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Resumé 
Luthersk kristendom hævdes ofte at indebære en relativering af 

det politiske og stå i modsætning til enhver radikalisering. Det bil-

lede svarer også godt til Luthers egen opfattelse. Men hans lære 

om et kristenmenneskes frihed blev i samtiden tolket som en ra-

dikal politisk utopi. Den faktiske lutherdom udviklede senere et 

konservativt og autoritært syn på det politiske, hvad fx Ernst 

Troeltsch påviste. I det 20. århundrede udartede den lutherske 

lydighedstanke sig til radikal underkastelse under nazismen. For-

klaringen på denne kompleksitet i luthersk kristendoms indstilling 

til det politiske kunne ligge i et særligt begreb om det radikale. 

Denne hypotese bliver i foredraget undersøgt, dels ud fra Luthers 

egen politiske teologi, dels ud fra nyere protestantisk teologi.. 
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