
Havde Luther en 
teologi om Guds rige?



Nej

� ”Guds rige er ikke et centralt begreb i luthersk 
teologi”, (TRE 15,221)

� Paul Althaus
� Oswald Bayer 
� C.F. Wisløff



Fadervor i Luthers store 
katekismus, 2. bøn

� ”Men som Guds navn i sig selv er helligt, og vi 
alligevel beder om, at det må være helligt hos os, 
sådan kommer også hans rige af sig selv uden vor 
bøn. Alligevel beder vi om, at det skal komme til os, 
dvs. at det må være iblandt os og hos os, så vi også 
er en del af dem, blandt hvem hans navn bliver 
helliget og hans rige virker.”

� ”At ’Gud kommer til os’, sker nemlig på to måder, 
dels i tiden ved ordet og troen, dels i evigheden ved 
åbenbarelsen. Vi beder nu om begge dele…”. 



Fadervor
� ”Hvad betyder nu Guds rige? Svar: Intet andet, end 

… at Gud har sendt sin Søn Kristus, vor Herre, til 
verden for at forløse og befri os fra Djævelens magt 
og føre os til sig og som retfærdighedens, livets og 
salighedens konge herske over os mod synd, død og 
ond samvittighed; i den hensigt har han givet os sin 
Helligånd, som gav os dette ved sit hellige ord og 
oplyste og styrkede os i troen ved sin kraft. Derfor 
beder vi nu her for det første, at dette må ske hos os 
med kraft, og at Guds navn må blive således prist 
ved hans hellige ord og et kristeligt liv, at vi, som har 
taget imod det, må blive og dagligt vokse i det, og at 
det hos andre folk må vinde bifald og tilslutning. Vi 
beder om, at det må gå vældigt igennem verden … 
så at vi alle til evig tid må være i hans kongerige, 
som nu er begyndt”.



Guds rige:

1. Den dualistisk baggrund. 
2. Med udgangspunkt i Jesu komme og gerning.
3. Omdrejningspunktet i forløsningen.
4. Som noget, der sætter sig igennem i vore liv ved 

Helligånden
5. Derfor en præsentisk virkelighed. 
6. Noget, der udfolder sig her i verden bl.a. i mission
7. Vækst



En betydningsfuld term
� ”Det vil sige: Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født af Faderen 

i evighed, og tillige sandt menneske, født af Jomfru Maria, er min 
Herre, som har genløst mig fortabte og fordømte menneske, 
erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra døden og fra 
Djævelens magt, ikke med guld eller sølv, men med sit hellige og
dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal 
være hans egen og i hans rige leve under ham og tjene ham i 
evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, ligesom han er 
opstanden fra de døde, lever og regerer i evighed. Det er vist og 
sandt” (Luthers lille katekismus, 2. artikel)

� ”For i mit hjerte hersker denne ene artikel, nemlig troen på Kristus, 
fra hvem, ved hvem og til hvem alle mine teologiske overvejelser
strømmer frem og tilbage dag og nat” (Store 
Galaterbrevskommentar) 

� ”læren om retfærdiggørelsen” 



Latomusskriftet
� Nåden og gaven
� en konge, der har tilintetgjort syndens magt
� ”Men da Guds rige kom, blev dette rige splittet, verdens fyrste 

blev kastet ud, slangens hoved blev knust helt ned til bærmen og
enkelte rester, som det så skulle være vores opgave at udrydde. 
Således blev ganske vist alle kongerne dræbt ved Israels 
sønners indtog i Kanaans land og deres magt knust. Men der 
blev dog en rest af jebusitter, kanaanæere og amoritter tilbage  
… - efter natur og herkomst en del af de folk, der var tilintetgjort, 
men dog underkastet tribut og gjort til trælle. Således har vi, efter 
at vi ved dåbens nåde er kaldet ind i troens rige, fået syndens 
rige i vor magt. Alle dets kræfter er brudt. I vores lemmer er der 
blot nogle rester tilbage. Dem skal vi selv udrydde. Men det vil
ske, når vor David har sat sig på kongesædet, efter at han har 
befæstet sit rige” (Credo s. 117). 



Et rent åndeligt rige?

� Regin Prenter
� Leif Grane
� Guds anderledeshed
� Ordet og troen
� Gerninger – i kald og stand, det helt 

almindelige



De to regimenter 

� Det verdslige regimente som rammen for 
gerninger

� Det åndelige regimente – hjertet og troen
� Kirkens inderste virkelighed usynlig, kun 

synlig i ordet og nådemidlerne
� Faren i at lægge synligheden et andet sted



Luther og  talen om Guds rige i 
dag
� Forskelle
� Kirken et folk
� Helligheden er folkets hellighed
� Kirken som et fællesskab
� ”Derfor beder vi nu her for det første, at dette må 

ske hos os med kraft, og at Guds navn må blive 
således prist ved hans hellige ord og et kristeligt liv, 
at vi, som har taget imod det, må blive og dagligt 
vokse i det, og at det hos andre folk må vinde bifald 
og tilslutning. Vi beder om, at det må gå vældigt 
igennem verden … så at vi alle til evig tid må være i 
hans kongerige, som nu er begyndt.”



Rigets synlige fremvækst

� Ikke denne verdens forvandling
� Men en del af den virkelighed, hvorved 

Kristus træder frem i verden


