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2017	  er	  ved	  at	  være	  forbi,	  så	  er	  reformationen	  og	  Luther	  	  vel	  blevet	  fejret	  ?	  Jo	  da,	  der	  har	  
været	  fester	  og	  mindetaler,	  der	  er	  udkommet	  masser	  af	  bøger	  og	  artikler,	  og	  i	  aviser	  og	  TV	  har	  
der	  også	  været	  fyldig	  omtale.	  Men	  der	  har	  gudskelov	  også	  været	  strid	  om	  Luther	  og	  ikke	  
mindst	  om	  hans	  betydning.	  Frederik	  Stjernfeldt	  og	  Jens	  André	  Herbener	  har	  fx	  udgivet	  bøger	  
og	  skrevet	  artikler	  med	  voldsom	  kritik	  af	  både	  personen	  Luther	  og	  af	  hans	  meninger.	  Derfor	  
er	  et	  afbalanceret	  indlæg	  i	  denne	  debat	  nok	  værd	  at	  læse.	  	  Jeg	  kan	  ikke	  sige	  det	  bedre	  end	  
professor	  Anna	  Vind,	  hun	  har	  i	  tidsskriftet	  Fønix	  skrevet	  en	  anmeldelse,	  med	  overskriften	  
”Lutherstrid-‐	  gerne”,	  af	  Frederik	  Stjernfeldts	  bog:	  ”Syv	  myter	  om	  Luther”.	  Jeg	  har	  fået	  lov	  til	  at	  
citere	  hendes	  konklusion:	  
”Så JA, Luther støttede straf af ikke-kristne, hvis de prædikede offentligt. JA, han var – 
og blev især med tiden – stærkt fjendtlig over for jøder. Og JA, Luther havde et 
gammeldags syn på kvinder og fremhævede det patriarkalske samfund. Luther frygtede 
djævelskab og dermed også besatte mennesker, alias hekse. Luther støttede en stærk 
fyrstemagt, som skulle beskytte kirken. Luther fastholdt ubetinget lydighed over for 
øvrigheden. Luthers tænkning blev i eftertid brugt både i gode og i forfærdelige 
sammenhænge, både i den fremspirende oplysning og i den tyranniske nazisme. 

Men selvom der er ting, der er uforståelige og uforklarlige for os, så vi i dag må forholde 
os afvisende til dem, så skal det ikke forhindre os i at få øje på, hvad han OGSÅ sagde. 
For JA, Luther pegede på menneskelig selvtilstrækkelighed og ondskab som noget 
almenmenneskeligt og vendte sig mod hykleriske fromhedsbestræbelser. JA, Luther 
frisatte den enkeltes samvittighed fra bundetheden til sig selv og andre menneskers 
magtudøvelse og frisatte dermed den enkelte til at være til for andre mennesker i 
hverdagslivet. Luther udøvede en markant kritik af politisk og religiøst magtmisbrug, 
samtidig med at han fastholdt, at politisk magt og ydre kirkeordning er nødvendige for at 
undgå kaos. Luther sondrede mellem, men adskilte ikke verdsligt og åndeligt regimente, 
det første skulle håndtere det borgerlige liv, det andet gudsforholdet. Gudsforholdet 
havde samtidig betydning for det borgerlige liv, fordi det handlede om den enkeltes 
forhold til næsten. Og det borgerlige liv havde betydning for gudsforholdet, idet der i 
ordningerne dér blev sørget for, at evangeliet kunne blive forkyndt og ikke blev 
forvansket. Og endelig JA, Luther slog til lyd for skolegang for alle og for gode 
muligheder for videregående uddannelse og fastholdt øvrighedens pligt til at sørge for de 
svage. 

Det er derfor efter min mening noget af en påstand at konkludere som Stjernfelt, at 
Luthers tanker var entydigt negative og kun utilsigtet havde positiv betydning. Det vil 
jeg gerne strides om. Men præcis hvilken positiv, såvel som negativ betydning hans 
tanker så endte med at få for eftertiden, og hvordan de fik det, dét er en anden 
diskussion.” 

Denne diskussion er det altid nødvendig at føre, den viser nemlig at Luther også er 
relevant 2017 og i 2018. 



Niels Thomsen skriver et sted: ”Der er heller ingen grund til, at vi skal binde os 
til at være hverken lutherske eller grundtvigske. Derimod kan vi have glæde af at 
lade os vejlede af dem begge til at forstå, hvad der er kristeligt. Deres 
vejledninger korresponderer ganske godt.” 
 
Adventstiden og et nyt kirkeår er nær, så lad os forsøge at være 
forundringsparate når vi hører evangeliet. 
 
 
Vi slutter Lutheråret af med Merete Arnstrøms ”Luther og Käthe”,  
mandag den 27. november  kl. 19.30 i  Immanuelskirken. Jeg har hørt 
at det er en forestilling der både bygger på viden og er underholdende. 

 
 

Igen i år er der juleaftensgudstjeneste kl. 13.30 i Immanuelskirken. 
 
Årsmødet 2018 finder sted i præsteboligen mandag den 12. marts kl. 19.30 

 
 
 
 
 

BIDRAG OG GAVER 
 
Husk, at hvis I vil være sikre på at opnå skattefradraget for medlemsbidrag og gaver 
indbetalt i 2017, er det klogt at indbetale i god tid inden jul. Vi har oplevet, at 
indbetalinger i slutningen af december af banken registreres som indbetalt i januar. 
Medlemmer, der har afgivet forpligtelseserklæring, skal betale det beløb, de har 
forpligtet sig til. Men I kan godt give gaver derudover på samme vilkår som andre 
gavegivere. 
Har I spørgsmål angående ovenstående, så ring til forretningsføreren Ejvind Lynning 
3969	  8253	  /	  2396	  8624	  	  

 
Vi i rådet siger tak for det gamle kirkeår og for trofast deltagelse i gudstjenester og 
møder. Vi ønsker alle en god adventstid og en glædelig jul. 
 
 
   
                                                          Jens Hestbech 
	  
	  


