
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

Ordløse gjerninger
Salme 19,1-5 
Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.
Dagen lar sin tale strømme til dag, natt gir sin kunnskap til natt.
Det er ingen tale og ingen ord. Stemmene kan ikke høres.
Men de når ut over hele jorden, ordene når dit verden ender.

Kommentar (ved Oddmund Køhn, Informasjonsleder, Misjonsalliansen)
Når katastrofer og hendelser som koronapandemien finner sted, blir de som i utgangspunktet er fattige og 
sårbare, ekstra hardt rammet. Misjonsalliansen har sett det i Ecuador. Familier som mister sine kjære, 
bærer ikke bare på smerten av tapet av sine nærmeste, men også på sorgen av ikke å kunne legge dem i 
en kiste. Mange har heller ikke fått være med på å gravlegge dem. Historiene fra storbyen Guayaquil er 
brutale. Byen har tre millioner innbyggere og er beryktet for stor kriminalitet og store forskjeller mellom 
fattige og rike. I de fattige bydelene, der Misjonsalliansen jobber, bor menneskene tett i tett, og det er alltid 
et yrende liv og mye støy. Se video her:  

Men nå er det blitt taust! Mennesker lider i stillhet bak lukkede dører. 
Salme 19 skildrer et vakkert skaperverk som i 
sin skjønnhet beskriver hvem Gud er. 
Vi stopper først opp for vers 4 og 5.

Når de mest sårbare blant oss har mistet munn 
og mæle, og når de fattige verken høres eller 
legges merke til – da skal vi være en stemme 
for de stemmeløse. «Det er ingen tale og ingen 
ord. Stemmene kan ikke høres. Men de når ut 
over hele jorden …». Det er vår oppgave som 
engasjerte kirkegjengere og som misjons-
organisasjon. På den andre siden sier versene 
fra salme 19 noe sentralt om kirkens oppgave. 
For diakonien har ofte verken tale eller ord. 
Diakoniens stemme kan ikke alltid høres. Men 
vi ser den, vi føler den, og vi smaker den. 
Diakoniens ordløse og vakre handlinger når ut 

over hele jorden. Det ser vi også i storbyen i Ecuador: Fattige mennesker som hjelper hverandre med det 
de har, og et mer organisert hjelpearbeid som endrer liv i slummen på grunn av gaver fra kirker i Norge.

Det er Nidaros bispedømme med på. Det er jobben til Misjonsalliansen. Sammen er vi med på å fullbyrde 
og bekrefte vers 2: Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.

https://misjonsalliansen.no/land/ecuador.

https://misjonsalliansen.no/land/ecuador

