
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 koronapandemien. 
Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden. Slik at evangeliet 
gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tid.

 

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

Salme 32
Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult!
Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd.
Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen.
For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som sommerens hete.
Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld.
Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» Og du tok bort min syndeskyld.

Derfor skal alle de trofaste be til deg i tider med trengsel.
Om natten kommer det en veldig vannflom, til dem skal den ikke nå.
Du er mitt skjulested, du verner meg mot nød, med frelsesjubel omgir du meg.
Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den vei du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.
Vær ikke som hest og muldyr, uten forstand!
Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med, ellers kommer de ikke til deg.
Den urettferdige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med godhet.
Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren!  Bryt ut i fryderop, alle oppriktige av hjertet!

Kommentar (ved Øivind Berg, Normisjon, Levanger)
Denne salmen av David inneholder mange tankespor. Det jeg vil ta tak i her, er det som står i de 
første versene (1-5), og som taler til meg om oppgjør. 
Oppgjør er jo på sett og vis misjonens grunnelement. La oss bare kort minne hverandre på hva 
Gud selv sier: «Kom, la oss gjøre opp vår sak ...» (Jesaja 1,18). Her får vi jo høre det direkte at 
Gud har en frelsesplan som han inviterer oss til. Misjonen er i gang.

Tre små kinesere hadde en hit med sangen Dørstokkmila. Jeg tror det ble en hit fordi så mange 
kjente seg igjen i tekstinnholdet – nemlig hvor uoverstigelig veien mot forsoning mange ganger 
kan være. Hva tenker jeg om han som jeg har blitt uvenner med? Og særlig om jeg selv hadde 
noe av skylden for at ting ble som det ble?  Stoltheten, og min egen sjenanse, jobber sterkt 
sammen for å få meg bort fra tanken på en oppgjørets time.
 
... og tiden går – og jeg tæres bort, ja som livssaften «svinner i sommerens hete». Salmedikter 
David vet nok noe om sommerens hete, og han vet så visst noe om dørstokkmila. Mila som suger 
kraften av kroppen hans, som tærer kalsiumet fra hans knokler... han føler det helt reelt. Han faller 
sammen både legemlig og åndelig.

Jeg tenker at dørstokkmilas grusomme millimeter har blitt opplevd av det fleste av oss i en eller 
annen grad. Jeg tenker vel også at veldig mange har fått oppleve den befriende følelsen når 
dørstokken er nådd – når rommet innenfor er fylt av sannhet og oppgjør, og kanskje også 
tilgivelse. Når oppdraget er utført og stenen er lettet fra hjertet. Når man går derfra med lette skritt. 
Når man tenker: Nå har jeg gjort opp min sak.


