TROR	
  TOMTEN	
  PÅ	
  GUD?	
  
-

Häftigt vitt skägg, fluffigt och vältrimmat. Är det äkta?

-

Nja, det är väl som det mesta med mig. Jag är en glad illusion som framförallt köpmän
och barn gillar. Han såg lite sorgsen ut, trots sin färggranna dräkt. Men vad gör du här
förresten – just nu?

-

Jag är ju inte lika säsongsbetonad som du och dessutom är jag överallt alltid, sa
mannen med de valkiga händerna.

-

Jag känner igen dig, tror jag i alla fall, du är ju…, sa den runda och rödklädda mannen
innan han blev avbruten.

-

Särskilt du borde känna igen mig. Du och jag har ju blivit intimt förknippade och…

-

… jo å ena sidan, fast å andra sidan verkar många inte fatta vad som är fantasi och
verklighet.

-

Vad menar du, sa mannen som inte var klädd som på maskerad.

-

Jo, allt tyder på att du finns och har påverkat världshistorien mer än någon annan
människa.

-

Fortsätt…

-

Och du finns överallt i litteratur, konst, musik, lagstiftning, arkitektur, ja till och med
själva tideräkningen, hävdade den vitskäggiga mannen med eftertryck.

-

Så kanske det är.

-

Jo, så är det. Jag å andra sidan finns inte, har aldrig funnits, har på sin höjd bidragit till
konsumtionssamhällets avigsida men icke desto mindre behandlas jag som viktigare
och mer verklig en gång per år – i alla fall av många. Men min själva icke-existens är
ju absurd.

-

Ja, nu ska du inte vara hård mot dig själv. Barn och köpmän tycker ju om dig, menade
mannen som gav ett tidlöst intryck.

-

Så sant, men jag är egentligen inget annat än en stämningsförhöjare. Hoho och finns
det några snälla barn här… Suck! För att inte tala om utstyrseln – jag gillar inte rött.

-

Ja, men röd jacka och vitt skägg - rödvitt – det måste ju i alla fall göra danskarna
glada, eller..?

-

Kul, väldigt kul. Jag känner mig lite ledsen, ja lite sårbar just nu.

-

Men det delar vi och det är ju själva kärnan i det vi påminns om denna tid på året.

-

Nu hänger jag inte med, sa tomten.

-

Jo, Gud blev spädbarn, något av det mest värnlösa och sårbara som finns. Fråga mig
– jag vet.

-

Ooops, nu blev det djupsinnigt.

-

Kanske det, men julens budskap är bland annat att våga göra som Gud: bli människa!

-

Låter bra, men det gäller inte mig, suckade tomten tungt.

-

Nja, det kan jag förstå. Men vi delar ambitionen att visa godhet, att verkligen gå de
extra milen för de små.

-

Ja, det var väl det du sa en gång till dina polare: vad ni gör mot en av dessa små - de
svaga, värnlösa, sårbara – det har ni gjort mot mig.

-

Du fattar, sa Jesus till tomten.

-

Jag måste gå, har en del skorstenar att krypa igenom och barn att besöka. Men grattis
på födelsedagen förresten!

-

Tack!
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