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En skenbar paradox
Rättsväsendet dömer och bestraffar det onda  
(Rom. 13:4) 

Evangelium lär oss att vi inte ska hämnas utan överlåta 
domen åt Gud (Rom. 12:19) 

Alltså måste rättsväsendet stå emot Gud och en kristen 
inte kunna vara en del av det?



Luthers lösning: 2 R-lära
Syfte: att ge en kort introduktion till Luthers tanke med 
de två regementena. 

Upplägg:  
 (1) Idén om Guds två regementen,  
 (2) Den kristnes dubbla medborgarskap.



Luthers lösning: 2 R-lära
Gud styr världen på två sätt: 

Gud styr hedningen genom Svärdet/överheten, 

och den kristne genom Anden och Ordet.



Luthers lösning: 2 R-lära
Definitioner 

Svärd/överhet: All sorts auktoritet i den civila världen; 
dess främsta syfte är att bestraffa det onda och 
upprätthålla ordning. 

Andligt/himmelskt: Den/det som frivilligt har ställt sig 
under Guds ledarskap  

Världsligt/jordiskt: Hela världen. Inte nödvändigtvis det 
onda. 

Lag: Guds goda vilja uttryckt i påbud, med hot om straff 
vid överträdelse.



Två regementen
Bakgrund 

Om den världsliga överheten (VWO, 1523), till prins Johan 
av Saxen. 

Syfte: att lära hur överheten kan vara kristen och 
samtidigt låta Kristus vara Herre. 

Konflikt: ”Gör inte motstånd mot det onda”; 
perfektionsråd. Bergspredikan blir en super-kristendom.



Den kristne behöver inte Svärdet 

”På grund av Anden och tron är de kristnas natur sådan 
att de handlar rätt och väl, bättre än någon lag kan lära 
dem, och därför behöver de ingen lag.” (VWO, 9.) 

Hedningen kan inte styras av Evangelium 

”Förr än du kan styra världen på ett kristligt och 
evangeliskt sätt måste du fylla världen med sanna 
kristna. Och det kommer du aldrig att göra …” (VWO, 11.)

Två regementen



Världen 

Jordiskt regemente 

Alla människor 

(Naturlig) lag – svärd 
Ang. naturlig lag: Wright, Martin 
Luther’s understanding of God’s Two 
Kingdoms, 2010, s. 126-143. 

Kyrkan 

Himmelskt regemente 

Troende kristna 

Evangelium – nåd – 
helig Ande

Två regementen



Överheten i Guds tjänst 

Fallet: den inre rättfärdigheten korrumperas: kaos. 

Styre genom lag: gör det rätta eller bestraffas. 

En dold teodicé: Genom den naturliga lagen och 
Svärdets hot om straff tvingar Gud den orättfärdige att 
upprätthålla en yttre rättfärdighet och fred, utan att göra 
våld på dennes inre frihet.

Två regementen



Auktoritet i sig 

Någonting gott. 

Delaktighet i Guds 
auktoritet. 

Gud verksam i världen. 

Auktoritet i utövning 

Kan utövas rättfärdigt/
orättfärdigt. 

Orättfärdigt utövande 
förtar inte auktor-
itetens rättfärdighet.

Två regementen



För att göra en lång historia kort: eftersom St. Paulus säger att 
makten är Guds tjänarinna, måste dess användande vara tillåtet 
inte bara för hedningar utan för hela mänskligheten. Det vore 
alldeles okristligt att säga att det finns något som tjänar Gud men 
som en kristen ändå inte får lov att utföra, ty ingen är bättre 
lämpad att tjäna Gud än den kristne. (VWO, 18.)

Två regementen



Den kristne i det jordiska regementet? 

Tre stånd: (1) Det dagliga livet, inkl. äktenskap och 
hushåll, (2) Staten, (3) Kyrkan. 

”En kristen människa är den friaste herre över allting och 
ingen underdånig. En kristen människa är den 
tjänstvilligaste tjänare under allting och alla 
underdånig.” (Luther, Om en kristen människas frihet, 
1521.)

Två regementen



Världen 

Jordiska regementet 

Alla människor 

(Naturlig) lag – svärd 

Kyrkan 

Himmelska regementet 

Troende kristna 

Evangelium – nåd

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Världen 

Jordiska regementet 

Alla människor 

(Naturlig) lag – svärd 

Kyrkan 

Himmelska regementet 

Troende kristna 

Evangelium – nåd

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Världen 

Jordiska regementet 

Alla människor 

Naturlig lag – kallelse – 
kärlek – ”nästan” 
Ang. kallelsen: Wingren, Martin 
Luthers lära om kallelsen, 1942. 

