
salmestafett  korona
Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. 
Hva kan den si oss i dag?  
Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i 
verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjons-
arbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israels-
misjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien. 
Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden. Slik at evange-
liet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

En gave til misjonsarbeidet kan gis gjennom VIPPS 574201 eller bankkonto 4212.51.87050

Salme 22, vers 2-3, 17a og 30b 

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? 
Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? 
Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, jeg roper om natten og får ikke ro.

Hunder samler seg om meg, en flokk voldsmenn omringer meg.

… Men jeg lever for Ham.

Kommentar (ved generalsekretær Ed Brown, Stefanusalliansen)

Under en reise i Khandamal-distriktet i delstaten Orissa i India stoppet vi midt i en landsby. Den lokale  
pastoren som geleidet oss, ba oss bli i bilen. Et par bleke ansikter burde ikke vise seg offentlig akkurat da. 
Dagen før hadde vi besøkt et hinduistisk tempel i byen Bhubaneswar. Statuen utenfor templet viste den 
høytstående hindugudinnen Kali, med fire armer, hvorav to hadde et avskåret hode og en skål for å fange 
blodet fra dette hodet. Tungen hennes hang lang og rød ut av munnen, mellom to hoggtenner. Kali er 
som en dødsengel – som kompromissløst tar liv i «kampen mot onde krefter». Bildet av Kali gikk gjennom 
tankene mine der jeg så ut gjennom bilvinduet denne januardagen i 2009. I denne delen av Orissa hadde 
det bare et par måneder tidligere vært opptøyer der mer enn 100 ble drept, 18 000 ble såret og 50 000 ble 
fordrevet fra hjemmene sine. De fleste ofrene var kristne, daliter (de urørbare, kasteløse i det hinduistiske 
kastesystemet) og adivasier, et urfolk. 

Vi var der for å besøke noen fordrevne og prøve å forstå hva som egentlig hadde skjedd.

På vei inn og ut av hver landsby så vi store trær eller store steinblokker liggende langs veiene. Vi ble fortalt 
at det var slik angriperne, voldelige hindunasjonalister fra ungdomsgruppen Bajrang Dal, kunne sikre at  
angrepene deres hadde størst effekt. Trær ble hugget og steinblokker rullet på plass ved inn- og  
utkjøringene for å forhindre at landsbyboerne skulle flykte med bil. Deres eneste sjanse var å rømme til fots 
gjennom skogen.

Jeg husker en enke. Trebarnsmoren ble vitne til at en mobb slo mannen og hans mor bevisstløse og  
deretter helte parafin over dem og tente på. Mens mobben banket opp mannen, ropte de at han måtte  
konvertere tilbake til hinduismen. Mannen svarte: «Jeg har tjent Herren Jesus i 30 år, jeg kan ikke slutte å 
tjene ham nå!»

Når jeg føler meg forlatt husker jeg vitnesbyrdet til denne mannen, og jeg husker at «jeg lever for Ham».


