
Biskop Tor Singsaas, adventskalender for Den norske kirke 2009: 

Å vente på Herren 
 

Salme 119,169 – 176:  

«169Herre, la ropet mitt nå fram til deg, gi meg innsikt etter ditt ord. 170La min bønn komme 

fram for deg, berg meg, som du har sagt. 171La leppene strømme over av lovsang, for du 

lærer meg dine forskrifter. 172La tungen synge ut ditt ord, for alle dine bud er rettferdige. 
173La din hand komme meg til hjelp, for jeg har valgt dine påbud. 174Herre, jeg lengter 

etter din frelse, jeg fryder meg over din lov. 175La meg leve og lovsynge deg, la dine lover 

være min hjelp! 176Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener, 

jeg har ikke glemt dine bud.» 

 

Det hender at livet er blitt så innfløkt og umulig at vi roper ut av full kraft i vår 

fortvilelse:” Hvor er du Gud!? Dette går ikke lenger! Nå må du komme! Jeg orker ikke 

dette! Alt er blitt så fullstendig umulig for meg og for oss!”  

Vi innser det må en Gud til for å få orden på alt som har floket seg til. Uten det er alt håp 

ute. Så vanvittig kan livet bli for oss. Vi ser rett og slett ingen utvei. Derfor roper vi til 

ham, ber og trygler. Håper han er til. Lurer på hvor han er. Ønsker så instenst å bli funnet. 

Bli tatt hånd om. Vi opplever å stå ved livets grense. Det må en Gud til for at vi kan 

reddes. 

Salmisten opplever denne fortvilelsen..Men han har med seg en erfaring fra tidligere. Han 

har møtt en Gud som holder alt fast. Livet bryter ikke sammen. Han holder det oppe. Det 

er en som elsker oss gjennom alt og som aldri vil tillate at vi faller dypt, dypt uten ende. 

Men det er pinefullt så lenge en enda ikke merker noe til det. Da skriker og salmisten ut 

sin fortvilelse i håp om at Gud skal høre og styrte til hjelp. 

Vår jord, og vi med den,- er ved livets grense, - det frykter vi nå. Vi har mange begynt å 

rope til Gud i vår fortvilelse over det. For vi er livende redde for at vi mister verdifull tid 

før noen med makt og myndighet gjør noe! Det må en Gud til redning,- dersom jorden 

skal overleve vår måte å forvalte den på! 

Vi venter på Herren. Han må finne oss i tide.  

 

 


