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 Summen af dette brev er: at ødelægge, udrydde 

og tilintetgøre al kødets visdom og retfærdighed 

(hvor stor den end er i menneskers øjne, også hos os 

selv), hvor meget den end også udøves af hjertet og et 

oprigtigt sind, og at fastslå, forøge og forstørre synden 

(så lille som den end er, eller man tror den er) (WA 

bd. 56, s. 157).

sådan begynder Martin Luther (1483-1546) 

i 1515 sin forelæsning over Paulus’ (ca. 10-67) 

brev til romerne. To et halvt år senere betyder 

blandt andet denne forståelse af mennesket og 

dets muligheder et åbent oprør mod den davæ-

rende romerske kirkes teologi og praksis. Det 

sker, da Luther o�entliggør sine 95 teser, der stiller 

spørgsmålstegn ved den teologiske baggrund for 

det udbredte salg af a�adsbreve. I disse teser gør 

Luther Jesu ord ”Gør bod” til udgangspunkt for 

hele teserækken, fordi befalingen om at gøre bod 

for ham betyder, at hele det kristne menneskes 

liv må være en lang bod (LSU bd. 1, s. 60), det 

vil sige syndserkendelse og modtagelse af synder-

nes forladelse. Denne bod må fortsætte så længe, 

mennesket lever i denne verden, for mennesket 

forbliver til sin død et syndigt menneske. Det er 

ude af stand til at elske helhjertet, for det er fan-

get i sin egeninteresse og bundet af følelser, der 

går imod Guds vilje. Den situation er mennesket 

ude af stand til selv at komme fri af. Til nød kan 

man styre sine handlinger, men ikke sin motiva-

tion (Slenczka 2014 s. 222-224). To år senere giver 

Luther i Disputationen mod skolastikerne denne 

forståelse af mennesket en prægnant formulering: 

”Mennesket kan ikke naturligt ønske, at Gud 

var Gud, langt hellere ønsker det, at det selv var 

Gud, og at Gud ikke var Gud” (WA bd. 1, s. 225). 

Luthers forståelse af mennesket er på denne måde 

radikal. Der er intet godt i mennesket selv, der 

kan hjælpe det. Derfor har det behov for hjælp 

udefra, det vil sige fra Gud.

Luthers radikalisering af den 
augustinske syndslære 
I 1515 er Luther stadig munk og tilhører augusti-

nereremitter-ordenen. Og bag Luthers forståelse 

af mennesket aner man tydeligt en forbindelse 

tilbage til Augustin (354-430). Også Augustins 

syndsbegreb er nemlig ganske bastant, konkreti-

seret i den lære om arvesynd, som med ham kom-

mer ind i kristen teologi. Der er imidlertid også 

en afgørende forskel mellem Luther og Augustin. 

Augustin og traditionen efter ham mener nok, at 

der i mennesket er et begær, der er syndigt; men 

først i det øjeblik man giver efter for dette begær 

og tilslutter sig det, pådrager man sig skyld. Der er 

altså en mulighed åben for ikke at synde. Denne 

mulighed har det ikke-kristne menneske imidler-

tid ifølge Augustin tabt på forhånd. Adams synd 
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binder mennesket. Derfor har mennesker i Augu-

stins forståelse ingen mulighed for ved egen kraft 

at komme fri at begæret. Mennesket er i kraft af 

sin blotte fødsel født med dette begær. Før synde-

faldet rettede dette begær sig alene mod Gud, men 

syndefaldet bevirker, at begæret bliver rettet mod 

noget lavere, der efterfølgende tager magten over 

det og gør det umuligt for mennesket at modstå 

begæret. Mennesket kroges ind i sig selv. Ander-

ledes ser det ud for det døbte, kristne menneske, 

for det har ifølge Augustin ved dåben fået Hellig-

ånden og kan nu med Helligåndens hjælp rette sig 

mod Gud og stå det syndige begær imod. Store 

dele af førreformatorisk fromhedspraksis går der-

for ud på at undgå at give efter for begæret og gøre 

bod for de gange, hvor det ikke lykkes. I forhold 

til Augustin er det væsentligt at lægge mærke til, 

at arvesynden netop er denne nødvendige tilslut-

ning til begæret, og ikke begæret i sig selv. Begæret 

er blot den stadige mulighed for synd.

For Augustin er udviklingen af arvesyndslæren 

en del af den tankerække, der gjorde det muligt 

for ham at formulere et klart alternativ til de gno-

stiske eller manikæiske strømninger, som ifølge 

Augustin truede kristendommen. For Augustin 

var det vigtigt, at holde Det Nye Testamentes frel-

sende Gud sammen med Gammel Testamentes 

skabende Gud. Manikæismen så i stedet to fun-

damentalt forskellige og hinanden modstridende 

principper i verden: den frelsende gode Gud og 

den onde, materielle verden skabt af en ond ska-

bermagt. Augustin måtte derfor, enkelt sagt, gøre 

mennesket ondt for at kunne fastholde verden 

som Guds gode skabning. Verdens ondskab skyld-

tes ikke en ond skabergud, men det syndige men-

neske. Verden var fra begyndelsen god, fordi den 

var skabt af en god Gud (1 Mos 1). Når der allige-

vel var ondskab i verden, måtte det skyldes men-

neskelig synd.

Luthers forståelse af mennesket må ses som en 

fortsættelse af denne tradition; men hans fortsæt-

telse af traditionen er samtidig udtryk for en radi-

kalisering af den – så meget, at han på et afgø-

rende punkt bryder med den (Holm 2008 s. 

156-161). For Luther er synden nemlig ikke men-

neskets tilslutning til begærets tilskyndelser, men 

begæret selv. Og til forskel fra Augustin er dette 

begær heller ikke først og fremmest forbundet 

med den kødelige seksualitet (her bevarer Augu-

stin en rest fra manikæisk tænkning), men deri-

mod med egeninteressen, den selvkredsende ego-

isme. Luthers fortsættelse af Augustins tanke om, 

at det syndige menneske er indkroget i sig selv, 

får dermed en yderligere og afgørende stramning. 

Mennesket er så syndigt, at det end ikke er i stand 

til at indse dybden af egen syndighed. Det er nødt 

til at få det fortalt. Det er for Luther hensigten 

med Paulus’ brev til romerne: at gøre synden så 

stor som mulig, så mennesket kan indse, at kun 

Guds nåde kan frelse det. 

Også på en anden måde er Luthers syndsbe-

greb udtryk for en radikalisering. For Augustin 

er ondskab et privativt begreb. Ondskab har ikke 

eksistens i sig selv. Det er blot mangel på det gode, 

på samme måde som mørke ikke er noget i sig 

selv, men kun mangel på lys. Selv den værste ond-

skab forudsætter noget godt for overhovedet at 

kunne være. Ondskaben eller synden hos Luther 

er imidlertid ikke kun et mangelfænomen, men 

udtryk for modstanden mod Gud. Mennesket vil 

selv være Gud frem for at lade Gud være Gud, og 

syndens kerne er dermed tilsvarende ikke at ville 

lade Gud være Gud (Holm 2008 s. 156-161). 

