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1. Inledningskapitel
1.1 Inledning
Martin Luther är en av den protestantiska kyrkans viktigaste reformatorer. Han menar själv att
verket Om den trälbundna viljan är ett av hans allra viktigaste. Många av Luthers olika texter
präglas av vad som kan betraktas som motsägelser och inkonsekvenser, inom sig själva men
också mellan varandra. Luther var ingen systematiker som utvecklade ett dogmatiskt system,
utan främst en praktiker som skrev texter med tydliga syften riktade till en specifik
mottagare/grupp. Om den trälbundna viljan är inget undantag, skriften är ett inlägg i en debatt
rörande fri vilja med Erasmus av Rotterdam.
Texten är en av Luthers längre och mer systematiska, om än inte heller denna en dogmatisk
uppställning. Luther menar själv att innehållet utgör kärnan i hans teologi1, ändå är den inte
den mest lästa och använda av hans texter. I Om den trälbundna viljan behandlar Luther
frågan om den fria viljans vara eller icke vara i polemik mot Erasmus av Rotterdam. Texten
diskuterar ämnen som frihet och predestination. Människan rids antingen av satan eller av
Gud, Gud måste frita människan från satan där hon annars är fast. Vad får en fri vilja hos
människan för konsekvenser för Guds frihet och Guds predestination och hur kan en fri vilja
hänga ihop med Guds rättfärdiggörelse och nåd?
Frihet är idag ett begrepp som används flitigt, både i den allmänna debatten och inom kyrkan.
Det finns många definitioner av frihet som sinsemellan ser väldigt olika ut och därför också
får olika konsekvenser. Att försöka förstå vilken eller vilka olika definitioner av frihet som
Luther använder sig av i den text som Luther själv anser utgöra kärnan i hans teologi ger en
ytterligare dimension till samtidens läsning och tolkning av Om den trälbundna viljan.

1.2 Forskningsproblem
Syftet med den här undersökningen är att ge ett bidrag till en djupare förståelse- och fler
mjöligheter till tolkning av Luthers text Om den trälbundna viljan genom att i detalj studera
hur Luther använder sig av frihetsbegreppet. Den här uppsatsen kommer belysa komplexiteten
i förståelsen av ett mycket centralt begrepp i en viktig text av Luther. Vilket vidare också kan
ge en djupare förståelse för andra texter Luther skrivit och saker han gjort. Luther är sällan
1

Martin Luther, Luther's works. 33, Career of the reformer, 3 (Philadelphia: Fortress Press, 1972), 294.
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dogmatiskt strukturerad, men i den här texten försöker han förmedla den teologiska kärnan till
den praktik han främst är känd för. Därför är det högst aktuellt att ägna sig åt texten även
idag. I denna uppsats kommer jag studera hur Luther använder begreppet frihet i Om den
trälbundna viljan. Som verktyg kommer jag att använda begreppsparen Freedom for
excellence och freedom of indifference samt Kompatibilism och Inkompatibilism.
1.2.1 Arbetsfrågor:

-

Hur definieras frihet enligt begreppsparen Freedom for excellence och freedom of
indifference samt Kompatibilism och Inkompatibilism

-

Vad är föremålet för den frihet som Luther diskuterar i Om den trälbundna viljan?
Frihet i förhållande till vad?

-

Vilka olika frihetsbegrepp kan urskiljas i texten när den analyseras med hjälp av
begreppsparen Freedom for excellence och Freedom of indifference samt
Kompatibilism och Inkompatibilism. Vilket/vilka begrepp är viktigast?

-

I vilken utsträckning kan begreppsparen Freedom for excellence och Freedom of
indifference samt Kompatibilism och Inkompatibilism klargöra hur Luther förstår
frihet i Om den trälbundna viljan?

