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PA ET ELLERandettidspunkt har de fleste af os
vist pr4vet at "eksperimenterenmed Gud."Hvis
jeg gLr det her, og du,
Gud,si ggr det der,s4..."

bundetfor gjnene,og Carl
begyndte sin eventyrlige
vandring, der for ham
skulle afgOreet s&vigtigt
sporgsm6l.Men han var
ikke gAetlangt,for en usiqncat

Eksperimenter
med Gud
PA nt ELLERandettidspunkt har de fleste af os
vist prgvet at 'eksperimentereomed Gud. "Hvis
jeg gor det her, og du,
Gud,si gor det der,s6...u
Eller vi har forsogt at
sl6 en handelaf med den
almegtige Gud: 'Hvis du
vil gOresidan for mig, sA
vil jeg gore sidan for dig,
ogs4..."
Vores eksperimenter
og handel med Gud er
somregelaf en sAbarnlig
karakter, at vi ikke har
denstorelyst til at udstille demfor andre.
NAr vi bruger Gud til
eksperimenter, misbruger vi ham.

bundet for ojnene, og Carl
begyndte sin eventyrlige
vandring, der for ham
skulle afgfie et sA vigtigt
sporgsmil. Men han var
ikke giet langt, for en usigelig angst overfaldt ham.
Det var, som om en usJrnIig hAnd havde holdt ham
tilbage, og han mAtte
standse.
e
Da han tog bindet fra ojnene, sA han, at han li
stod ved kanten afen dyb 3
brgnd. Eet skridt til, og ,
han ville have ligget i den. i
Straks i begyndelsen af i
vandringen var kan kom- r:
met til at tage en forkert rr

retning.
Sikkert kunne han i
denne redning ikke undOGSACARL Olof Rosen- g&at seet tydeligerebevis
ius havdei begyndelsen
af pi Guds eksistensog omteenage-alderen forsogt sorg end det, han selv
sig med sidanne eksperi- havdevalgt..
menter. Domprovst P.
VernerHansenforteller i HELDIGVIS ER Gud iksin nye Rosenius-biografi, ke si benovetover, at et
,FOdtpAnyo,at da den13- bitte menneskebarni det
14-irige Carl Olof ,,endag hele taget gider eksperikom tilbageefter et strejf- menteremed ham, at han
tog i skoven,hvor tanken hoppermed pi de betinom den usynlige, skjulte gelser, ud setter for vore
Gud igen havde optaget eksperimenter.
drengenshjerte, faldt det
Og det er uor lykke, at
ham ind, at han med til- Gud har si stor kerligbundneojne skulle gA pA hed til os, at han ikke laskri over den rummelige der os gi linjen fuldt ud,
g6rdspladsbagved laden. nir vi pA en tosset mide
Kom han pA den mAdeli- eksperimenterer med
ge mod ladenshjorne,vil- ham.
le han - mentehan - bliI forholdetmellemGud
ve overbevistom, at der og os er det ikke os, der
fandtesen Gud,og at han skal eksperimenteremed
lededehans skridt..
ham. Derimod er menneHvilket eksperiment sketi sandhedet guddommedGud!
meligt eksperiment.
,Lommetorkladet blev

