grense?
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Af ErikKock,

har min hjerne- ogdeting

menigheds16dsformand,
dramatiker, min hjernehar udtrenkt
- styr pA.Min hjerneogjeg
cand.mag.,
45,0by
0stervangsvej
L,€SERBREV:Jeg vil gerne
opklare et par ting i forbindelsemed Erik Bartrams
laserbrev den 14.april. Vi
er nu niet til, atjeg bidrager til fi endebiiieder. Erik
Bartram mener, at jeg mener, at ateister og humanister ikke er rigtige mennesker. For mig og de fleste
andre er et rigtigt menne'ske 6t, der har sans for det
.forunderlige ved tilvrerelt sen.Og nu har jeg sagt, at
det har de ikke- i hvert
fald harjeg sagt det sAdan
-indirekte...
Jeg har ikke frakendt
ateister og humanister noget somhelst.Ogkirken
kan ikke monopoliserenoget som helst. Kirken har et
forspring, bl.a. fordi religionen har sprogfor det uforklarlige.
Alle menneskerhar undren i sig. Og dromme. Og
alt det andet, som vi alle
sammen kender sAgodt. Vi
kan blive slAetmed undren.
Sidan siger vi. Det er alts6
noget,der hrender for os.
Nogetvi ikke selv har set
komme, noget vi ikke har
bestilt, noget vi ikke selv
har sat i gang.

Handelserkommertil
osalle.NArvi opleverdem,
kan vi ladedemst6 Abnefor
entydning,ellervi kan sIA
demhen somtilfreldigheder,derer igangsatafhjernenskemiskeprocesser.
MankunnemAskenA
dertil, at man sommenneskesagde:>Minhjernes
grenserer min verdens
granser.Det,derer udenfor mig ogmin hjerne,kan
jeg ikke videnogetommed
i sikkerhed.Derforhar det
-&ke pladsi denreellevirkelighed. For virkeligheden

har trukket gransen for
virkelighedenop.<
MennArder eren granse,mAder vere nogetp6
denandenside.S6danen
tanke dukker op,for mennesketsporgeraltid til
noget.Ogdenmenneskelige bevidsthedkan stille
sporgsmAl,
somdenikke
selvkan finde svarenepi.
Men denbliver vedmedat
stille dem.SeIvnir der er
leveretet videnskabeligt
svar.
Denmenneskeligeverdener medandreord befolket afsporgsm6logsvar.
Noglesporgsmil ognogle
svarer begrrenset
afvedgrrentagne,menneskelige
ser.Andre sporgsmdlog
andresvarAbnersigmod
noget,derliggerudenfor
menneskets
herredomme.
Blandtdemer mangeaf de
religiose.
Men blandt demer ogsi
mangeaf denaturvidenskabelige,
f.eks.fysikkens,
somkommerfra opdagelser
af frenomenerpAdenseget
felt,somdenikke selvkan
bestemme
eller forklare.
Uansethvor detubestemmeligeogdetsibne sporgsmAldukkerop,kan vi gore
6t afto: entenvedtage,at
deter utrygt ogsnarestmA
ryddesafvejen,eller opleve,at detstiller osfrit som
mennesker.
Lobendeopstir der
sprrekkeri den6n gangvedtagne,mAlbarevirkelighed.
Gennemdissesprrekker
kan mennesketanenoget
andetenddet,sprrekkener
opstieti.
Sporgsmileter: vil man
kigge gennemsprakken,
eller vil man slAsigtil tAIs
medat der nok ikke er nogetudenfor?