Hvis det altså er selve det selvcentrerede begær, 

der er syndigt, så kan mennesket heller ikke i dette 

liv på nogen måde overvinde det. Mennesket er 

uundgåeligt en synder i alt, hvad det gør. Selv den 

mest næstekærlige gerning er for Luther behæf-

tet med synd. I 1521 angriber den romerskkatolske 

teolog Jacob Latomus (ca. 1475-1544) ham for at 

hævde den absurde tanke, at enhver god gerning 

er synd. Luther svarer med et modskrift, hvor 

han gør denne tanke til sin hovedtese (Luther 

1995). Dette ligger 0nt i tråd med indledningen til 
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Romerbrevsforelæsningen fra 1515. Mennesket kan i 

Luthers øjne ikke gøre noget som helst, som ikke 

har brug for Guds tilgivelse. Det paradoksale er 

nu, at det betyder, at verden i sig selv og livet i den 

betragtes mere positivt end før. Mennesket selv 

gøres ondere eller mere syndigt, mens verden bli-

ver bedre. 

 |  Ifølge Luther vedbliver Djævelen at jage mennesket 

gennem hele livet. Her vises Luthers forståelse af det plagede 

syndige menneske i midten af billedet, hvor Adam jages 

af Djævelen på Cranachs store altertavle i Herderkirken i 

Weimar. 
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Luther radikaliserer på denne måde det augu-

stinske syndsbegreb, men det er ikke det eneste 

træk, der i Luthers teologi er udtryk for en radi-

kalisering. Radikaliseringen af syndsbegrebet er 

resultatet af en radikalisering af selve forskellen 

mellem Gud og menneske. Gud og menneske står 

over for hinanden som absolut forskellige. Gud 

 |  Kirkefaderen Augustin udformede arvesyndslæren og 

bragte den ind i kristendommen. Den udgør en væsentlig 

forudsætning for Luthers teologi.
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er den skabende, den handlende og den retfær-

dige. Mennesket er skabt, er passivt og syndigt. 

For Luther er denne radikale forståelse af forskel-

len mellem Gud og menneske det eneste, som kan 

befri mennesket fra dets stadige egoistiske kredsen 

om sig selv og give samvittigheden fred og frel-

sesvished. Med til denne radikalisering af men-

neskesyn og syndsforståelse hører også, at syn-

den ikke længere kan forstås som tilslutningen til 

et begær, men medfører, at synden netop er dette 

begær selv, som implicerer en afvisning af Gud. 

Det er på den baggrund, at Luther forstår men-

nesket som underlagt kræfter, det ikke selv kan 

overvinde. Det er på den måde, at mennesket er 

passivt og må overlade det til den retfærdiggø-

rende Gud, der netop kan skabe nyt ud af intet, 

at handle. 

Denne radikalisering af forskellen mellem 

Gud og menneske kunne umiddelbart synes at 

måtte medføre et negativt syn på verden, og et 

sådant �nder vi også hos den unge Luther, som 

det vil fremgå i det følgende, men efterhånden 

som Luthers teologi modnes, ændres også hans 

syn på verden.

Teologi og sjælesorg
Mange har lært, at Luthers opgør med romerkir-

ken sættes i gang af munken Luthers anfægtelser 

i klosteret sammenfattet i spørgsmålet: ”Hvor-

dan �nder jeg en nådig Gud?” Det er ikke helt 

forkert at se dette spørgsmål som det igangsæt-

tende. Det ligger også bag hans skarpe understreg-

ning af menneskets syndighed. Luther erfarer, at 

uanset hvor meget han anstrenger sig, så bliver 

der altid en rest egoisme tilbage i ham. I sidste 

ende evner han ikke at elske Gud for Guds egen 

skyld; ønsket om egen gevinst i form af frelse lig-

ger hele tiden i baggrunden. Det menneske, der 

søger at kunne stå renset for synd og retfærdigt 

over for Gud, må derfor fortvivle. Fra begyn-

delsen må Luthers teologi forstås som et svar på 

denne fortvivlelse. Luthers teologi, også den tid-

lige radikale, er grundlæggende båret af et sjæle-

sørgerisk anliggende. For den unge Luther er det 

vigtigt, at den enkelte dømmer sig selv og dermed 

gentager Guds dom over sig. Igennem dommen 

slås det syndige, selvcentrerede menneske ihjel. 

Senere bliver den bagvedliggende præmis tyde-

ligere. Teologi må give det syndige menneske et 

sikkert holdepunkt. Teologi skal give den for-

tvivlede frelsesvished. Frelsesvished er kun mulig, 

hvis det står utvetydigt fast, at frelsen alene skyl-

des Guds barmhjertighed. Er blot en smule op til 

mennesket selv, så står og falder alt til syvende og 

sidst med denne smule. Det er baggrunden for, 

at Luther i Om den trælbundne vilje så kategorisk, 

som det er tilfældet, må afvise Erasmus af Rotter-

dam (1466/69-1536). Erasmus’ forståelse af viljens 

frihed og dens nødvendige medvirken efterlader 

netop en sådan smule. Her som alle andre steder 

er det teologiens sjælesørgeriske anliggende, der 

bestemmer Luthers opfattelse og analyse. Den 

sjælesørgeriske orientering spiller derfor en afgø-

rende rolle også for Luthers forståelse af verden.

Lutherdommens paradokser
Lutherdommen er fuld af paradokser. Det skyl-

des, at der med lutherdommen og navnlig hos 

Luther selv gør sig en særlig tankegang gældende. 

Luther tænker på den ene side konsekvent binært: 

godt versus ondt, Gud versus menneske, synd ver-

sus retfærdighed, åndeligt versus verdsligt. Men 

samtidig er hans tænkning præget af en gennem-

gående samtidighed: godt og ondt, Gud og men-

neske, synd og retfærdighed, åndeligt og verdsligt. 

Det vanskelige ved Luthers tankegang er, at han 

konsekvent tænker begge perspektiver på én gang. 

Han tænker både i absolutte modsætninger og i 

deres forening. Denne måde at tænke på udsprin-

ger af Luthers stærke fokus på Kristus, der får ham 

til konstruktivt at videreudvikle den oldkirkelige 

kristologis forståelse af forholdet mellem gud-

dommelighed og menneskelighed i Kristus. Fore-

stillingen om, at Gud bliver menneske, gør det 
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for Luther muligt at tænke på en måde, som �lo-

so�en udelukker. Filoso�sk set er det ud fra mod-

sigelsens grundsætning, eller det såkaldte kon-

tradiktionsprincip, umuligt at sige to modsatte 

ting om det samme. I teologien er det omvendt 

nødvendigt. Om Jesus i krybben og på korset må 

man nødvendigvis sige: Dette menneske er Gud. 

Denne måde at tænke på, som bekendelsen til 

Kristus ifølge Luther gør nødvendig, overfører 

han til både frelseslæren og antropologien og gør 

overhovedet denne tankegang bærende i hele sin 

teologi (Steiger 1998). I den tidlige teologi beto-

ner Luther dobbelthedens paradoksalitet: Det er i 

tilslutningen til Guds dom over sig, at mennesket 

får del i frelsen. Det er det syndige menneske, der 

gøres retfærdigt. Senere udvider Luther modellen 

og betoner stærkere den overvindelse af synden, 

som foreningen af modsætningerne indebærer. 