1.3 Avgränsningar
Det finns många olika definitioner av begreppet frihet och för att kunna komma fram till
något konkret som ryms i en kandidatuppsats har jag valt två olika frihetsbegreppspar.
Studien kommer vara en analys av hur Luther använder frihetsbegreppet utifrån Pinckaers
indelning av frihet i Freedom for excellens och Freedom of indifference, samt begreppsparet
Kompatibilism och Inkompatibilism.
För att få plats i den här studiens omfång har jag inte i detalj kunnat gå igenom hela Om den
trälbundna viljan, utan valt ut några teman och ställt dessa i relation till begreppsparen.
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1.4 Metodansats och metod
Uppsatsens metodansats är hermeneutisk med komparativa inslag. Den är ett bidrag till
tolkningen av Luthers text med hjälp av ett par på förhand bestämda teorier. Min egen
bakgrund, också som teologstuderande vid universitetet, kommer givetvis också bidra till
utfallet av den här studien. De komparativa inslagen kommer när utfallet av analysen med
hjälp av valda teorier kommer jämföras och diskuteras sinsemellan.
Metoden i uppsatsen är kvalitativ, en närstudie av en av Luthers många texter. De
begreppspar som beskrivs nedan är studiens verktyg, för att kunna ge ord åt och nå djupare in
i förståelsen av hur Luther använder sig av frihetsbegreppet.
1.4.1 Teorier

Jag har valet två olika begreppspar att använda som verktyg för att komma närmare hur
Luther använder sig av begreppet frihet. Begreppsparen är sinsemellan på ett vis väldigt olika,
har olika infallsvinklar. Ändå är de också ganska lika. Båda har två huvudspår där det ena är
närmare den idag vardagliga tanken på en fri vilja som möjligheten att välja mellan det ena
eller det andra, medan det andra spåret utmanar den tanken. Jag har valt två olika begreppspar
eftersom jag ser att skillnaderna mellan paren ger ett större djup och ett vidare utrymme för
tolkning. Frihetsbegreppet har ingen allmängiltig definition och därför vill jag också pröva
Luthers användande av begreppet mot två olika teorier för att se om olika teorier ger skilda
bilder av hur han använder begreppet.
Pinckaers begreppspar Freedom for excellence och Freedom of indifference är två helt olika
sett att beskriva frihet. Där den förstnämnda handlar om ett förverkligande och den andra om
möjligheten att välja och välja bort. Pinckaers menar att det sker en radikal förändring i hur
människan tänker om och definierar frihet från 1500-talet och framåt.2 Luther skrev Om den
trälbundna viljan 1525, mitt i den här brytningen som Pinckaers beskriver. Därför är
Pinckaers begreppspar speciellt intressanta att applicera på Luthers text.
Kompatibilism och Inkompatibilism tillsammans med determinism försöker reda ut om frihet
kan existera tillsammans med determinism. Luther förstår ofta Guds allmakt och allvetande
som determinism, se analyskapitlet. Se kapitel 3 för en mer detaljerad genomgång av
begreppsparen och begreppen kring dessa. Luther har en uttalad stark deterministisk tanke

2

Servais, Pinckaers, Morality: the Catholic view (South Bend, Ind.: St. Augustine's Press, 2001), 66.
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som grund i Om den trälbundna viljan (se analysen i kapitel 4). Det här begreppsparet ger
olika perspektiv på frihetens förhållande till just detta Luthers huvudargument.
Jag har valt dessa specifika begreppspar eftersom de tycks kunna belysa olika dimensioner av
Luthers användning av frihet i boken.
1.4.2 Teman i Om den trälbundna viljan

Jag har, efter en noggrann genomgång av Om den trälbundna viljan valt ut fyra teman med
olika inriktning av Luthers argumentation. Jag har valt ut de huvudteman som finns i texten
och de vinklar som gett en tydlig bild av just hur Luther använder sig av frihetsbegreppet på
olika sätt. Jag har valt att ta med det korta Luther skriver om människan som fri i Kristus även
om det inte är fokus i den här texten, eftersom den dimensionen är viktig för helhetsbilden.
Det är jag själv som gjort urvalet.
Jag kommer under varje tema undersöka hur det går att applicera teorierna på hur Luther
faktiskt använder sig av frihetsbegreppet. Varje stycke är inte kopplat till en specifik del i Om
den trälbundna viljan, utan samlar istället Luthers argumentation kring temat. Jag har valt att
göra såhär för att få en tydlig struktur på genomgången av texten och för att underlätta en
jämförelse mellan de olika begreppsparen på slutet.
Teman:
- Guds allmakt och allvetande
- Fri från satan, fri hos Anden/Gud, inget neutralt
- Den dolde Guden
- Frihet i förhållandet mellan Gud och människan

