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ŻYCIE MARCINA LUTRA
ODCINEK 9: Krew, krew, krew
ARKUSZ 18: LUTER I POLITYKA

Czy chrześcijanie powinni angażować się w politykę?
Czy powinni bezwarunkowo służyć państwu, czy raczej stawiać opór złej władzy zwierzchniej – w ostateczności również siłą? A czy państwo może mieszać
się w sprawy kościelne? Marcin Luter musiał zmierzyć się z tymi pytaniami. Szczególnie palące stały
się one w związku z wojną chłopską. Różne grupy
domagały się od Lutra, by zajął stanowisko w ich
sprawie i stanął po ich stronie (por. arkusz 17). Konfrontacja Lutra z tą tematyką doprowadziła do tzw.
nauki o dwóch władzach (dwóch regimentach).
1
Czy chrześcijanie mogą wykonywać wszystkie zawody? Przedstawcie swoje argumenty.
2
Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie nauki o dwóch regimentach. Zapoznajcie się z tekstem i podkreślcie najważniejsze informacje. Co kierowało Waszym wyborem? Czy są jakieś fragmenty w tekście, które budzą
Wasze wątpliwości?

Istnieją dwa regimenty (dwie władze) Boże: W regimencie duchowym Bóg działa bez przemocy w duchu ewangelii, budząc wiarę, udzielając odpuszczenia, pocieszając i uwalniając ludzi. Tutaj chrześcijanin dobrowolnie służy bliźniemu. Jednak ponieważ nie wszyscy
ludzie są chrześcijanami, a nawet chrześcijanie nie zawsze postępują zgodnie z miłością
bliźniego, w świeckim regimencie Bóg ustanowił państwo i jego porządki. Państwo ma za
zadanie egzekwować przestrzeganie prawa i zapewniać pokój – w ostateczności również
siłą. W ten sposób Bóg chroni świat przed chaosem i wskazuje ludziom ich błędne postępowanie. Te dwa regimenty należy rozróżniać: Tak samo jak w regimencie duchowym
nie ma miejsca na przemoc, tak regiment świecki nie może funkcjonować na zasadach
ewangelii.
Chrześcijanie powinni angażować się w obszarze świeckim, sprawować urzędy polityczne
i sprawiedliwie korzystać ze związanej z nimi władzy. W związku z tym niekiedy muszą łamać chrześcijańskie przykazania i np. używać przemocy. Chrześcijanie w obszarze świeckim mają okazywać posłuszeństwo i akceptować, że władza zwierzchnia została ustanowiona przez Boga i jest konieczna. Przemoc jest uzasadniona, by chronić Boży porządek.
Państwa totalitarne należy jednak odrzucać, ponieważ przekraczają swoje kompetencje
i stawiają siebie w miejscu Boga. W takim przypadku chrześcijanin nie jest zobowiązany
do posłuszeństwa, jednak może bronić się „tylko językiem” (słowami), a nie czynami.
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Każdy człowiek niech będzie poddany zwierzchnim władzom. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby
od Boga. Te zaś, które są, ustanowione są przez Boga. (List do Rzymian 13,1) – wyjaśnijcie, jak rozumiecie ten
fragment, zapoznajcie się z jego kontekstem, podyskutujcie na ten temat.
4.
Luteranom wielokrotnie zarzucano, że są posłuszni państwu i zbyt mało krytyczni wobec niego. Wyjaśnijcie
ten zarzut i podajcie przykłady wydarzeń w historii, jeżeli takie znacie.
5.
Co wiecie na temat aktualnych relacji pomiędzy państwem i Kościołem (w tym Ewangelicko-Augsburskim)
w Polsce? Na ile aktualną sytuację można uważać za konsekwencję myślenia Lutra?
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