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Onsdag den 18. maj

9.45              Kaffe og rundstykker
10.15  Velkomst

Luthers toregimentelære under kritik 

10.30-11.00  Paul Althaus’ forståelse af Luthers toregimentelære 
 – en tysk misforståelse? 
                      v/ Professor Kurt Christensen 
11.15-12.00 Kritikken af toregimentelæren i nyere amerikansk teologi 
                      v/ Teologisk konsulent Andreas Østerlund Nielsen 
12.00-12.30  Drøftelse 

12.30  Spisning 

Luthers toregimentelære i historisk perspektiv

Toregimentelæren og kirken

13.15-14.00   Opgøret med den magtfuldkomne kirke
 Anliggendet i Luthers adskillelse af de to regimenter 
 v/ Professor Asger Chr. Højlund
14.15-15.00  “Vi taler ikke om kirken som en platonsk stat”
 Luthers tale om kirkens usynlighed - og misbruget af den 
 v/ Professor Harald Hegstad
15.00-15.30  Drøftelse 
15.30-16.00  Kaffe

Toregimentelæren og øvrigheden

16.00-16.45  Det fjerde bud og det første bud
                      Det verdslige regimentes betydning 
 og begrænsning ifølge Luther 
                      v/ Sognepræst Agnete Raahauge 
17.00-17.45  Guds omsorg for det skabte liv
                      Trestandslæren som toregimentelærens  
 nødvendige supplement 
                      v/ Lektor Bo Kristian Holm 
17.45-18.15    Drøftelse 
18.15 Aftensmad

En særlig kristen etik? 

19.30 To standarder?
 Bjergprædikenen og den kristnes liv i verden ifølge Luther 
 v/ Professor Knut Alfsvåg
20.15 Drøftelse 
21.00 Kaffe og samvær

TOrsdag den 19. maj

Luthers toregimentelære i nutidigt perspektiv

9.45 Kaffe og rundstykker

Kirkens rolle i samfundet

10.15-11.00  Efterfølgelse og ansvar for verden
 Dietrich Bonhoeffers aktualisering af toregimentelæren
 v/ Lektor Torbjörn Johansson
11.15.-12.00 Uden sammenblanding, uden adskillelse
 Kirken i det pluralistiske samfund
 v/ Lektor Ulrik Becker Nissen
12.00-12.30 Drøftelse 

12.30  Spisning 
 
13.30-14.15  Det åbne og tolerante samfund
 Toregimentelæren og det pluralistiske samfund
 v/ Lektor Jeppe Bach Nikolajsen
14.15-14.30 Drøftelse

Et kristent land?

14.45-15.15 Et kristent land?
 Sekulariseringen som vilkår og udfordring 
 v/ Biskop Henrik Wigh-Poulsen

15.15-15.45 Et kristent land?
 Pluralismen som vilkår og mulighed
 v/ Sognepræst Niels Nymann Eriksen

15.45-16.15 Drøftelse

16.15 Afslutning og kaffe 



Toregimentelæren er noget af det mest omstridte inden for lu-
thersk teologi.

På den ene side anses den for at repræsentere en farlig 
adskillelse af det åndelige liv fra det konkrete liv i samfund 
og politik. Det var denne lære, der var ansvarlig for den tyske 
kirkes underdanighed under nazismen, og den bærer stadig 
ansvar for det passive forhold til samfundsspørgsmål og den 
rent åndelige indstilling til troen, der præger megen luthersk 
teologi i dag.

På den anden side anses den for at være den afgørende 
nøgle til at forstå kirkens og samfundets rolle også i dag. Uden 
toregimentelæren ender kristendommen med at blive en 
magtfaktor blandt andre i samfundet, der vil søge at gøre sig 
populær ved sine politiske udspil, men forsømmer det, som 
kun den kan gøre, nemlig at sætte mennesket i forhold til Gud 
og dermed også anvise det dets plads i samfundet.

På denne konference spørges: Hvad mente Luther egentlig 
med sin tale om de to regimenter? Hvad var det for en kirke, 
som han så for sig? Hvad var dens rolle i forhold til staten 
og det konkrete liv i samfundet? Og hvad var statens rolle? 
Er denne lære helt så passiviserende, som den ofte opfattes? 

