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H.A. Brorson Erik A. Nielsen Hent PDF "H.A. Brorson. Pietisme, meditation, erotik" er tredje bind i værket
BILLED-SPROG, hvis to første, stærkt anmelderroste bind, "Kristendommens retorik" og "Thomas Kingo.
Barok, enevælde, kristendom" udkom hhv. 2009 og 2010. H.A. Brorson (1694-1764) besidder ikke samme
den udadvendte glans som sin barokke forgænger Thomas Kingo. Brorson tilhørte pietismen, 1700-tallets
stærke fromhedsbevægelse, og hans verden er indadvendt, lidenskabelig, dybsindig. Den er både poetisk
opfindsom og teologisk stringent; gang på gang åbner den sig mod det visionære. Brorson er barn af en

videnskabelig og forstandsklar tidsalder: Oplysningstiden. Skønt Oplysningstid og pietisme ofte klichéagtigt
modstilles, er deres mellemværende meget mere inspirerende og overraskende end man skulle tro. Hvis
Oplysningstiden udfører en ny, metodisk kritik af den gamle verden, udfører pietismen en tilsvarende

gennemlysning af en træt og upersonlig lutherdom. Ikke bare verden, men også menneskesjælen trænger til
oplysning! I indledningskapitlet viser Erik A. Nielsen os den pietistiske bevægelse i al sin tvetydighed. Den

var barsk og dømmesyg, men også klarsynet og gennemmetodisk. Senere føjer et stort kapitel på
overraskende vis Brorson ind i den kristne meditations stærke tradition. Som poetisk teolog er Brorson

uovertruffen; mængder af kristendommens symbolik nyfortolkes hos ham, og bogen kan bruges som leksikon
over hele denne ikonografi.
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