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1.Inledning  
1.1 Kapitlets uppläggning
I detta kapitel följer en introduktion och bakgrund till min uppsats. För att göra sammanställningen 

stringent är kapitlet ordnat enligt följande uppläggning:

• 1.2 Bakgrund och problemformulering

• 1.3 Syfte och frågeställning

• 1.4 Metod

• 1.5 Material

• 1.6 Forskningsöversikt

• 1.7 Teori

1.2 Bakgrund och problemformulering
I vilken mån människan har en fri vilja och hur denna i så fall ser ut, har varit föremål för 

diskussion under hela filosofins, och kanske också under hela mänsklighetens historia. Olika syn på 

hur människans viljefrihet ser ut leder till olika svar på i vilken mån våra liv är förutbestämda. 

Många filosofer och teologer har skrivit och debatterat om människans fria vilja; två av de mest 

välkända är Aurelius Augustinus (354 - 430 e.Kr ) och Martin Luther (1483 - 1546 e.Kr). 

”Augustinus är västerlandets store teolog och har formulerat frågeställningarna i reformationens 

fråga, den om synd och nåd.”1 Luthers tankar om rättfärdighet genom tro allena skapade en ny gren 

inom kristendomen. 

Man vet att Luther såg Augustinus som en av sina stora inspirationskällor och att han 

systematiskt läst Augustinus sedan 1509, då han var 26 år.2 Men förhållandet mellan Luther och 

Augustinus syn på människans viljefrihet är omtvistat, och olika forskare ger olika svar på i vilken 

mån deras syn på den fria viljan är enhetlig eller inte. Därför är det av intresse att undersöka och 

utreda verkliga likheter och skillnader mellan Augustinus och Luther i deras syn på den fria viljan.

 Det är inte ovanligt att både Augustinus och Luthers Gudsbilder och människosyner 

beskrivs i negativa ordalag, och anses ha förlorat sin relevans för nutidsmänniskan. Därför är det 

också av intresse att pröva om Augustinus och Luthers syn på den fria viljan kan anses vara rimlig 

utifrån den moderna människans perspektiv. Det är dessutom av intresse att undersöka om deras syn 

på den fria viljan är logiskt motsägelsefri och förenlig med kristen tro. Detta leder till följande syfte:

1 Christian Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus. Skellefteå: Artos bokförlag, 1994, 7.
     

2 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 8.
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1.3 Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att jämföra Augustinus och Luthers syn på människans fria vilja och utreda 

vems ståndpunkt som är mest rimlig. Detta ger följande frågeställning: 

Vilka likheter och skillnader finns mellan Augustinus och Luthers syn på människans fria vilja och 

vems position är mest rimlig?

Avgränsning
Uppsatsen utgår från böckerna Om den fria viljan och Om helgonens utkorelse av Aurelius 

Augustinus, och Om den trälbundna viljan av Martin Luther. Anledningen till att jag använder två 

böcker av Augustinus, är att han under sitt liv delvis ändrade åsikt om hur han ser på människans 

fria vilja, vilket dessa två böcker belyser.

1.4 Metod
Syftet med denna uppsats är att göra en jämförelse och rimlighetsprövning av Augustinus och 

Luthers syn på den fria viljan. Att analysera deras syn på människans viljefrihet innebär olika 

svårigheter. Böckerna jag utgår ifrån är skrivna i en annan tid, och de är översatta till svenska. 

Orden kan ha en kontextuell mångtydighet vilket innebär att de kan ha fler än en betydelse.3

Vid en jämförelse av två texter måste dessa tolkas utan möjlighet till traditionella empiriska 

eller naturvetenskapliga mätmetoder. I ett hermeneutiskt synsätt är man medveten om att vi inte kan 

frigöra oss från våra traditioner och betrakta omvärlden på ett absolut objektivt sätt.

Uppsatsens syfte är att göra en jämförelse av Augustinus och Luthers syn på den fria viljan 

och pröva vilken position som är rimligast. Vad som avses med rimlig kan självfallet variera. Det 

som avses med rimligt i min uppsats är att tre olika kriterier uppfylls. Dessa kriterier är:

1. Om den syn på människans fria vilja som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker 

är logiskt motsägelsefria.

2. Om den syn på människans fria vilja som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är 

förenliga med Romarbrevet.

3. Om den syn på människans fria vilja som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är 

förenliga med Darwins evolutionsteori.

                                                                                            

3 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, 55.           4



Det första kriteriet kan kallas ett koherenskriterium, och där prövas om argumenten som presenteras 

är logiskt motsägelsefria.4 Eftersom ett av uppsatsens syften är avgöra om Augustinus eller Luthers 

syn på den fria viljan är rimligast, är det naturligt att undersöka om utsagor i deras argument logiskt 

strider mot varandra och utifrån detta pröva vems position som är rimligast. En godtagbar 

utformning av en troslära skall vara koherent, åtminstone i den bemärkelsen att den är fri från 

logiska motsägelser.5 

Det andra kriteriet kan kallas ett traditionskriterium, där syftet är att pröva om Augustinus 

och Luthers syn på den fria viljan är förenliga med Romarbrevet. Det finns flera anledningar till att 

det är av intresse att göra en prövning utifrån detta bibelbrev. Både Augustinus och Luther (och 

många andra) menar att Skriften, dvs Bibeln, har auktoritet över andra skriftliga dokument. Även 

den moderna vetenskapliga bibelforskningen har utvecklats ur kyrkans bibelstudium i växelverkan 

med andra texttolkande vetenskaper.6 Både Augustinus och Luther hämtar argument från olika 

böcker i nya testamentet, främst från Romarbrevet. Detta är också ett av Paulus mest citerade brev i 

kyrkor över hela världen genom alla tider, och kan därmed sägas ge en god bild av kristen tro. Jag 

kommer därför att undersöka huruvida Augustinus och Luthers tankar om den fria viljan 

överensstämmer med Romarbrevets innehåll och dessutom utreda vems position som är mest rimlig 

utifrån detta brev.

Det tredje kriteriet kan kallas ett integrationskriterium, där syftet är att undersöka om 

Augustinus och Luthers syn på den fria viljan är förenliga med Darwins evolutionsteori. Det finns 

flera anledningar till varför detta är av intresse. Sverige kallas ibland världens mest sekulariserade 

land och i den offentliga debatten förmedlas ofta åsikten om att religiositet är oförenligt med en 

modern världsbild och vetenskap. Ofta tas evolutionsteorin upp som argument för att religionen har 

spelat ut sin roll. Jag kommer därför att undersöka huruvida Augustinus och Luthers syn på den fria 

viljan är möjliga att förena med Darwins evolutionsteori, och dessutom utreda vems position som är 

rimligast utifrån denna teori. 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställning arbetar jag med fem analysfrågor:

1. Hur ser Augustinus respektive Luthers Gudsbild ut?

2. Hur ser Augustinus och Luther på människans tro?

3. Hur ser Augustinus och Luther på rättfärdiggörelsen?

4. Hur ser Augustinus respektive Luthers människosyn ut?  

5. Hur argumenterar Augustinus och Luther för sina ståndpunkter?

4 Grenholm. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning, 303.
5 Ibid, 303.
6 Anders Jeffner, Vägar till teologi. Stockholm: Verbum, 1992, 68.      5



Syftet med analysfrågorna är att hitta likheter och skillnader mellan Augustinus och Luther, och 

därigenom pröva vems position som är rimligast.

De flesta slutsatser Augustinus och Luther drar går att koppla till deras Gudsbild. Därför är 

det av intresse att undersöka vem eller vad de anser att Gud är, och vilka begränsningar 

Gudsbegreppet innebär. Vidare är det av vikt att utreda Guds förhållande till människan, och hur 

Gud hanterar och bemöter ondska. 

Den andra analysfrågan behandlar människans tro. Här är det av intresse att undersöka hur 

Augustinus och Luther förklarar att vissa människor blir troende och andra inte. Detta hänger 

samman med frågan om människan själv kan påverka sin tro, och i det avseendet har en fri vilja. 

Den tredje analysfrågan gäller hur en människas rättfärdiggörelse går till. Här är det av 

intresse att undersöka vad som ligger i Guds händer och vad som ligger i människans. Även detta 

hänger nära samman med huruvida människan har en fri vilja eller inte. 

Den fjärde analysfrågan behandlar Augustinus och Luthers människosyn. Här utreds om de 

själva anser att människan har en fri vilja eller inte. 

Den femte analysfrågan visar hur Augustinus och Luther argumenterar för sina 

ståndpunkter, och var de hämtar sin argument. Då ett av uppsatsens syften är att göra en prövning 

av om deras argumentation är logiskt motsägelsefri, är det följaktligen av intresse att undersöka 

denna fråga.

1.5 Material
Uppsatsens primärmaterial är Om den fria viljan (De Libero Arbitrio) och Om helgonens utkorelse 

(A Treatise On The Predestination of the Saints) av Augustinus, och Om den trälbundna viljan (On 

the bondage of the will) av Luther. Utifrån dessa böcker kommer jag göra en jämförelse och en 

rimlighetsprövning av Augustinus och Luthers syn på den fria viljan. 

I Om den fria viljan av Augustinus, beskrivs ett samtal mellan Augustinus och hans 

samtalspartner Evodius. I samtalet behandlas olika filosofiska problem som Augustinus sedan 

presenterar lösningar på. Boken behandlar bl.a. människans viljefrihet, Teodicéproblemet och Guds 

förhållande till människan.

I Om helgonens utkorelse argumenterar Augustinus för sin syn på människans vilja, 

rättfärdiggörelse och predestination. Boken är åtminstone delvis ett svar till Pelagius (som beskrivs 

närmare under avsnitt 2.3) 
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I Den trälbundna viljan argumenterar Luther för sin syn på Gud, människans viljefrihet, 

predestination och rättfärdiggörelse. Boken är ett svar till Erasmus (som beskrivs närmare under 

avsnitt 3.3)

Då Augustinus och Luther är två av de mest inflytelserika teologerna i kyrkans historia har 

det av naturliga skäl skrivits en hel del om dem. Därför måste det göras ett urval bland 

sekundärmaterialet. 

Till att börja med har jag valt att använda mig av Helgelsens filosofi av Karin Johannesson, 

docent vid Uppsala universitet. Boken ger en bra beskrivning av relevant Lutherforskning, och 

dessutom förhållandet mellan Augustinus och Luther, och deras syn på människans viljefrihet. 

Åter till Gud, trons mönster hos Augustinus av Christian Braw ger en god beskrivning av 

Augustinus teologi, och tar också delvis upp förhållandet mellan Augustinus och Luther. 

Jag kommer också att använda mig av Fredrik Broschés avhandling om Luther, som heter 

Luther on predestination : the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept 

of God. Avhandlingen ger en en utförlig beskrivning av Luthers syn på rättfärdiggörelse och 

predestination.

 Vidare kommer jag också att använda mig av boken Global Luther: theologian for 

modern times, redigerad av Christine Helmer, som ger en god beskrivning av Luthers teologi.

Jag kommer dessutom att använda mig av avhandlingen Fri vilja? av Frank Lorentzon, som 

ger värdefulla bidrag till min undersökning, som också handlar om människans fria vilja.

Förhållandet mellan Darwin och hans syn på fri vilja, människan, ondska och straff beskrivs 

i ett antal olika vetenskapliga artiklar och böcker. En intressant artikel som jag valt att använda mig 

av är ”Evolution, Religion and free will” av Gregory W. Graffin and William B. Provine som 

beskriver förhållandet mellan Darwinism och religion, och i vilken mån dessa är möjliga att förena. 

Den tar också upp hur Darwin ser på människans fri vilja. 

Jag kommer slutligen också att använda mig av Västerlandets filosofi av Anthony Kenny, 

och Kristendomen, en historisk introduktion av Tarald Rasmussen och Einar Thomassen.

1.6 Forskningsöversikt 
Det finns en hel del forskning om Augustinus och Luthers syn på den fria viljan. Intresset för denna 

fråga har varierat under århundradena, men fick i Sverige och Tyskland ett nytt uppsving vid det 

förra sekelskiftet, då Lutherrenässansen och den samtida Kantrenässansen ställde detta spörsmål på 

sin spets. ”Under 1900-talets fyra första årtionden var svensk systematisk teologisk forskning så 

gott som uteslutande inriktad på Lutherforskning.”7 Då min uppsats handlar om Augustinus och 

Luthers syn på den fria viljan är denna forskning av stor relevans för min uppsats. Det finns flera 

7 Karin Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition. Stockholm:Verbum, 2014, 90.         7



anledningar till detta. För det första blir en konsekvens av Lutherrenässansen att intresset för 

förhållandet mellan Augustinus och Luther ökar inom Lutherforskningen. För det andra framträder 

där en delvis ny syn på Luthers förhållande till tron, då man menar att i tidigare Lutherforskning har 

tron i allt för stor utsträckning endast ansetts vara en personlig angelägenhet.8 För det tredje ger bl.a. 

professor och biskop Arvid Runestams forskning värdefulla nycklar till att förstå Luthers syn på 

människans viljefrihet i förhållande till hans övriga teologiska teori. Andra viktiga svenska aktörer 

under denna tid är exempelvis Gustaf Aulén, Anders Nygren, Ragnar Bring och Axel Gyllenkrok. 

Lutherrenässansen växte fram och utvecklades genom en kritisk och konstruktiv dialog 

mellan tyska och svenska teologer. Den tyska renässansens mest namnkunniga representanter är 

Karl Holl, Emanuel Hirsch och Rudolf Hermann. Även deras forskning är av stor vikt för min 

uppsats. I Holls efterföljd eftersträvar nämligen Lutherrenässansens teologer en förnyad förståelse 

av rättfärdiggörelsens ursprungliga mening, och dessutom utarbetar flera av Lutherrenässansens 

företrädare viktiga bidrag till förhållandet mellan kristen tro och etik.9 

Även finländska teologer har bidragit med värdefull forskning om Luther. Bland dessa kan 

Tuomo Mannermaa nämnas, som menar att Luthers frälsningslära ligger närmare den ortodoxa 

kyrkans doktriner än vad man tidigare ansett.

 Av Ragnar Holte, som också intresserat sig för både Augustinus och Luther, är både Luther  

och Lutherbilden, en kritisk granskning, och doktorsavhandlingen Beatitudo och sapientia: 

Augustinus diskussion med antika filosofer om människans livsmål av intresse för min uppsats. 