Om det kristne menneske gælder det derfor, at 

det fortsat er en synder, men også, at det som syn-

digt menneske samtidig netop er retfærdiggjort. 

Den syndige kristne er nemlig i troen forenet med 

Kristus og får derfor skænket al Kristi retfærdig-

hed, mens Kristus tager menneskets synd på sig. 

Det er denne paradoksalitet, som også kommer til 

udtryk i forståelsen af forholdet mellem det syn-

dige jeg og den gode skabte verden. For sjælesor-

gens skyld må menneskets syndighed slås entydigt 

fast, men betoningen af menneskets syndighed er 

netop blot den ene negative side af en mønt. Som 

møntens anden side udfolder Luther blandt andet 

en ny positiv forståelse af verden. 

Renæssancens vending mod verden
Den lutherske reformation er utænkelig uden 

renæssancen og dens bibelhumanisme. Luther 

er selv dybt afhængig af humanismens grund-

tanke om at gå tilbage til kilderne (’ad fontes’), og 

da Philipp Melanchthon (1497-1560) i 1518 som 

21-årig kommer til Wittenberg for at blive profes-

sor i græsk, styrkes forbindelsen til renæssancehu-

manismen, for Melanchthon var indbegrebet af et 

humanistisk vidunderbarn, oplært af blandt andre 

den fremtrædende humanist Johannes Reuchlin 

(1455-1522). Med renæssancen følger betydelige 

mentalitetshistoriske forandringer, som kan a*æ-

ses i kunst og litteratur. Interessen for de antikke 

forfattere bliver vakt. Navnlig Cicero (106-43 fvt.) 

og Seneca (4 fvt.-65) bliver hovedreferencer i den 

romerske populær�loso�, som præger perioden 

og også reformatorerne (Saarinen 2013). Land-

skabsmaleriet bliver populært. Det 16. århundre-

des landskabsmalere �nder hertil netop inspira-

tion i den bølge af neostoicisme, som præger dele 

af samtiden (Starobinski 1997 s. 64). I renæssan-

cen kombineres mere eller mindre synkretistisk 

Gammel Testamentes skabergud med den platon-

ske demiurg (en guddommelig skabermagt) og 

stocismens benefactor-gud (forestillingen om, at 

der bag verden ligger en velgørende natur-gud). 

I denne traditionsstrøm indtager den lutherske 

reformation en særlig position. Platonisme og 

stoicisme afvises på den ene side ganske markant, 

men på den anden side �nder vi på et afgørende 

sted en kombination af den gammeltestament-

lige skabergud og en stoisk benefactor-gud, som 

i sammenhæng med den lutherske antropologi og 

retfærdiggørelseslære får en særlig kant.

Melanchthon skriver i 1521, hvad der er ble-

vet kaldt den første lutherske dogmatik, Loci com-

munes (Melanchthon 1997). Egentlig er beskrivel-

sen forkert, for der er ikke tale om nogen syste-

matisk fremstilling af dogmatikken. Derimod er 

bogen tænkt som læsehjælp til Bibelen. Disposi-

tionen er givet med Romerbrevets grundbegreber, 

 |  I renæssancen begyndte man at interessere sig for 

landskabsmaleri. Det første landskabsmaleri uden figurer 

nord for Alperne er Albrecht Altdorfers Donaulandschaft 

mit Schloss Wörth fra . Alte Pinakothek, München. 
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og gennem forklaringen af dem skulle studenten 

gerne blive i stand til at læse Det Nye Testamente 

og navnlig Paulus på egen hånd. Grundstrukturen 

udgøres af de tre begreber: synd, lov og nåde, som 

Melanchthon henter i Romerbrevet (Melanchthon 

1997 s. 22-23). Også Loci  tager dermed afsæt i 

syndsbegrebet, og den unge Melanchthon tænker 

lige så radikalt om mennesket, som Luther gør. 

Ofte er den yngre Melanchthon på den bag-

grund blevet beskyldt for at underbetone ska-

bel      sesteologien, men det er langtfra dækken-

 de. Tværtimod foretager Melanchthon i Loci 

 en kobling, som skal vise sig afgørende for 

re  formationsteologien.

Verden er Guds gode gave: 
retfærdiggørelseslære og skabelsestro
Grundtanken i Loci  er, at mennesket er en 

synder, uhjælpeligt fanget i sin synd. Dette fatale 

vilkår er mennesket dog ikke i stand til at erkende 

selv, medmindre det får det at vide, for synden 

har også ødelagt menneskets evne til at erkende. 

Den lov, der viser mennesket, hvad det skal gøre, 

åbenbarer samtidig, at mennesker er syndere, der 

netop ikke kan overholde loven. I erkendelsen af, 

at mennesket intet kan gøre for at frelse sig selv, 

bliver det muligt at høre evangeliet om Guds 

nåde. Derfor bygger Melanchthon hele sin bog 

op om begreberne lov, synd og nåde. I forståelsen 

af disse begreber åbnes kernen af det evangelium, 

der som det eneste er i stand til at give mennesket 

trøst og frelse.

I indledningen til Loci  har Melanchthon i 

overensstemmelse med dette fokus afvist, at det er 

nødvendigt at spekulere over treenighedens hem-

meligheder, Kristi inkarnation og skabelsen. Dette 

hæfter de 'este sig ved, men overser, at skabelses-

tanken langtfra er fraværende hos Melanchthon. 

I indledningen fremhæver Melanchthon med en 

ofte citeret formulering, at det at kende Kristus 

er at kende hans velgerninger og ikke at speku-

lere over hans naturer eller over, hvordan han blev 

menneske (Melanchthon 1997 s. 22-23). Noget 

tilsvarende kan siges at gøre sig gældende for 

Melanchthons forståelse af skabelsen. Det gæl-

der for Melanchthon ikke om at forstå skabelsen, 

men om at tage imod den som udtryk for en gud-

dommelig velgerning. Præcis sådan formulerer 

Melanchthon sig ikke, men det sted, han placerer 

skabelseslæren i sin Loci, viser, at det er sådan, han 

må forstås. Skabelsen dukker nemlig – af alle ste-

der – op i artiklen om retfærdiggørelseslæren. Det 

har forskningen stort set læst henover, men hvad 

Melanchthon gør her i 1521, sætter i høj grad stan-

darden for den reformatoriske forståelse af skabel-

sen, som siden sætter sig igennem i Luthers Lille 

Katekismus, og det bliver i høj grad bestemmende 

for det lutherske syn på skabelsen.

