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I en andra av två artiklar inför det stora Lutherjubileet 2017 diskuterar Göran Agrell och Peter Strömmer den  
reformatoriska teologins relevans för Svenska kyrkan i dag (den första artikeln publicerades i nummer 20 av 
Svensk Kyrkotidning).

I

Samvetsfriheten och männis-
kovärdet

Om en kristen människas fri-
het

En kristen människa är den friaste herre 
över allting och ingen underdånig.
En kristen människa är den tjänstvilli-
gaste tjänare under allting och alla un-
derdånig.

Tron … förenar själen med Kristus lik-
som en brud med hennes brudgum. … Å 
ena sidan kan den trogna själen tillägna 
sig och berömma sig av allt, som Kristus 
äger … Å andra sidan tillägnar sig Kris-
tus allt, som tillhör själen … Kristus är 
full av nåd, liv och salighet, själen är full 
av synder, död och fördömelse. … Kristus 
får synderna, döden och helvetet, men 
nåden, livet och saligheten blir själens 
tillhörighet.

Vi drar alltså nu den slutsatsen, att en 
kristen människa inte lever i sig själv 
utan i Kristus och sin nästa … i Kristus 
genom tron och i sin nästa genom kärle-
ken. Genom tron rycks hon upp över sig 
själv till Gud. Genom kärleken sänker 
hon sig ner under sig själv till nästan men 
förblir alltid i Gud och hans kärlek.

Att tolka Bibeln och tron

Till den kristliga adeln av tysk 
nation om det kristliga ståndets förbätt-
ring

Man har funnit på att kalla påvar, bisko-
par, präster och klosterfolk det andliga 
ståndet, men furstar, herrar, hantverkare 
och jordbrukare det världsliga ståndet, 
vilket ju är lögn och hyckleri. Dock må 
ingen bli skrämd av detta, och det av föl-
jande skäl: Alla kristna tillhör nämligen i 
verkligheten det andliga ståndet, och det 
!nns ingen skillnad dem emellan … Följ-
aktligen blir vi alla genom dopet vigda till 
präster, såsom Petrus säger i sitt första 
brev [2:9]: ”ni är ett konungsligt präster-
skap och ett prästerligt konungadöme”.



(Det är) en fräckt uppdiktad fabel, och 
de (papisterna) kan inte anföra en enda 
bokstav som bevis för, att det tillkommer 
påven allena att utlä"a Skriften eller 
bekräfta dess utlä"ning … Så var även 
Bileams åsna klokare än profeten själv. 
Talade Gud den gången genom en åsna 
mot en profet, varför skulle han inte fort-
farande kunna tala genom en from män-
niska mot påven?

Friheten i etiken

Om alla ägde tron, behövde vi inte längre 
någon lag, utan var och en skulle av sig 
själv alltid göra de goda gärningar som 
förtröstan på Gud lär honom.

Frihet från kyrkans tvång

Om den världsliga överheten. Hur långt 
man är skyldig att lyda den.

PETER STRÖMMER

Lästips

Om en kristen människas fri-
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