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protestantiske reformations 500-årsjubilæum, og mange danskere deltager i festen. Mon de ved, hvad de

fejrer?

Ved de, at protestantismens grundlægger Martin Luther opfordrede til at henrette hekse, blasfemikere og utro
ægtefolk. Og til at begå massemord på oprørske bønder, der ønskede mere tålelige levevilkår?

Ved de, at han endte som fanatisk jødehader? Og at han ville forbyde andre religionsformer i samfundet end
sin egen?

Ved de, at han afskyede folkestyre og foretrak gudsindsatte fyrster, som undersåtterne skulle udvise ekstrem
lydighed over for? At han støttede censur og hadede tolerance? Og at hans dæmoniseringer af

anderledestænkende medvirkede til at udløse nogle af de mest blodige religionskrige i verdenshistorien?

Ved de, at Luther efter alt at dømme ville have opfattet det moderne liberale og pluralistiske samfund som
djævelens sejr, ganske som mange af nutidens religiøse fundamentalister gør?"

Luther. Antidemokrat og statsidol sætter spot på de mørke sider af Martin Luther og reformationens
konsekvenser, der herhjemme ofte nedtones eller forties af de lutheranske sejrherrer.
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