
PROTESTANTISMEN
Varför 1517? 

Varför Luther?



DISPOSITION

Kristenheten har en lång tradition av konflikter
Av teologisk art
Av världslig art

Det fanns flera föregångare till Luther
Luthers insats
Varför lyckades han?



KRISTNA KONFLIKTER
Av teologisk art



HUR DET BÖRJADE

Petrus anses vara den förste biskopen i Rom. 
De som kom efter honom blev kallade påvar (papa=fader)
Fram till 300-talet var de kristna förföljda och många påvar led 
martyrdöden.
År 313 blev kristendomen statsreligion i romarriket. Då började 
katolska kyrkan bygga upp sin position



KYRKAN BILDAS – OCH SPLITTRAS

Konciliet i Nicea 325 (Treenigheten <=> Arianism)
Koncilierna i Efesos 431 och Chalcedon 451 (splittrade kyrkan):

Österns assyriska kyrka (Nestorianer)
  Armeniska ortodoxa kyrkan

Koptiska ortodoxa kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Eritreansk-ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan





ROMERSK-KATOLSKA REFORMER

Gudstjänstordning fastställdes av Gregorius den store
Klosterväsendet samlade teologiskt vetande och gav så småningom 
upphov till universitet
1225-1274 levde Thomas ab Aquino, allmänt betraktad som den 
främste av de romersk-katolska teologerna 



KRISTNA KONFLIKTER
Av världslig art



KYRKOSTATEN

Från början hade kyrkan mark i 
Latien. 
Påven hjälpte Pippin den lille att 
besegra merovingerna och Pippin 
hjälpte påven mot langobarderna 
Kyrkostaten var den världsliga stat 
som påven styrde över 752 till 1870.



PÅVEN OCH KEJSAREN

Karl den store (742-814) erövrade och kristnade stort sett hela 
Västeuropa.
Som tack blev han av påven Leo III utnämnd till ”den store och 
fredsbringande kejsaren av Rom”
Genom grundandet av Kyrkostaten år 756 blev påven även världslig 
furste men samtidigt länstagare åt kejsaren
Hela medeltiden präglas av strider mellan påven och kejsaren, tex. 
kejsarnas motpåvar



AVIGNON

Påven hade sitt säte i Avignon från 1309-1377. 
Den franske kungen Filip IV tog kontroll över Katolska kyrkan, 
troligen provocerad av en konflikt om kyrkoskatten 
Flyttade påvedömet från Rom till Avignon och utsåg själv franska 
kardinaler till påvar. 
Påvedömet var svagt under denna tid och beroende av olika 
världsliga makthavare. Genom skickliga förhandlingar och 
realpolitik hade den franske kungen lyckats övertala påven att flytta 
till Avignon



PÅVARNA TILL ROM

Både den heliga Birgitta och Katarina av Siena tjatade på påven att 
han skulle flytta tillbaka till Rom och 1377 gjorde han det.
Under 1400-talet förfaller kyrkan mer och mer
Påvarna blir världsliga potentater och alltmer omoraliska.
Kyrkan kom mot slutet av medeltiden att äga ca ⅓ av Europa



STORA VÄSTILIGA SCHISMEN



NÅGRA PÅVAR
Under medeltiden



GREGORIUS DEN STORE

Påve mellan 590-604
Utformade lärorna om boten, 
mässoffret, skärselden, helgonens 
förböner och relikernas undergörande 
kraft.
En kyrkofader
Var sträng mot avvikare
Anses ha infört den gregorianska 
kyrkomusiken



INNOCENTIUS III

Påve 1198-1216
Uppmuntrade korståg
Var mycket aktiv i det politiska spelet 
i Europa
Till- och avsatte kungar och kejsare
Grundade universitet
Påvedömet står nu på sin högsta 
politiska makt



CLEMENS VI

Påve 1342-1352
Sanktionerar 1343 avlaten. 
Det innebär att kyrkan utlovar 
mildring eller befrielse från 
syndastraff i detta livet eller i 
skärselden
Genom att exempelvis skänka pengar 
till kyrkan kunde man erhålla 
avlatsbrev, en skriftlig försäkran om 
avlat.



CALIXTUS III

Påve 1455-1458
Den förste av Borgia-släkten
Fick till stånd ett korståg mot 
turkarna
Hans pontifikat har kritiserats för 
nepotism
Bla. blev hans morbror kardinal och 
sedermera påve (Alexander VI)



ALEXANDER VI

Påve 1492-1503
Ökänd för sitt liderliga leverne och sin 
nepotism
Far till Cesare Borgia
Levde i öppet förhållande med sin 
älskarinna och hade flera barn



LEO X

Påve mellan 1513-1521
Son till Lorenzo di Medici
Var en stor slösare; han förslösade tre 
påvars förmögenhet: sin företrädares, 
sin egen och sin efterträdares.
För att skaffa pengar bedrev Leo X 
handel med avlatsbrev.