Eller rummer den et potentiale for kirken til at agere i netop det 
moderne samfund uden at miste sin åndelige basis og mål-
sætning?

En række fremtrædende skandinaviske teologer repræsente-
rende forskellige teologiske positioner vil drøfte disse og andre 
spørgsmål på denne konference. Den brede vifte af synpunkter 
skal sikre, at alle udfordres og præsenteres for nye perspekti-
ver.

Konferencen er en del af Menighedsfakultetets markering af 
reformationsjubilæet og står i forlængelse af antologien Na-
tional kristendom til debat og konferencen, der blev afholdt 
i forbindelse med udgivelsen af den. Konferencen henvender 
sig til studerende, menighedsrådsmedlemmer, præster, politi-
kere og alle andre med interesse for kristendom, religion og det 
moderne samfund.

Velkommen!

Asger Chr. Højlund, Jeppe Bach Nikolajsen 
og Thomas B. Mikkelsen
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Lutherske perspektiver

arrangør
Menighedsfakultetet i Aarhus, tlf. +45 8616 6300, www.teologi.dk, mf@teologi.dk
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Pris   
Standard:  875 kr. 
Organisationsansatte: 575 kr.
Studerende med forplejning: 385 kr. 
Studerende uden forplejning: Gratis
Prisen inkluderer kaffe, rundstykker, frokoster, aftensmad samt forfriskninger
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agnete raahauge, sognepræst ved Hørup på Sydals, 
skribent og debattør, redaktør for tidsskriftet Tidehverv.

andreas Østerlund nielsen, teologisk konsulent og for-
midler, skrev missionsteologisk afhandling om blandt 
andet Stanley Hauerwas, arbejder i krydsfeltet mellem 
teologi og praksis.

asger Chr. Højlund, professor ved Menighedsfakultetet, 
skrev afhandling om Luthers retfærdiggørelseslære, 
udgivelser om blandt andet kristologi, teologiske grund-
lagsspørgsmål og Luthers teologi.

Bo Kristian Holm, lektor ved Aarhus Universitet, skrev 
afhandling om Luthers helliggørelsesforståelse, udgi-
velser om blandt andet Luthers teologi, vicepræsident 
for Luther-Akademiet i Ratzeburg.

Harald Hegstad, professor ved Menighetsfakultetet, 
Oslo, skrev afhandling om Leiv Aalen, udgivelser om 
blandt andet ekklesiologi med både kirkesociologisk 
og dogmatisk tilgang, har netop udgivet en lærebog i 
dogmatik.

Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, skrev 
afhandling om Grundtvig og Jakob Knudsen, tidligere 
præst, højskolelærer, leder for Grundtvig-Akademiet på 
Vartov og domprovst.

jeppe Bach nikolajsen, lektor ved Menighedsfakulte-
tet, skrev afhandling om kirkens rolle i et pluralistisk 
samfund, har udgivet en række artikler, to antologier og 
en monografi om emnet, ansvarshavende redaktør for 
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.

Knut alfsvåg, professor ved Missionshøjskolen, Stavan-
ger, skrev afhandling om Luthers teologiforståelse, ud-
givelser om Luthers teologi, etik og grundlagsspørgs-
mål i teologien.

Kurt Christensen, professor ved Menighedsfakultetet, 
skrev afhandling om Paul Althaus’ etik, udgivelser om 
apologetik, postmodernisme og Islam, leder for Center 
for Kristen Apologetik ved Menighedsfakultetet.

niels nymann eriksen, sognepræst ved Apostelkirken 
og ansvarlig for mission- og kulturarbejde i Vesterbro 
sogn, København, skrev afhandling om Kierkegaard.

Torbjörn johansson, lektor og rektor ved Försam-
lingsfakulteten, Göteborg, skrev afhandling om Martin 
Chemnitz, udgivelser om blandt andet efterreformato-
risk teologi og Dietrich Bonhoeffer.

Ulrik Becker nissen, lektor og afdelingsleder for teologi 
ved Aarhus Universitet, leder for Center for Bioetik og 
Nanoetik ved Aarhus Universitet, skrev ph.d.-afhand-
ling om blandt andet Luther og Melanchthon om na-
turlig lov, skrev doktorafhandling om Bonhoeffers etik, 
udgivelser om blandt andet om etik.

medvirKende
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