
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

Jeg går ofte tur i skogen på denne tida. Her hvor jeg bor, skjer det nå forandringer hver dag. Hver 
gang hører jeg fugler synge – mange stemmer og lyder. Trekkfuglene er kommet tilbake! Jeg 
skulle ønske jeg var fuglekjenner, slik at jeg kunne vite mer om hvem jeg hører i tretoppene. Deres 
sang og rop er et vitnesbyrd om skaperverkets innviklede og rike mangfold. I alle nebb og små 
lunger inni fjærdrakten, er lovsangen til Skaperen, og skapelsens mangfold innblåst. Hele skaper-
verket er fullt av sang – av lovsang. 

Vi kan synge slik vi leser i Salme 71 i Bibelen (vers 5-7):

Du er mitt håp, min Herre og Gud,
min trygghet fra jeg var ung

Fra jeg ble født, har jeg støttet meg til deg, fra mors liv er du min styrke.
Jeg vil alltid prise deg.

Min munn er full av lovsang,
jeg synger om din herlighet dagen lang.

Hvis vi leser hele salme 71 i Bibelen, ser vi at den beskriver livsfare – men også gleden midt i 
faren, lovsangen midt i bønnen om redning, og vissheten om at Gud vil hjelpe. I disse siste, 
annerledes ukene er dette blitt tydeligere for oss.  Slik er Gud – og slik er livet vi lever: Vi bærer 
hver dag livet i hendene, og hver dag kan vi, og må vi, legge vårt og andres liv i Guds hender. 
Mange mennesker er Guds medhjelpere og med-skapere i kampen for det gode.

Når vi nå etter hvert i vårt land kan åpne opp samfunnet igjen, skal vi 
glede oss over det. Alle vi mennesker, og alt det skapte, også de små 
fjærkledde som har flydd langt for å komme tilbake til skogen de er 
født i, minner oss på at vi lever i én verden. Vi regner med at nøden 
blir større – lenge – på grunn av de økonomiske og helsemessige 
følgene av pandemien. For mange som i hverdagen har nytte av skole 
og helsetilbud og kristne fellesskap som norske misjonsorganisasjoner 
er med å støtte rundt om i verden, er dette hverdagen, og vil være det 
lenge. Vi kan støtte opp om dette arbeidet, og avhjelpe nød hos våre 
kristne søsken verden over.  Slik kan vi være Guds med-skapere og 
med-hjelpere for våre medmennesker. Også i nøden kan lovsangen få 
rom.   

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros
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