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Martin Luther Svend Andersen Hent PDF Om verdslig øvrighed er Martin Luthers vigtigste skrift om
forholdet mellem kristendom og politik. Her fremstiller han sin berømte sondring mellem de to regimenter,

det åndelige og det verdslige. Dermed lægger han op til en klar opdeling mellem kirke og
stat.  Toregimentelæren betyder dog ikke en fuldstændig adskillelse af religion og politik for Luther.

Tværtimod har den kristne i sin tro et særligt grundlag for at involvere sig i det politiske, fordi den kristnes
virke er præget af næstekærlighed og dermed er orienteret mod det menneskelige fællesskab. Luthers

opfattelse er, at politik ikke kan bruges til at gøre mennesker kristne med, men kristne mennesker bruger
politik til at gavne andre.  Bogen rummer foruden Luthers tyske tekst og den nye danske oversættelse også en
historisk introduktion og en indføring i selve tankegangen, og den giver således et godt grundlag for at forstå

den aktuelle diskussion om forholdet mellem religion og politik i et land med luthersk tradition.
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