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Hvad skal vi bruge Luther til i 
dag? 

 
Vi har sakset lidt i Religion.dk om 

reformationsfejringen: 
 

Xinxin Ren Gud-
björnsson, for-
fatter og stud. 
theol.: 
 

Jeg ser mange paralleller mellem 
teologerne Martin Luthers og Søren 
Kierkegaards kritik af kirken. Selv-
om kirken har taget dem begge til 
sig og gjort dem til helte, er deres 
kritik ikke kommet igennem, hvis 

man ser på, hvordan folkekirken 
fungerer i dag. Så jeg tænker, at vi 
faktisk bare skal begynde at bruge 
Luther til noget i dag. Luther ønske-
de en vedkommende kirke for det 
enkelte menneske, og han gjorde op 
med, at den katolske kirke gik for 

meget op i penge. Men når jeg ser 
på folkekirken i dag og taler med 
folk, der administrerer den, så 
handler det hele om penge og med-
lemstal. Der skal laves spaghetti-
gudstjenester og barselsarrange-
menter for at hverve nye medlem-

mer. Men følger den leflende tilgang 
virkelig Luthers ånd og ønske om en 

vedkommende kirke? Jeg synes, vi 
skal begynde at lytte til hans kritik. 

 
Eberhard 

Harbsmeier, 
tidligere rektor 
for Teologisk 
Pædagogisk 
Center: 

 
Luther er først og fremmest teolog 

og den bedste bibellæser, der no-
gensinde har levet. Det kan man 
bruge ham til i dag. Der er en falsk 
tendens i reformationsfejringen til, 
at man prioriterer kulturhistoriske 
og samfundsmæssige følger af Re-

formationen. Man diskuterer, hvor-
vidt nu velfærdsstaten og skolevæ-

sen, og hvad ved jeg, er påvirket af 
Reformationen. Men den lutherske 

kirke er ikke et Luther-museum. 
Han ”var” ikke, han ”er” kirkehistori-
ens mest geniale bibellæser og teo-
log. Man er ikke altid enig med Lu-
ther i dag, og der er sandelig også 
mørke sider i Luthers teologi. Ikke 
alt, hvad der er godt, er en efter-

virkning af Luther. Men man skal 
have lov til at være fascineret af 
hans stærke sprog og teologi. Det er 
for mig mere givende end mange 
fortænkte overvejelser over, om 
vores samfundsindretning i dag er 

en følge af Reformationen. 
 
Anne Marie Pahuus, 
filosof og prodekan 
ved Aarhus Universi-
tet: 
 

Vi lever i en tid, hvor mange går 
rundt med en stor angst for me-
ningsløshed. En situation, som min-
der meget om den angst for især 
skyld, som Luther og hans samtid 
havde i 1500-tallet. I dag holder vi 
meget regnskab med os selv og vo-

res mål i livet. Vi er meget opmærk-
somme på, om vi slår til i livet. Der-

for kan mange komme til at føle, at 
de ikke passer ind. Her tror jeg, vi 
kan bruge Luthers budskab positivt. 
Vi skal som Luther gøre op med ger-

ningsretfærdigheden og erkende, at 
vi ikke er ufejlbarlige, og at vi kan 
læne os op ad noget – et livsmod, 
som vi ikke selv er ophav til, og som 
giver en mening i livet og en kraft-
fuldhed i tilværelsen. Man kunne 
ønske sig, at vi ligesom Luther turde 

forlade os på det, som Luther kalder 
”Guds gode gave”, men som vi i dag 
kan kalde det ubetingede eller blot 
livsfornyelsen. Så vi kan rette blik-
ket udad mod den glæde, som om-
giver os.  


