
3Godt nytt for Gjerpen

De som har plukket med seg litt latin 
vet at ”advent” ikke betyr ”vente”, 
men at det betyr ”komme” eller 
”ankomst”. I adventtiden venter vi på 
at noe skal  komme.

Som barn ventet jeg først og fremst 
på det som skulle komme; Julen med 
gaver og alt det andre som hørte med. 
Selve adventtiden var en pinefull tid 
for den som var liten. Samtidig var 
tiden fylt med så mye varme, forvent-
ning og godlukt at ventetiden var til å 
holde ut.
Om vi ikke helt har glemt barnet i oss, 
er det bare å suge inn alt det gode som 
møter oss. Vår Herre har laget det så 
vel at vi har fått en lys og glad høytid 
på den tiden av året da vi trenger det 
aller mest.

Da jeg ble voksen fi kk adventtiden en 
dypere dimensjon. Mange av oss har 
tatt til å trøtne av julestrid og kjøpe-
press. Og for de som ikke kan følge 
med kjøret blir juletiden en påminnelse 
om egne nederlag og skuffelser. Den 
samme jula som kler de fl este med var-
me og fellesskap, får andre til å kjenne 
seg nakne og frossne.
Men nå har adventtiden en dypere 
dimensjon. Den største gleden i jula 
makter ikke barnet i oss å få fram. Den 
største gleden i jula kan barnet i kryb-
ben gi oss.
Og derfor har jeg mer og mer begynt 
å vente på Han som skal komme. Ikke 
bare langt der framme ved tidenes 

ende. Men her og nå. Det kan høres 
slitt ut; men det ligger en dyp erfa-
ring bak: Der Jesus går inn, kommer 
han med det vi trenger mest av alt: 
Tilgivelse og nåde. Oppreisning for de 
mislykkede. Mot til å leve. Fred med 
Gud og kjærlighet til andre mennesker.
Derfor er julen så god en høytid; vi 
venter på Ham som kommer hvert 
menneske som gir rom for barnet fra 
Betlehem.
”Rop av fryd og jubel, 
dere som bor på Sion!
For Israels Hellige er stor, 
Han er midt iblant dere.” 
                            Jes. 12.6

Thor Egil Abrahamsen.

Ventetid

Sneltvedt GospelKids 
synger julaften kl. 14
i Gjerpen kirke 
Juleaften synger Sneltvedt Gospel-
Kids i Gjerpen kirke. Det er blitt en 
liten tradisjon og jule- reportuaret 
øves inn nå i ukene før jul. 
Det har ringvirkninger å synge i kir-
ken med julegjester fra fjern og nær. 
I november fi kk jeg en telefon fra 
Finland. En hyggelig kar som hadde 
hørt Sneltvedt GospelKids på juleaf-
ten i fjor. Han etterlyste en sang som 
var så fi n at han ville bruke den på 
skolen i Finland hvor han var musikk-
lærer. Vi skal nok sørge for at han får 
sangen.                                   nts