1.5 Material
Det främsta materialet som behandlas i uppsatsen är Om den trälbundna viljan av Martin
Luther. Jag använder mig av Luther´s Works volume 33, en del i en engelsk översättning av de
flesta av Luthers texter. Jag har valt just den här översättningen av denna från början latinska
text av Luther själv eftersom det är den mest vedertagna av de engelska varianterna.
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Jag använder mig av Servais-Théodore Pinckaers begreppspar Freedom of indifference och
Freedom for excellence samt begreppsparet Kompatibilism och Inkompatibilism som verktyg
för att analysera hur Luther använder sig av begreppet frihet. Pinckaers (1925-2008) var
katolsk präst och teolog från Belgien som hade etik och moral som sitt specialområde.
Beskrivningen av begreppsparen är hämtade från Pinckaers bok Morality: the Catholic View,
vilken är en introduktion till katolskt moraliskt tänkande.3 Själva begreppsparen är dock inte
per se kopplade till katolicismen.
Kompatibilismen och Inkompatibilismen är en vidare använd begreppsvärld än föregående
begreppspar. Debatten är pågående och det finns mycket skrivet av olika författare. Jag har
valt att hålla mig till de grundläggande förklaringarna och argumenten för att förstå vilka
tankar som ligger bakom respektive ståndpunkt. Jag har inhämtat det mesta av min kunskap
från Alfred R. Meles bok Free will and luck. Den här boken avhandlar just ämnet fri vilja,
men jag har enbart använt mig av dess förklaringar av begreppsparen Kompatibilism och
Inkompatibilism samt determinism. Mele är professor i filosofi vid Florida State University
och har under många år forskat kring frågor om fri vilja.4 Jag har även använt mig av Stanford
Encyclopedia of Philosophy, ett digitalt uppslagsverk som drivs av Stanford University där
artiklarna är skrivna och granskade av experter på det specifika området. Jag har också använt
mig av en artikel av Kadri Vihvelin, professor i filosofi vid University of South Carolina.
Vihvelins fokusområden inom sin forskning är etik och metafysik, speciellt inriktat mot bland
annat fri vilja. Jag har även använt mig av en introduktionsbok i religionsfilosofi av Michael
L Peterson, Förnuft och religiös tro: en introduktion till religionsfilosofin. Peterson resonerar
kort kring begreppsparet och dess förhållande till determinism.
För avsnitten om teologerna i bakgrundskapitlet har jag använt mig av Stanford Encyclopedia
of Philosophy, se ovan, samt Svend Andersens bok Som dig själv: en inledning i etik.
Andersen är professor i etik och religionsfilosofi vid Aarhus Universitet. För avsnittet om
nominalismen har jag främst använt en artikel av Michael Allen Gillespie, professor i politisk
vetenskap och filosofi vid Duke University, men också uppslagsverket New Catholic
Encyclopedia som ett mer onyanserat komplement.

3

Université de Fribourg, “Biography of Father Servais Theodore Pinckaers”, Université de Fribourg,
http://www.unifr.ch/istac/en/archives/biographie-detaillee (åtkomst 19 december, 2016).
4
Florida State University, “Alfred Mele”, Florida State University, http://myweb.fsu.edu/amele/almele.htm
(åtkomst 19 december, 2016).
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Arvid Runestam, McSorley och Loshe är de författare som jag använder mig av för att teckna
bakgrunden om Luther och till Om den trälbundna viljan. Alla tre är erkända Lutherforskare.

1.6 Disposition
1. Inledningskapitel
I kapitel 1 finns en inledning till uppsatsen och här ställs problemformuleringen upp
tillsammans med arbetsfrågorna, syfte och avgränsningar presenteras. Här presenteras också
metod och metodansats, där en kortfattad orientering i tillvägagångssätt och teorier inryms.
Det material som behandlas i uppsatsen gås här igenom. Här redogörs också för uppsatsens
disposition.

