
Når det hellige blir turistattraksjon 

 

 

 

I vår tid er det ikke bare sjøfolkene som kommer seg ut i verden. Mange av oss reiser 
mye. Det har vi fått anledning til takket være en solid økonomi for de fleste. Noen ganger 
går reisene til steder vi tidligere bare kunne drømme om å besøke. Som historiske steder 

som har hatt avgjørende betydning i verdenshistorien. Uansett hva man måtte mene om 
de gamle bibelske fortellinger så er det ingen tvil om at f.eks. De Ti Bud har spilt en 

avgjørende rolle i hvordan vi mennesker tenker om hvordan vi bør forholde oss til både 
hverandre og vår Gud. I følge 2. Mosebok skjedde det på fjellet Sinai. For noen år siden 
skulle jeg få med meg soloppgangen på toppen av det fjellet.  En høytidelig vandring til et 

hellig fjell. Det måtte da bli et av livets høydepunkter?  

Som jeg skrev i et reisebrev ble det nok likevel ikke det: 

Det snirkler seg et sammenhengende menneskebånd oppover mot det 2288 meters høye 
Sinaifjellet. Her oppe fikk Moses steintavlene med de ti bud mens Aron og folket danset 
rundt gullkalven nede på sletta ikke langt fra der Moses noen år tidligere møtte Gud i den 

brennende tornebusken.  

Mer midt i tre verdensreligioners felles historie på et sted kommer man antagelig ikke. 

Soloppgangen fra Sinaifjellets topp. DET var en flott opplevelse! 

MEN når man skal dele den med hundrevis av russere, flere av den nyrike typen,  «O sole 
mio»-syngende italienere (som attpå til sang falskt), tilbud om kamelskyss for hver 100 

meter, teservering for hver km. For ikke å snakke om maset om at det nå er siste sjanse 
for å gå på do, da blir det litt slitsomt. Ikke pga bakkene. Vel oppe satt vi vaglet i nattekulda 

klar for soloppgangen. Jeg hadde tatt med ullgensere og var kledd for å tåle litt kulde. Men 
det hadde ikke ullteppeutleierne fått med seg.  

Så den helt store ro til meditasjon over Sinaifjellets religiøse og historiske betydning samt 

undring over den vakre naturen ble det ikke. En munk i et kloster som var kjent for sin 
særegne stillhet ble så populært at varemerket: stillheten, ble borte, sa til meg: «Vi er blitt 

et offer for vår egen suksess « 



Dessverre opplevde jeg det samme Sinai. Det var nok mindre folksomt på toppen der i 
Mose sin tid. 
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