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Jeg har lengtet inderlig
Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med apostlene.
Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette
påskemåltidet med dere før jeg lider.» (Luk 22.14-15)

Året som har gått har vært preget av avstand, adskillelse og lengsel. Lengsel etter fellesskap
og nærhet. Å få lov å berøre og berøres. At det som har ført til den ufrivillige distanseringen
må bli borte.
Jul handler om Guds lengsel etter menneskene som Han hadde skapt i sitt bilde. Dem som
Han så og bar i sitt hjerte, hver eneste en, før Han utformet universet, solsystem og jorden.
Menneskene som så til de grader hadde valgt bort sin himmelske Far at de ikke lengre kunne
velge Ham tilbake igjen.
Men pappa Gud lengtet etter felleskap og nærhet. Så mye at Han ville gi den beste Han
hadde for å igjen kunne omgås dem som han elsker så høyt. Og da Jesus ble født, var Han så
jublende glad at Han ikke ville vente til neste dag, men allerede samme natt fortalte de
fantastiske nyhetene til noen hyrder i nærheten som var våkne.
Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget
forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede,
en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.
(Luk 2.9-11)
Jesus kom for å vise oss hvem pappa Gud var. Det første han sa da han skulle spise et siste måltid
sammen med sine tolv nærmeste disipler var: «Jeg har lengtet inderlig.» Så mye kunne vært sagt,
haugevis av bebreidelser. Men Jesus viste enda en gang hvem Far er; En som lengter inderlig etter
nært felleskap med hver eneste en.

Ønsker deg og dine det beste jeg vet. Guds rike fred og velsignelse,
og Hans vidunderlige tilstedeværelse i stort og smått.
Gledelig og fredelig jul!
Med vennlig hilsen

Anne Lise N.Theisen