2. Bakgrundskapitel.
Kapitel 2 redogör kort med några historiska nedslag för frihetsbegreppet i den kristna
historien. Därefter en kort genomgång av Martin Luther, vilket följs av två delar om dennes
bok Om den trälbundna viljan. Av vilket den första tar upp kontexten i vilken skriften kom till
och speciellt konflikten med Erasmus av Rotterdam, den andra delen behandlar skriftens
översättning, redaktion och disposition.
3. Teorier – Frihetsbegrepp
Kapitel 3 innehåller detaljerade genomgångar av de två begreppspar, Freedom for excellence
och Freedom of indifference samt Kompatibilism och Inkompatibilism, som utgör verktyg för
analysen av Om den trälbundna viljan.

4. Analyskapitel
I analyskapitlet analyseras frihetsbegreppet i Om den trälbundna viljan utifrån tre
hundrubriker; Frihet i förhållande till fräsningen, Freedom for excellence och Freedom of
indifference och Kompatibilism och Inkompatibilism. Här undersöks Luthers text utifrån
första arbetsfrågan i inledningskapitlet.
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5. Slutdiskussion
I slutdiskussionskapitlet diskuteras resultatet av analysen i analyskapitlet. Här finns inga nya
fakta och därför inte eller några fotnoter. I detta kapitel presenteras slutsatserna och svaren på
arbetsfrågorna.
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2. Bakgrundskapitel
Diskussionen om frihet och en fri vilja har pågått i årtusenden och finns också hos de
klassiska grekiska filosoferna, som Aristoteles. Diskussionen pågår också fortfarande aktivt i
vår samtid.
Luther är påverkad av Augustinus, som också är en av de äldsta kyrkofäderna som skrivit om
ämnet fri vilja. Det råder ingen absolut konsensus kring hur Augustinus resonerade kring
människans relation till frihet. Centrala perspektiv för Augustinus var frågan om människans
fria vilja och hennes ansvar och dettas relation till Guds predestination.5 Just spänningen
mellan människans frihet i relation till Guds predestination är en fråga som fortsatt vara
aktuell genom den kristna historien och som har diskuterats vidare av många betydelsefulla
teologer, så som Thomas av Aquino.6 Debatten mellan Luther och Erasmus är ett viktigt
inlägg i den kristna diskussionen om frågan. Den så kallade De Auxiliis-debatten, mot slutet
av 1500-talet, är ett senare inlägg i diskussionen. De Auxiliis-debatten har sin grund i frågan
om nådens relation till människans fria vilja. En fråga som Trent-konciliet inte löste och som
därefter blev föremål för vidare diskussion inom den katolska kyrkan. De två huvudparterna
var Dominikanerorden och Jesuitorden. Frågan har ännu inte fått någon officiell lösning inom
den katolska kyrkan.7

2.1 Nominalismen
Nominalismen ersatte en förnuftets Gud med en viljans Gud. Enligt nominalismen är Gud
först och främst vilja. Gud är den som skapar allt och som verkar med allt, Gud är inte bunden
av världens lagar eller sin egen determinism. Gud verkar enbart så som det behagar honom,
menar William of Ockham. Michel Allen Gillespie menar att nominalismen kom till som ett
brott med skolastikens försök att förena förnuftet med uppenbarelsen eller filosofin med

