundssind ved at gå hver til sit.”

Da de kom hjem, streamede de på facebook, alt hvad der var blevet sagt til dem om dette
barn,  og  alle,  der  hørte  det,  undrede  sig  over,  hvad  minkavlerne  fortalte  dem.  Men
videoen blev hurtigt slettet af uafhængige fact-checkere, thi det var alt sammen i strid
med coronaregulativerne og i øvrigt russisk misinformation.

Så lænede minkavlerne sig tilbage og priste og lovede Regeringen.

Amen



GLÆDELIG JUL !!! Hver for sig !!! Husk at spritte af !!! Rør ikke ved hinanden !!! Ikke
danse om juletræet !!! Lad være med at synge !!! Husk at være bange – hele tiden – hver
for sig !!!

#næstekærlighed
#samfundssind
#julenerfarlig
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