
3Godt nytt for Gjerpen

Nå har vi kommet til den tiden på året 
når høstmørket brytes av mange lys 
i julegater og utstillingsvinduer, og i 
hjemmene våre tenner vi også lys. 
Og vi har adventskransen som minner 
oss om at nå er det adventstid. Lysene 
varmer og skinner og gir håp i desem-
bermørket. 

Advent betyr komme, og når noen 
kommer, er det også ofte noen som 
venter. 

Jeg reiste mye med toget mellom 
Skien og Oslo en tid, og jeg syntes 
alltid det var så fi nt å se på ansiktene 
til de som sto og ventet på stasjonen 
når toget kom. De strakte hals og så 
etter de som skulle komme. De var litt 
urolige i blikket, helt til de fi kk øye 
på den de venta på. Da lyste ansiktene 
opp i store smil og det ble varme vel-
komstscener. 

En blir så glad når noen en har venta 
på kommer. Men det å vente på noen 
er også ganske fl ott, for mens vi venter 
gjør vi mange forberedelser slik at han 
eller hun skal kjenne at de er ventet. 
I adventstiden venter vi på Jesus. 
Julaften feirer vi at han kom til jorden. 
Da kan vi glede oss over det. Men det 
spesielle med Jesus er at han både har 
vært her bestandig, han kom en gang 
for mer enn 2000 år siden, kommer og 
skal komme igjen. Det går ikke an å 
forstå det helt, men det er ganske fl ott 
å tenke på. Det sprenger alle våre ram-

mer. 

Vi tenner lys i adventskransen. Det 
minner oss også om at Jesus sa at han 
er verdens lys. Han lyser for oss, bry-
ter vårt mørke og gir oss noe å varme 
oss på, gir oss håp på livsveien. 
Og i adventstiden kan  vi også tenne 
lys for hverandre, be en bønn for noen 
vi tenker på, skrive et julebrev, ta en 
telefon, gi en oppmerksomhet, invi-
tere noen hjem - være med å lyse opp 
livsveien for hverandre. Det er ikke 
alle som gleder seg til jul. Det er bedre 
å tenne et lys i mørket enn å fortvile 
over det. 

 Tenn lys! 
 Et lys skal brenne 
 for denne lille jord. 
 Den blanke himmelstjerne 
 der vi og alle bor. 
 Må alle dele håpet 
 så gode ting kan skje. 
 Må jord og himmel møtes. 
 Et lys er tent for det. 

Ha en velsignet adventstid 
og jul i Gjerpen! 
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