 Når Peter forstår Guds magt i Kristi opstan-

delse og forstår hans godhed og barmhjertighed, når 

han tror, at Kristus er blevet et o+er og har gjort fyl-

dest for hans skyld, så har han ikke tillid til nogen 

egen gerning, men har enfoldigt tillid til Guds barm-

hjertighed, som er lovet i Kristus. Den som i kraft af 

Ånden dømmer om verdens skabelse, ser på samme 

måde heri både almagten og godheden hos Gud, der 

er ophav til så store ting. Han føler nemlig, at han 

så at sige modtager alt af Skaberens hænder: liv, mad 

og børn, og han overlader til Skaberen at styre, råde, 

regere og opretholde det alt sammen, som han vil, 

efter sin godhed. Denne tro på altings skabelse er 

ikke kold forstandsmening, men en særdeles levende 

erkendelse af både Guds magt og godhed. Den Gud, 

der overøser sine skabninger med gode gaver og råder 

og styrer dem alle. Kunne jeg forklare det på en måde, 

der var sagen værdig, hvor mange blade skulle jeg så 

ikke bruge på dette ene punkt? Den, der dog virke-

ligt tror, vil med Åndens hjælp let kunne afgøre, hvad 

troen på skabelsen er. (Melanchthon 1997 s. 232-233)

Troen på, at Kristus har bragt sig selv som o+er 

for menneskers skyld, viser den barmhjertighed, 

som er Guds inderste væsen, og kan derfor med 
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det samme overføres på Gud som skaber. Dermed 

kan også alt, der tjener til at opretholde livet i ver-

den, ses som Guds gode gaver: liv, mad og børn. 

I Senecas bog Om velgerninger kan man !nde 

lignende formuleringer, der imod indvendin-

gen om, at Gud ikke giver gaver, peger på alle de 

goder, som naturen frembringer, og ser dem som 

udtryk for den guddommelige velvilje (Seneca 

1964 s. 210-220). Denne tankegang, som let lader 

sig forbinde med den kristne skabelsestanke, får 

nu hos Melanchthon en særlig kant. Kun i kraft af 

Kristi o*er bliver Guds barmhjertighed og velvilje 

utvetydigt tydelig.

Retfærdiggørelseslæren åbner for Melanchthon 

den frikendte synders blik mod verden.

Med den livsnærhed, som Melanchthon illu-

strerer sin pointe med, foregriber han Luthers 

Lille Katekismus, som udkommer syv år senere. 

Her hedder det i udlægningen af det første bud:

 Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skab-

ninger; at han har givet mig legeme og sjæl, øjne, 

øren og alle lemmer, fornuft og alle sanser og endnu 

opholder alt dette; at han giver klæder og sko, mad og 

drikke, hus og hjem, hustru og børn, marker, kvæg 

og alt, hvad jeg ejer; at han rigeligt og dagligt sørger 

for alt, hvad jeg behøver til næring for dette legeme 

og liv, skærmer mig mod al fare og bevarer mig for alt 

ondt; og alt dette gør han af lutter faderlig og gud-

dommelig godhed og barmhjertighed uden nogen 

fortjeneste og værdighed hos mig. (Nørgaard-Højen 

2000 s. 227)

Også dette citat viser den tætte sammenhæng 

mellem radikal syndsforståelse og en positiv for-

ståelse af livet i verden. Troen på, at Gud sørger 

for alt godt, hænger her tæt sammen med troen 

på, at Guds godhed og barmhjertighed ikke for-

udsætter nogen form for menneskelig fortjeneste 

og værdighed. Alt gives uforskyldt. Tanken om, at 

mennesket er radikalt modtagende, ligger imid-

lertid uden for menneskets umiddelbare forestil-

lingsverden. Derfor er forkyndelse nødvendig. 

Dens formål er at bringe mennesket i den rette 

modtagerposition over for Gud.

Mennesket som et væsen 

med forestillinger i mødet 

med lov og evangelium

Den ældre Luther skriver på samme tid to værker, 

der er væsentlige for hans forståelse af mennesket 

i verden. Det drejer sig om teserækken til Dispu-

tatio de homine – Disputationen om mennesket fra 

1536 og hans Genesisforelæsning, der blandt andet 

 |  Den romerske filosof Seneca hører til i den gruppe af 

romerske filosoffer, som spiller en central rolle i den romerske 

populærfilosofi, der var udbredt i begyndelsen af det . 

århundrede. Portræt af Seneca på dobbeltherme af Sokrates 

og Seneca, Pergamonmuseet, Berlin.
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på grund af pesten får lov at strække sig over ti 

år (1535-1545). I teserne om mennesket begynder 

Luther med �loso�ens forståelse af mennesket: 

Mennesket er et fornuftigt, sansende og kropsligt 

væsen (WA bd. 39 I, s. 172). Da Luther samtidig 

forelæser over Første Mosebog (8.21) (”Jeg vil aldrig 

mere forbande jorden på grund af menneskene, 

som kun vil det onde fra ungdommen af”), udvi-

des denne formulering med en ganske sigende til-

føjelse. Mennesket er ’animal rationale habens cor 

�ngens’, det vil sige, mennesket er et fornuftigt 

væsen, der har et hjerte, der �nder på (WA bd. 

42, s. 348). Mennesket er et væsen, der i sit hjerte 

digter og danner sig billeder (Bayer 2008 s. 174-

176). Nok er det fornuftigt, men det forestiller sig 

samtidig verden fra et bestemt perspektiv. Dette 

perspektiv er for Luther altid det syndige menne-

skes eget perspektiv, der altid orienterer sig efter 

fortjeneste eller belønning og netop ikke vil forstå 

sig selv som modtager af Guds gaver.

Det er denne indkrogethed i sig selv, som loven 

ifølge Luther skal åbenbare. Loven kræver gernin-

ger af mennesket, men kan kun gøre det ved at 

true med straf eller lokke med belønning. Dermed 

afslører loven samtidig, at menneskets drivkraft er 

dets egeninteresse. Når loven således har blotlagt 

menneskets falske forestillinger, kan evangeliet 

skænke en ny virkelighed for mennesket, hvor det 

tager sin modtagerrolle på sig og �nder trøst og 

glæde i troen på, at Gud er altings gode giver. Den 

eneste måde, hvorpå menneskets falske forestil-

linger kan fortrænges, er gennem installeringen af 

nye. Derfor spiller billeder en fremtrædende rolle 

i den lutherske reformation. I teologiens billeder 

præsenteres mennesket for de sande billeder, der 

skal fortrænge de falske. Det gælder såvel Lucas 

Cranach den ældres (1472-1553) alterbilleder som 

Luthers egen fremstilling af læren og forkyndel-

sen af evangeliet. Også den teologiske lære for-

står Luther nemlig som et billede, som man kan 

se på med sit indre blik, og som omfatter sagen i 

sin helhed (Holm 2009). Også i Luthers direkte  

sjælesorg gælder det, at den anfægtede skal have 

nye billeder at rette sit indre blik mod, så de onde 

og anfægtende fortrænges (Sigurdsson 2000). 

Med de nye billeder af gudsforholdet følger nu 

også nye forestillinger om livet i verden.

Guds nærvær i verden: 

Luthers ”sakramentale realisme”

Reformationens forandring af livet i verden er 

blevet forstået på $ere måder. Med Max Webers 

(1864-1920) fremhævelse af den lutherske kalds-

tanke i sin berømte bog Den protestantiske etik og 

kapitalismens ånd kan man sige, at Luther nok for-

lod klostret, men samtidig tog klostret med ud i 

verden. Det er midt i verden, at mennesket skal 

leve sit kristne liv og ikke i et kloster afsondret fra 

verden (Weber 1972 s. 46-51). Hermed har Weber 

fanget et væsentligt aspekt. Det kristne liv ”demo-

kratiseres” og skal leves præcis der, hvor man i for-

vejen lever. Der kan imidlertid føjes vigtige aspek-

ter til Webers studie, der først og fremmest er ori-

enteret mod udviklingen af kapitalismen, og især 

til de efterfølgende studier, der bygger oven på 

Webers forståelse. 