Vidare har Christian Braw skrivit viktiga bidrag om Augustinus syn på den fria viljan, och 

hur Luther påverkats av honom. Av dessa är redan nämnda Åter till Gud, Trons mönster hos  

Augustinus som har sin upprinnelse i avhandlingen Bücher im Staube, av vikt för min uppsats. Även 

artikeln ”Predestination as an exegetical question” av Lamar Eugene Cooper äger också relevans, då 

den tar upp Augustinus syn på predestination, fri vilja och determinism med Bibeln som 

utgångspunkt. 

Också om relationen mellan Augustinus och Luther har det forskats en del. Deras relation är 

omtvistad och exempelvis Tuomo Mannermaa, Arvid Runestam och Rudolf Hermann är inte eniga 

om i hur stor utsträckning Luthers helgelseuppfattning skiljer sig från Augustinus.10 

Därför är det av intresse att söka utreda vilka likheter och skillnader som verkligen finns 

mellan Augustinus och Luther i deras syn på den fria fria viljan. 

 Trots att både Augustinus och Luther spelat stor roll för eftervärlden och samhällets 

utveckling, är det inte ovanligt att deras teologier och människosyner beskrivs som ålderdomliga 

och sakna relevans för den moderna människan. Därför är det dessutom av intresse att pröva om 

8   Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 90.
9   Ibid, 92.
10 Ibid, 25.      8



Augustinus och Luthers syn på den fria viljan kan anses vara rimliga utifrån den moderna 

människans perspektiv, oavsett om man är kristen eller inte. Detta är anledningen till att jag i min 

uppsats kommer att pröva om deras syn på den fria viljan är logiskt motsägelsefri, förenlig med 

Romarbrevet, och förenlig med Darwins evolutionsteori.

1.7 Teori
 Determinism och kompatibilism
Människan har sannolikt i alla tider funderat på om vi har en fri vilja eller inte. Det är inte bara 

teologer som Augustinus och Luther som har intresserat sig för detta, utan frågan har behandlats av 

Aristoteles, Hobbes och mängder av andra filosofer och tänkare.

Den frihet som behandlas av Augustinus, Luther och Hobbes är den vardagliga frihet som 

människor kan ha mer eller mindre av, och som hotas av olika former av begränsningar, eller tvång. 

En människa kan endast sägas vara fri om hon handlar och kan handla som hon vill, inte av tvång.  

Determinismen är en filosofisk inriktning där man menar att allt som någonsin händer är 

orsaksbestämt, även människans känslor, tankar och beteenden. Determinismen finns i en lång rad 

olika formuleringar, och är en hypotes som har utövat stor lockelse på olika människor, även på 

Augustinus och Luther. Drar man determinismen till sin spets kan man säga att människans fria 

vilja är en illusion, eftersom det är andra redan givna villkor som gör att vi i en specifik situation 

handlar på ett visst sätt. Luther utrycker det som att människans vilja är ”trälbunden under det 

onda”.  

En konsekvens av determinism är att en människas agerande alltid orsakas av ett yttre eller 

inre tvång, även om vi inte vet om det. Ett yttre tvång kan vara Gud, men också olika naturlagar. 

Man behöver alltså inte vara troende för att tro på determinismen. Exempelvis Freud menar att det 

framförallt är våra inre omedvetna konflikter, som ofta härstammar från vår barndom, som styr oss. 

Darwin menar, enkelt uttryckt, att en människa styrs av sina gener.

En kompatibilist menar att determinism och fri vilja är möjliga att förena, och en av de mest 

inflytelserika kompatibilisterna är Thomas Hobbes (1588-1679). Ledmotivet i Hobbes filosofi är en 

önskan att utsträcka den (samtida) naturvetenskapliga vetenskapens teorier till förståelsen av det 

mänskliga: samma förklaringar som gäller naturen skall även gälla för handlingar och 

viljeyttringar.11 Hobbes tror på frihet men utan fri vilja. Han menar att frihet är frånvaron av allt 

sådant tvång för handlande som inte är inneslutet i agentens natur. Frihetens motsats är därmed för 

Hobbes att förhindras göra det man vill.12 Han menar att om detta är riktigt så är det fullt möjligt att 

förena determinism och fri vilja. Både Augustinus och Luther brukar anses vara kompatibilister.
11 Frank Lorentzon. Fri vilja? Göteborg: Kompendiet, 2002, 34.
12 Lorentzon, Fri vilja? 41.
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Teologisk determinism, rättfärdiggörelse och predestination
En form av determinism är teologisk determinism, som i olika varianter innebär synsättet att det 

finns en Gud som ligger bakom de tankar, ord och handlingar som kommer från en människa. Det 

gestaltar sig antingen i att Gud känner till människans handlingar i förväg, då Gud är allvetande, 

eller genom att Gud aktivt påverkar och därmed bestämmer en människas handlingar. Gud kan även 

vara olika aktiv i olika situationer. Han kan låta människan bestämma vissa saker, och själv 

bestämma andra. En människa kan exempelvis ha en fri vilja i ickereligiösa frågor, men inte när det 

gäller att tro på Gud eller inte. 

Augustinus och Luther talar ofta om rättfärdiggörelse. Detta är en biblisk-juridisk term för 

syndernas förlåtelse men också för människans förändring. Människan frikänns från sin synd av 

Gud och förklaras inte bara rättfärdig av honom, utan tillräknas också Kristi rättfärdighet. 

Begreppet ligger nära begreppen frälsning, helgelse, förlåtelse och benådning.

Teologisk determinism har många likheter med predestination, som innebär att Gud utväljer 

(predestinerar) vissa människor till att tro på honom. Gud har etablerat den avgörande rättfärdiga 

befallningen, där individen antingen blir belönad eller bestraffad.13 Ordet predestination kommer av 

latinska praedestino som betyder "bestämma på förhand". Dubbel predestination innebär att Gud 

inte bara har bestämt att vissa människor skall bli frälsta, utan även att vissa kommer att gå 

förlorade. Somliga människor kommer alltså till himlen, andra gör det inte. Den mest välkända 

teologen som skrev om predestination, förutom Augustinus och Luther anses ofta vara Calvin, och 

det är inte ovanligt att man gör en skillnad på dessa tre teologers syn på predestination. Luther drog 

dock slutsatser om fördömelsen som översteg Augustinus tankar och kom nära Calvins dogmer14

Darwins evolutionsteori 
Den moderna evolutionsteorin anses ofta ha tillkommit 1858 då Charles Darwin publicerade en 

artikel där begreppet det naturliga urvalet introducerades. Evolution i dess biologiska mening avser 

den process där levande organismers egenskaper förs vidare mellan olika generationer. Darwins 

evolutionsteori försöker förklara hur ärftliga egenskaper kan förändras mellan generationer, genom 

olika processer. De ärftliga egenskaperna finns i en levande varelses gener, där ibland slumpvisa 

förändringar som kallas mutationer, uppstår. Detta är förklaringen till att världen är fylld av olika 

typer av levande varelser och att nya arter fortfarande utvecklas. Anhängare av evolutionsteorin 

menar att allt liv utvecklats ur en gemensam form. 

Det naturliga urvalet är en delprocess i evolutionen och sammanfattas ofta med orden ”de 

13 Fredrik Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of  
God. Stockholm: Libertryck, 1978, 78.
14 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
92.        10



bäst anpassades överlevnad”, men det naturliga urvalet handlar inte bara om överlevnad utan 

framförallt om att fortplanta sig framgångsrikt. De individer med egenskaper som är bäst anpassade 

till den aktuella miljön överlever och kan fortplanta sig, vilket innebär att dessa egenskaper sprider 

sig till kommande generationer. 

I Människans härkomst förklarar Darwin att mänskligt beteende till stor del är en funktion 

av förutbestämda och ofta asociala instinkter. Även om människan är ett flockdjur så menar Darwin 

att hon är bunden av sina egna begär. Med tiden lär sig dock människan att försöka motstå alltför 

impulsiva handlingar vilket hänger samman med att hennes samvete utvecklas. Darwin tar inte 

direkt upp sin syn på fri vilja eller personligt ansvar vare sig i Människans härkomst eller i sina 

andra publicerade verk, men han var desto mer öppen i sina opublicerade anteckningsböcker. Där 

skrev han bl.a. att den allmänna villfarelsen om fri vilja är uppenbar och att man bör straffa 

brottslingar ”enbart för att avskräcka andra”, inte för att de gjort något förkastligt.15 Darwin menar 

att människans olika mentala förmågor är en produkt av en materialprocess som beror på slumpen 

och att fri vilja är en illusion. Människans ”själ” har uppkommit gradvis genom vissa 

materialkombinationer. 

Det är dock fel att som vissa hävda att Darwin motbevisade Guds existens.16 Det finns 

nämligen inget motsatsförhållande mellan Darwins teori om det naturliga urvalet och en skapares 

utformning av universum. 2003 gjorde de amerikanska forskarna Graffin och Provine en 

undersökning om inställningen till religion bland vetenskapsmän som arbetar inom 

evolutionsforskningen. Undersökningen visar att 90 procent av de forskare som svarat, inte anser att 

det nödvändigtvis existerar en konflikt mellan religion och evolution.17

2. Augustinus och människans fria vilja 

2.1 Kapitlets uppläggning
I detta kapitel följer en redogörelse för hur Augustinus ser på den fria viljan i sina böcker Om den 

fria viljan och Om utkorelsen av helgonen. För att göra sammanställningen stringent är kapitlet 

ordnat enligt följande uppläggning:

• 2.2 Om Augustinus

• 2.3 Debatten med Pelagius

15 Gregory Graffin & William Provine. Evolution, Religion and Free Will, American Scientist, Vol. 95, Nr. 4 (Juli-
Augusti 2007), 294-297.
16 Anthony Kenny. Västerlandets filosofi. Översättning av Jim Jakobsson. Stockholm: Stiftelsen Bokförlaget Thales, 
502.
17 Graffin & Provine, ”Evolution, Religion and Free Will”, 297 .
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• 2.4 Augustinus Gudsbild

• 2.5 Augustinus och tron

• 2.6 Augustinus syn på rättfärdiggörelsen

• 2.7 Augustinus människosyn

• 2.8 Augustinus argumentation

• 2.9 Konklusion kapitel 2

2.2 Om Augustinus 

Aurelius Augustinus föddes 13 november 354 e.Kr i Tagaste, en liten stad i nuvarande Algeriet. 

Som son till en kristen mor och en hednisk far döptes han inte som barn, utan Augustinus kom i sin 

ungdom istället att bli anhängare till manikeismen, en synkretisk religion som var påverkad av 

kristendom, judendom och buddhism. Efter en examen i retorik undervisade han i ämnet i Karthago, 

innan han år 383 reste till Milano. Där blev han vän med Milanos biskop Ambrosius, och förlorade 

sin tro på manikeismen. Under inflytande av Ambrosius, sin mor Monica, från Platons böcker och 

nyplatonikerna, närmade sig Augustinus kristendomen, och efter en period av plågsam vacklan 

döptes han år 387. År 391 prästvigdes Augustinus, och 396 valdes han till biskop av Hippo i 

Algeriet, och stannade där fram till sin död 430. 

Som biskop skrev han ett hundratal böcker där den kanske mest kända är Bekännelser. 

Boken är adresserad till Gud i andra person, och är känd för sin psykologiska intensitet och 

uppriktighet. Ett annat känt verk är Gudsstaten, där Augustinus kontrasterar Gudsstaten Jerusalem, 

mot den världsliga staten Babylon. Boken avslutas med en skildring av hur de två staterna når sin 

kulmen, den ena i himlen och den andra i helvetet. Efter kroppens uppståndelse kommer goda 

kristna som levt i kärlek till Gud att åtnjuta evig lycka i den himmelska Gudsstaten, medan 

obotfärdiga, kättare och odöpta, kommer att fördömas och förevigt brinna i helvetet.18 

2.3 Augustinus debatt med Pelagius
Augustinus lärde känna den brittiske asketen Pelagius omkring år 410, och de båda kommer i 

fortsättningen att påverka varandras liv i avgörande riktningar. Augustinus utvecklar nämligen sina 

uppfattningar om människans fria vilja, rättfärdiggörelse och helgelse i polemik med Pelagius.19  

Pelagius menar, till skillnad från Augustinus att, Adams synd inte har drabbat hans ättlingar 

på annat sätt än som ett dåligt exempel, och människan har genom hela mänsklighetens historia 

bevarat en helt fri vilja att utöva dygder eller laster. Han anser också att människan föds utan 

18 Kenny. Västerlandets filosofi,187.
19 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 27.    12



arvssynd och själv kan välja mellan gott och ont utan Guds hjälp. ”Pelagius avståndstagande medför 

i förlängningen att han bejakar att det (i princip) kan finnas syndfria människor.”20 Han anser att 

döden inte är ett syndastraff utan en naturnödvändighet, och att även hedningar som brukar sin 

frihet på ett dygdigt kommer till en salig plats vid sin död. De kristna däremot, har av Gud fått 

dopets särskilda nåd som berättigar dem till himlens högre lycka, och den nåd som Gud ger varje 

människa räcker för att kunna uppnå frälsning. Pelagius lära fördömdes senare på flera kyrkomöten, 

bl.a. på Konciliet i Kartago. 

Augustinus tog alltså avstånd från Pelagius lära och utvecklade sin egen syn på människans 

fria vilja och bild av Gud, genom att debattera mot Pelagius i ett flertal skrifter, bl.a Om helgonens 

utkorelse.  

2.4 Augustinus Gudsbild
Augustinus Gud är allsmäktig, alltigenom god, allvetande, förutseende, och större än alla enskilda 

begrepp och tankar. ”Hans teologi och hans lära om Gud, innebär ett viktigt vägval som är av 

avgörande betydelse för västerlandets troslära och fromhetsliv.”21 Augustinus ser Gud som det 

absoluta, den högsta existensen, oföränderlig, det sanna rena varat, och allt gott är antingen Gud 

själv eller kommer från Gud. Gud är inte bara den djupaste verkligheten utan också verklighetens 

innersta sanning och det sanna ljuset. Ljuset är för Augustinus en synlig bild av sanningen, och 

sanningen i sin tur är inte en serie logiska, entydiga satser utan det goda, varat, verkligheten själv.22 

Augustinus Gud är fullkomlig och kan inte göra fel, och även om det ibland kan vara svårt att förstå 

alla Guds vägar, så finns aldrig saklig grund för att finna fel hos de domar han förkunnar. 

