
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 4
Svar meg når jeg roper, du min rettferds Gud!
Du viser meg en vei ut av nøden. Vær meg nådig og hør min bønn!

Menneske, hvor lenge skal min ære krenkes?
Hvor lenge skal dere elske tomhet og jage etter løgn?

Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham.
Herren hører når jeg roper til ham.
Skjelv for ham og synd ikke mer. Si til dere selv når dere går til ro: «Vær stille!»
Bær frem rette offer og sett deres lit til Herren!

Mange sier: Hvem kan gi oss lykke?
La lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre! 
Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod.

I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt.

Kommentar (ved Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i HimalPartner)

•  Hva roper vi etter når vi roper til vår rettferds Gud? Og hvilken vei viser han ut av nøden? 

Koronakrisen rammer så ulikt, både innad i Norge og internasjonalt. Noen av oss rammes bare 
ved at våre sosiale liv blir begrenset, mens andre permitteres eller sies opp fra jobbene sine. 
Mange blir ikke syke, men noen blir svært syke og dør. Noen setter pris på en rolig tid med famil-
ien, men for noen betyr mer tid med familien, mer vold fra ektefellen eller fra foreldrene. I Norge 
har vi et velferdssystem som hjelper dem som mister jobben sin, men i mange andre land, for 
eksempel i Himalaya-regionen, hvor HimalPartner jobber, finnes ikke noe slikt systemt. Når vi 
rammes så ulikt, hva skal vi da be om fra vår rettferds Gud?

For meg ligger svaret i selve spørsmålet, nemlig rettferdighet. Gud er rettferdig og ønsker rett-
ferdighet for oss i en urettferdig verden. I vers 6 viser han oss veien ut av nøden: «Bær fram rette 
offer og sett deres lit til Herren!» Når vi roper etter Guds rettferdighet, gir han oss svar, nesten på 
hver side i Bibelen. Vi skal bære frem rette offer ved å hjelpe hverandre og elske hverandre. Det 
ligger i ofringens natur at dette koster oss noe: tid, krefter og penger. Vi skal dessuten elske og 
hjelpe med like åpent sinn som samaritaneren. Det finnes ingen sosiale eller geografiske grenser 
for hvem som er vår neste.