Næsten samtidig med katekismerne skriver 

Luther et andet stort værk, som føjer et væsentligt 

aspekt til sagen. Som afslutning på nadverstriden 

med blandt andre Ulrich Zwingli (1484-1531) og 

Johannes Oecolampadius (1482-1531), der begge 

afviste, at Kristus kunne være virkeligt og legem-

ligt nærværende i nadverens brød og vin, skriver 

Luther i 1528 skriftet Om Kristi nadver. Beken-

delse, hvor han forsvarer Kristi realpræsens i nad-

verelementerne. Argumentet er i og for sig enkelt. 

Zwingli og Oecolampadius har hver for sig hæv-

det, at Kristus kun kan være åndeligt til stede i 

nadveren, ikke legemligt. Over for en sådan sym-

bolsk forståelse hævder Luther, at hvis den Gud, 

man møder i nadveren, ikke er den Gud, der har 

inkarneret sig som menneske og derfor er legem-

ligt til stede, så er det ikke en Gud, som Luther 

overhovedet vil vide af. En sådan Gud, der for-
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bliver Ånd, er ifølge Luther ikke til at skelne fra 
Djævelen, for en sådan Gud kan med sine krav til 
mennesket kun føre det i Helvede. Kun den Gud, 
der er blevet menneske, viser en entydigt barm-
hjertig Gud. Dette er hovedargumentet i skrif-
tet. Til slut i Om Kristi Nadver. Bekendelse tilfø-
jer Luther, som titlen viser, en bekendelse. Luther 
er urolig over de begyndende interne stridigheder 
og skriver derfor et testamente, der utvetydigt skal 
vise, hvilken teologi Luther står for, for det til-
fælde at han pludselig døde.

Det er i denne bekendelse, at vi !nder en afgø-
rende formulering, som ikke kun har betydning 

for Luthers forståelse af Gud, men også af ska-
belsen og dermed af den verden, som mennesket 
lever i.

 Dette er de tre personer [i treenigheden] og én 
Gud, der til os alle har givet sig selv fuldt og helt med 
alt, hvad han er og har. Faderen giver sig til os med 
himmel og jord samt alle skabninger, at de må tjene 
og være til gavn. Men denne gave er pga. Adams fald 
formørket og ikke længere til gavn for os. Derfor har 
derefter Sønnen skænket os sig selv og også givet os 
alle sine gerninger, visdom og retfærdighed og for-
sonet os med Faderen, så vi igen levende og retfær-

 |  For Luther var det alt-

afgørende, at Kristus var 

realt til stede i nadveren. Her 

er realpræsensen allegorisk 

fremstillet af Lucas Cranach 

den ældre. Til højre står 

Luther og rækker vinen til 

hertug Johann af Sachsen. 

Til venstre står Johan Hus 

og rækker brødet til Frederik 

den Vise. Luther betonede selv 

samhørigheden med Hus, der 

hundrede år før Luther blev 

brændt som kætter. På alteret 

står en brønd med Kristus 

øverst og understreger, at det er 

Kristus selv, der strømmer ud i 

nadverens brød og vin.
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dige også kan erkende og vil have Faderen med hans 

gaver. Men da nu en sådan nåde ikke ville komme 

nogen til gavn, hvis den forblev hemmeligt skjult og 

ikke kunne komme til os, så kommer Helligånden 

og giver os sig fuldt og helt. Han lærer os at erkende 

sådanne Kristi velgerninger, som er vist os, og hjæl-

per os med at modtage og beholde dem, at bruge og 

uddele dem til gavn, at forøge og fremme dem. Og 

han gør det samme både indvendigt og udvendigt. 

Indvendigt gennem troen og andre åndelige gaver. 

Udvendigt gennem evangeliet, gennem dåben og alte-

rets sakramente, gennem hvilke han som gennem tre 

midler eller måder kommer til os og øver Kristi lidel-

ser i os og til gavn for os bringer saligheden. (WA bd. 

26, s. 505 �.)

Luther udvider her den forestilling om guddom-

melig selvhengivelse, som åbenlyst �nder sted i 

Kristi inkarnation og korsdød, til at gælde hele 

treenigheden. Ligesom Kristus giver sig selv fuldt 

og helt, giver også Gud Fader som skaber sig selv 

fuldt og helt, og det samme gælder Helligånden 

som formidler (se også Bayer 2008 s. 90 �.). I 

vores sammenhæng er det Faderens rolle, der er 

interessant. Det muliggør nemlig en udvidelse af 

forståelsen af Guds nærvær i nadverelementerne 

til at gælde Guds nærvær i skabelsen. Den ame-

rikanske teolog Ronald �iemann (1946-2012) 

har kaldt Luthers forståelse for ”sakramental rea-

lisme”: For Luther er det afgørende, at Gud er 

nærværende i det ordinære. Det højeste er at �nde 

i det laveste. Det sublime i det mest ydmyge. For 

�iemann er det en pointe, at denne ændring i 

forståelsen af Guds forhold til verden ofte overses 

i de store teorier om protestantismen. Den cana-

diske �losof Charles Taylor hævder således, at den 

lutherske reformation i lighed med andre reform-

bevægelser bidrager til a�ortryllelsen af verden. 

Den er med til at formulere et ideal om at leve et 

ikke-sakramentalt liv (Taylor 2007 s. 266), i mod-

sætning til den romerskkatolske kirke, som netop 

havde magten til at binde åndeligt og verdsligt 

liv sammen ved at gøre det guddommelige kon-

kret nærværende i sakramentet. Taylor bygger her 

oven på Webers klassiske tese om, at Luther med 

kaldstanken tager klosteret med ud i verden. Det 

kristne liv er det verdslige liv og kan kun leves i 

verden. Dermed bidrager reformationen til den 

langstrakte sekulariseringsproces, der tog sin 

begyndelse med tiggerordnernes reformbevægel-

ser. Derfor er reformationen dybest set ekskarna-

torisk frem for inkarnatorisk (Taylor 2007 s. 613-

615). Frem for at lade Gud træde ind og være nær-

værende i verden, presser den i virkeligheden Gud 

ud af verden og det legemlige liv. Reformationen 

bidrager på denne måde til a�ortryllelsesproces-

sen og forbereder dermed også – ganske vist ufri-

villigt – vejen for sekulariseringen.