I Om den fria viljan behandlar Augustinus förhållandet mellan Gud och ondska. Augustinus 

anser att eftersom Gud är god, så gör han aldrig något ont, men eftersom Gud är rättvis, så straffar 

han de som gör ont. Av Guds godhet följer att han enbart utfärdar rättvisa straff. Utifrån detta menar 

Augustinus, att eftersom straffen alltid är rättvisa, så har de människor som straffas utfört de onda 

handlingarna frivilligt. Människan har alltså en fri vilja och förmågan att välja mellan ont och gott. 

Det som är gott orsakas av Gud och det som är ont orsakas av människor. Gud kan inte klandras för 

människans frivilliga handlingar, och kan därför inte hållas ansvarig för människornas onda 

handlande.23

20 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 27.
21 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 49.
22 Ibid, 53
23 Aurelius Augustinus. On Free Choice of the Will, översättning av Thomas Williams, Indianapolis: Hackett 
Publishing Company, 1993, 1.   13



2.5 Augustinus och tron
Augustinus menar att eftersom Gud är allsmäktig och utgångspunkten för allting gott, så är han 

också ursprunget och orsaken till en människas tro. Förmågan att tro tillhör människan av naturen, 

på samma sätt som förmågan att känna kärlek, men människan kan inte tro utan Guds nåd.24 Genom 

Gud kommer allting till, även människas tro. Konkret visar sig detta genom att människan tror på 

den bibliska uppenbarelsen, den enda vägen att nå kunskap om sanningen.25 Vad beror det då på att 

alla människor inte tror? Augustinus menar att Gud väljer ut vissa människor till att tro, och att tro, 

både i dess början och i dess fullbordan är Guds gåva till människan.26

Augustinus anser att när en människa börjar tro innebär detta att människan förändras och 

börjar leva på ett nytt sätt. Guds nåd förändrar människan, som nu inte kan låta bli att göra goda 

gärningar. Augustinus menar alltså att en människas tro leder till att hennes handlande förändras. 

Tro och kärlek hör samman, och kärleken älskar det goda över allt annat, detta högsta goda, vars 

värde tron inser och bejakar.27 

2.6 Augustinus syn på rättfärdiggörelsen
Augustinus menar att Gud utväljer och förutbestämmer (predestinerar) vissa människor till 

frälsning, och andra till fördömelse, av skäl som bara Gud känner till. Förutsättningen för att en 

människa skall kunna frälsas och vilja det goda är att Gud av nåd befriar hennes fria vilja.28 

Nåden och människans goda handlande är alltså beroende av Guds inverkan, och det är 

endast människans egen vilja som kan få henne att handla syndigt. Både nåden och tron är alltså 

gåvor från Gud och människan är därmed maktlös ifråga om att förändra eller påverka huruvida hon 

kommer att frälsas eller ej. Det är alltså inte så att Gud ger sin nåd till de människor som förberett 

sig för att ta emot den, utan Augustinus menar att nåden är förutsättningslös och skänks utan 

villkor.29 När en människa får Guds nåd, rättas den felvända kärleken inom människan till, vilket 

visar sig genom att människan börjar älska det högre goda, nämligen Gud. 

Augustinus har en flytande gränsdragning mellan en människas rättfärdiggörelse och 

helgelse. Han menar att när en människa samverkar med den nåd hon fått av Gud växer hennes 

rättfärdighet, detta kallas ofta en helande eller sanativ helgelseuppfattning. Människan förvandlas 

successivt från en ofullständig varelse skadad av sin synd, till det som Gud avsett för sin skapelse. 

Det betyder att människan, enligt Augustinus, av Gud inte endast behandlas som om hon vore 

24 Aurelius Augustinus. A Treatise On The Predestination of the Saints. Memphis: Bottom of the hill publishing, 2013, 
34-35.   
25 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 31.
26 Augustinus, 2013 s. 50-51
27 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 45.
28 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 26.
29 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 57.    14



rättfärdig, hon är dessutom rättfärdig och hennes rättfärdighet har, med nådens hjälp, möjlighet att 

växa allt mer.30 

Varför blir då vissa människor utvalda och andra inte? Augustinus skriver: ”har inte 

krukmakaren makt över leran så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett 

som inte är så fint?”31 Men varför gör Gud både fina och fula kärl? Augustinus kan inte vidare 

förklara detta. Gud har av skäl som bara han vet valt ut ett visst antal människor som utan att 

förtjäna det får ta emot nåden.32 Augustinus menar i sina tidiga verk att människan via sin fria vilja 

kan avvisa Guds nåd men ändrar senare under livet denna uppfattning.33 

2.7 Augustinus människosyn 
”Augustinus utgångspunkt är att människan är skapad med en fri vilja.”34 Via sin fria vilja kan en 

människa utföra goda och onda gärningar, vilket för Augustinus innebär att Gud är fri från ansvar, 

både för alla former av onda företeelser, och för det faktum att ondskan existerar. Därmed kan Gud 

vara alltigenom god trots att det finns ondska i världen. Augustinus menar, till skillnad från 

Pelagius, att hela människosläktet har del i Adams synd, och att alla människor ärver såväl synden 

som dödligheten. För att befrias från detta är vi beroende av Guds nåd, inte bara för att vinna en 

plats i himlen, utan också för att undvika ett liv i ständig synd. Guds nåd befriar människan från den 

fria viljan, och när detta skett, tillåts nu istället Guds fria vilja att verka fritt i människan. Konkret 

visar sig detta genom att människan nu inte kan låta bli att göra goda gärningar. 

Människans liv handlar enligt Augustinus om att vara ”rationell”, vilket för honom innebär 

att kunna varsebli tingens ratio, deras djupaste orsak, som ytterst är Guds Logos, Kristus.35 ”Hos 

Augustinus finns en tankelinje som förbinder honom med nyplatonismen, och det är strävan efter 

lycka som är den mest grundläggande tendensen hos människan.”36 

I Om den fria viljan ställs också frågan om varför människor utför onda handlingar, och 

Augustinus beskriver den dynamiska problematik som utgör kärnan i Teodicéproblemet. 

Augustinus förklaring till ondska är, enkelt utryckt, människans fria vilja. Gud är god och kan 

endast göra gott, människan däremot har en fri vilja och konsekvensen av denna blir att (vissa) 

människor kommer att utföra onda handlingar. 

30 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 27.
31 Augustinus. A Treatise On The Predestination of the Saints, 43.
32 Tarald Rasmussen & Einar Thomassen. Kristendomen. En historisk introduktion. Översättning av Per Beskow. 
Skellefteå: Artos & norma, 2007, 126.
33 Augustinus. A Treatise On The Predestination of the Saints, 22.
34 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 26.
35 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 75.
36 Ibid, 19    15



2.8 Augustinus argumentation
I sin argumentation för sina ståndpunkter betonar Augustinus ofta Skriftens auktoritet, men han 

hänvisar också till traditionen och kyrkofäderna. Augustinus menar att det är genom Bibeln som 

Gud talar till människan, rent och oförvanskat. Genom Bibeln lär Gud alla människor att komma till 

Kristus; detta innebär inte att alla kommer, men ingen kommer på något annat sätt.37 Framförallt 

hämtar och utvecklar Augustinus mycket av sin argumentation Romarbrevet.

 I Om den fria viljan argumenterar Augustinus inte för sina ståndpunkter på traditionellt sätt, 

utan boken är en konversation mellan Augustinus och hans samtalspartner Evodius, där Augustinus 

Gudsbild, ondskans problem och människans fria vilja tas upp. 

För att hämta stöd för sina ståndpunkter om fri vilja och predestination, tar Augustinus också 

upp olika historiska personer som exempel, bland andra sig själv och Paulus. Han (Paulus) som 

först vägrade att tro blir omvänd, och förföljaren förvandlas till en som försvarar de han tidigare 

förföljde.38 

2.9 Konklusion avsnitt 2
Augustinus Gud är allsmäktig, alltigenom god, allvetande, förutseende, och större än alla enskilda 

begrepp och tankar. Augustinus menar att eftersom Gud är allsmäktig, saknar begränsningar, och är 

utgångspunkten för allting gott, så är han också ursprunget och orsaken till en människas tro. 

Augustinus anser att Gud utväljer (predestinerar) vissa människor till frälsning och andra till 

fördömelse, av skäl som bara Gud själv känner till. Både nåden och tron är gåvor från Gud, och 

utan dessa är människan maktlös ifråga om att förändra eller påverka huruvida hon kommer att 

frälsas eller inte. Augustinus menar att människan är skapad med en fri vilja och hon kan utföra 

både goda och onda gärningar. För Augustinus innebär detta att Gud är frånhållen allt ansvar både 

för alla former av onda företeelser, och för det faktum att ondskan existerar. I sin argumentation för 

sina ståndpunkter betonar Augustinus ofta Skriftens auktoritet, men han hänvisar också till 

traditionen och kyrkofäderna.

3. Luther och människans fria vilja
3.1 Kapitlets uppläggning
I detta kapitel följer en redogörelse av hur Luther ser på den fria viljan i sin bok Om den trälbundna 

viljan. För att göra sammanställningen stringent är kapitlet ordnat enligt följande uppläggning:

37  Augustinus. A Treatise On The Predestination of the Saints, 44.
  

38 Ibid, 16.            16
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3.2 Om Luther
Martin Luther (1483-1546) var en tysk präst, munk och teolog, mest känd som den som startade 

reformationen. Precis som Augustinus fäste han stor vikt vid Paulus Romarbrev och kom genom sitt 

studium av brevet att i grunden ifrågasätta katolicismens anda. ”Det som föranledde hans protest 

var kungörelsen att syndernas förlåtelse utgick för bidrag till byggandet av den stora Peterskyrkan i 

Rom.”39 Luthers angrepp på den katolska kyrkan sträckte sig snart längre än till avlatsbreven, och år 

1520 hade han hunnit med att ifrågasätta giltigheten i fyra av sju sakrament, då han menade att 

endast dopet, nattvarden och bikten hade stöd i evangelierna. I sin bok Den kristna människans 

frihet formulerade Luther sin grundlära och menade att det enda som krävs för syndarens 

rättfärdighet är tro, dvs förlitan på Kristi förtjänst. Med denna tro är allting möjligt, utan den finns 

det inget som hjälper. Gud ger människan gratis evangelium, något som vi aldrig skulle kunna köpa 

till priset av goda gärningar. ”Genom ordets predikan och sakramenten, administrerade efter Jesus 

löfte, erbjuds Kristusgåvan ständigt på nytt till människor.”40 Den lutherska kyrkans grundprinciper 

har sammanfattats i orden Skriften allena (sola Scriptura), nåden allena (sola gratia), och tron 

allena (sola fide).

3.3 Luthers debatt med Erasmus
Luther menar att människans viljefrihet i många avseenden är begränsad och inte fri, människan är 

t.ex. inte själv förmögen att välja mellan gott och ont, vilket angreps av bl.a. Erasmus i hans verk 

Om den fria viljan. ”Erasmus vill nämligen inte att de kyrkliga auktoriteterna ska placera honom i 

samma förkastliga fack som Luther.”41 Han menar, till skillnad från Luther, att människan har en fri 

vilja, och att möjligheten att göra egna val är en nödvändighet för människan som Guds avbild. 

39 Kenny. Västerlandets filosofi, 298.
40 Martin Luther. Om den trälbundna viljan. Översättning av Gunnar Hillerdal. Stockholm: Diakonistyrelsens 

Bokförlag, 1964, 16.
41 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 43.             17



Guds nåd har återställt viljans frihet, och människan har därmed förmågan att välja det goda. 

”Erasmus menar att äga en fri vilja är alltså att äga ett enda fritt val, närmare bestämt valet att vända 

sig till eller från Gud.”42

 Erasmus argumenterar mot Luther genom att hävda att om människan saknar fri vilja skulle 

Guds uppmaningar i Bibeln till människan vara meningslösa. Han anser dessutom att Luther talar 

emot kyrkofäderna, eftersom ingen apostel har pläderat mot en fri vilja. Ett ytterligare argument 

som Erasmus tar upp, är att om människan saknar fri vilja så kan det heller inte finnas någon moral. 

Synd kan inte existera om människan inte är fri att välja gott eller ont, vilket dessutom innebär att 

Gud är ansvarig för det onda. Erasmus menar att om allt redan är förutbestämt av Gud kan man 

också ifrågasätta varför en människa skall lyda och underkasta sig Gud, då man redan på förhand är 

fördömd.

3.4 Luthers Gudsbild
Genom debatten med Erasmus, utvecklade Luther sin bild av en allsmäktig och allvetande Gud, 

som kontrollerar både den ondska och godhet som finns i världen, och inom alla människor. I Om 

Den trälbundna viljan möter vi Luthers allsmäktiga Gud som driver allt och alla, även Satan. Luther 

anser att det goda är gott därför att Gud vill det, och framhåller att allt som Gud vill och gör också 

är gott eftersom Gud själv är god.43 

Men hur skall man då förhålla sig till ondska, varför stoppar inte Gud det onda? Luthers svar 

är att Gud inte tillåter ondska som inte resulterar i någonting gott.44 Gud skapar, och människan är 

skapelsen, och i de mänskliga villkoren ingår att vissa saker som Gud har beslutat förblir fördolda 

för människan. Gud verkar i oss oavsett om vi vill eller inte. Gud är den enda varelsen som har en 

fri vilja, och han lämnar inte spelrum åt slumpen, utan förutser, beslutar och genomför allt, utan att 

hindras av någon lag eller befallning.45 

Samtidigt är Luthers Gud full av kärlek, nåd och godhet, vilket ytterst visar sig i att Gud 

själv hamnade på korset för människans överträdelser. Guds vilja är också god, nådig och perfekt.46 

Luther anser att människan är skyldig Gudsfruktan allt, och allt gott som finns i en människa finns 

där på grund av Gud. 

42 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 45.                        

43 Ibid, 46.
44 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 

51.
45 Luther. Om den trälbundna viljan, 80. 
46 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 

200.             18



3.5 Luther och tron
Huvudbudskapet i Luthers teologi är att människans rättfärdiggörelse sker genom hennes tro, d.v.s 

förlitan på Kristi förtjänst. Med denna tro är allting möjligt och utan den finns det inget som hjälper. 

