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   Prestens penn 
 

 

 

 

 

 

På toppen av Sinaifjellet. 
 
     Når dette skrives har jeg nettopp, sammen med min familie, kommet hjem fra et 
ferieopphold i Egypt. Vi bodde på Sinaihalvøya, og et av målene for turen var å besøke 
St. Katarinaklosteret og bestige Sinaifjellet. 
     Sinaifjellet er 2 285 meter høyt, og siden det er glovarmt i ørkenen på denne tiden av 
året, måtte vi bestige fjellet nattestid. Det var meget stemningsfullt å sitte på toppen og 
vente på soloppgangen over det vakre, opprevne og ville fjellandskapet. Og ikke minst 
var det sterkt å tenke på de hendelser bibelen forteller om fra dette stedet.  
     På Sinaifjellet mottok Moses de ti bud på to steintavler. At budordene ble risset inn i 
stein, sier oss noe om deres evige gyldighet. Guds 10 budord gitt til Moses, Israelsfolket, 
ja, til alt folk over hele jorden, er veivisere til det gode liv. Sett i sammenheng med resten 
av Guds ord, gir de ti bud et grunnlag for et rettferdig og fredfullt samfunn, som er bygd 
på Guds kjærlighet til menneskene og menneskenes respekt for en omsorgsfull Gud. Og 
ikke minst medmenneskers omsorg for hverandre. 
     De ti bud har derfor hatt en sterk innflytelse på utformingen av vår lovgivning. 
Christian den Femtes Danske Lov, som hadde gyldighet helt fram til 1866, var tungt 
basert på Moseloven og Det Gamle Testamentet, ja de ti bud var direkte skrevet inn i 
lovteksten. Hvorfor? Jo, for Guds bud er som beskyttende stabbesteiner langs livsveien, 
både for enkeltmennesker og for samfunnet. Guds bud verner om livet. Samtidig har 
Guds Lovbud  også en annen funksjon. 
     Guds bud avslører hva som bor i oss og viser oss vårt behov for Guds tilgivelse. Guds 
Lov driver oss til Jesus Kristus. John Bunyan, forfatteren av klassikeren  ”En pilgrims 
vandring”, sier: 
 

”Løp John, løp!” var lovens krav.         
Men den ingen hjelp meg gav. 
Evangeliets røst er ny: 
Den gir vinger, ber oss fly!” 
 

     På veien ned fra Sinaifjellet oppdaget jeg plutselig en stor stein der noen hadde 
skrevet med gullmaling:  ”Jesus saves!” Ja, det var det Herrens apostler bar fram med så 
stor frimodighet:  ”Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt 
menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.”  Apgj. 4, 12. Gud har altså gitt oss 
både loven og nåden – vi trenger begge deler. 
     ”Herren støtter enhver som faller, og reiser alle nedbøyde opp!” Salme 145, 14. 
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