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   Prestens penn 
 
 

”Bønneboken som aldri blir  utslitt ” 
 

 I klostere verden over synges det sju tidebønner hver dag. Den første synges  
ved soloppgang, og den siste rett før en går til ro for natten. De aller fleste tekstene 
som  synges eller resiteres er hentet fra den samlingen av 150 bønne-tekster som vi 
finner  midt i bibelen. 
 Kanskje ikke så enkelt for oss utenfor klostermurene å få ryddet plass til hele 
sju bønnetider daglig. Men det å be med Salmenes Bok er en like stor berikelse i våre 
dager som det var det på Jesu tid. For i denne bønnesamlingen finner du så mange 
ærlige uttrykk for livets  fortvilte ”hvorfor”, så vel som for de jublende bekjennelser og 
uttrykk for troens hvile og trygghet . 
 Martin Luther skriver i sin fortale til Salmenes Bok: ”Så er det da slik at 
Salmenes Bok er blitt alle troendes bok og at enhver, i hvilken stilling han enn er, av 
dette lille skrift kan hente vers eller hele salmer som passer nettopp for ham og som 
synes å være satt der nettopp for hans skyld. Han skulle ikke kunne utsi eller uttenke, 

ikke  engang  ønske seg noe som passet bedre for ham”.  Ja visst har Martin Luther 
rett. Den beste av aller bønnebøker blir aldri utslitt!  
 I sommer har det vært mye skiftende vær.  Enkelte steder i landet har folk 
nærmest måttet telle på en hånd de dagene det ikke har regnet. Jeg liker best å gå i 
fjellet i klarvær. Derfor måtte jeg lytte nøye til værmeldingene for å finne ut når det var 
tilrådelig å ta en fjelltur. Så kom endelig meldingen jeg ventet på! Fra Meteorologisk 
institutt kom følgende varsel: ”Skylaget kommer til å sprekke opp! Uværet trekker seg 
vekk!” Jeg måtte bare stole på at det meteorologene sa, var sant!  
 Det ble en uforglemmelig fjelltur inn blant Jotunheimens mange tinder. 
Midt i Svartdalen, mellom Torfinnsbu og Gjendebu, kom jeg til å tenke på en strofe fra 
Salmenes Bok: ”Han har jordens dyp i sin hånd og fjellenes topper i eie!” Salme 95 v 4. 
 Det er vakkert i fjellet også om høsten. Og det er ikke på toppen av mektige 
tinder en finner fjellflora og høstfarger. Det er i dalsidene og ute på slettene en kan 
”øyne det store i det  små!” Og det er også der hverdagene leves at de ferdiglagte 
gjerningene er å finne. 
 Gud har i sitt ord lovet oss at en dag skal skylaget sprekke opp og det skal bli 
et klarvær uten like. Kongenes Konge  kommer !  
 
”Tenk når en gang den tåke er forsvunnet 
som her seg senker over livet ned,…” 
 (NoS nr. 855 v 1 ) 
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