Luther menar alltså att en människas gärningar är meningslösa inför Gud. 

Luther menar att Gud predestinerar vissa människor som han ger sin nåd, vilket innebär att 

de börjar tro. ”Det är bara Gud som kan avgöra om en människa ska säga ja eller nej till honom.”47 

Luther anser alltså att kraften att tro kommer från Gud, och kraften hjälper den kristna människan 

att stärka sin tro, och växa i kunskap om Jesus Kristus. 

 Man kan beskriva det som att Luther tänker sig att Gud skapar ett ”andligt jag” i en troende 

människa, och när människan handlar i enighet med denna kraft uppfyller hon också Guds bud. ”Då 

den troende människan handlar i enighet med sitt andliga jag (när hennes andliga jag är upphovet 

till hennes handlingar) är hon både psykologiskt fri och moraliskt fri eftersom hennes agerande då 

orsakas av hennes personlighet (psykologisk frihet) och hon glatt, villigt och spontant handlar enligt 

morallagen (moralisk frihet).”48

 

3.6 Luthers syn på rättfärdiggörelsen

Luthers revolutionerande nyhet och reformationens huvudbudskap är att människans 

rättfärdiggörelse sker genom tron allena, och inte genom gärningar.49 Utgångspunkten för Luther är 

att alla människor är syndare, och därmed förtjänar de också döden, men genom Kristus död på 

korset har människan fått en fantastisk möjlighet till evigt liv. Det eviga livet går enligt Luther inte 

att nå genom gärningar eller meriter, utan endast genom Guds predestination, som leder till att 

människan börjar tro och därmed blir rättfärdiggjord i Guds ögon. Men människan själv kan inte 

välja att tro utan Guds nåd. Gud ger vissa människor sin nåd av skäl som bara Gud vet.50  

En människas gärningar, förtjänster och meriter spelar alltså ingen roll. Luther menar att det 

finns många exempel på människor som levt goda liv och gjort goda gärningar, men trots detta 

räddas de inte i slutändan.51 Det finns också exempel på motsatsen, d.v.s människor som levt dåliga 

liv men sedan räddats, t.ex Paulus och rövarna som korsfästes med Jesus. ”Luthers 

predestinationstanke hänger intimt samman med det som många uppfattar som centrum i Luthers 

47 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 51.            
48 Ibid, 112-113.
49 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
143.
50 Luther. Om den trälbundna viljan, 74.
51 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
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teologi, det vill säga föreställningen att människan rättfärdigas genom nåden och tron allena.”52  

För Luther innebär rättfärdiggörelsen konkret för en människa snarare att hennes status förändras, 

än hennes natur, vilket innebär att människans beteende och gärningar inte automatiskt förändras. 

Luther gör till skillnad från Augustinus en tankemässig åtskillnad på rättfärdiggörelsen och 

helgelsen.  

3.7 Luthers människosyn 
Luther menar till skillnad från Erasmus att människans vilja i många avseenden är begränsad, och i 

stället styr och förutser Gud allt som sker. Därför menar Luther att de som försvarar viljans frihet 

måste förneka Guds allsmäktighet.53 Han anser att människans fria vilja är en illusion eftersom 

människan liv ligger i Guds händer. Luther menar att: ”Vilja kan man kanske med rätta tilldela 

människan, men att tilldela henne fri vilja i gudomliga ting, det är för mycket.”54  

Han anser att människans vilja visserligen är aktiv, men aktiviteten är en konsekvens av 

Guds vilja.55 Luther menar att Gud och Satan kämpar om människans själ. Människan kan inte själv 

välja att söka upp antingen den ena eller den andre, utan dessa två kämpar själva om att få styra 

människan, Luther beskriver det som att människan är som hästen under en ryttare, eller som 

penseln hos en målare. 56

Luthers utgångspunkt är att alla människor vill komma till Gud, och han menar att om 

människan hade haft en fri vilja skulle alla varit troende. Eftersom alla inte är troende drar Luther 

slutsatsen att människan inte har en fri vilja. För Luther innebär detta att när människan är i 

avsaknad av Guds Ande, så gör hon inte det onda mot sin vilja.57 

 Men när en människa har blivit frälst börjar en ny sorts fri vilja spira i människan. Denna 

innebär att människan nu kan handla fritt och göra goda gärningar utan tanke på belöning.

Luther anser dock att människan alltid har en fri vilja att handla efter behag i religiöst 

oviktiga sammanhang, exempelvis i frågor som rör förmögenhet och egendom, och dessutom kan 

hon fritt välja mellan att utföra olika synder. Men människan saknar en fri omvändelsevilja.58 När 

det gäller människans omvändelse är Guds predestination och utväljande den enda vägen till 

frälsning.59 

52  Johannesson, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 51.
53  Luther. Om den trälbundna viljan, 78-80.
54  Ibid, 118.

55 Christine Helmer (red). Global Luther: theologian for modern times. Minneapolis: Fortress Press, 2009, 38.
56 Luther. Om den trälbundna viljan, 78-79.
57 Ibid, 77.
58 Johannesson, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 50-51.
59 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
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3.8 Luthers argumentation
Luthers tydligaste inspirationskällor som han bygger sin teologi och argumentation utifrån är 

Bibeln, framförallt Romarbrevet, men även Augustinus och den tyska mystiken.60 Skriften allena 

betydde för Luther att Bibeln är en ofelbar gudomlig uppenbarelse. Luther är ingen systematisk 

teolog i traditionell mening och man ska vara medveten om att Om den trälbundna viljan är ett svar 

på Erasmus skrift Om den fria viljan. Trots det ger Luthers skrift en viktig inblick i hur han ser på 

människans viljefrihet och Guds predestination. 

Luther menar att i Bibeln finns nycklarna till de villkor som är förknippade med det 

mänskliga livet. Kain kan inte tygla sitt begär eftersom han redan är pressad till marken av Satans 

främmande herravälde.61 Det är Guds nåd och tron som är avgörande för en människa. ”Genom nåd 

allena – nåd från den som kallade honom – kom Jakob dit Esau inte kom.”62 Luther bygger även sin 

argumentation från många andra bibelställen, t.ex. Joh 1:9-10 och Joh 3:17-18, och menar att även 

dessa bibelverser är ett bevis för att människan inte har en fri vilja, och att den som tror gör det på 

grund av Guds predestination. 

3.9 Konklusion avsnitt 3

Genom debatten med Erasmus, utvecklade Luther en bild av en allsmäktig och allvetande Gud, som 

kontrollerar både den ondska och godhet som finns i världen och inom alla människor. Luthers och 

reformationens huvudbudskap är att människans rättfärdiggörelse sker genom tron, och inte genom 

mänskliga gärningar.63 Rättfärdiggörelsen sker genom att Gud predestinerar vissa människor och 

ger dem sin nåd, vilket leder till att de börjar tro. Luther menar, till skillnad från Erasmus, att 

människans vilja i många avseenden är begränsad, och istället är det Gud som förutser och styr det 

som sker. Hans utgångspunkt är att alla människor vill komma till Gud, och han menar att om 

människan hade haft en fri vilja skulle alla varit troende. ”I Theologia Deutsch anger Luther tydligt 

sina inspirationskällor; Bibeln, Augustinus och den tyska mystiken.”64

60 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 8.
61 Luther. Om den trälbundna viljan, 142.
62 Ibid, 225.            
63  Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
143.
64  Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 8.
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4. Analys 
4.1 Kapitlets uppläggning
I detta kapitel följer en redogörelse för de likheter och skillnader mellan Augustinus och Luthers 

syn på den fria viljan som jag kommit fram till utifrån de fem analysfrågorna i avsnitt två och tre. 

Jag kommer även att göra en rimlighetsprövning av Augustinus och Luthers syn på den fria viljan. 

Rimlighetsprövningen är uppdelad i tre olika delar; 

1. Om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är fri från 

logiska motsägelser.

2. Om den syn på den fria viljan som de presenterar i sina böcker är förenliga med Romarbrevet. 

3. Om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är möjliga 

att förena med Darwins evolutionsteori. 

Rimlighetsprövningen kommer att utföras genom att jag utgår från de tre skillnader jag 

funnit mellan Augustinus och Luther genom analysfrågorna, och pröva i vilken mån dessa tre 

skillnader gått att förena med respektive rimlighetskriterium. Därefter kommer jag att göra en 

jämförelse mellan Augustinus och Luther av vems syn på den fria viljan som är mest rimlig, i en 

jämförelse av de båda teologernas syn på den fria viljan på sammanlagt nio punkter. Anledningen 

till att jag gör rimlighetsprövningen utifrån de skillnader som jag hittat mellan Augustinus och 

Luther, är att ett av uppsatsens syften är att undersöka vems position som är rimligast. Detta 

förutsätter att jag utgår från de punkter där de båda teologerna skiljer sig åt. För att göra 

sammanställningen stringent är kapitlet ordnat enligt följande uppläggning:

• 4.2 Likheter mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan

• 4.3 Skillnader mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan

• 4.4 Prövning om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina 

böcker är logiskt sammanhängande.

• 4.5 Prövning om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina 

böcker är förenliga med Romarbrevet.

• 4.6 Prövning om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina 

böcker är förenliga med Darwins evolutionsteori.

• 4.7 Konklusion avsnitt 4.                                                                                                       
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4.2 Likheter mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan
 Min undersökning visar att det finns tre avgörande likheter och tre avgörande skillnader mellan 

Augustinus respektive Luthers uppfattningar om människans fria vilja. Jag kommer hänäst att 

redogöra för likheterna. Därefter kommer jag att behandla skillnaderna. 

En första likhet mellan Augustinus och Luther är att de båda anser att människans vilja 

delvis är begränsad. Nåden, Guds kraft, är enligt Augustinus förutsättningen för att en människa 

skall kunna tro.65 Luther anser precis som Augustinus att människan är oförmögen att komma till 

Gud utan hans hjälp, människan saknar alltså en helt fri omvändelsevilja. Det är Guds 

predestination som är förutsättningen för en människas rättfärdiggörelse.66 Både Augustinus och 

Luther företräder en dubbel predestinationslära, vilket innebär att de tror att Gud utvalt vissa 

människor till evig salighet och andra till evig fördömelse. Båda två finner argument för Guds 

predestination framförallt i Romarbrevet, men också på andra ställen i Bibeln. Det finns alltså en 

likhet mellan Augustinus och Luther i deras syn på Gud, på rättfärdiggörelsen, på människan och i 

deras argumentation. 

Den andra likheten mellan Augustinus och Luther är att båda menar att människans vilja 

samtidigt också delvis är fri. Även fast människan saknar en fri omvändelsevilja så har hon 

möjlighet att själv välja och ta beslut i ett antal andra situationer. Exempelvis kan människan fritt 

välja att utföra en viss synd framför en annan, men hon har också frihet att själv ta beslut i 

praktiska, vardagliga och ekonomiska frågor. Augustinus och Luther har alltså likartade Gudsbilder 

då man är överens om att Gud ger människan viss frihet i ickereligiösa frågor. Men när det gäller 

omvändelsen menar Augustinus att ingenting sker annorlunda än på det sätt Gud har bestämt i 

förväg.67 Luther delar hans ståndpunkt och anser att alla människor är ålagda att lyda den gudomliga 

viljan.68 Augustinus och Luther är också överens om att Gud är alltigenom god, att Gud därför 

alltid straffar ondska och att hans straff alltid är rättvisa. Här finns alltså ytterligare en likhet i deras 

människosyn och Gudsbild. 

En tredje likhet mellan Augustinus och Luther är att de är överens om hur människans vilja 

till en början förändras när hon fått ta emot Guds nåd. Människans rättfärdiggörelse sker genom 

tron, vilket konkret innebär att när människan väl fått ta emot Guds nåd visar sig detta helt enkelt 

genom att människan börjar tro. Guds predestination av vissa människor leder därmed till att 

människans förhållande till Gud förändras i grunden. Augustinus menar att Gud genom sin 

predestination befriar människans vilja, och när detta sker börjar istället Guds fria vilja spira i 

65 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 123.
66 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
110.    
67 Augustinus. On Free Choice of the Will, 76-77.
68 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
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människan som då börjar tro. Luther uttrycker det som att en människa är slav under synden tills 

hon befrias genom Guds predestination. När hon får Guds nåd är hennes vilja inte längre trälbunden 

under det onda, utan Gud har nu förändrat hennes vilja till att börja tro. Det finns alltså här 

ytterligare en likhet mellan Augustinus och Luthers människosyn och Gudsbild, men också en 

likhet i deras syn på människans tro.

4.3 Skillnader mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan
I denna uppsats har jag också kommit fram till tre viktiga skillnader i Augustinus respektive Luthers 

uppfattningar om människans fria vilja vilka jag kommer att redogöra för nu.

Augustinus utgångspunkt är att människan har en fri vilja och därmed själv väljer vilka 

handlingar hon begår. Augustinus slutsats utifrån detta är att eftersom människan har en fri vilja, är 

det också rimligt att hon straffas för de synder hon begår.69 Luther utgångspunkt är istället, enkelt 

utryckt, att människans vilja är trälbunden och inte fri. Han menar att människan är slav under 

synden så länge inte Gud givit henne sin nåd. Människan har visserligen förmågan att fritt välja 

mellan två onda ting, och själv ta beslut i vissa andra religiöst oviktiga frågor, men saknar fri 

omvändelsevilja och kan inte utan Guds hjälp göra gott. Trots detta menar Luther att det är rimligt 

att människan straffas för de synder hon begår. Gud har utvalt vissa människor till belöning och 

andra till straff.70 Här finns det alltså en skillnad i Augustinus och Luthers Gudsbild och 

människosyn. Augustinus motiverar Guds straff med att människan själv valt den onda gärningen. 

Luther menar att eftersom Gud är allsmäktig, alltigenom god och alltid rättvis, blir konsekvensen 

att hans straff också alltid är rättvisa även om människans vilja inte är fri. Jag har valt att kalla 

denna första skillnad mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan för skillnad i synen på 

ondskans straff.

En andra skillnad mellan Augustinus och Luther är att Augustinus i sina tidiga verk menar 

att människan genom sin fria vilja kan avvisa Guds nåd. Augustinus anser att nåden är 

förutsättningslös och skänkes utan villkor.71 Gud predestinerar vissa människor, men dessa har 

möjligheten att säga nej till Guds nåd. Guds predestination är alltså inte tvingande eftersom 

människan har en fri vilja. Augustinus menar att människan befrias från sin fria vilja först när hon 

väljer att tacka ja till Guds nåd. Luther däremot menar att detta inte är möjligt, en människa kan inte 

själv tacka ja eller nej till Guds nåd. Guds predestination är bindande. Trots att både Augustinus och 

Luther hämtar mycket av sin argumentation från Romarbrevet drar de olika slutsatser från detta. 

