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Nielsens bog belyser Kaj Munks liv gennem barndom, ungdom og manddom ud fra ukendte og kendte kilder.
Dens titel sætter fokus på det aktuelle emne: Kilder til jødehadet i den kristne tradition. Både som digter og

præst sætter Kaj Munk et modigt opgør ind mod nazismens jødehad, men som påvirket af traditioner i
kristenheden giver han jødehadet mund og mæle i sin dramatik, som i Pilatus og De Herrer Dommere.

Svend Aage Nielsen viser, at Kaj Munks dramatik udfordrer os i dag, hvor det kortsyn, han både påviser og
udviser, i høj grad præger tidsånden. Dramaet Fugl Fønix er af stor aktualitet, da dets replikker viser så stor
sammenhæng mellem den kristne etik og præsident Wilsons 14 principper, at disse fortjener både eftertanke
og efterlevelse i dag. Kaj Munks personlige kærlighedsdrama og de lignende i mange af hans dramaer bliver
belyst og får både medspil og modspil. Kaj Munks forhold til Norden, herunder til den finske vinterkrig,

aktualiserer, at mange forsømmer at se Rusland som medlem af de europæiske folks familie.

Kaj Munks hyldest til cyklen frem for bilen er forfriskende nytænkning. Kilderne i bogen og kilder i
litteraturen om Kaj Munk frem til i dag, fører forfatteren ind i en indgående samtale med mennesket Kaj
Munk, med hans med- og modspillere, om teatret som sådant og om den kristne tradition – alle på godt og

ondt.
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