
"Vil du være rask?" - Anmeldelse

af  Stine Munch

Jeg bryder mig på ingen måde om at lave mad.  Måske også fordi  jeg sådan set ikke er
interesseret i at spise det. Det gør jeg så alligevel, men mest for at overleve. Men da jeg
havde læst nogle kapitler i Stenders seneste bog, lagde jeg den fra mig og begyndte at lave
rigtig mad.

Én af  Stenders pointer er nemlig, at man skal smage og sanse livet noget mere, og maden er
jo et udmærket sted at begynde. Mange kender Stender fra hans dyre skærtorsdagsmåltid i
kirken for år tilbage.

Dengang synes jeg egentlig, at det var ret usmageligt, fordi der skulle betales en ret stor sum
for et måltid i kirken. Men nu lader det til, at Stender har fået sine ideer om mad ned på et
fornuftigt plan.

Stender er nemlig enig i, at fokus på ernæringsrigtig kost og sundhed kan overdrives, og et
af  afsnittene  i  bogen  hedder  da  også ortoreksia,  diagnosen  for  sygelig  optagethed  af
sundhed.

Når Stender går op i mad (og sex) er det ud fra ideen om, at vi får for lidt ud af  livet, hvis vi
ikke tillader os at nyde det! Og det kan der sandelig være noget om. Bogens undertitel er:  40
indbydelser til at leve livet, og Stender formår i høj grad at indfri sit løfte. Og det er vel at
mærke ikke blot indbydelser til  at leve livet,  det er indbydelser til  at  leve livet i  lyset af
Kristus.

Stender  forfalder  netop  ikke  til  den  populariserede  og  populære  udlægning  af
kristendommen som en brugbar "livs-poesi", noget i retning af  kristendom uden Kristus
(altså  uden Hans guddommelighed).  Der  er  således  også  et  religionsteologisk  afsnit  om
kristendommens intolerance: "Men for os kristne er og bør der ikke være andre sandheder
end kristendommen."

Stender har en del gode one-liners (og nogle pointer på lidt flere linjer) til eftertanke, f.eks: 

* Vor tids problem er, at vort jeg er overvægtigt. Vi skal i gang med en afvikling af  os
selv. Folk får ustandseligt at vide, at de skal finde sig selv i stedet for at finde de
mennesker, der har brug for dem.

* Hullerne i vore mønter skal fortælle os, at penge er tomhed.

* Vi har enormt travlt med at kontrollere os selv og mest af  alt andre. Vi skal ikke
blive for glade eller for vrede. Vi skal ikke gå for meget op i Gud. Det gælder om at



have kontrol med sin tro, så man ikke bliver terrorist. Vi skal ikke give andre folk for
mange komplimenter. Vi skal ikke lade os smelte fuldstændigt af  et kys. Vi skal ikke
spise for meget. Vi skal ikke glo for meget. Kontrol er på alle måder blevet vigtig i
vort samfund.

* Kan vi lide at leve, kommer vi til at lide for det.

* Tiden er inde til, at mænd begynder at reflektere over deres køn og gør op med
kvindernes kællingesnak og moraliseren.

Jeg har hørt indvendt, at der kan være lidt for meget "carpe diem-teologi" over Stenders
bog, men jeg mener faktisk ikke, at det er en berettiget kritik, fordi han hele tiden holder sig
til evangeliet og henviser hertil.

Så konklusionen på denne anmeldelse må være, at jeg er begejstret. Både min mor og far og
søster og svoger skal have bogen Vil du være rask? i julegave!
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