Även här finns alltså en skillnad i deras människosyn, rättfärdiggörelse och 

69 Augustinus. On Free Choice of the Will, 72.
70 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
78.    
71 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 57.    24



argumentationsuppbyggnad. Jag har valt att kalla denna andra skillnad mellan Augustinus och 

Luthers syn på den fria viljan för skillnad i synen på Guds nåd.

En tredje skillnad mellan Augustinus och Luther är att de har olika syn på vad som händer 

med en  människa efter att hon fått Guds nåd och börjat tro. I diskussionen om förhållandet mellan 

Augustinus och Luthers teologi spelar Luthers avvisande av en specifik trosutveckling en 

avgörande roll.72 Detta kan förklaras genom att man skiljer på två olika sorters nåd. Den första 

formen av nåd kan kallas den för intet givna nåden eller Guds förekommande nåd. Genom att 

skänka den nåden förmår Gud människan att vända sig till Gud.73 Konsekvensen av detta blir enligt 

Augustinus att när Gud har befriat människans fria vilja, kontrolleras denna istället av anden, och 

ingenting kan nu längre tvinga viljan att lyda under det överdrivna begäret.74 Den andra formen av 

nåd kan kallas den nåd som helgar eller den samverkande nåden. Här menar Augustinus att 

människans rättfärdighet växer, samtidigt som hon repareras från syndens skador. ”Hur långt detta 

helande kan fortskrida här i tiden beror, enkelt uttryckt, på människans förmåga med hjälp av den 

befriade fria vilja som hon äger (tack vare den för intet skänkta nåden) samverka med den helgande 

nåden på ett sådant sätt att hon förmår/får ta emot ytterligare helande nåd från Gud.”75 Augustinus 

anser alltså att människan genom gärningar kan påverka sitt förhållande till Gud. Detta är något 

som Luther starkt vände sig emot. Luther menar att det bara finns en sorts nåd och det är den för 

intet givna nåden, och därmed avvisar han den nåd som helgar.76 Här har vi alltså en tredje skillnad 

mellan Augustinus och Luther. Enkelt uttryckt kan man beskriva det som att Augustinus menar att 

människan belönas av Gud för sina fritt valda gärningar, medan Luther menar att människan enbart 

belönas för sin tro. Jag har valt att kalla denna tredje skillnad mellan Augustinus och Luthers syn på 

den fria viljan för skillnad i synen på tro och gärningar. 

4.4 Prövning av om den syn på människans fria vilja som Augustinus 

och Luther presenterar i sina böcker är logiskt sammanhängande
Inledning
Uppsatsens syfte är förutom att peka på likheter och skillnader i Augustinus och Luthers syn på den 

fria viljan, också att undersöka vems position som är rimligast utifrån tre olika kriterier, närmare 

bestämt; Om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är: 

1) Logiskt motsägelsefria.

2) Förenliga med Romarbrevet.

72 Johannesson, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 28.
73 Ibid, 28.
74 Augustinus. On Free Choice of the Will, 18.
75 Johannesson, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 28.
76 Ibid, 30.       25



3) Förenliga med Darwins evolutionsteori. 

För att utreda detta utgår jag från de tre skillnader mellan Augustinus och Luthers syn på 

den fria viljan som beskrivits i föregående avsnitt. Jag har valt att kalla dessa tre skillnader för 

Skillnad i syn på ondskans straff, skillnad i syn på Guds nåd och skillnad i syn på tro och 

gärningar. Jag kommer nu att genomföra rimlighetsprövningen genom att pröva skillnaderna 

mellan Augustinus och Luther mot de tre rimlighetskriterierna.

Jämförelse: 1 Ondskans straff

Augustinus anser att det är rimligt att en människa straffas för sitt onda handlande eftersom hon har 

utfört den onda handlingen av fri vilja, medan Luther menar att människans viljefrihet är begränsad, 

men trots detta bör hon straffas för sitt onda handlande. 

I Om den fria viljan diskuterar och förklarar Augustinus förekomsten av ondska. Augustinus 

utgångspunkt är att Gud är allsmäktig, alltigenom god och alltid rättvis. Det är därför alltid rättvist 

av Gud att straffa de människor som utför onda handlingar, vilket innebär att Gud alltid straffar 

onda handlingar. Såhär långt håller Luther med Augustinus. Men Augustinus menar att för att Guds 

straff ska vara rimliga och rättvisa förutsätter detta att människan själv har valt att göra den onda 

handlingen. Detta innebär att det skulle vara orimligt av Gud att straffa en människa som saknar fri 

vilja. Augustinus anser att det faktum att Gud straffar de människor som använder sin vilja fel, 

bevisar att den fria viljan är menad att användas för att handla gott. Men Guds straff hade inte varit 

rättvisa om syftet med att ge människan fri vilja hade varit att hon både skulle kunna synda och leva 

rätt.77 Detta är ett logiskt motsägelsefritt resonemang, vilket leder till att Augustinus position i 

denna jämförelse är rimlig.

Luther menar, till skillnad från Augustinus, att människans vilja är ”trälbunden” och inte fri, 

men trots detta anser han att det är rimligt att Gud straffar en människa som begår en ond handling. 

Luther motiverar sitt resonemang med att eftersom Gud är alltigenom god är allt Gud gör gott, även 

om det ibland kan vara svårt för människan att förstå. Här går det att rikta kritik mot Luther 

eftersom det blir en motsägelse att en rättvis Gud straffar en människa som helt saknar fri vilja. 

Erasmus kritiserade också Luther för detta och ansåg att om människan inte haft viljefrihet och en 

valmöjlighet skulle ingen synd kunna förekomma (eftersom människan inte skulle kunna vända sig 

bort från Gud), ingen frälsning skulle behövas (eftersom ingen synd fanns) och Bibelns 

uppmaningar till omvändelse skulle vara meningslösa (eftersom människan inte kan välja att följa 

dem).78 Om Gud styr allt och alla varför får då inte alla människor tron? Detta tyder på att Guds 

77 Augustinus, On Free Choice of the Will. 33.
78 Johannesson, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition, 45.    26



makt är begränsad. Men Luther menar att om Gud inte önskar något kommer detta heller inte kunna 

inträffa.79 Härav är det är svårt att få ihop Luthers resonemang till en helhet och det innehåller 

logiska motsägelser.

I denna jämförelse är Augustinus resonemang om att Gud gett människan en fri vilja och 

därför straffar hennes onda handlingar logiskt motsägelsefritt, medan Luthers resonemang inte är 

det då han anser att en rättvis Gud straffar en människa som saknar fri vilja. Av denna anledning är 

Augustinus position i denna jämförelse den rimligaste.

Jämförelse 2: Guds nåd

I denna jämförelse utgår jag från Augustinus tidiga tankar om att människan genom sin fria vilja 

kan avvisa Guds nåd, vilket Luther menar inte är möjligt. 

Augustinus menar i Om den fria viljan att vissa utvalda människor får Guds nåd, men 

eftersom människan har en fri vilja kommer vissa att välja bort Guds nåd. Nåden är 

förutsättningslös och skänks utan villkor.80 Men människan har en fri vilja vilket innebär att vissa 

människor kommer att välja ”fel” alternativ. Om alla alltid väljer samma sak kan man ifrågasätta 

om valet verkligen är fritt. Därmed leder den fria viljan till att vissa människor kommer välja bort 

Guds nåd. Det går dock att rikta kritik mot Augustinus. Om Gud är allsmäktig och alltigenom god, 

borde då inte Gud se till att alla människor väljer Gud? Svaret är samma som i exemplet ovan, 

nämligen att om viljan är fri kommer vissa människor att välja ”fel”. Är då verkligen den fria viljan 

god? Augustinus konstaterar att den fria viljan är någonting gott, och därför måste komma från 

Gud81 Augustinus resonemang är såhär långt logiskt motsägelsefritt.

Luther anser, precis som Augustinus, att vissa utvalda människor får Guds nåd.82 Men 

Luther menar att eftersom Gud är allsmäktig planerar, beslutar och genomför Gud allt han vill. Av 

detta följer att människan inte kan tacka ja eller nej till Guds nåd, människan har alltså inte en fri 

vilja. Luther argumenterar mot den fria viljan genom att utgå från att alla människor alltid vill 

komma till Gud. Härav följer att om människan har en fri vilja skulle alla människor välja Gud. 

Men eftersom alla människor inte är troende blir slutsatsen att människan inte har en fri vilja. Såhär 

långt är Luthers resonemang logiskt motsägelsefritt. Det stora problemet med Luthers resonemang 

är att om Gud är alltigenom god, och människan inte kan stå emot Guds nåd, varför får då inte alla 
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människor Guds nåd? Resonemanget går inte ihop med Guds godhet, och är därmed 

motsägelsefullt. Bör inte förklaringen till att vissa människor inte tror, vara den fria viljan precis 

som Augustinus menar? Luther har en helt annan förklaring, nämligen att svaret på frågan är fördolt 

hos Gud. Det finns logiska tveksamheter i Luthers resonemang och både hans samtida omgivning 

och många av hans efterföljare hade problem med att ta till sig hans ståndpunkt. För i likhet med 

Erasmus föreställer sig exempelvis också Runestam (som beskrivs närmare under 

forskningsöversikten) att människan kan säga ja eller nej till Gud, och kan i den bemärkelsen vända 

sig till eller ifrån nåden.83 Det finns alltså logiska motsägelser i Luthers resonemang.

I denna jämförelse är Augustinus resonemang logiskt motsägelsefritt. Han menar att 

eftersom människan har en fri vilja kommer vissa människor att välja bort Guds nåd. Luther har 

svårt att visa logiskt motsägelsefria argument för att Guds godhet är förenlig med att vissa 

människor är förutbestämda till evig fördömelse. Människan kan nämligen inte hållas ansvarig för 

sina handlingar om hon inte själv väljer dem.84 Därmed är Augustinus position i denna jämförelse 

den rimligaste.

Jämförelse 3: Tro och gärningar

Augustinus anser att människan belönas av Gud för sina fritt valda gärningar, medan Luther menar 

att människan enbart belönas för sin tro. 

Augustinus anser, precis som Luther, att enda vägen till Gud är genom Guds nåd, och att 

Gud predestinerar vissa människor. ”Han menar att det alltså inte är så, att Gud ger sin nåd, där 

människan särskilt förberett sig att ta emot den.”85 Men innebär det inte en logisk motsägelse att en 

rättvis Gud bara predestinerar vissa människor, ingen människa kan ju själv förtjäna nåden? 

Augustinus menar att även om Gud predestinerar vissa människor utesluter inte detta att en 

människas gärningar kan påverka dennes förhållande till Gud. Augustinus anser dock att den 

förvandlande nåden kommer till människan först och främst genom Guds nådeval och tar gestalt 

genom människans kallelse och rättfärdiggörelse.86 Men borde inte den fria viljan innebära att även 

människor som inte är predestinerade också kan göra goda gärningar? Härav bör ju följa att 

eftersom Gud är rättvis belönar han goda gärningar, vilket bör innebära att även de människor som 

inte är predestinerade också kan komma till Gud som belöning för sina goda gärningar. Det 

förefaller alltså finnas logiska motsägelser i Augustinus resonemang.

Luther har en annan syn än Augustinus i denna fråga. 
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Hans och reformationens huvudbudskap är rättfärdiggörelse genom tro, inte genom mänskliga 

meriter eller gärningar.87 Den starka determinism Luther förespråkar omöjliggör människans fria 

vilja. Människas vilja är bunden av en starkare makt, och en ickepredestinerad människa kan inte 

välja eller välja bort tron eftersom denna förutsätter Guds nåd. Rättfärdiggörelsen hos Luther kan 

beskrivas som en strikt juridisk angelägenhet där Gud frikänner den som syndar om denne vänder 

sig i tro till Jesus Kristus. Luthers tankar om rättfärdighet sola gratia betyder därför för Luther att 

Guds nåd är en gåva som bara kan komma från Gud själv.88 Även om man kan tycka att Luthers 

resonemang är hårt så finns det i denna jämförelse inga logiska motsägelser. 

I denna jämförelse är Luthers resonemang logiskt motsägelsefritt medan Augustinus inte är 

det. Augustinus problem består i att om människan verkligen har en fri vilja bör detta innebära att 

även icke predestinerade människor har möjligheten att göra goda gärningar som sedan belönas av 

Gud, annars är Gud inte rättvis. Hos Luther finns inte detta problem då han menar att det enda som 

spelar roll är en människas tro. Därmed blir Luthers position i denna jämförelse den rimligaste.

4.5 Prövning av om den syn på människans fria vilja som Augustinus 

och Luther presenterar i sina böcker är förenliga med Romarbrevet

Romarbrevet är ett innehållsrikt brev som innehåller flera olika delar. Ett av uppsatsens syften är 

undersöka i vilken mån Augustinus och Luthers syn på den fria viljan går att förena med 

Romarbrevets innehåll. Brevet är inte ett inlägg i debatten för eller emot fri vilja utan behandlar till 

stor del andra saker. Därför kommer jag inte gå igenom hela brevet ord för ord, utan istället göra ett 

urval och enbart fokusera på de delar i brevet som jag bedömer är relevanta för min 

rimlighetsprövning.   

Jämförelse 1: Ondskans straff

Augustinus anser att det är rimligt att en människa straffas för sitt onda handlande eftersom hon har 

en fri vilja, medan Luther anser att människans viljefrihet är starkt begränsad, men trots detta bör 

hon straffas för sitt onda handlande. 

Hur bör man förhålla sig till fri vilja, ondska och straff utifrån Romarbrevet? I första kapitlet 

skriver Paulus att Guds vrede drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller 

sanningen fången i orättfärdighet. Om vi utgår från Augustinus och Luthers resonemang om att Gud 
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är alltigenom god, vad ligger då sannolikt bakom Guds vrede; att människan via sin fria vilja väljer 

att synda, eller att människan via sin ofria vilja tvingas att synda? Även om det är omöjligt att med 

säkerhet veta Paulus inställning till den fria viljan, är nog de flesta överens om att en god och rättvis 

Gud straffar den som väljer att utföra en ond handling, men inte den som tvingas att utföra en ond 

handling. Det är också så Augustinus argumenterar då han skriver, att om jag använder min vilja till 

att utföra en ond handling, vem kan hållas ansvarig för detta förutom jag själv?89 Augustinus 

position är såhär långt därmed förenlig med Romarbrevet.