Med Luthers Lille Katekismus og skriftet Om 

Kristi nadver. Bekendelse er det svært ikke at give 

�iemann ret i sin kritik af Taylor og dermed også 

af vidt udbredte teorier om forholdet mellem 

reformation og den moderne verden. For �ie-

mann er netop den lutherske reformation i aller-

højeste grad inkarnatorisk. Den begrænser ikke 

det guddommelige nærvær til de faktiske nadve-

relementer, men udvider det til netop at gælde 

hele den skabte verden. For �iemann er det for 

Luther netop vigtigt, at Gud er nærværende i 

det ordinære og almindelige. Derfor sker der for 

Luther heller ikke nogen forvandling af brød og 

vin i nadveren. Brød og vin bliver ved med at være 

brød og vin. For kun ved at være almindeligt brød 

og vin kan de bære det guddommelige nærvær, 

der får den enkelte til at se sig selv som omfattet af 

Guds barmhjertighed.

For �iemann hænger Luthers nadverforstå-

else altså tæt sammen med ændringen af synet på 

livet i verden. �iemanns pointe kan yderligere 

underbygges af den tætte forbindelse, som både 

Melanchthon og Luther ser mellem retfærdiggø-

relse og skabelse. Hvis Gud er nærværende, som 

den selvgivende skaber, i verden, så er det verden, 

der bærer Guds sakramentale nærvær. Det er på 
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den baggrund, at �iemann kan tale om Luthers 

sakramentale realisme. Der synes her at ligge en 

væsentlig baggrund for Nikolai Frederik Severin 

Grundtvigs (1783-1872) senere videreudvikling af 

lutherdommen.

Koblingen af den reformatoriske nadverfor-

ståelse med renæssancens natursyn kan iagttages i 

Cranachs berømte alterbillede til slotskirken i Wit-

 |  Renæssancens landskabsinteresse viser sig også i 

reformat  ionstidens alterbilleder. Her ses Cranachs mest 

berømte altertavle fra bykirken Sankt Marien i Wittenberg. 

Nadverfejringen har som det eneste af de fire motiver 

”huller” ud til verden udenfor.
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tenberg. Her er afbildet de tre sakramenter; dåb til 

venstre, nadver i midten og boden til højre. Døbe-

font og nadverbord har samme form og peger der-

med på det fælles anliggende i begge sakramen-

ter: foreningen af mennesket med Kristus. Det 

interessante i denne forbindelse er motivet bag de 

nadverfejrende. Her ser vi nemlig et landskabs-

par ti malet i overensstemmelse med tidens strøm-

ninger. Uanset om Cranach selv har tænkt sam-

menhængen mellem Gudsnærvær i nadver og 

Guds  nærvær i verden, så illustrerer alterbilledet 

ikke desto mindre ganske tydeligt denne sammen-

hæng. Der er en direkte forbindelse mellem fej-

ringen af nadveren og livet udenfor.

Følger vi Luthers nære ven og medarbejder 

Melanchthon, som jo var den, der først formule-

rede den nye teologis betydning for skabelseslæ-

ren, så ser vi, at også han fortsætter med at under-

strege skabelsens godhed. I den allersidste udgave 

af hans Loci, som i 1553 udkommer i en ny tysk og 

i vid udstrækning gennemskrevet udgave, kom-

mer det ganske klar til udtryk, at den guddom-

 |  Luthers forståelse af 

Gudsnærværet omfatter også det 

daglige liv. Dette kobberstik viser, 

hvordan Helligånden i form 

af en due under bordbønnen 

kaster glans over ægteparrets 

simple måltid. Stik af Pieter 

Feddes van Harlingen, -, 

Rijksmuseum, Amsterdam.
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melige majestæt ud af sin store godhed har villet 
åbenbare sig og derfor har skabt alle disse skønne 
værker: himmel og jord, luft og vand, engle og 
mennesker, med det formål, at engle og men-
nesker vil erkende ham, for at han kan med-
dele dem sin visdom og godhed. Såvel skabelsens 
årsag som formål bør man som det første betragte 
(Melanchthon 2002 s. 127). For Melanchthon er 
det alt om at gøre, at Gud netop erkendes som 
den velgørende skaber, der i lyset af evangeliet 
ikke længere er en streng dommer, men en kær-
lig fader. I de latinske udgaver af Loci fra 1535 og 
1543 er der inden artiklen om synden indført to 
artikler om henholdsvis Gud og skabelsen, såle-
des at læren om Gud og om Guds handlen i ver-
den går forud for læren om synden. I den tyske 
version er denne rækkefølge gentaget i selve artik-
len om synden. Skal man ifølge Melanchthon for-
stå, hvad arvesynd er, understreges det i den mere 
kateketisk anlagte tyske version, at man først må 
betragte, hvorfor og hvordan mennesket er skabt 
(Melanchthon 2002 s. 160). Hermed understreger 
Melanchthon på en anden måde den sammen-
hæng mellem menneskets syndighed og den gode 
verden, der bliver karakteristisk for den lutherske 
reformation.

Mennesket som retfærdiggjort synder
Det er muligt at føje endnu et aspekt til %iemanns 
kritik af de førende protestantismeteser. Luthers 
forhold til &loso&en er som bekendt mildest talt 
anstrengt, og han distancerer sig 'ere gange fra 
&loso&en. Han kan i Mod de himmelske profeter 
ligefrem kalde &loso&en for ”Djævelens hore” 
(WA bd. 18, s. 164). Årsagen til Luthers modstand 
mod &loso&en er blandt andet den sammenhæng, 
som lige er beskrevet. Filoso&sk betragtet kan man 
ikke sige to modsatte ting om det samme. Det er 
teologien derimod nødt til at gøre, hvis den over-
hovedet skal kunne formulere sin sag. Derfor må 
&loso&en holdes ude af teologien. Når det drejer 
sig om det verdslige liv i verden, hvor altså det 

kristne liv skal leves, så kan Luther prise fornuften 
som noget næsten guddommeligt.

Luthers mest kendte kritik af &loso&ens tan-
kegang er hans opgør med tanken om, at et men-
neske bliver godt af at gøre gode gerninger. Sådan 
må man ifølge Luther tænke, hvis man følger &lo-
so/en Aristoteles (384-322 fvt.), som om nogen er 
den, der i senmiddelalderen sætter den &loso&ske 
standard. I teologien forholder det sig stik modsat, 
hævder Luther. Først må mennesket være godt, 
derefter bliver gerningerne med nødvendighed 
også gode. Det mener Luther at have 'ere grunde 
til at hævde: For det første vil menneskets bestræ-
belse efter at gøre det gode for at blive et godt 
menneske i sig selv undergrave projektet, da det 
gode netop da ikke gøres for det godes og næstens 
skyld, men for ens egen skyld og derfor ikke hel-
hjertet; for det andet fordi det kun er Guds tilgi-
velse, der kan gøre det onde menneske til et men-
neske, der også over for Gud er godt og retfærdigt. 
Er man under Guds nåde, kan man trygt forlade 
sig på Guds tilgivelse, mens man med større eller 
mindre held og aldrig fuldstændigt forsøger at få 
bugt med synden i eget liv.

Det betyder nu, at den kristne må se på sig selv 
som både synder og retfærdig. Begge beskrivelser 
af det kristne menneske er lige rigtige, og de er 
netop rigtige på samme tid. Fordi mennesket er 
godt på grund af Guds tilgivelse og ikke på grund 
af, hvad det selv gør, kan det nu, ifølge Luther, 
vende sig mod næsten og alene tænke på, hvad der 
er næsten til gavn. Næstekærlighed er ikke læn-
gere et middel til at opnå retfærdighed over for 
Gud, men derimod et mål i sig selv, som menne-
sket, for så vidt som det er en tilgivet synder, er 
sat fri til at forfølge. Derfor kan Luther i Om et 

kristenmenneskes frihed tale om, at de kristne skal 
være Kristusser for hinanden (LSU bd. 1, s. 71). 

