
Anmeldelse: Kristian Østergaard, 'For
evangeliets skyld'

af  Stine Munch
Kristian  Østergaards  prædikensamling  er  tilegnet  hans  konfirmander  og  indeholder  30
prædikener fra hele kirkeåret – 1.søndag i advent til  sidste søndag i  kirkeåret.  Hvis man
mener,  at  titlen  måske  er  lidt  vel  storladen,  så  gælder  det  ikke  for  samlingens  indhold.
Kristian Østergaard prædiker virkelig godt. Man skal ikke være nervøs for, om han skulle
være endnu en distancerende relativistisk livspoet, for Østergaard prædiker, så man bliver
trøstet og beroliget ved, at der endnu findes præster, der faktisk tror på Gud. Tak for det!

Personligt  bliver  jeg  altid  lidt  mistænksom når  (selv)udråbte  dygtige  teologer  skriver  så
uldent og kringlet og kroget og ”klogt”, at man har svært ved at fatte meningen. Dunkelt
sagt er dunkelt tænkt. Men Østergaard er ikke dunkel, han skriver enkelt om det største,
f.eks inkarnationen: ”Gennem Jesus er Gud kommet direkte ind i verden, og nu behøver vi
ikke længere at sige: ’jeg gad vide, hvordan Gud er’, for nu ved vi det.”

Østergaards  prædikener  er  fulde  af  historier,  anekdoter  og  billeder,  der  understreger
evangeliets pointer. Indimellem kan det næsten blive for meget, men historierne er velvalgte
og derudover også ofte morsomme og med en kritisk vinkel på tiden. Der er f.eks den om
Poul Martin Møllers kusine, der erklærer, at hun gerne vil brændes på bålet ligesom Jeanne
d’ Arc,  hvis det vel at mærke sker som et offer for menneskeheden. Da hendes moster
efterfølgende beder pigen om at klø sig på ryggen, udbryder hun: ”gnubbe min moster på
ryggen? Aldrig i livet. Det er da for ulækkert. Og Østergaard pointerer: ”Kusinen kan altså
godt bære tanken om at ofre sig for menneskeheden på et bål,  hvorimod tanken om at
hjælpe det konkrete menneske – mosteren – oprører og forarger hende.”

Kristian Østergaards prædikensamling kan være til inspiration for andre præster, særligt på
grund af  de mange historier, men endnu mere fordi de bærer en enkelhed og en lidenskab i
sig, som vi har brug for i tiden. Østergaard siger det selv i sin prædiken til sidste søndag i
kirkeåret: ”Hvad kræves der altså for at forstå evangeliet? En høj intelligenskvotient eller en
lang uddannelse? Overhovedet ikke. Der kræves ét. Der kræves lidenskab.”
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