Luther anser, till skillnad från Augustinus, att människans vilja är ofri men att hon trots detta 

förtjänar att straffas. Luther menar att det bästa sättet att förhålla sig till förekomsten av synd och 

ondska i världen är att dra slutsatsen att Gud orsakar eller kontrollerar den.90 Eftersom Gud är god 

är också hans straff goda, även om människan inte alltid förstår det. Men resonemanget räddar inte 

Luther då vi tidigare dragit slutsatsen att Paulus motiverar Guds straff med att människan har en fri 

vilja. Varför skulle Gud vara fylld av vrede och besvikelse om Gud kontrollerar de onda handlingar 

som människorna i Romarbrevet utför? 

I nionde kapitlet ändrar dock Romarbrevet karaktär och nu finns stöd för Luthers inställning. 

Utifrån Rom 9:16 drar Luther slutsatsen att alla människors liv ligger i Guds händer, alla människor 

är Guds instrument.91 

Men om vi läser vidare i Romarbrevet så pekar det mesta på att människan trots allt har en 

fri vilja vilket stödjer Augustinus position men inte Luthers. Paulus skriver nämligen att alla 

människor har möjlighet att tro, eftersom Kristus ord hörs över hela världen. De avslutande kapitlen 

12-15 består dessutom framförallt av uppmaningar till Paulus läsare; avsky det onda, håll fast vid 

det goda, visa varandra broderlig kärlek, håll er brinnande i anden, tjäna Herren! Varför skulle 

Paulus komma med fyra kapitel uppmaningar om människan inte har en fri vilja? Paulus skriver 

också att alla människor skall avlägga räkenskap inför Gud. Förutsättningen för att en människa kan 

hållas ansvarig för sina handlingar är att människan kan fatta självständigt valda beslut. Av den 

anledningen utgör den fria viljan en förutsättning för moralen.92 Detta stödjer Augustinus position, 

men inte Luthers.

Slutsatsen utifrån Romarbrevet blir att människan har en fri vilja. Människan belönas därför 

för sitt goda handlande och straffas för sitt onda. Just precis så argumenterar också Augustinus för 

sin syn på människans fria vilja, och Guds belöningar och straff. Det finns visserligen enskilda delar 

i Romarbrevet som stödjer Luthers tanke om att människans vilja är ofri och därför går det inte att 
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säga att hans position är helt oförenlig med detta bibelbrev. Men sammantaget blir ändå Augustinus 

position rimligare än Luthers utifrån denna jämförelse, helt enkelt eftersom stora delar av 

Romarbrevet pekar på att människan har en fri vilja.

Jämförelse 2: Guds nåd 

Augustinus menar i sina tidiga verk att Guds nåd kan avvisas, Luther menar att den inte kan det.

I Romarbrevet kan vi läsa hur Paulus skriver att utan att ha förtjänat det blir människan 

rättfärdig av Guds nåd, då Gud har friköpt människan genom Jesus död på korset. Människan kan 

veta en hel del om Gud, eftersom man överallt kan se alla hans verk. Det finns därför inget försvar 

för de människor som haft kunskap om Gud men inte ärat eller tackat honom. Dessutom har dessa 

bytt ut Guds härlighet mot bilder av förgängliga människor och djur. Paulus tar alltså upp 

människor som har fått kunskap om Gud, av Gud men som avvisar kunskapen. Detta ger stöd för 

tanken att det som Augustinus och Luther kallar Guds nåd kan avvisas, vilket ger stöd till 

Augustinus position men inte till Luthers. 

Paulus betonar alltså att människans eget ja eller nej till Gud leder till konkreta 

konsekvenser för människans fortsatta liv. Vi kan vidare läsa att Gud låter de människor som säger 

nej till honom bli tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Även Augustinus menar att 

människan ja eller nej till nåden får synliga konsekvenser. Han anser att själva kraften i ett 

rättfärdigt liv är oskiljaktigt från tron: ”Själva dygderna, genom vilka människor lever förståndigt, 

tappert, återhållsamt och rättfärdigt i detta timliga och dödsmärkta liv, är inte verkliga dygder, om 

de inte härför sig till denna tro (på Kristi jordiska gärning).”93 Augustinus position är utifrån denna 

jämförelse därmed möjlig att förena med Paulus tankar i Romarbrevet.

Mot detta kan vi ställa Luther, som visserligen, precis som Paulus, menar att när människan 

ersätter Gud med förgängliga förebilder och falska gudar begår de synder och förtjänar att straffas.94 

Men Luther anser inte att synden övervinns genom att människan successivt begår färre eller 

mindre synder i den bemärkelsen att hon helt och hållet upphör att vara syndare.95 Segern över 

synden påverkar istället människans handlande och hennes dagliga liv på ett annat sätt, nämligen 

genom att Kristus nu är tillsammans med den troende människan.96 Men Romarbrevet som helhet 

pekar på att människan har en fri vilja och att Guds nåd därmed kan avvisas, vilket innebär att 

Luthers position därmed är svår att förena med Romarbrevet. 
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Slutsatsen blir att det är möjligt att förena Augustinus position om att Guds nåd kan avvisas 

med Romarbrevet, medan det är svårare att förena Luthers position med Paulus. I Romarbrevets 

kapitel 9 finns visserligen argument för predestination och en begränsad mänsklig vilja. Detta 

kapitel ger därmed stöd åt Luthers position om att; ”allt vad vi gör, sker inte av fri vilja utan av 

nödvändighet.”97 Övriga kapitel ger dock stöd åt Augustinus resonemang om att nåden kan avvisas, 

och hans position blir därmed den rimligaste.

Jämförelse 3: Tro och gärningar
Augustinus menar att människan belönas av Gud för sina fritt valda gärningar, medan Luther menar 

att människan enbart belönas för sin tro. 

En återkommande tanke i Romarbrevet är att både judar och hedningar är syndare och 

endast kan bli rättfärdiggjorda på trons väg. Romarbrevet spelade stor roll både för Augustinus och 

Luther, men det finns en skillnad i hur de tolkar brevets innehåll. Augustinus poängterar att 

konsekvensen av att en människa börjar tro, också blir att människan själv och därmed hennes 

gärningar förändras till det bättre. Det tankesättet förutsätter att såväl synd som rättfärdighet 

förknippas med enskilda handlingar.98 Luther däremot anser att vare sig synd eller rättfärdighet kan 

mätas eller räknas. Rättfärdigheten är för honom snarare ett tidsbegrepp som innebär att människan 

sätts in i en ny tid. Både Augustinus och Luther bygger delar av sin argumentation utifrån Rom 5:1, 

där Paulus skriver att när människan har gjorts rättfärdig genom tro har hon också frid med Gud 

genom Kristus. Läser man detta bokstavligt är utan tvekan Luthers position i detta exempel 

rimligare än Augustinus, helt enkelt eftersom det står rättfärdig genom tro och inte rättfärdig 

genom gärningar.

Även om det finns enskilda stycken i Romarbrevet som man kan tolka fördelaktigt utifrån 

Augustinus position, exempelvis skriver Paulus i en vers att det inte är lagens hörare som blir 

rättfärdiga utan lagens görare, så finns det betydligt fler verser som talar för Luther. Exempelvis i 

Rom 3:20 skriver Paulus att ingen människa blir rättfärdig inför Gud genom laggärningar, lagen kan 

bara ge insikt om synd. Paulus tar också upp Israel som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, 

men misslyckades därför att de inte ville hålla sig till tron utan till gärningarna. Dessa exempel ger 

stöd åt Luthers position, eftersom hans och reformationens huvudbudskap är rättfärdiggörelse 

genom tro, inte genom mänskliga meriter eller gärningar.99

Slutsatsen blir att det finns enskilda delar av Romarbrevet som ger stöd åt Augustinus 

position i denna jämförelse, medan stora delar av brevet är fullt förenliga med Luthers position. För 

97 Luther. Om den trälbundna viljan, 76.
98 Johannesson. Helgelsens filosofi, Om andlig träning i luthersk tradition, 136.

   
99 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
143.                  32



det är genom tron som de kristna är förenade med honom som genom sin död har tagit på sig 

synden och därmed uppfyllt lagen å de troendes vägnar.100 Därför blir Luthers position i denna 

jämförelse den rimligaste. 

4.6 Prövning av om den syn på människans fria vilja som Augustinus 

och Luther presenterar i sina böcker är förenliga med Darwins 

evolutionsteori

Inledning
Den tredje och sista rimlighetsprövningen går ut på att jämföra Augustinus och Luthers syn på den 

fria viljan med Darwins evolutionsteori. Darwin tar inte direkt upp begreppet fri vilja och personligt 

ansvar i något av sina publicerade verk, men han var desto mer öppen i sina opublicerade 

anteckningsböcker. Där skrev han bl.a att den allmänna vanföreställningen om att människan skulle 

ha en fri vilja är uppenbar och att brottslingar bör straffas ”enbart för att avskräcka andra” inte för 

att de gjort något förkastligt.101 Darwin menar alltså att människan inte har en fri vilja. En viss 

människas agerande är istället en konsekvens av de impulser som styrs av människan gener. 

Generna beror på arv, men också på slumpmässiga mutationer. En människas handlande är alltså en 

konsekvens av hennes konstruktion, som är en produkt av både förutbestämda orsaker (hennes 

gener), och slumpen (mutationer). 

Jämförelse 1: Ondskans straff
Augustinus anser att det är rimligt att en människa straffas för sitt onda handlande eftersom hon har 

en fri vilja, medan Luther anser att människans vilja är trälbunden, men trots detta bör hon straffas 

för sitt onda handlande. 

Darwin anser att människan inte har en fri vilja och därför är det inte rimligt att straffa en 

person som begår onda handlingar, eftersom personens handlande är en konsekvens av hennes 

genetiska sammansättning. Augustinus menar att trots att Gud har skapat människan med fri vilja så 

kan inte Gud hållas ansvarig för onda handlingar som människan utför.102 Det är istället människan 

själv som är ansvarig och därför bör straffas för en ond handling. Darwin delar visserligen 

uppfattningen att människan har ett samvete och därmed en viss moral, men människans begär är 

starkare än hennes samvete och besegrar därmed hennes moral när det väl gäller. Den yttersta 

100 Rasmussen & Thomassen. Kristendomen. En historisk introduktion, 54.
101 Graffin & Provine. Evolution, Religion and free will, 296-297. 

   

102 Augustinus, On Free Choice of the Will, 124.                                                                                                            33



innebörden i Augustinus lära är att nåden allena är saliggörande.103 När det som Augustinus kallar 

att en människa fått Guds nåd har inträffat, så uppstår en likhet mellan Augustinus och Darwins 

positioner. De är nu överens om att människan är beroende av en starkare kraft och inte längre har 

en fri vilja. Augustinus menar att denna kraft är Guds fria vilja som genom Guds nåd nu spirar fritt i 

människan, som nu inte kan låta bli att göra goda gärningar. Darwin menar att människan i alla 

situationer är beroende av sina gener, och det enda som kan förändra den genetiska 

sammansättningen är slumpmässiga mutationer. Även om går att hitta en likhet i människosynen 

mellan Augustinus och Darwin i denna jämförelse, är det i det stora hela inte möjligt att förena 

Augustinus position med Darwins evolutionsteori eftersom de har olika syn på människans fria 

vilja. 

Det finns en större likhet mellan Luther och Darwin i människosyn, eftersom de är överens 

om att människans vilja är starkt begränsad, och människan är beroende av omständigheter som hon 

själv inte kan påverka. Luther anser att människan antingen är ”slav” under Gud eller Satans vilja. 

Gud har förutbestämt att de människor som förblir syndare är personligt ansvariga för detta och 

förtjänar därmed ett evigt straff.104 Darwin anser att människan är slav under sina gener och 

impulser. Ibland leder detta till att människan gör saker som omgivningen anser vara bra, ibland 

saker som anses vara dåliga. Det finns alltså vissa likheter mellan Luther och Darwins positioner, 

framförallt eftersom man är överens om att människans vilja är starkt begränsad. Men sättet man 

kommer fram till detta på är så pass olika, att det är svårt att fullt ut förena Luthers position med 

Darwins syn på den fria viljan. 

Slutsatsen blir att Luthers position delvis är möjlig att förena med Darwins evolutionsteori, 

medan det är svårare att förena Augustinus och Darwin, även om det finns enskilda delar som är 

möjliga att sammanföra. Det som avgör till Luthers fördel är att han precis som Darwin utgår från 

att människans viljefrihet är starkt begränsad.

Jämförelse 2: Guds nåd

I denna jämförelse utgår jag från Augustinus tidiga tankar om att människan genom sin fria vilja 

kan avvisa Guds nåd vilket Luther motsätter sig.

Darwins huvudtanke är att människan styrs av sina gener som hon ärver av sina föräldrar 

och förfäder, men ibland sker förändringar arvsmassan genom s.k. mutationer. Darwin trodde att 

ursprunget till dessa mutationer mycket väl kunde vara en fråga om ren slump.105 Slumpen strider 
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mot både Augustinus och Luthers allsmäktiga Gud som förutser och beslutar allt. Augustinus menar 

exempelvis att Gud till och med vet vad de människor som ännu inte fötts kommer att vilja i 

framtiden.106 Darwins resonemang blir därmed i detta avseende svårt att förena med den religiösa 

teologiska determinism som både Augustinus och Luther företräder. 

Men vad blir då konsekvensen av Darwins teori om slumpens avgörande roll för det som 

Augustinus och Luther kallar för att avisa Guds nåd? Darwin menar att människan inte har en fri 

vilja, och intresserade sig inte för Guds nåd, men utifrån hans teori är det rimligt att tänka sig att 

vissa människor kan skapas med en genetisk sammansättning som leder till ett beteende där 

personen ifråga avvisar Guds nåd. För om slumpen styr mutationerna så innebär ju detta alla 

möjliga olika utfall, varav åtminstone ett utfall innebär att människan ifråga avvisar Guds nåd. 

