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A N M E L D E L S E  A F  T H O M A S  B E C K ,

” S T O L  P Å  G U D  –  O G  H O L D  K R U D T E T  T Ø R T "

Gud er, at der er ansvar. Sådan skriver feltprovst og sognepræst Thomas Beck flere gange i
bogen  Stol på Gud - og hold krudtet tørt. Ansvar og pligt er nøglebegreber i bogen, som ikke
blot er et opgør med al samtidens lunkne relativisme og ansvarsforflygtigelse, men også en
opbyggelig bog, som vil (be)lære læseren om Gud, Konge, Fædreland og andre glemte dyder

Bogen rummer mange gode og pædagogisk formulerede one-liners, som jeg forestiller mig
er faldet i god jord hos de soldater, han er præst for. Her et par eksempler:

Der skal siges fra over for dem, der prøver at bilde folk ind, at man ikke skal kæmpe for det, man
har kært.

Menneskets eneste skæbne er, at Gud tilgiver os vores synder og dermed vil, at vi skal være frie
mennesker.

Evigheden bryder ned igennem tiden som en økse, der kløver et stykke træ.

Titlen på bogen er i sig selv en oneliner:  Stol på Gud og hold krudtet tørt  er et citat af  Oliver
Cromwell,  som Beck slutter alle sine prædikener som feltpræst med. Netop erfaringerne
som  feltpræst  er  bestemmende  for  bogen,  hvor  Beck,  som  han  siger  "har  forsøgt  at
komprimere" nogle af  de ting, han har forkyndt til soldaterne i forskellige situationer.

Bogen er bygget op i tre dele. I første del,  Sig fra!, skal der brydes ned. Her opstiller Beck et
decideret  lastekatalog  over  vor  tids  dårlige  idéer,  såsom  relativisme,  psykologisme,
nytttetænkning,  tolerance-fanatisme  og  pacifisme.  Anden  del,  Stol  på  Gud,  er  en  lille
katekismus med lettilgængelige forklaringer af  begreber som treenigheden, dåb, nadver og
bøn. Den tredje del,  Hold krudtet tørt,  er et opbyggeligt dydskatalog, hvor Beck fortæller os,
hvilke idéer og værdier, vi bør sætte i stedet for de dårlige, som vi har sagt fra i del ét. Og
over  det  alt  sammen  er  den  kristne  pligt  og  det  gudgivne  ansvar  udspændt  som  de
overordnede dyder, der samler alle de andre.

Thomas Beck har et klart blik for, hvad der er galt med vores tid. Det mener i hvert fald
denne anmelder,  måske fordi vi  er temmelig enige.  Han formår at punktere flere af  de
varmlufts-fyldte  bobler,  som  fylder  atmosfæren.  Fx  rammer  han  plet  angående  den
omsiggribende tolerance-kult, når han skriver, at man har

gjort tolerance til en hellig dyd, der understøtter og forstærker vores magelighed, og som oven i købet
er ufatteligt let at præstere for den, der ingen mening har.



Thomas Beck taler om dyder og laster, hvad vi skal holde os fra livet og hvad vi skal holde i
ære. Blot ved at omtale disse ting mærker denne anmelder vanskeligheden ved at tale om det
højeste og dybeste uden at forfalde til overdreven patos og moralsk fingerpegen. Heldigvis
har Thomas Beck en jordbunden og ligefrem måde at formulere sig på, og han er styret klar
af  den værste brystsvulmen. Dog kan bogen have en tendens til at blive lidt for faderligt
formanende. Sproget kan virke en smule staccato, med lidt for korte sætninger og lidt for
mundtlige  formuleringer,  hvilket  sikkert  skyldes  dens  karakter  af  at  være  en
sammenskrivning af  forkyndende taler fra diverse sammenhænge.

Beck  leverer  et  tiltrængt  opgør  med "hellige  køer"  som pacifisme,  strategi-tænkning  og
psykologvælde, men deri er han ikke alene. Flere andre gør sig for tiden bemærket med
tidsånds-kritik, måske mest markant Svend Brinkmann og Rasmus Willig. Forskellen på dem
og Thomas Beck, er, at Beck bruger det meste af  sin bog på at opbygge et alternativ til
tidens afveje, nemlig Jesu Kristi  vej. Han leverer ikke bare et enkelt og klart opgør med
nyttetænkningen, men også et forsvar for atter at sætte pligttænkningen i højsædet. Han
styrter ikke bare pacifismen fra tronen, men sætter det gudgivne ansvar for næsten, familien,
kongehuset og fædrelandet i højsædet i stedet. Det hele er opstillet meget enkelt og forklaret
meget kort, og af  og til synes man, man mangler et par "mellemregninger" for at være helt
sikker på, at regnestykket nu også går op. Men Thomas Beck skal have mange point for at
have modet til at skrive så alvorligt og uforfærdet et forsvar for at støve de gamle, kristne
dyder af.
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