REFORMRÖRELSER
inom katolska kyrkan



KATARER

Många sekter med dualistisk grundåskådning, vilka på 1000-talet 
började utbreda sig i Europa.
Dualistisk innebär att man tror på både en god och ond Gud som 
kämpar med varandra
Den gode guden hade sänt Jesus i en skenkropp för att lära 
människorna vägen till frälsningen. Denna väg innebar materiens 
övervinnande, försakelse av alla jordiska ägodelar och njutningar



MYSTIKER

Bernhard av Clairvaux (1091-1153)
Katarina av Siena (1347-1380)
Mäster Eckhardt (1260-1328) 
Theresa av Avila (1515-1582)
Dag Hammarsköld
K G Hammar
Alla hade uppenbarelser, mediterade och hade inflytande på kyrkan



VALDENSER

Ett gammalt kristet samfund med ursprung från första århundradet 
då Nero drev ut kristna från Rom
Pierre Valdes en köpman från Lyon död ca 1218, började läsa 
evangelierna och greps av idealet om Jesu efterföljd i fattigdom och 
vandrarpredikan
Han sålde allt, översatte evangelierna till franska och predikade för 
de fattiga
Rörelsen lever kvar än i dag, och är den största icke-katolska kyrkan 
i Italien



VALDENSER ÅSKÅDNING

I stället för medeltidens mystik kom pliktidealistens opposition 
mot katolicismens sedliga utväxter, stödd av träget bibelstudium. 
Detta bibelstudium innebar att Bibeln var Guds lag, efter vilken 
livet skulle regleras. 
Denna biblicism var det egentliga originella hos valdenserna, och 
blev den också ett starkt centrum som gav den större 
motståndskraft än någon annan medeltida sektrörelse och som 
banade väg för en ny religiös princip.



JOHN WYCLIFFE

Wycliffe (1324-1384) vann stor anslutning genom att förkunna ett 
radikalt fattigdomsideal och angrep påven och den kyrkliga 
hierarkin för deras samlande av rikedom. 
Wycliffes huvudtes var att Gud inte har delegerat någon makt till 
påven eller kyrkan, varav följer att påven inte kan betraktas som 
Kristi ställföreträdare. 
Vidare hävdade Wycliffe att Bibeln är fullt begriplig för vem som 
helst och inte behöver någon klerikal uttolkning.



HUSITER

Jan Hus (1369-1415) från Böhmen
Han tog upp Wycliffes idéer men var 
inte lika radikal
Höll ljungande straffpredikningar mot 
det tyska prästerskapet i Böhmen och 
den politiserade påven
Blev bränd på bål 1415
Husitkrigen höll på hela 1400-talet 
men gick sedan upp i protestantismen



ERASMUS AV ROTTERDAM

Levde 1466-1536. 
Erasmus försökte förena den kristna tron med antikens bildning. 
Utgav Nya Testamentets grekiska text parallellt med en ny latinsk 
översättning år 1516
Hans kritik av kyrkliga missförhållanden och religiös förflackning 
beredde vägen för reformationen.
 När Luther angrep viljans frihet kom det dock till en brytning 
mellan dem



ZWINGLI (1484-1531)

Mycket lärd, läste Bibeln på 
originalspråket
Tog avstånd från celibatet
Gick mot kyrkans girighet, tionde 
skulle vara frivilligt
Tog till en början avstånd från Luther



LUTHER
Protestantismens uppkomst



LUTHER (1483-1546)

Pappan ville han skulle bli jurist. Han 
fullbordade sin utbildning och gick 
därefter i kloster.
Han fastade, bad, biktade, späkte sig 
men var fortfarande förtvivlad
Hans chef, Johann von Staupitz, 
beordrade honom att göra akademisk 
karriär
1512 blev han teologie doktor



PETERSKYRKAN

Påven Julius II började bygga Peterskyrkan. 
Han rev den gamla basilikan från Konstantin den stores tid. 
Kyrkan blev dock inte färdig under Julius levnad och 1515 blev Leo X 
ny påve. 
Leo X var en stor slösare och för att skaffa pengar utfärdade han 
massor med avlatsbrev



AVGÖRANDE GNISTAN

År 1516 kom dominikanmunken Tetzel till Wittenberg för att sälja 
avlatsbrev
”Så snart penningen i kistan klinga, så ska själen ur skärselden springa”
Många präster och lärda blev upprörda
Den 31 oktober 1517 skrev Luther till ärkebiskop Albrecht av Mainz 
och protesterade mot försäljningen av avlatsbrev. I brevet bifogade 
han även sin Martin Luthers disputation på ämnet Avlatsbrevens makt 
och verkan (De 95 teserna) 



DE 95  
TESERNA



LUTHERS LÄRA

Frälsning följer inte av goda gärningar 
utan är en fri gåva av Gud som endast 
åtnjutes av nåd genom tro
Bibeln är enda källan för gudomligt 
uppenbarad kunskap
Människan kan endast lära sig något 
om Gud genom skriften och genom 
att tro



DE 95 TESERNA

1. Vår Herre och Mästare Jesus Kristus sa "Omvänd er, osv" och 
menade att de troende skulle leva hela livet med omvändelse och 
bättring.
2. Det föregående ordet är missförstått ifall det används om 
sakramental omvändelse (dvs., bikt och bot, som administreras av 
prästerna).
3. Men det betyder inte enbart inre ånger. Sådan inre omvändelse är 
värdelös om den inte utåt leder till dödande av köttet.
4. Alltså fortsätter straffet lika länge som hatet mot jaget (det är den 
sanna inre bättringen), det vill säga till vårt inträde i himmelriket.