Därmed är Augustinus position att nåden kan avvisas åtminstone delvis förenlig med Darwins 

evolutionsteori. Men även om Augustinus i denna jämförelse går att förena med Darwin, så är det 

för mycket sagt att de bådas positioner går att förena fullt ut, eftersom de talar om helt skilda saker, 

och kommer fram till sina slutsatser på helt olika vis. 

Övergår man till Luther så är slumpen något han starkt vänder sig emot och menar att denna 

inte finns. Han anser att: vägen vi går väljs inte av oss själva utan av Gud, och det vore löjligt att 

säga till en som står vid en korsväg: Du ser två vägar, gå vilken du vill, fastän bara en står öppen.107 

Men skulle inte svaret kunna vara att även Gud ligger bakom slumpen? Jo, i teorin, men 

Luther poängterar att slumpen är oförenlig med Guds allvetande. I Om den trälbundna viljan finner 

Luther heller inga exempel på att Guds allsmäktighet skulle vara begränsad.108 Luthers position blir 

därmed svår att förena med Darwins position.

Slutsatsen blir att Augustinus position om att Guds nåd kan avvisas, åtminstone delvis blir 

förenlig med Darwins evolutionsteori, även om deras vägar till detta svar ser mycket olika ut. 

Luthers position blir desto svårare att förena med Darwin eftersom Luthers hårda determinism är 

svår att förena med slumpen. Augustinus position blir därmed rimligast.

Jämförelse 3: Tro och gärningar
Augustinus menar att människan belönas av Gud för sina fritt valda gärningar, medan Luther menar 

att människan enbart belönas för sin tro. 

Denna fråga gäller, enkelt uttryckt, huruvida det är människans tro eller gärningar som 

belönas enligt Darwins evolutionsteori. Darwin menar att den människa som är bäst anpassad till 

omgivningen överlever längst, och därmed har bäst möjlighet att fortplanta sig. Alla levande 

106 Augustinus, On Free Choice of the Will, 75.
107 Luther. Om den trälbundna viljan, 143.
108 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
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varelser är hela tiden indragna i en kamp för överlevnad, mot klimatet och elementen liksom mot 

andra arter, i strävan att hitta föda åt sig själva och undvika bli föda för andra.109 

Är det då människans tankar eller handlingar som belönas? Är det tro och tänkande, eller 

handlande som leder till överlevnad och möjlighet att fortplanta sig? Oavsett om ett visst agerande 

sätts igång av en välgrundad tanke eller av en okontrollerbar impuls, så är det enligt Darwin själva 

agerandet som leder till det konkreta resultat. Jägaren måste helt enkelt jaga för att överleva. 

Samma sak gäller både när det handlar om att finna en partner för att fortplanta sig med, och med 

själva fortplantningsprocessen, det är agerandet som belönas, inte tanken bakom. Det är alltså 

handlingen och inte själva tanken bakom som leder till överlevnad och möjlighet att fortplanta sig.

Augustinus menar att en människas handlande belönas eller bestraffas av Gud beroende på 

om det är en ond eller en god handling, Darwin anser att en människas agerande belönas eller 

bestraffas beroende på hur väl handlingen fungerar i sin omgivning. Det går därmed att finna en 

likhet mellan Augustinus och Darwins resonemang, nämligen att en människas gärningar får 

konkreta resultat. Augustinus menar att människans tro leder till någonting mer, nämligen 

handlande. Tro, hopp och kärlek blir egentligen utbytbara begrepp eller olika aspekter av samma 

sak, människans återvändande till Gud.110 Darwin talar om något helt annat, men han och 

Augustinus slutsats blir densamma; en människas gärningar belönas. Utifrån detta resonemang är 

Augustinus position åtminstone delvis förenlig med Darwins evolutionsteori.

Luther anser, till skillnad från Augustinus, att det är en människas eventuella tro som 

belönas och att dennes gärningar inte spelar någon roll. Teologen och religionsfilosofen Rudolf 

Hermann (1887-1962) var på sin tid en betydande auktoritet inom Lutherforskningen.111 Enligt 

Hermann framträder Kristi frälsningsverk på olika sätt i människors liv, men detta innebär inte att 

det finns olika grader av syndfulla och rättfärdiga människor, eftersom Luther, till skillnad från 

Augustinus, inte förknippar synd respektive rättfärdighet med enskilda handlingar.112 Det som 

verkligen spelar roll i en människas liv är, enligt Luther, istället om hon tror eller inte tror. Han 

menar självfallet inte att gärningar är meningslösa när det gäller att skaffa föda eller fortplanta sig. 

Men det som verkligen belönas av Gud är en människas tro och inte hennes meriter. Därmed är det 

svårare att förena Luthers position med Darwins.

Slutsatsen blir att Augustinus position åtminstone delvis går att förena med Darwins 

evolutionsteori, medan det är svårare att förena Luther och Darwin. Det som avgör till Augustinus 

fördel är att han i högre grad än Luther menar att en människas gärningar belönas vilket stämmer 

överens med Darwins position. Men eftersom Augustinus och Darwin talar om helt olika saker och 

kommer fram till sin ståndpunkt på helt olika sätt är det för mycket sagt att det är möjligt att förena 
109 Kenny. Västerlandets filosofi, 500.            
110 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus, 45.                        
111 Johannesson. Helgelsens filosofi, Om andlig träning i luthersk tradition,127.
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deras positioner fullt ut. Augustinus position blir alltså rimligare än Luthers i denna jämförelse. 

4.7 Konklusion avsnitt 4
Utifrån uppsatsens fem analysfrågor har jag kommit fram till tre viktiga likheter och tre viktiga 

skillnader mellan Augustinus och Luther i deras syn på den fria viljan. Likheterna är att människans 

vilja delvis är begränsad, att människans vilja delvis är fri, och att man är överens om vad som till 

en början händer inom människan när hon får Guds nåd, nämligen att hon börjar tro. Skillnaderna 

mellan Augustinus och Luther har jag valt att kalla skillnad i syn på Ondskans straff, skillnad i syn 

på Guds nåd och skillnad i syn på tro och gärningar. Rimlighetsprövningen har bestått av tre 

moment: Om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är 

logiskt giltig, -förenlig med Romarbrevet, och -förenlig med Darwins evolutionsteori. 

Rimlighetsprövningen har gjorts genom att jag utgått från de tre skillnader jag funnit mellan 

Augustinus och Luther, (skillnad i syn på Ondskans straff -Guds nåd och -tro och gärningar) och 

prövat i vilken mån dessa tre skillnader gått att förena med respektive rimlighetskriterium. 

Resultatet av denna undersökning blev att Augustinus position sammantaget blev den rimligaste 

utifrån samtliga tre rimlighetskriterium, vilket beskrivs närmare i nästkommande kapitel. 

5 Avslutning och sammanfattning
5.1 Kapitlets uppläggning
I detta kapitel följer en redovisning av de resultat jag kommit fram till i min uppsats. För att göra 

sammanställningen av resultatet stringent är kapitlet ordnat enligt följande uppläggning:

• 5.2 Resultat. Här sammanfattas resultaten av min undersökning. Detta är uppdelat i sju 

underområden vilka följer nedan:

• Uppsatsens syfte och frågeställning.

• Likheter mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan.

• Skillnader mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan.

• Inledning till resultatet av rimlighetsprövningen.

• Resultat av huruvida den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina 

böcker är logiskt motsägelsefria.

• Resultat av huruvida den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina 

böcker är förenliga med Romarbrevet. 



• Resultat av huruvida den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina 

böcker är förenliga med Darwins evolutionsteori.   37

 

• 5.3 Sammanfattning. Här följer en sammanfattning av hela uppsatsen.

5.2 Resultat 
Uppsatsens syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att jämföra Augustinus och Luthers syn på människans fria vilja och utreda 

vems ståndpunkt som är mest rimlig. Detta ger följande frågeställning: 

Vilka likheter och skillnader finns mellan Augustinus och Luthers syn på människans fria 

vilja och vems position är mest rimlig?

Vad som avses med begreppet rimlig kan självfallet variera. Det som avses med rimligt i 

min uppsats är att tre olika kriterier uppfylls. Dessa kriterier är:

1.Om den syn på människans fria vilja som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är 

logiskt motsägelsefria. 

2.Om den syn på människans fria vilja som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är 

förenliga med Romarbrevet.

3 Om den syn på människans fria vilja som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är 

förenliga med Darwins evolutionsteori.

Uppsatsen utgår från böckerna Om den fria viljan och Om helgonens utkorelse av Augustinus och 

Om den trälbundna viljan av Luther. 

Likheter mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan
Utifrån analysfrågorna i kapitel två och tre, visar min undersökning att det finns tre avgörande 

likheter mellan Augustinus respektive Luthers uppfattningar om människans fria vilja. Jag kommer 

härnäst att redogöra för dessa likheter. 

En första likhet mellan Augustinus och Luther är att de båda anser att människans vilja i viss 

mån är begränsad. Människas tro och helgelse förutsätter Guds nåd, människan är alltså inte själv 

förmögen att tro utan Guds hjälp. För Augustinus menar att Kristus i förväg har vetat vem som skall 

tro på honom, och dessutom vid vilka tillfällen och platser dessa personer skall tro.113 
113 Augustinus, On Free Choice of the Will, 53.            38



Luther anser att Gud har utvalt vissa människor till salighet och andra till fördömelse.114 

Förutsättningen för en människas rättfärdiggörelse är alltså Guds predestination. Både Augustinus 

och Luther företräder en dubbel predestinationslära, vilket innebär att de anser att Gud utvalt vissa 

människor till evig salighet, och andra till evig fördömelse. Båda två finner framförallt argument för 

Guds predestination i Romarbrevet, men även på andra ställen i Bibeln. Det finns alltså en likhet 

mellan Augustinus och Luther i deras syn på Gud, på människan, på rättfärdiggörelsen, och i deras 

argumentation. 

Den andra likheten mellan Augustinus och Luther är att båda menar att människans vilja, 

samtidigt som den är begränsad, också delvis är fri. Denna viljefrihet består i att människan själv 

har möjlighet att välja och ta beslut i ett antal olika situationer, exempelvis i praktiska, vardagliga 

eller ekonomiska frågor. Denna viljefrihet har människan fått av Gud som är allsmäktig och 

alltigenom god. Av detta följer att Gud därför alltid straffar ondska, och att hans straff alltid är 

rättvisa. Det finns alltså en ytterligare likhet i Augustinus och Luthers människosyn och Gudsbild. 

En tredje likhet mellan Augustinus och Luther är att de är överens om hur människans vilja 

till en början förändras när hon fått ta emot Guds nåd. Det är genom nåden vi kan inse sanningen 

och säga vårt ja till den.115 Både Augustinus och Luther anser att människans rättfärdiggörelse sker 

genom tron. Guds predestination av vissa människor leder att människans förhållande till Gud 

förändras i form av att hennes tro förändras. Det finns alltså här ytterligare en likhet mellan 

Augustinus och Luthers människosyn och Gudsbild, men också en likhet i deras syn på människans 

tro.

Skillnader mellan Augustinus och Luthers syn på den fria viljan
Min undersökning visar också att det finns tre avgörande skillnader mellan Augustinus respektive 

Luthers uppfattningar om människans fria vilja. Jag kommer härnäst att redogöra för dessa 

skillnader. 

Den första skillnaden, som jag valt att kalla skillnad i syn på ondskans straff, är att 

Augustinus utgångspunkt är att människan har en fri vilja vilket Luther motsätter sig. Viktiga 

konsekvenser av människans fria vilja blir enligt Augustinus att människan har möjlighet att göra 

goda gärningar utan Guds nåd, och att det är rimligt att hon straffas för de synder hon begår. Luther 

utgångspunkt är enkelt utryckt att människans vilja i stora avseenden är begränsad och ”trälbunden 

under det onda” så länge Gud inte givit människan sin nåd. Utan Guds nåd har människan endast 

möjlighet att fritt ta beslut i religiöst oviktiga frågor och fritt välja mellan att utföra olika synder. 

114 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
78.
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Hon kan dock aldrig själv välja att tro eller att inte tro. Människan saknar alltså en fri 

omvändelsevilja. För Gud har förutbestämt att vissa människor skall förbli syndare och dessa 

personer förtjänar därmed ett evigt straff.116 Med Guds nåd däremot är människan befriad från det 

onda och istället är människan genom sin tro rättfärdiggjord. Luther motiverar sitt ställningstagande 

med att eftersom Gud är alltigenom god och alltid rättvis, är det också rimligt att han straffar onda 

handlingar även om människans vilja inte är fri. Här finns det alltså en väsentlig skillnad i 

Augustinus och Luthers Gudsbild och människosyn. 

Den andra skillnaden mellan Augustinus och Luther, som jag valt att kalla skillnad i syn på 

Guds nåd, är att Augustinus i sina tidiga verk menar att eftersom människan har en fri vilja innebär 

detta att hon kan avvisa Guds nåd, vilket Luther motsätter sig. Hela Augustinus lära om människan, 

synden och nåden får sin oundvikliga konsekvens i lära om nådevalet eller predestination.117  

Augustinus anser att Gud predestinerar vissa människor, men dessa har möjligheten att tacka 

ja eller nej till Guds nåd. Guds predestination och nåd är enligt Augustinus alltså en möjlighet för 

människan och inte tvingande. Eftersom människan har en fri vilja innebär detta att hon själv väljer 

om hon vill ta emot Guds gåva eller inte. Luther tar avstånd från detta, och menar att en människa 

inte själv kan tacka ja eller nej till Guds nåd. Både Augustinus och Luther hämtar mycket av sin 

argumentation från Romarbrevet, men de drar skilda slutsatser utifrån detta. Även här finns alltså en 

skillnad i deras människosyn, rättfärdiggörelse och argumentationsuppbyggnad.  