Kyrkan 

Himmelska regementet 

Troende kristna 

Evangelium – nåd – 
”inför Gud”

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Världen 

Jordiska regementet 

Alla människor 

Naturlig lag – kallelse – 
kärlek – ”nästan” 

– Nästan behöver dina 
gärningar. 

Kyrkan 

Himmelska regementet 

Troende kristna 

Evangelium – nåd – 
”inför Gud” 

– Gud behöver din tro.

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Världen 

Jordiska regementet 

Alla människor 

Naturlig lag – kallelse – 
kärlek – ”nästan” 

– Nästan behöver dina 
gärningar. 

– Förnuft, fri och aktiv 
vilja. 

Kyrkan 

Himmelska regementet 

Troende kristna 

Evangelium – nåd – 
”inför Gud” 

– Gud behöver din tro. 

– Tro, bunden och passiv 
vilja.

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Jordiska regementets befogenhet 

Ska inte styra det himmelska regementet: ”Vad är 
poängen med att förstärka villolära i hjärtat, även om du 
minskar villoläran till det yttre, om du tvingar människor till 
tystnad eller tvingar dem att låtsas tro [evangeliskt och 
kristligt]?” (VWO, 31.) 

Ska inte tvinga människor till tro:

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Var och en måste, på egen risk, bestämma vad han ska tro, och måste se 
till att han tror rätt. Andra kan inte gå till himlen eller helvetet för mig, eller 
öppna eller stänga dörrarna för mig. Lika lite kan de tro eller inte tro för 
mig, eller tvinga min tro eller otro. Hur han tror är en sak för den enskildes 
samvete, och detta förminskar inte den sekulära regeringens auktoritet. 
Därför bör de nöja sig med att sköta sina egna affärer, och låta människor 
tro vad de kan och vill och ska inte på något sätt använda tvång i dessa 
frågor. Tron är fri och ingen kan tvingas till att tro. Mer exakt, långt ifrån att 
vara något den sekulära makten bör skapa eller påtvinga är tron 
någonting som Gud verkar genom Anden. Därav det vanliga talesättet 
som också förekommer hos Augustinus: ingen kan eller bör tvingas att tro 
något mot sin vilja. (VWO, 25-26.)

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Det himmelska regementets svar 

Passivt motstånd: vi är skyldiga den jordiska överheten 
lydnad och respekt, men bara så långt som vårt 
himmelska medborgarskap tillåter. 

Apg. 5.29: Vi måste lyda Gud mer än människor. 

Villigt lida vad helst som åläggs oss: ”Om han [överheten] 
då tar ifrån dig dina ägodelar och straffar dig för din 
olydnad, välsignad är du, och du ska tacka Gud som har 
ansett dig värdig att lida för hans Ords skull.” (VWO, 29.)

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Dock upplöser det icke stat och familj, utan fordrar eftertryckligt, att de 
skola vidmakthållas såsom gudomliga ordningar och att man inom dylika 
ordningars ram skall öva kärlek. Därför böra de kristna ovillkorligen lyda 
sin överhet och sina lagar, blott dessa icke bjuda något, som är synd, ty då 
böra de mera lyda Gud än människor. Apg. 5. (CA, XVI.)

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Den jordiska fursten 

Får inte lov att uppträda som herre, utan ska betrakta sig 
själv som sina underlydandes tjänare. 

En furste i himlen är en sällsynt raritet.

Den kristnes dubbla 
medborgarskap



Avslutning 

En liberal Luther? 

Kraft till samhällskritik? 

Luther mot Luther: en kristen stat?

Avslutning



Jag berättar inte för världsliga furstar hur de ska leva, utan hur de ska 
vara kristna, hur de ska nå himmelriket. Alla vet att en furste är en 
sällsynt fågel i himmelen. […] Men en sak är jag övertygad om: Guds 
Ord kan inte vridas och vändas för att passa furstar; det är snarare 
furstarna som ska styras av hans Ord. Det är nog för mig att kunna 
påvisa hur det inte är omöjligt att vara både en furste och en kristen om 
än det är svårt och sällsynt. (VWO, 36.)

Avslutning


