
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 23 – ord som er lest og tatt imot til trøst i generasjon etter generasjon 

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv. 

For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Du dekker bord for meg like foran mine fiender.

Kommentar (ved sokneprest Ingunn Aarseth Høivik, Indre Fosen)

Gjetergutten David som ble konge, var godt kjent med fare og truende fiender.
Hans hverdag var ganske annerledes enn vår. 
Vi møter sjelden rovdyr som truer.  
Vi står ikke overfor en fiendehær med våpen i hendene.
Likevel kan vi la oss trøste og inspirere av denne kongen som levde for 3000 år siden.
For også vi kan oppleve motløshet, vi kan kjenne maktesløshet i møte med livet,  
og i møte med døden.

Hvor finner vi håp – midt i håpløsheten?
Hvem kan gi oss fred – midt i storm og uro?
Hvem kan gi oss lys – når livet er mørkt?

Gud kan.
Han som heter «Jeg er», han som kalles Herren, Hærskarenes Gud, han som stilte stormen på 
Gennesaretsjøen og som på et øde sted mettet fem tusen mennesker med en liten nistepakke.  
Han som, i kjærlighet, lot sin Sønn Jesus Kristus dø på korset og stå opp av graven. 
Han som sier «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»