Tankegangen er her den, at mennesket i til-
liden til Guds nåde kommer så tæt på Gud, at 
intet kan kile sig imellem. Forstår man målet med 
fromheden i senmiddelalderen som menneskets 
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bestræbelse på gennem forskellige øvelser at nå 

tættere og tættere på Gud, så kan mennesket for 

Luther ikke komme tættere på Gud end i troen 

på ham. Her griber troen selv om Kristus og bli-

ver forenet med ham. Samme forhold gør sig gæl-

dende i nadveren. Her spiser den kristne netop 

den legemliggjorte Kristus. Foreningen mellem 

guddommeligt og menneskeligt er nu fuldkom-

men. Og var det før en væsentlig del af trosøvelsen 

at holde verden på afstand for at komme tættere 

på Gud, så vendes det hele nu på hovedet. For-

eningen med Gud er forudsætningen for menne-

skets handlen, ikke målet. Fordi Gud og menne-

ske er helt forenet i menneskets tro på Kristus, så 

Gud ikke kan komme tættere på, så kommer altså 

også verden tæt på. Det er der, den kristne skal 

virke, og det er der, mennesket også møder Gud.

Da det syndige menneske imidlertid har svært 

ved at gøre noget uden at gøre det for sin egen 

skyld, har Gud ifølge Luther skabt verden såle-

des, at der er bestemte ordninger i den, som tvin-

ger det syndige menneske til at gøre gode gernin-

ger for sin næste: familien og staten er sådanne 

ordninger. Samtidig er det netop her, at det sande 

kristne liv skal leves. Som i nadverens elementer er 

det guddommelige og det ordinære fuldstændigt 

forenede, uden at forskellen mellem det guddom-

melige og det menneskelige ophæves. Forholdet 

mellem guddommeligt og menneskeligt kommer 

 |  Philipp Melanchthon kom til Wittenberg i  og satte 

fra begyndelsen sit præg på det reformatoriske opbrud. Han 

tilsluttede sig helhjertet reformationen og blev Luthers gode 

ven og medarbejder. Samtidig forstærkede han reforma-

tionens forbindelse til renæssancens bibelhumanisme. Hans 

indsats som pædagog og lærebogsforfatter var uvurderlig. 

Hans forskellige udgaver af Loci communes spiller en fort-

sat rolle for forståelsen af luthersk teologi. Dobbeltportræt af 

Luther og Melanchthon, Lucas Cranach den yngre, . årh. 

Privat eje.
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hos Luther blandt andet til udtryk i toregimen-

telæren. Luthers forståelse af ordningerne under-

støtter et statisk og hierarkisk syn på samfundet, 

men har i sig også tendenser, der peger i den mod-

satte retning.

Toregimentelæren som ontologi

Den amerikanske reformations- og retshistori-

ker John Witte Jr. har peget på, at toregimente-

læren med sin skelnen mellem verdsligt og ånde-

ligt har en fundamental betydning og ikke kan 

gengives ved blot at pege på adskillelsen af politik 

og religion. Toregimentelæren er i virkeligheden 

en ontologi, en teori om virkelighedens dobbelte 

natur (Witte Jr. 2002 s. 89-94). Til at begynde 

med udfoldes også denne dobbelthed i forlæn-

gelse af Augustin. Augustin forestillede sig Himlen 

som et samfund, en by. Den himmelske og fuld-

endte stad adskilte sig radikalt fra den jordiske, 

der var ødelagt af menneskets synd. Den kristne 

var på den måde hos Augustin borger i to riger. 

Hos den unge Luther sættes Guds rige og verdens 

rige også skarpt op mod hinanden, så skarpt, at 

Luther kan kalde verdens rige for Satans rige. Det 

efterlader ikke umiddelbart noget særligt positivt 

syn på verden; men dette ændrer sig takket være 

den tætte sammenhæng mellem retfærdiggørel-

seslære og skabelseslære, som Melanchthon var 

den første til at formulere, men som kommer til 

at blive den bestemmende for den lutherske teo-

logi. Den modsætningsfyldte forståelse af verdens 

to riger forandres til en forståelse af Guds dob-

belte styring af verden: dels gennem sit ord, dels 

gennem verdslig magt (Wolgast 2014 s. 398-401). 

Det betyder imidlertid, at også verden har en dob-

belt natur. Den er på en gang verdslig og åndelig. 

Den fungerer på verdslige principper, hvor alt skal 

styres efter princippet om samfundsmæssig gavn 

og nytte. Tømreren skal i sit arbejde først og frem-

mest tænke på at være en god tømrer. Men netop 

som god tømrer udfylder han en del af Guds 

vilje med verden. Ifølge den tyske teolog Hart-

mut Rosenau grundlægges hermed en særlig kri-

sten utilitarisme, der styres efter næstens og ikke 

egen tarv (Rosenau 2011 s. 199-209). Det jordiske 

rige ses dermed ikke længere som kun ondt, men 

som en del af Guds gode skabelse. Wittes udlæg-

ning af toregimentelæren som en ontologi hæn-

ger på denne måde *nt sammen med +iemanns 

 |  Såvel fyrste (t.v. Frederik den Vise) som præst (t.h. 

Martin Luther) må bøje sig for Kristi myndighed. Her ses et 

udsnit fra titelbladet til Luthers Genesisforelæsning fra den 

oprindelige samlede Wittenbergudgave af Luthers latinske 

skrifter. Helt op til begyndelsen af det . århundrede er 

Genesisforelæsningen et af de hyppigst citerede Lutherværker.



102 Reformationen ·  Bind 

forståelse af Luthers sakramentale realisme. Det 

gode liv i verden angribes dog hele tiden af syn-

den, fordi de mennesker, der lever i verden, stadig 

også er syndere. De strukturer, der holder verden 

og samfund sammen, tillægges hos Luther stadig 

større betydning, netop som strukturer, der skal 

befordre det gode liv på trods af menneskets synd. 

Ordningerne, først og fremmest kirke, hushold-

ning og stat, får derfor nu grundlæggende posi-

tiv betydning. De fremmer det gode liv og holder 

menneskets syndige tilbøjeligheder nede.

