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Livet om at gælde Juma Nellemann Kruse Hent PDF Forlaget skriver: "Prædikener skal udgives til inspiration
og/eller opbyggelse, og i denne bog er der begge dele (.) Hvis man har lyst til at kigge ind i et

prædikenværksted af gode prædikener fra Blichers kirke, så skal man ikke tøve med at læse Juma Kruses
bog" - Præsteforeningens Blad om Juma Nellemann Kruses sidste prædikensamling

Enhver prædikensamling vil være samtidshistorisk funderet, da der undertiden vil være henvisninger til
konkrete historiske begivenheder - store som små, nationale som internationale - og derfor vil de også være et

vidnesbyrd om, hvordan evangeliet bliver en modstemme i tiden, et vidnesbyrd om, hvordan man (eller
mange) er tilbøjelig til at tænke i vor tid. Det er blandt andet spørgsmål omkring flygtninge/indvandrer- og
terrorproblematikken, som ikke mindst kulminerede i september 2015 med flygtninge på danske motorveje,

og i forbindelse med angrebene i Danmark og Paris.
Her er også en prædiken fra en temagudstjeneste om netop flygtninge. Der er desuden en prædiken, der reelt
er en hyldest til filminstruktøren Richard Linklater og en prædiken, der tager afsæt i Sys Bjerres tekstunivers,

og hvor jeg startede med at spille en sang fra en af hendes albums.
For Jesu forkyndelse handler det først og fremmest om livet; for Jesus er det livet om at gælde. Både det liv,

der skal passes på og hjælpes, og det liv, der skal fejres.
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