


ESSAY / Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi ved Københavns Universitet 

I 2017 er der gået 500 år, siden Martin Luth er 
slog sine 95 teser mod afladen op på kirkedøren 

i Wittenberg . 
Hvad har Luther betydet for os herhjemme? Her 
er nogle eksempler, der viser, at reformationen 
havde langtrækkende betydn ing ikke bare for 
kirken, men også for samfundet og dets bærende 
værdier. For reformationen havde både et kirkeligt 

og et kulturelt program. 

Reformationen som en kirkelig revolution 
• Luther gjorde op med pavedømmet som magt
institu tion og sagde, at evangeliet kun kan mod
tages i frivi ll ighed . Kirken er ikke en tvangsmagt. 
" Alene ved ordet, ikke ved magt! ", lød mottoet. 

• Kristendommen skal derfor kunne forstås af 
både skomageren og skoledrengen. Derfor over
satte Luther Bibelen t il samtidens tyske falkesprog. 
Han lavede også katekismer, så kristendommen 

kan forstås af alle, også af barnet. 

• På samme måde begyndte Lu ther at digte 
salmer, og brugte tidens kendte folkeviser. Førhen 
va r det mest munkene, der sang på latin . Men 
efter reformationen blev evangeliets budskab 
sunget ind i de reformatoriske menigheder -

på fo lkesproget. 

• Teolog isk gjorde Luther op med den tanke, at 
mennesket kun bliver accepteret af Gud, hvis det 
gør et bestemt mål af gode gerninger. Luther sagde, 
at det alene er menneskets tro og til lid til Kristus, 
der er centrum i kristendommen. Så skal alle de 

gode gerninger nok følge efter af sig selv. 

• Luther gik derfor imod opdelingen af mennesker 

i mere eller mindre hell ige. Hell ig (i ordets gode 
forstand) bliver man alene ved troen, dvs. ved at 
lade sig se af Guds kærlige ansigt og dermed åbne 

sig for Gud. Alligevel bliver vi ved med at v re 
syndere, dvs. selvcentrerede, lige så længe vi lever. 

"Vi er både retfærdige og syndere" . 

• Tro, håb og kærlighed kan man ikke måle og 
veje. Kirken er der, hvor tro, håb og k rlighed er. 
Kirken er derfor båret oppe af almindelige men
nesker. Enhver kristen er derfor pr st (d t almene 
præstedømme). Gud taler gennem sit ord til ethvert 
menneskes samvittighed, og udfordrer dermed den 
enkeltes samvittighed og skønsevne - også selvom 
vi bliver ved med at tage fejl i vore b slutninger. 

• I sidste ende skal troens tillid rettes mod Gud 
alene. Gud har ikke brug for vores gode gerninger 

Det har ti l geng Id vores næste, dvs. d t med

menneske, d r har brug for vores hJ lp. 



'' fro, hab oq kærlighed 
kan rricir, ikke male oq vcw 
K1r1<en pr der, hvor ~ro, 
hab og ~ ær 1gned er ,, 

Kort sagt: Ethvert kristenmenneske skal acceptere 

at være accepteret af Gud, uanset hvor uaccept

able vi måtte være i os selv. Herudfra opnår men

nesket friheden til at være alle andres tjenere . 

Reformationens kulturelle og sociale program 
• Det er i hverdagslivet, at næstekærligheden 
ska l leves. Ethvert menneske er kaldet af Gud ti l 

at gøre det, man nu skal (i "ka ld og stand") for at 
få kærligheden i omløb blandt mennesker. I Guds 

øjne er det ikke finere at være konge eller biskop 
end at være markarbejder eller tjenestepige . 

• Forældre er kaldet til at tage sig af deres børn, 

og ægteskabet er ikke det næstbedste i forhold til 
at være munk eller nonne. Det er bedre at være 

mor og far end at være munk og nonne. Familien 
er nemlig kærlighedens planteskole. 

• Fordi kirken ikke skal være en verdslig magt

institution, ska l kirken overlade samfundets styr

ing til konger, fyrster, og borgmestre - i dag vi lle 

vi sige til de folkevalgte politikere. Til gengæld 

skal konger og folkeva lgte politikere drage om

sorg for de fattige og syge, for skolen - Ja for 

hele almenvellet. 

• Dermed medførte reformationen en sekulariser

ing af samfundslivet: Kravet om næstekærlighed 

er ikke bare en opgave for den kristne, men for 

alle mennesker. Samtidig er samfundet nødt til at 

bruge magt (fx skattevæsen, politi og mil1t r) for 

at holde ondskaben nede. 

• Men samfundet kan ikke leve på magtanvend

else alene. Samfundet skal skabe en kultur med 

institutioner, der sørger for de fattige, syge, 

gamle og unge. Alt dette var for Luther en religiøs 

pligt for kongen og borgmestrene. De står her 

til regnskab over for Gud . Det skal kirken, om 

nødvendigt, minde politikerne om. 

I utlicr 101 nt~ nu 
I >d .ild 1:,llkj""l"l.i, 11·,11n1h,·1g 'Ol<, 

• Skolegang hører med til samfundets vigtigste 
forp ligtelser - lige fra folkeskole til universitet . 

Skolen skal naturligvis sørg for n lang r kke 
færdigheder (til at begynde med særligt læsef r
dighed n), men skal ogs uddanne til livets kol 

- på r formationstid n også til det k1 istne liv, ja til 
det evige liv. 

• Storfamilien (dengang t produktionsst d) og 
skolen (der først i 1814 bliver for alle) bliver dermed 

et slags tredje rum m llem det verdslige og det ånde

lige område. Hverdagslivet I hus og skole dreJer sig 

om det gode liv, d r på en gang er noget meget 

verdsligt (dygllggørel e) og noget meget ndeligt 

(at blive et helt menneske, d r har omsorg for 

andre end sig selv) 

Hill roe.I Provsti 5 



Kort sagt: Med reformationen får vi på en gang 
en sekularisering af samfundet og en ny ide om, 
hvordan et samfund bedst hænger sammen. Refor
mationen bygger her på en tredeling af samfundets 
opgaver: Kirken skal ikke have magt over samfun
dets institutioner, men være frihedens og evange
liets sted . Øvrigheden bliver ti l gengæld nødt ti l at 
have magt for at beskytte de svage og opretholde 
en vis orden. Midt imellem har vi huslivet og skolen 
som et folkeligt fællesru m, der drejer sig om at få 
det hele ti l at hænge sammen. Helst gennem frivi l
lighed og lyst. Men også i familielivet og skolen er 
der pligter. Man skal faktisk gøre noget for fælles
skabet , ligesom man skal læse lekt ier. 

6 Reformat1ons1ubllæet 20 17 

En anden hypot ese siger, at reformationen 
skabte grundlaget for demokrat iet, ikke mindSt ved 

· · h d indførat understrege den enkeltes samv1tt1g e · 
elsen af menighedsråd med valgret for alle, også 

· heds
kvinder, blev første gang indført med menig 
rådene i 1903, senere indført ved kommunalvalget 

1908 og t il sidst også ved fo lketingsvalg i 1915· 
De reformatoriske lande har også været de før:. 
ti l at indføre kvindelige præster (1 Danmark 19 

Men også demokratiet har flere ki lder, blan 
oplysningstidens tanker om alle menneskers e 
rettigheder. Den reformatoriske påstand om alles 
lige værdi for Gud skull• først sekularisei es, før 

~har 
der blev enighed om, at alle menn~sker '?'-

lige værdi i det borgerlige samfund., 

' ' Grundtanken er nemlig, 
at reformationen altid 
skal fortsættes ,, 
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