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Den livsild som forbrænder Johannes Møllehave Hent PDF "Her lades al kedsomheden ude... Marmoreret
med sprælske indfald, forbløffende kombinationer og hverdagstræk, der drager et helt univers med sig."

- Mogens Lindhardt, Kristelig Dagblad

"Der er gods i de 24 prædikener. Det er godt, at Møllehave minder os om, at han først og fremmest er præst.
En klog og kærlig præst."
- Hans Sølvhøj, Aktuelt

"Den klogeste bog, jeg har læst i flere år ... Med sin frodige forstand, omfattende viden, hjertelige
menneskelighed og suveræne sprogkunst har han dokumenteret prædikenen som en kunstnerisk genre ...

Johannes Møllehave er så livsbekræftende, at det er til at tude af glæde over!"
- Jørgen Thorgaard, Berlingske Tidende

"Det vidunderlige ved prædikanten Møllehave er netop, at han så naturligt forstår at forene det, som mange
andre ikke har kunnet forene på en ægte måde."

- Peter Kemp, Politiken
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