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Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men 
når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart 
bli satt fri.» Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær! 
30 Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. 
Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, 
jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord 
skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Våk og be! Vær på vakt, og la dere 
ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig 
kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor 
over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme 
velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.» (Luk 
21,27-36) 

Rett dere opp! Løft hodet! Vær på vakt! 

Formaningene kommer tett når Jesus skal forberede sine venner på at han 
kommer igjen. For han som ved sin fødsel satte et nullpunkt for vår tidsregning, 
han lover at han også vil være der når denne tidsregningen avsluttes. Han 
legger ikke skul på at det vil bli harde prøvelser. Når vi i vår angst spør: «Kan vi 
få slippe at dette skjer?», så vil Jesus svare: «Dere kan stole på at dette skal 
skje, og jeg skal være der. Frykt ikke!” Det er ikke kaos som seirer til slutt. Det 
er ikke ondskapen som triumferer i livets avslutning. Det er Jesus som får det 
siste ord. 

Ordene om endetiden er gåtefulle. De har gitt grobunn for uendelige 
spekulasjoner og utregninger som alle har slått feil. Verden har gang på gang 
overlevd mange av disse tegnene. Likevel har ordene gyldighet. For det er Jesus 
vi venter på. Og Kristus kommer hele tiden, i hver ny dag. Derfor gir det alltid 
mening å si:  

Rett dere opp! Løft hodet! Vær på vakt! 



Denne beredskapen springer ikke ut av frykt, men av forventning. For troens 
folk er det ikke katastrofen som skal være der til slutt. Det er Kristus. Vær 
forberedt på å møte Kristus i dag! Kommer han ikke i skyen, så kommer han 
kanskje i skikkelse av din neste, i skikkelse av de minste blant oss, i skikkelse av 
vin og brød som vi smertefullt må avstå fra for tiden. Og det vi alle vet: I vår 
egen død. Når han kommer skal vi se ham som han er. 

Jeg vet ikke om noen som har uttrykt denne adventsberedskapen mer presist 
og håpefullt enn salmedikteren Svein Ellingsen. Derfor gir jeg med glede resten 
av plassen til hans salme: 

HERRE NÅR DIN TIME KOMMER 

Herre, når din time kommer, 
åpenbarer du ditt rike, 
og i klarhet får vi skue 
alt det skapte, frigjort, fullendt! 
Vi skal se deg som du er! 
 
Riket som er skjult i verden, 
stiger frem i lys og lovsang! 
Jordens smerte er beseiret! 
Dødens makt er overvunnet! 
Vi skal se deg som du er! 
 
Mens vi venter på din time, 
tror vi på ditt rikes nærhet, 
skjult som året under jorden, 
skjult som vind i treets krone, 
til vi ser deg som du er! 
 
Du var nær oss i vår dåpsstund. 
Du er nær ved nattverdbordet. 
Dine gaver gir oss forsmak 
på ditt rikes store måltid 
når vi ser deg som du er! 
 



Gi oss nåde mens vi venter, 
til å leve midt i verden. 
Gi oss nåde til å lide, 
ved din ånd som virker i oss, 
han som ser deg som du er! 
 
Her hvor alt vårt eget knuses,  
hører vi ditt ord og løfte. 
Her hvor døden ennå hersker,  
tenner Helligånden håpet 
om å se deg som du er. 
 
Og når Kristi dag er inne, 
Kaller du oss ut av døden. 
Mørket finnes ikke lenger! 
Evig skal din godhet råde! 
Vi skal se deg som du er! 
 
Herre, la ditt rike komme! 
Din er makten! Din er æren! 
Din er dommen! Din er nåden! 
Halleluja! Alt er fullendt! 
Vi skal se deg som du er! 
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