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Forårsrengøring

De første dage i marts giver varsler om foraret. Kaj Munk finder en
lille anemone med et stænk af
himlens bla farvetone i sin vestjyske præstegardshave.
Vi rydder op i haven og i husets
gemmer. Huset skal være fejet og
prydet. Nar forarssolen strømmer
ind af vinduerne, far man øje pa
skidtet i krogene. Væk med det!
Men nar der er luftet ud og gulvene lugter af sæbe, vil man ikke
have familien ind pa gulvet med
beskidte sko: Skoene af!
Ilterheden fortager sig først, nar
det hele igen er blevet lidt nusset.
Godt nok formar nogle at holde
det rent og pænt hele tiden. Maske giver det indre ro? Det ka’
selvfølgelig ogsa være de indre
dæmoners rengøringsvanvid: Når
den urene ånd er drevet ud af et
menneske, flakker den om i øde
egne og søger hvile, men uden at
finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er
drevet ud af. Og når den kommer,
finder den det fejet og prydet. Så
går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de
kommer og flytter ind dér.« Luk
11,14-28
Huse kan blive sa stylede, at de
ligner laboratorier. Pa samme made kan et menneske kaste sig over
indre rengøringsprojekter. Lukas
siger, at hvis vi fejer vort indre
”hus”, kan det godt være, at det
ser rent og ”prydet” ud; men det
bliver bare til en tom, steril skal.

Og tomme skaller bliver pa eet eller andet tidspunkt fyldt med noget andet. Nar vi har mest travlt
med at gøre vort liv perfekt, star vi
i størst fare for at blive for glade
for os selv. Vi er mest blinde for
egne fejl!
Nogle gange søger man gen-veje
for at at fa styr pa kaos: Stejl politisk snæversyn kan gi' en følelse af
at have gennemskuet og forstaet
verden. Andre bruger Biblen og
Koranen som lovbøger og undgar
pa den made selv at tage stilling i
deres eget liv. Ens samvittighed
kommer til at ga pa krykker!
Her advarer Lukas: Uden samvittighed, ingen menneskelighed. Kristendom er at huske sin menneskelighed. Gud, som har skabt verden, ikke har trukket sig tilbage til
en fjern himmel efter skabelsen
men er tradt frem i Jesu skikkelse
for sige til os: I er børn at det højeste.
Kaj Munk sa det den første dag i
marts: Den bla himmelfarve var
pludselig kommet ned pa jorden,
da han gik ud i haven og sa alle de
sølvbla anemoner i fuldt flor. Himmelen er kommet til jorden! Selvom vi er fulde af fejl – i hvert fald i
vore egne øjne – har vi et slægsskab, som overgar vores vildeste
forstand. Den opdagelse skal vi
møblere vort hus med.
Det er snart forar. Vi kan godt abne vinduerne og lade solen strømme ind. Det gør ikke noget, hvis
der er lidt nusset i krogene. Vi blev
døbt til frimodighed og ved, at li-
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