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2017 er Luther år, ikke bare i Tyskland, men også herhjemme vil man fejre 500-året for Reformationen. Der
vil blive udgivet et væld af litteratur om Martin Luthers lære, der vil blive skrevet kronikker og debatindlæg
om betydningen af de 95 teser, som Luther bankede op på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg.
Teologer og intellektuelle vil boltre sig i fortolkninger af Luthers betydning for nutidens protestantiske
samfund. Men hvad sagde han egentlig, den store reformator? Er der en positiv arv at forvalte? Forfatter og
professor Frederik Stjernfelt er gået til kilden selv og sparker veloplagt løs på de opbyggelige myter i Syv
myter om Luther. Stjernfelt genlæser bl.a. Luthers berømte Tischreden og ender med at afvise de syv mest
positive myter om Luthers værk og virkning: 1. Luther indførte religions-, ytrings- og tankefrihed 2. Luther
indførte skellet mellem stat og kirke 3.
Luther bidrog til demokratiets fremvækst 4. Hekseprocesserne var katolske, ikke lutheranske 5. Luthers
antisemitisme var harmløs 6. Luthers mørke sider var bare sådan som tiden var 7. Luthers mørke sider havde
ingen effekter Stjernfelts egen konklusion lyder i stedet: "Har Luther da slet ikke gjort noget godt? Har han
overhovedet ikke bidraget til det moderne, oplyste samfunds goder? Hmm. Hvis bidraget skal være noget,
Luther faktisk intenderede skulle ske, så tror jeg næsten svaret må være nej. Jeg har mere end vanskeligt ved at

få øje på bidrag fra ideer og handlinger i Luthers teologi og politik, som man kan gå tilbage og glædes over."
Syv myter om Luther er en lærd og provokerende debatbog velanbragt i Luther-året 2017. TIL TIDEN handler
om både de nære og de helt store forskydninger i samtiden. Korte, koncentrerede bøger, der løfter læserens
blik fra den aktuelle debat og sætter emnerne ind i større sammenhænge. TIL TIDEN er skrevet af folk, der
ved noget og tør mene noget.
De første spor stammer fra runeindskrifter fra. Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General Marbots.
november 1483 i Eisleben i Det tysk-romerske riket, død 18. Komplet i 16 farverige bind med topguldsnit.
Med 30 korte kurser og en lang række af andre arrangementer i løbet af. Juleleksikon. En gang var jeg meget
urolig for fremtiden som jeg nu kan se er gået rigtigt godt.
februar 1546 i Eisleben) var en tysk reformator og teolog som var en. Tusind og èn nat. november 1483 i
Eisleben i Det tysk-romerske riket, død 18. 000 af bøgerne er danske. Det gør jeg.
november 1483 i Eisleben i Det tysk-romerske riket, død 18. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk.
Forlaget konsentrerer seg i hovedsak om utgivelse av oversatt skjønnlitteratur og norsk sakprosa. marts, hvor
han gjorde rede for sine tanker om kreativitet.