5

Michael Mendelson, “Saint Augustine”, Stanford Encyclopedia of Philosophy
https://plato.stanford.edu/entries/augustine/ (åtkomst 30 december 2016).
6
Svend Andersen, Som dig själv: en inledning i etik (Nora: Nya Doxa, 1997), 74-75.
7
New Catholic Encyclopedia, " Congregatio de
Auxiliis.”, Encyclopedia.com. http://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-andmaps/congregatio-de-auxiliis (åtkomst 7 februari, 2017).
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teologin.8 Gillespies har dock en snäv syn på vad skolastiken innebär och verkar närmast
likställa den med Tomas av Aquinos teologi. Nominalismen kan också istället ses som en del
av senskolasikten9.
Ockham betonade Guds omnipotens, allmakt, och obundenhet. Ockham menade att det inte
finns något universellt, inga universalier, utan allt skapat är unikt i sig självt. På så sätt kan
människan inte kan veta något om naturen eller om Gud genom logiska slutsatser, eftersom
Gud med sin allmakt inte är bunden till dessa. Människan kan således aldrig göra mer än
hypoteser eftersom ingenting är absolut nödvändigt förutom Guds vilja. Problemet med det
här resonemanget är att det kommer nära ett förnekande av sanningen i uppenbarelsen.
Ockham försöker lös problemet genom att skilja på Guds absoluta och Guds ordinerade makt,
vad Gud kan göra och vad han har förordnat att han ska göra. Den skillnaden var dock svår att
argumentera för eftersom Gud inte har någon plikt att hålla sina löften eller vara konsekvent.
Ockham menade, även om han inte trodde att det var troligt, att Gud idag kan rädda helgon
och fördöma syndare men imorgon välja att göra tvärt om, eftersom Guds vilja inte är bunden
till något. Nominalismen menar vidare att människan inte är styrd av naturen, så som Aquino
menar. Att hon men hjälp av förnuftet kan se Gud som det yttersta goda och det hon ska
sträva efter. Att nominalismen avvisar det universella innebär att den också avvisar att
människan till sin natur generellt är riktad mot det goda. Nominalismen menar att eftersom
människan inte på något sätt, av naturen eller förnuftet är universellt förutbestämd för något är
hon fri. Vilket dock inte innebär att hon inte är bunden till den moraliska lagen. Människan är
fortfarande bunden till den, men inte på grund av att hon gör det av nytta för sitt högsta mål,
frälsningen, förenandet med Gud, utan av tacksamhet. Människan står i evig skuld till Gud
som skapat henne, Gud å andra sidan är inte skyldig människan något. Gud har gett alla
människor livet och till några ger han evigt liv, men han är inte rättfärdig eller orättfärdig på
grund av det, utan Guds givande är enbart en nådehandling.10
Det går tydligt att se likheter här med Luthers Gudsbild och resonerande kring frihet, även om
det också finns klara skillnader.
8

Michael, Allen Gillespie. "The Theological Origins of Modernity." Critical Review 13, no. 1 (Winter, 1999),
http://proxy.ub.umu.se/login?url=http://search.proquest.com.proxy.ub.umu.se/docview/217246347?accounti
d=14581 åtkomst 2 januari , 2017).
9
New Catholic Encyclopedia,
"Nominalism.”, Encyclopedia.com. http://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacstranscripts-and-maps/nominalism (åtkomst 2 januari, 2017).
10
Gillespie.
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2.2 Martin Luther
Martin Luther, författaren till Om den trälbundna viljan, föddes 1483 i Eisleben och levde
hela sitt liv i Tyskland. För eftervärlden är han främst känd som en av den protestantiska
kyrkans största reformatorer. Som tidigare nämnts har Luther lämnat många texter av vida
skiljd karaktär efter sig, men inte någon utarbetad systematiskt dogmatik. De texter Luther
författade hade nästan alltid en specifik mottagare, antingen en person eller en grupp, och det
fanns ett syfte med texten, därför är de också inbördes väldigt olika. En del är skrivna som
föreläsningar, en del är stridsskrifter, vissa uppbyggelselitteratur. Luther skrev också både på
tyska och latin beroende på målgrupp och sammanhang. Därför är det viktigt att känna till och
ta hänsyn till den kontext just den specifika text som behandlas kommer ifrån.

2.2 Om den trälbundna viljan - Skriftens bakgrund och konflikten med
Erasmus av Rotterdam
Hösten 1525 författade Luther skriften Om den trälbundna viljan, originalet skrevs på latin
och heter De servo arbitrio. Redan i januari 1526 utkom dock den första tyska översättningen,
översatt av Justus Jonas.11 Texten är en polemisk text, ett svar på och en kritik av Erasmus av
Rotterdams samtida text De libero arbitrio diatribe sive collatio, som Erasmus skrev riktad
till Luther. Dock tog det Luther över ett år innan han publicerade sitt svar.
Konflikten med Erasmus är inte den enda omkringliggande faktorn som påverkade Luther när
han skrev Om den trälbundna viljan. 1525 var en mycket turbulent tid i Luthers liv, vilket
skulle kunna vara en av anledningarna till att han tog längre tid på sig än vanligt att svara på
Erasmus skrift. Bondeupproren och konflikten med Müntzer, nattvardskonflikten med
Zwingli samt Luthers äktenskap med Katarina von Bora 27 juli 1525 är några exempel.12 Det
går inte att utläsa att Luther arbetade länge eller ovanligt noggrant med Om den trälbundna

