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Det er 500 år siden, at Martin Luther sømmede 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indledte den
bevægelse, vi kender som reformationen. Jubilæet bliver højtideligholdt med pomp og pragt og utallige
arrangementer, udstillinger og bøger. Guderne må vide, at vi alene her på Aarhus Universitetsforlag udgiver
den ene tykke bog efter den anden om reformationens enorme betydning for Europas nyere historie. Men vi
behøver slet ikke læse hundredvis af sider om den lidt utilfredse munk, som for længst er faret til himmels,
eller hvor han nu er endt. Vi kan nøjes med Bo Kristian Holms Tænkepause, en pamflet på kun 60 sider. Den
ville Martin Luther med sin hang til korte formater sikkert bifalde. Og så er der også tid til, at vi syndere kan
finde glæde ved et krus øl og en sang.
Bo Kristian Holm, lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet og leder af det tværfaglige LUMENcenter, der forsker i luthersk mentalitet i teologi og samfund. Han har bl.a. skrevet om gavens betydning i
Luthers teologi og om skiftende perioders syn på Luther og reformationen. Derudover er han engageret i
den teologiske samtale mellem Europas store kirkesamfund.
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”Luther er møgirriterende. Han lægger aldrig fingrene imellem,
og indimellem skriver han så uhyrlige ting, at man må tage sig til
Reformationen er nr. 49 i serien
Tænkepauser. Alle bøger i seri-

hovedet. Men når han er bedst, så peger han på problemer ved
tilværelsen, som stadigt er aktuelle.”

en fås også som lyd- og e-bøger.

”Måske trænger nutidens præstationssamfund til et ordentligt skud

Den første uge efter udgivelsen

Luther. Til nogen, der siger, at intet menneske er perfekt, men at

kan lyd- og e-bogen hentes gra-

vi må leve med hinanden alligevel.”

tis på www.tænkepauser.dk.
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