
3Godt nytt for Gjerpen

Det begynner å bli en stund siden jul.
Jeg tar likevel sjansen på å la en jule-
sang danne utgangspunktet for denne 
andakten.

Den hører riktignok ikke til blant de Den hører riktignok ikke til blant de Den hører riktignok
mange fl otte julesalmene som har sin 
selvfølgelige plass i kirke og bedehus, 
men er likevel en av de sangene som 
mange forbinder med en norsk julefei-
ring (selv om den vel egentlig er hentet 
fra svensk juletradisjon med "dansing" 
rundt juletreet).  
Noe av teksten er omtrent sånn:
 Nå er det jul igjen, 
 nå er det jul igjen,
 og jula varer helt til påske. 
 Nei, det er ikke sant, 
 nei, det er ikke sant,
 for derimellom kommer faste.

Det er mange julesanger det er viktige-
re å lære seg og ta vare på enn denne. 
Men dette verset peker likevel på noe 
som vi lett kan glemme i juletidas 
annerledeshet: Jula er bare starten, og 
kirkeårets høytider og tekster innehol-
der mye mer.

Jesu fødsel, som vi feirer i jula, 
demonstrerer i sin dagligdagse enkel-
het samtidig det store underet at Gud 
kom til jorda som et menneske. 
Men hva så? Hvem var det egentlig 
som blei født den første julenatten på 
Vestbredden (i Betlehem) for to tusen 
år siden?

Det er dette som er tema i kirken i 

"derimellom"-perioden av kirkeåret, 
perioden mellom jul og påske.
For det er ikke bare fasten som kom-
mer mellom jul og påske. 
Før fastetida har vi en fl ere ukers 
"åpenbaringstid" i kirkeåret. 
(I år begynner ikke fastedida før 
25. februar).

Alle bibeltekstene i kirken i tida før 
faste er med på å belyse og forklare 
hvem Jesus var. 
Han er konge, helbreder, undergjører, 
taler, profet og mye mer.
Og som en naturlig fortsettelse følger 
fastetiden som en forberedelsestid til 
påskens budskap om  hvordan Jesus 
som Frelser og Guds Sønn både dør 
og seirer over døden for hver enkelt av 
oss.

Så både åpenbaringstida og fastetida 
viser oss hvem Jesus var og er, og 
mens åpenbaringstida først og fremst 
viser oss Jesu ulike "roller" i møte med 
mennesker, gir fastetida oss en stadig 
sterkere påminnelse om at dette ikke 
bare er historiefortelling fra gamle 
dager, men at det handler om livs-
viktige hendelser som angår dagens 
mennesker - i Gjerpen og i resten av 
verden.

Asgeir Høgli

"...for derimellom kommer..."

Bildet på forsida er denne gangen 
fra skolegudstjenesten i Valebø kirke 
før jul. (Se også baksida av bladet)