11

Harry J McSorley, Luther: right or wrong?: An ecumenical-theological study of Luther's major work, The
bondage of the will (New York, 1969), 298.
12
Bernhard Lohse, Luther's theology: its historical and systematic development (Minneapolis: Fortress Press,
1999), 163.
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viljan utifrån tidsaspekten, men skriften är i vart fall inte skriven som ett hastverk i vrede mot
Erasmus, något som Luther själv också påpekar.13
Luther själv höll sin text mycket högt och ansåg den vara ett av hans två/tre bästa verk. Titeln
på Luthers text är en koppling tillbaka till Augustinus, som har uttryckt just ”servum
arbitrium”, bunden vilja. Luther såg sig själv som en försvarare av Augustinus.14
Erasmus och Luther hade en positiv inställning till varandra innan Erasmus publicerat sin text
året innan Luthers svar. Erasmus talade väl om Luther och denne skrev 1519 ett brev med
höviskt innehåll till Erasmus och bad om stöd. Erasmus ville inte komma i konflikt med
Luther och ansågs därför vara feg av både Luther och hans motståndare och som en som såg
om sitt eget istället för att ta ställning. Vilket var en sanning med modifikation då Erasmus
konflikrädsla bottnade mer i hans vilja att försvara den antika litteraturen som låg honom
varmt om hjärtat och var det han främst arbetade med. Luther själv var positivt inställd till
dessa texter och Erasmus var rädd för att om han öppet tog ställning för Luther skulle dessa
skrifter anklagas för att vara grunden till reformationstankarna och därmed ifrågasättas
hårdare än de redan gjorde.15 Erasmus menade också att vissa frågor var allt för komplexa för
att diskuteras offentligt, varav viljans frihet utgjorde ett av dessa.16
Dock skulle inte den neutrala vägen vara hållbar i längden för Erasmus. Både höga inom- och
utomkyrkliga ledare uppmanade honom att ta ställning mot Luther och Luthers anhängare gav
sig på honom för att han valt att inte ta ställning för Luther. Luther försökte kväsa konflikten
genom att skriva till Erasmus och be honom att inte uttala sig om Luther så skulle Luther se
till att inga av hans anhängare heller uttalade sig om Erasmus. Ett brev som fick Erasmus att
ta illa upp då det inte alls var lika fint formulerat som det första brev han fick av Luther.
Konflikten var nu oundviklig och Erasmus nästa drag var att publicera De libero
arbitrio diatribe sive collatio.17 Valet att skriva just om fri vilja var ett medvetet val av ett
område där Erasmus visste att han själv stod nära Luther samtida kritiker. Erasmus valde
också att likna Luthers eget sätt att debattera genom att främst hänvisa till Bibeln och inte
använda sig av filosofiska argument.18

13

McSorley, 298.
Lohse, 163.
15
Luther, 5-6.
16
Lohse, 161.
17
Luther, 7.
18
Lohse, 161.
14
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Bernhard Lohse menar att Luther, i Om den trälbundna viljan, behandlar ämnen som frihet, synd