Kort sagt: All frälsning 
kommer av Guds nåd, inte 

av mänskliga handlingar



DE 95 TESERNA

5. Påven har varken viljan eller makten att efterskänka några andra 
straff än de som han har fått delegerat, antingen genom sin egen 
handlingsfrihet eller av kanonisk lag.
8. Kyrkliga bestraffningar påverkar endast de levande och enligt 
kyrkans stadgar bör ingenting åläggas de döende.
10. Okunniga och onda är de präster som, av de döende, tilldelar 
kyrkliga botgöringar även för skärselden.
12.Förr kom den kyrkliga boten inte efter, men innan absolutionen, 
och gavs som test av sann ånger.

Kort sagt: Påven eller 
präster kan inte ge 
gudomlig förlåtelse



DE 95 TESERNA

32. Den som tror att han kan vara säker på sin frälsning därför att han 
innehar ett avlatsbrev, kommer liksom sina lärare att drabbas av evig 
fördömelse.
37. Varje sann kristen, oavsett om han lever eller är död, har del i alla 
Kristi och kyrkans välsignelser, och denna delaktighet skänker Gud 
honom även utan avlatsbrev.
40. Den som uppriktigt ångrar sig, vill bli straffad och älskar straffet. 
Men det frikostiga utdelandet av avlater gör människor likgiltiga och 
får dem att hata straffen. Åtminstone ligger det nära till hands att de 
gör det.

Kort sagt: Avlatsbrev ger 
ingen frälsning



DE 95 TESERNA

67. Avlaten, som avlatspredikanterna högljutt prisar som en utomordentlig 
nåd, kan förvisso sägas vara utomordentlig när det gäller att tjäna pengar.
82. Till exempel: Varför utrymmer inte påven skärselden enbart för den 
heliga kärlekens skull och på grund av den djupa nöd som själarna där 
befinner sig i, vilket vore ett verkligt sunt skäl, eftersom han ju friköper 
otaliga själar därifrån för usla pengars skull, pengar som ska användas till 
att bygga en kyrka, vilket är ett mycket tunt skäl.
86. Eller: Varför bygger inte påven, som i dag är rikare än den rikaste 
Krösus, åtminstone denna enda kyrka, Peterskyrkan, för sina egna pengar 
i stället för att ta pengarna från fattiga troende?

Kort sagt: Handeln med 
avlatsbrev är bara ett sätt 

att få in pengar



VAD LUTHER FÖR TYP?

Han var intensiv och engagerad, alltid 
all-in!
Han var envis och hade stort 
rättspatos
Han var intelligent, flitig och hade 
mäktiga vänner
Han var modern i och med att han 
använde boktryckarkonsten





RESULTATET
Varför gick det som det gick?



LUTHERS TROSLÄRA

Alla människor är syndare av naturen och endast Guds nåd, som 
inte kan förtjänas, kan göra dem rättfärdiga. 
Att se mässan som ett offer var avgudadyrkan. Istället är den en 
gåva, som hela församlingen med tacksägelse ska ta emot
Han förkastade också tron på helgonen och klosterväsendet



LILLA KATEKESEN

Undervisningen var väldigt viktig och 
därför skrev han sina katekeser
Lilla katekesen kom att få ett mycket 
stort inflytande
Men hans lära radikali-serades av flera 
andra, som så småningom blev 
frikykor. Men det är en annan historia





VAD LEDDE REFORMATIONEN TILL

Augsburgska bekännelsen 1530, en bekännelse-skrift utformad 
främst av Melanchthon
Schmalkaldiska artiklarna 1537, författade av Luther avsedda att ” 
uppställa och sammanföra artiklar i vår lära, så att vi eventuellt 
kunde förhandla om i vad mån vi kunde göra eftergifter för de 
påviske och vid vilka punkter vi ovillkorligen måste fasthålla.”



VARFÖR LYCKADES LUTHER?

Han försåg den världsliga makten med möjlighet att reducera 
kyrkans makt och inflytande (t.ex. Gustav Vasa som drog in massor 
av kyrkans egendomar). Därför beskyddade t.ex. Fredrik III honom
Han använde sig av boktryckarkonsten för att sprida sina läror
Han var trots allt inte alltför radikal, men försåg allmänheten med 
en andlighet som inte katolska kyrkan kunde göra



VARFÖR BARA NORRA EUROPA?

Furstarna i norra Tyskland stödde Luther, medan påvarna hade 
släktingar (Borgia och Medici) i Italien och Spanien
Kejsaren och påven var ständigt i strid med varandra sedan 800-
talet. Luther passade utmärkt bra in i denna maktkamp
Som kulminerade i 30-åriga kriget
Men det är en annan historia det med!



ALDRIG HAR SÅ MÅNGA 
MORD BEGÅTTS SOM I 

BARMHÄRTIGHETENS NAMN!


