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3GUD OG GUDERNE

Det er svært ikke at forstå

Markedspladsen er fuld af folk. Her
kan man købe svin, kameler, keramik,
smukke vævede stoffer i alle farver,
figner, mandler, honning…
De handlede råber for at trække
kunder til. Men lidt efter lidt breder
der sig en underlig stilhed. Alle ser
op mod himlen. Klokken er otte om
morgenen, solen skinner allerede
stærkt, men alligevel begynder det
at blive mørkt. I løbet af få minutter
er markedspladsen indhyllet i mørke.
Fuldstændig som om en eller anden
havde slukket for solen. Folk ryster,
børnene græder, dyrene bliver
urolige og forsøger at slippe væk.
Der er panik. Er det blevet nat for
altid?
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Nej, det er ikke blevet nat for altid. Nej, det
er ikke jordens undergang. Det er simpelthen
en solformørkelse! Månen bevæger sig bare
hen foran solen. I løbet af få minutter bliver
det igen dag. Det er nemt at forstå i dag. Men
menneskene har ikke altid haft apparatur til at
observere himlen med. De vidste ikke, at
månen bevægede sig hen foran solen og ikke
blev der. Menneskene forstod det ikke. De
kunne kun finde forklaringer ved at iagttage
naturen med deres egne øjne.
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Forklaringer

Jeg er gennem blødt. Jeg ser op i
luften, og ser vandet komme ned
højt oppe fra, men jeg kan ikke se,
hvorfra det kommer. Jeg står under
et træ, og jeg får vand i hovedet.
Jeg ser op i luften, og jeg får øje
på en ven højt oppe i træet. Han
griner. Jeg har forstået: Vandet
kommer fra den spand vand, han
har hældt i hovedet på mig.

Det regner, jeg er meget våd. Ligesom den-
gang min ven lavede sjov med mig. Når det
regner, og hvis jeg får vand i hovedet, er
det fordi, nogen hælder det over mig. Men
når jeg kigger op mod himlen, kan jeg ikke
se nogen. Den, der gør det, er altså usynlig.
Han må være meget stærk. Han kan blive
ved at vande i timevis og over hele jorden.
Det er en troldmand, et overmenneske med
utrolige kræfter, en gud. Man kalder ham
"Regnguden".