och Gud på ett djup som han inte göra på andra ställen och texten är därför viktig för att skapa
en förståelse för den teologi Luther företrädde. Dock är det ett faktum att mycket av det
Luther skriver i den här texten är sådant som han aldrig skriver om igen.19 Texten är inte
heller att betrakta som en dogmatisk framställning och bör alltid läsas i sin kontext, som ett
svar på den text Erasmus publicerar mot honom. Dessa texter är inte skrivna på likadana sätt.
Erasmus text är skriven på ett sätt, en överläggande retorik, som gjorde det möjligt för honom
att i minsta möjliga mån blanda in sig själv. Medan Luther väljer att ta allt Erasmus skriver
bokstavligt och bemöta det så, vilket gör att många gånger pratar de två teologerna förbi
varandra.20
Arvid Runestam har ett annat perspektiv än Lohse i sin bok Viljans frihet och den kristliga
friheten, han menar att de inte alls pratar förbi varandra. Runestam menar att Luther och
Erasmus ser på fribegreppet på samma sätt, nämligen att frågan om frihet och fri vilja
handlade om rättfärdighetsteologi på 1500-talet. Att Erasmus och Luther faktiskt har olika
synsätt på rättfärdighetsteologin och därför tycker så olika i frågan om en fri vilja. 21 Båda
menar att frågan om frihet handlar om frihet i förhållande till frälsning, att det är en religiös
fråga som behandlar viljans möjlighet att vända sig mot eller bort från denna frälsning, eller
inte kunna vända sig eller åstadkomma någonting alls rörande frälsning. Däremot är de inte
överens på punkten om vad rättfärdighet, godhet, frälsning och salighet är, därför skiljer sig
deras synsätt så skarpt åt . Med Luthers syn på religion blir Erasmus framställningen en
moralisk fråga, emedan Erasmus själv ansåg den religiös, Luther själv menar att han håller sig
till religionen.22

2.3 Om den trälbundna viljan – översättning, redaktion och disposition
Utgåvan av Om den trälbundna viljan, som tillhör serien Luther´s Works, som jag använt i
uppsatsen, är indelad i en introduktion, sex delar och en slutsats. Den är också försedd med
rubriker och underrubriker, men varken indelningarna eller rubrikerna är Luthers egna, utan
senare redaktionella inslag för att underlätta läsningen. Philip s Watson, som översatt, skrivit
19

Lohse, 160.
Lohse, 163.
21
Arvid Runestam, Viljans frihet och den kristliga friheten: en undersökning i Luthers teologi (Uppsala: Förf.,
1921) ,4-5.
22
Runestam, 20-22, 24.
20
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introduktionen och fotnoter till Luther´s Works utgåva, menar i introduktionen till texten att
textens engelska titel The Bondage of the Will (jämför den klassiska svenska översättningen
Om den trälbundna viljan) inte riktigt speglar originalets titel De servo arbitrio. Watson
menar att ”Concerning Unfree (or: Enslaved) Choice” vore en mer rättvisande översättning.23
På grund av att det här ändå är en känd text kommer jag också, liksom Watson föredrog, att
använda mig av den redan etablerade översättningen av titeln.
För en tydligare bild av hur Om den trälbundna viljan är uppbyggd kommer här en kort
uppställning och sammanfattning av textens olika dela så som Watson delar upp de i Luther´s
Works.
-

Introduktion: Här introducerar Luther sin text och främst sitta angrepp mot Erasmus.

-

Del ett, En granskning av Erasmus förord: Luther kommenterar Erasmus förord och
skriver om skepticism, Bibeln och hur avgörande det är att människan vet sanningen
om viljans frihet ifall den faktiskt kan påverka hennes frälsning. Här introducerar
Luther också argumentet om Guds nödvändiga allvetande och diskuterar om gudomlig
sanning bör undanhållas allmänheten. Luther ställer Guds allmakt och allvetande mot
den mänskliga viljan och diskuterar termen fri.

-

Del två, kommentarer på Erasmus introduktion: Luther fortsätter att gå igenom
Erasmus text och betonar här Bibeln och dess klarhet framför traditionen.

-

Del tre, bemötande av argument som stöder en fri vilja: Luther kritiserar Erasmus
definition av en fri vilja och ger en egen definition. Luther diskuterar lag och
evangelium och vad viljan betyder i förhållande till dessa två. Här finns också Luthers
huvudsakliga diskussion kring den dolde guden.

-

Del fyra, försvar av argument mot en fri vilja: Här använder Luther Bibeln, visar på
dess klarhet och hur Erasmus använder den på fel sätt för sina egna syften. Här
diskuterar Luther Gud och ondskan, Guds förkunskap dess relation till nödvändighet
och tillit till Guds löften samt Guds rättfärdighet.

-

Del

fem,

motbevis

av

Erasmus

kritik

av

Assertio:

Luther

diskuterar

gammaltestamentliga passager om kött, ande, synd och lagen. Luther visar på kampen
mellan Gud och satan samt Guds nåd och samarbete med människan. Visar på hur
Erasmus mellanväg inte leder någonstans.