En tredje skillnad mellan Augustinus och Luther, som jag valt att kalla skillnad i syn på tro 

och gärningar, är att de har olika syn på vad som händer med en människa efter att hon fått Guds 

nåd och börjat tro. ”Augustinus föreställningar om människans helgelse kan enklast förtydligas mot 

bakgrund av hans förståelse av människans viljefrihet i relation till Guds agerande i 

rättfärdiggörelsen respektive helgelsen.”118 Hans inställning kan förklaras genom att man gör en 

distinktion av två olika sorters nåd. Den första formen av nåd kallas den för intet givna nåden eller 

Guds förekommande nåd, och genom denna förmår Gud människan att vända sig till honom.119 

Konsekvensen av detta blir enligt Augustinus att människans tillfångatagna fria vilja befrias och 

människan nu kan börja samarbeta med Gud. Den andra formen av nåd kan kallas den nåd som 

helgar eller den samverkande nåden ,och här menar Augustinus att människan repareras från 

syndens skador samtidigt som hennes rättfärdighet växer. Människan kan alltså genom sitt eget 

aktiva handlande påverka sitt förhållande till Gud. Detta är något som Luther starkt tar avstånd 

ifrån. Luther anser att det är omöjligt för en människa att genom gärningar eller förberedelser kunna 

förtjäna Guds nåd. Luther menar att det bara finns en sorts nåd och det är den för intet givna nåden, 
116 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 
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och därmed avvisar han den nåd som helgar. Luther anser inte att synden övervinns genom att 

människan successivt begår färre eller mindre synder i den bemärkelsen att hon upphör att vara helt 

och hållet syndare.120 Enkelt uttryckt kan man beskriva det som att Augustinus menar att människan 

belönas av Gud för sina fritt valda gärningar, medan Luther menar att människan enbart belönas för 

sin tro. 

Resultat av rimlighetsprövningen 
Uppsatsens syfte är förutom att peka på likheter och skillnader i Augustinus respektive Luthers syn 

på människans viljefrihet, också att undersöka vems position som är rimligast utifrån tre olika 

kriterier. För att pröva detta har jag att utgått från de tre skillnader jag hittat mellan Augustinus och 

Luthers syn på den fria viljan, vilka beskrivits ovan. Jag har alltså valt att kalla dessa tre skillnader 

för skillnad i syn på 1) Ondskans straff, 2) Guds nåd och 3) Tro och gärningar. Jag kommer nu att 

redogöra för huruvida Augustinus och Luthers olika syn på den fria viljan är logiskt motsägelsefria, 

förenliga med Romarbrevet, och förenliga med Darwins evolutionsteori. Jag kommer också att 

redogöra vems position som är mest rimlig utifrån dessa tre kriterier.

Resultat av huruvida den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther 

presenterar i sina böcker är logiskt sammanhängande
Den första kriteriefrågan gällde huruvida den syn på människans fria vilja som Augustinus och 

Luther presenterar i sina böcker är logiskt sammanhängande. Denna logiska prövning har alltså 

gjorts utifrån de tre skillnader jag funnit mellan Augustinus och Luther, och som jag kallat skillnad 

i syn på 1) Ondskans straff  2) Guds nåd och 3) Tro och gärningar. 

I den första jämförelsen (skillnad i syn på ondskans straff) menar Augustinus att människan 

har en fri vilja och därför är det också rimligt att hon straffas för de synder hon begår, medan Luther 

anser att människan har en ofri vilja, men trots detta är det rimligt att hon straffas för sina synder. 

Han poängterar precis som Augustinus, Biel och Calvin människans egna synd och skuld.121 Detta 

resonemang inte logiskt motsägelsefritt. För i likhet med Erasmus framhåller Runestam att några av 

Luthers positioneringar i Den trälbundna viljan medför att Gud framstår som ond.122 Augustinus 

resonemang är i denna jämförelse däremot logiskt motsägelsefritt, vilket Luthers inte är, därför är 

Augustinus position den rimligaste i denna jämförelse.

Andra frågan (skillnad i syn på Guds nåd) gäller huruvida människan kan avvisa Guds nåd 

120 Johannesson. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition,137.           
121 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 

101.
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eller inte. Augustinus menar att människan kan det eftersom hon har en fri vilja, medan Luther 

motsätter sig detta då han menar att människans viljefrihet är starkt begränsad. Augustinus anser att 

eftersom människans vilja är fri innebär detta att några människor kommer välja bort Guds nåd, 

annars är inte viljan fri. Luthers resonemang innehåller en motsägelse; nämligen att om Gud är 

alltigenom god, och människan inte kan stå emot Guds nåd, bör detta leda till alla människor får 

Guds nåd. Detta går inte ihop med Guds godhet. Augustinus resonemang är även i denna jämförelse 

logiskt motsägelsefritt, vilket Luthers inte är, därför är Augustinus position också i denna jämförelse 

den rimligaste.

I den tredje frågan (skillnad i syn på tro och gärningar) anser Augustinus att människan själv 

åtminstone delvis kan påverka graden av sin egen frälsning vilket Luther motsätter sig. Augustinus 

menar att Gud predestinerar vissa människor men samtidigt kan en människa via sina egna 

gärningar påverka sitt förhållande till Gud. Detta borde innebära att även en ickepredestinerad 

människa kan utföra goda gärningar och därmed belönas (predestineras) av Gud eftersom Gud är 

rättvis. Det finns därmed en motsägelse i Augustinus resonemang. Luthers huvudbudskap är 

rättfärdiggörelse genom tro, inte genom mänskliga meriter eller gärningar. Därmed uppstår inte 

samma problem hos Luther och det finns inga logiska motsägelser i hans resonemang. Luthers 

position blev i denna jämförelse därför den rimligaste.  

Sammantaget får Augustinus position anses vara den rimligaste utifrån det första kriteriet 

(om synen på den fria viljan är logiskt motsägelsefri), eftersom hans resonemang blev det rimligaste 

i två jämförelser och Luthers i en.

Resultat av huruvida den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther 

presenterar i sina böcker är förenliga med Romarbrevet
Den andra rimlighetsprövningen gällde huruvida den syn på människans fria vilja som Augustinus 

och Luther presenterar i sina böcker är förenliga med Romarbrevet. I den första frågan i denna 

jämförelse (skillnad i syn på ondskans straff) motiverar Augustinus Guds straff med människans 

fria vilja, medan Luther motiverar Guds straff med att av Guds godhet följer att det han gör alltid är 

gott och rättvist trots att människans vilja inte är fri. Slutsatsen utifrån Romarbrevet blir att Paulus 

anser att människan har en fri vilja även om det finns enskilda verser som också tyder på motsatsen. 

Anledningen till detta är att brevet innehåller mängder av uppmaningar från Paulus till läsaren, och 

han poängterar också, att alla människor skall avlägga räkenskap inför Gud, och att en människa 

straffas för sina onda handlingar. En fri vilja är en förutsättning för en människas moral.123 Därmed 

blir slutsatsen att Augustinus position är den rimligaste i denna jämförelse.
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I den andra frågan i denna jämförelse (skillnad i syn på Guds nåd) menar Augustinus att 

Guds nåd kan avvisas, vilket Luther motsätter sig. Anledningen till detta är att Luthers utifrån 

Romarbrevet drar slutsatsen att människans vilja är trälbunden124 Det finns visserligen några 

enskilda stycken som stödjer Luthers position, men Paulus tar också upp exempel på människor 

som har fått kunskap om Gud, av Gud, och som avvisar denna kunskap. Detta ger stöd för tanken 

att det som Augustinus och Luther kallar Guds nåd kan avvisas, vilket ger stöd till Augustinus 

position men inte till Luthers. Slutsatsen utifrån Romarbrevet blir alltså att Guds nåd kan avvisas 

vilket innebär att Augustinus position i denna jämförelse blir rimligast.

I den tredje frågan i denna jämförelse (skillnad i syn på tro och gärningar) menar Augustinus 

att en människa belönas av Gud både för sin tro och för sina gärningar, medan Luther menar att det 

endast är en människas tro som spelar roll. Den som har tro på evangeliet har allt, och den som inte 

har det, har ingenting.125 Läser man Romarbrevet bokstavligt är Luthers position i denna jämförelse 

rimligare än Augustinus, helt enkelt eftersom Romarbrevets återkommande tanke är att en människa 

blir rättfärdig genom tro och inte rättfärdig genom gärningar. Visserligen finns det enskilda stycken 

i Romarbrevet som kan tolkas till Augustinus fördel, men sammantaget blir Luthers resonemang om 

rättfärdiggörelse genom tron allena utan tvekan den rimligaste positionen i denna jämförelse.

Sammantaget får Augustinus position anses vara den rimligaste utifrån det andra kriteriet 

(om synen på den fria viljan är förenlig med Romarbrevet), eftersom hans resonemang blev det 

rimligaste i två jämförelser och Luthers i en.

Resultat av huruvida den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther 

presenterar i sina böcker är förenliga med Darwins evolutionsteori
Den tredje rimlighetsprövningen gällde huruvida den syn på människans fria vilja som Augustinus 

och Luther presenterar i sina böcker är möjlig att förena med Darwins evolutionsteori. Den första 

jämförelsen här gjordes utifrån den första skillnaden mellan Augustinus och Luther (skillnad i syn 

på Ondskans straff). Darwin menar, enkelt utryckt, att en människa är styrd av sina gener och att 

hennes viljefrihet är starkt begränsad.126 Detta är svårt att förena både med Augustinus och Luthers 

teorier om teologisk determinism. Men Luthers tankar om människans ”trälbundna vilja” blir 

åtminstone delvis möjliga att förena med Darwins evolutionsteori, vilket innebär att hans position 

blir den rimligaste, medan det är svårare att förena Augustinus med Darwin, då Augustinus utgår 

från att människan har en fri vilja.
124 Brosché. Luther on predestination: the antinomy and the unity between love and wrath in Luther's concept of God, 

67.                          
           

125 Rasmussen & Thomassen. Kristendomen. En historisk introduktion, 284.
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I den andra frågan i denna jämförelse (skillnad i syn på Guds nåd) är det svårt att förena Augustinus 

och Luthers teologiska determinism med Darwins syn på slumpen. Men eftersom slumpen kan 

innebära alla möjliga utfall, bör slumpen också kunna leda till att en situation där det som 

Augustinus och Luther kallar för att en människa avvisar Guds nåd kan uppstå. Därmed blir 

Augustinus tanke att människan har förmågan att avvisa Guds nåd den positionen som till störst del 

är möjlig att förena med Darwins teori i denna jämförelse. 

Även i den tredje frågan (skillnad i syn på tro och gärningar) är det svårt att förena både 

Augustinus och Luthers tankar med Darwins evolutionsteori. Augustinus menar att det är 

människans uppgift att samverka med den nåd Gud skänker.127 Konkret innebär detta att om 

människan agerar gott belönas hon, vilket åtminstone delvis går att förena med Darwin position om 

att ett visst agerande leder till överlevnad och därmed möjlighet att fortplanta sig. Luthers menar att 

det endast är en människas tro och inte hennes gärningar som belönas, vilket inte är vad Darwin 

menar. Därför blir Augustinus position den rimligaste i denna jämförelse. 

Sammantaget får Augustinus position anses vara den rimligaste utifrån det tredje kriteriet (är 

synen på den fria viljan förenlig med Darwins evolutionsteori), eftersom hans resonemang blev det 

rimligaste i två jämförelser och Luthers i en.

5.3 Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att göra en jämförelse och en rimlighetsprövning av Augustinus och Luthers 

syn på den fria viljan. För att hitta skillnader mellan Augustinus och Luther har jag arbetat med fem 

analysfrågor. Dessa är Augustinus och Luthers Gudsbild, tro, rättfärdiggörelse, människosyn och 

argumentationsuppbyggnad. Utifrån dessa analysfrågor har jag kommit fram till tre viktiga likheter 

och tre viktiga skillnader mellan Augustinus och Luther i deras syn på den fria viljan. Likheterna är 

att människans vilja delvis är begränsad, att människans vilja delvis är fri, och att man är överens 

om vad som till en början händer inom människan när hon får Guds nåd, nämligen att hon börjar 

tro. Skillnaderna mellan Augustinus och Luther har jag valt att kalla skillnad i syn på Ondskans 

straff , skillnad i syn på Guds nåd och skillnad i syn på tro och gärningar. Rimlighetsprövningen 

har bestått av tre moment: Om den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i 

sina böcker är logiskt motsägelsefria, - förenliga med Romarbrevet, och -förenliga med Darwins 

evolutionsteori. Rimlighetsprövningen har gjorts genom att jag utgått från de tre skillnader jag 

funnit mellan Augustinus och Luther, (skillnad i syn på Ondskans straff -Guds nåd och -tro och 

gärningar) och prövat i vilken mån dessa tre skillnader gått att förena med respektive 

127 Braw. Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus,125.            44
          



rimlighetskriterium. Utifrån detta har jag gjort en jämförelse mellan Augustinus och Luther av vems 

syn på den fria viljan som är mest rimlig. Detta har inneburit en jämförelse av de båda teologernas 

syn på den fria viljan på sammanlagt nio punkter. 

Resultatet av denna undersökning blev i den första jämförelsen, d.v.s om den syn på fria 

viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är logiskt giltig, att Augustinus position 

blev den rimligaste i två av jämförelserna och Luthers syn i en. I den andra jämförelsen, d.v.s om 

den syn på den fria viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är förenlig med 

Romarbrevet blev resultatet samma, nämligen att Augustinus position blev den rimligaste i två av 

jämförelserna och Luthers syn i en. I den tredje och sista jämförelsen, d.v.s om den syn på den fria 

viljan som Augustinus och Luther presenterar i sina böcker är möjlig att förena med Darwins 

evolutionsteori, blev resultatet återigen samma, nämligen att Augustinus position blev den 

rimligaste i två av jämförelserna och Luthers syn i en. Sammanlagt blev Augustinus syn på den fria 

viljan den rimligaste i sex av jämförelserna och Luthers i tre. Resultatet av rimlighetsprövningen 

blir alltså sammantaget att Augustinus syn på människans fria vilja är rimligast. 

Min uppsats gör inte anspråk på att ge ett heltäckande svar på huruvida Augustinus och 

Luthers syn på den fria viljan är alltigenom rimliga eller inte. Begreppet rimlig kan tolkas på 

mängder av olika vis och min undersökning har endast fokuserat på tre olika områden, och därmed 

återstår det fortfarande en osäkerhet i vilken mån de kan sägas vara rimliga utifrån andra 

utgångspremisser än de jag använt mig av. 

En intressant framtida forskningsuppgift skulle kunna vara att fortsätta pröva att förena 

Darwins evolutionsteori med olika delar av kristen tro, och även med andra religioner. Detta är 

något som inte bara är intressant för vetenskapssamhället utan även för samhället i stort, då det i 

åtminstone i Sverige finns en allmänt utbredd uppfattning om att det finns en konflikt mellan 

religion och naturvetenskap. 
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