Luthers skabelsesteologi: 
skabelse som ”stiftelse 
og bevarelse af fællesskab”
Den tætte sammenhæng mellem retfærdiggørel-

seslære og skabelseslære bliver for alvor tydelig i 

Luthers forelæsning over Første Mosebog, Genesis-

forelæsningen fra 1535-1545 (WA bd. 42-44). Wit-

tes forståelse af toregimentelæren som en ontologi 

støttes i den tyske teolog Oswald Bayers læsning 

af Luthers skabelsesteologi. Skabelseslæren er for 

Bayer i virkeligheden en udfoldelse af retfærdig-

gørelseslæren. I både skabelse og retfærdiggørelse 

skaber Guds ord en ny virkelighed. Skabelsens ord 

er for Luther ikke blot et ord, der engang lød i ska-

belsens morgen (1 Mos 1), men et ord, der til sta-

dighed giver verden liv og væren. Evangeliets ord 

genindsætter for Luther det syndige menneske i 

det fællesskab med Gud, som mennesket oprin-

deligt var skabt til. Som mennesket af Gud ret-

færdiggøres uden egen fortjeneste og værdighed, 

således skabes verden også uden at have gjort sig 

hverken fortjent eller værdig til det (se citatet fra 

Den Lille Katekismus). Gud skaber verden med sit 

ord, hvilket for Luther kun kan betyde, at verden 

er Guds ord. Fuglene er gloser i det guddomme-

lige sprog, skriver Luther poetisk i Genesisforelæs-

ningen. På den måde taler Gud til mennesket gen-

nem skabelsen og altid som den, der altid har talt 

først. I Luthers udlægning af skabelsesberetnin gen 

overføres retfærdiggørelseslærens tankegang på 

skabelsen, og Gud fremstilles som den omsorgs-

fulde skaber, der skaber træer og frugter, før men-

nesket bliver sultent, og Eva, før Adam når at 

føle sig ensom. Hele tiden er Gud som skaber et 

skridt forud og skaber det, der er nødvendigt for 

liv i verden. Samtidig må skabelsen forstås som 

en henvendelse til mennesket, som det i sit liv må 

besvare. Derfor kan Bayer sammenfatte Luthers 

forståelse af skabelse som stiftelse og bevarelse af 

fællesskab eller samfund (Bayer 2008 s. 95-119). 

Til forskel fra Augustin er forskellen mellem den 

himmelske stad og det jordiske samfund ikke 

absolut. Gud er til stede i verden og dens livsbæ-

rende og samfundsopretholdende strukturer.

Denne forståelse af verden er to-sidet. På den 

ene side medfører det en afgørende positiv vurde-

ring af det almindelige liv, på den anden side med-

fører det hos Luther, som også Weber så, et statisk 

og traditionalistisk syn på samfundets opbygning 

(Weber 1972 s. 50), som også får Luther til at anbe-

fale fyrsten drastiske skridt mod det, som Luther 

ser som oprør mod samfundets orden. Hovedek-

semplet er her Luthers modstand mod bondeop-

røret, som han netop ser som undergravning af 

samfundets grundstruktur og ikke som kamp for 

basal frihed. 

Luthers trestandslære
Man går imidlertid fejl af Luthers samfundsfor-

ståelse, hvis man i den kun ser den statiske form, 

som den får i lutherdommen umiddelbart efter 

Luther. Luthers samfundsforståelse har netop 

også et indbygget dynamisk element, der til trods 

for sin hierarkiske struktur også indeholder en 

lighedsskabende dimension. I forelæsningerne 

over de tre første kapitler i Første Mosebog gen-

nemgår Luther samfundets tre stænder eller ord-

ninger, kirke, familie og stat, i kronologisk ræk-

kefølge og i forlængelse af tanken om Guds altid 

foregribende omsorg for mennesket (WA bd. 42, 

s. 3-140). Rækkefølgen giver de tre stænder deres 

egen dynamik. Ifølge Luther bestod kirken i Para-
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dis af en lille lund med Kundskabens og Livets 

Træ. Her skulle Adam en gang om ugen være gået 

hen og have takket Gud for de rige gaver, som 

han hver dag modtog. Dermed får Luther sagt to 

ting: For det første er kirken som stedet for kom-

munikationen med Gud sat i verden, før menne-

sket selv er skabt; for det andet er kirken det sted, 

hvor Guds gaver modtages, og Gud anerkendes 

som giver. Familien, husstanden eller ’oecono-

mia’ – Luther bruger forskellige begreber – er for 

Luther stedet for opdragelse, arbejde, produktion 

og handel, det vil sige, i ’oeconomia’ udveksles de 

goder, som mennesket forud har modtaget. Også 

’oeconomia’ er skabt som en på forhånd givet rela-

tion, nemlig i det øjeblik Gud skaber Eva, inden 

Adam overhovedet når at føle sig ensom. Såvel 

kirken som familien hører for Luther Paradislivet 

til, kun staten er i Luthers udlægning skabt efter 

syndefaldet. Således er det statens opgave at værne 

om de to første ordninger. Luther kobler i fore-

læsningen trestandslæren med toregimentelæren 

på den måde, at han anklager romerkirken for at 

misforstå læren om de to regimenter, så de tror, at 

mennesket skal forlade det verdslige liv til fordel 

for det åndelige. Luther vil med sin skelnen frem-

hæve, at det åndelige liv netop leves i det verds-

lige, almindelige og ordinære liv. Blot må menne-

sket ikke søge sin trøst i det verdslige liv. Skal livet 

leves til gavn for næsten, må trøsten alene søges i 

det kommende himmelske liv. Det frisætter ifølge 

Luther mennesket til at spise, drikke, stifte familie 

og deltage i det politiske liv og samle en kirke ved 

hjælp af den kristne lære. Kirken bliver for Luther 

på den måde ramme for den kristnes liv i verden. 

Den er det samfund, hvori den kristne øver sin 

næstekærlighed, for her er Gud så tæt på menne-

sket, at hvad man gør mod en af Guds mindste, 

gør man mod ham (WA bd. 43, s. 11).

Denne positive forståelse af menneskets liv i 

verden modsvares af en forståelse af samfundets 

orden, der for Luther tager højde for, at men-

nesket netop fortsat er en synder, der fortsat må 

høre loven, for at synden kan bekæmpes. Der-

for står ethvert menneske i et befalings-lydig-

heds-forhold. Mennesket må enten adlyde sin 

foresatte eller befale over sine undersåtter. Der-

for kan Luther udlede en hel samfundsorden af 

det $erde af de ti bud: ”Du skal ære din far og 

din mor”. Æren over for forældrene overføres af 

Luther på enhver myndighedsperson i samfundet. 

Denne tydelige hierarkiske forståelse af samfun-

det har imidlertid også en relativerende tendens 

på samme måde, som alle ti bud må ses i lyset 

af det overordnede bud om næstekærlighed. Hvis 

alle myndighedspersoner i virkeligheden varetager 

samme rolle, nemlig husfaderens, så er de i en vis 

forstand funktionelt ligestillede, selv om de står 

på forskellige trin. 

Trestandslærens funktionsorienterede grund-

struktur bærer således på en egaliserende ten-

dens, netop fordi den er funktionelt bestemt. 

Den kommer dog på ingen måde til udbetaling 

i reformationsårhundredet. Efter det første refor-

matoriske opbrud låses den overordnede sam-

fundsindretning snarere fast for de næste århund-

reders vedkommende. Men inden for denne mere 

fastlåste samfundsform får familien som samfun-

dets fundament større og større betydning som et 

tydeligt eksempel på det ændrede syn på livet i 

verden. Og den funktionsorienterede forståelse af 

samfundets ordninger indebærer et forandrings-

potentiale, hvis omfang endnu ikke er udforsket 

tilstrækkeligt.
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