23

Luther, XI-XII.
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-

Del sex, en uppvisning av krafterna på Luthers sida: Luther hänvisar till Paulus i
frågan om lagen, gärningar och rättfärdighet samt viljans relation till lagen. Här
diskuteras vidare meriter, Kristus, tron och nåden samt kampen mellan satan och Guds
riken.

-

Slutsats: Att viljan inte kan ses som fri om inte Kristus frälsningsverk ska äventyras.
Luther tackar Erasmus för att han sätt kärnan i Luthers teologi och angripit den så att
den fått komma fram i ljuset.

Som synes ovan är Luther text tydligt uppställd som ett svar på Erasmus De libero arbitrio
diatribe sive collatio. Jag har i min undersökning försökt komma bakom detta och titta på vad
Luther faktiskt skriver om frihet, men det är viktigt att ändå hela tiden komma ihåg i vilken
kontext Om den trälbundna viljan har kommit till.
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3. Teoretisk bakgrund – Frihetsbegreppsparen
Här redogörs för de två begreppspar rörande frihet som kommer användas som verktyg för att
analysera hur Luther resonerar kring och använder sig av uttrycket frihet i Om den trälbundna
viljan.

3.1 Pinckaers Freedom for excellence och Freedom of indifference
Servais Pinckaers redogör i sin bok Morality – the catholic view för två olika synsätt på frihet
som han kallar för Freedom for excellence och Freedom of indifference.
Pinckaers menar att det går att se en historisk utveckling i tid mellan begreppen. Det första,
som kallas för Freedom for excellence, har sitt ursprung i antiken och dominerade fram till
medeltiden medan Freedom of indifference, indifferens, föds på 1400-talet.24 Pinckaers menar
att dessa två är motsatta varandra och visar detta genom att peka på hur Tomas av Aquino
menar att frihet är något som kommer från förnuft och vilja (Freedom for excellence) medan
William of Ockham vänder på det hela och istället menar att det är just det fria valet som är
grunden, utifrån det kan människan välja mellan olika saker, som gott och ont eller ja och nej,
men allt har sitt ursprung i själva valet, som blir själva friheten (Freedom of indifference). Här
finns en skiftning från fokuset människans person till fokuset människans handlande.25
Freedom for excellence handlar, ut ett kristet perspektiv, om friheten att följa sin natur, att
förverkliga det som Gud lagt i människan. Källan till friheten är naturen, Gud. Gud har lagt i
människan en strävan efter det som är gott och efter sanning, freedom for excellence handlar
om hennes frihet att genom livet utveckla och sträva efter detta. På så vis får friheten sitt
ursprung i Gud, samtidigt som det band som finns mellan Gud och människan är så nära att
friheten också blir en personlig del i människan. Friheten blir ett samarbete mellan Gud och
människan med sin grund i tro och kärlek och med Helig Ande som den som leder.26 Enligt
Freedom for excellence är inte frihet sammankopplat med valfrihet. Att välja fritt är inte att
kunna välja mellan olika saker utan att kunna välja, utan hinder, att följa och förverkliga det
goda som Gud lagt i människan, att leva i relation med Gud. Att Gud är allsmäktig och
allvetande är inget hinder för att människan ska kunna betraktas som fri enligt freedom for
excellence.
24

Pinckaers, 65-66.
Pinckaers, 68-69.
26
Pinckaers, 69-71.
25
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Freedom of indifference är istället, menar Pinckaers, en konflikt mellan Guds och människans
frihet. Naturen har blivit underordnad friheten och det band som i Freedom for excellence tätt
bundit samman människan med Gud är därför inte längre i centrum. Att välja är själva
definitionen av friheten. Hur människan, ur ett kristet perspektiv, moraliskt bör välja avgörs
helt och hållet av Gud, som är fullständigt fri. Den lag som Gud skapar är den som bestämmer
om det människan väljer är gott eller ont. Att lyda lagen är människans primära mål, alla
dygder så som sanning eller kärlek är underordnade detta. Dock ses Guds lag i grund och
botten som ett hinder för friheten att välja. Ett kristet perspektiv kan mena att det yttersta
målet är att följa Guds lag, men egentligen är en lag något som hindrar det fria valet, som är
det grundläggande i Freedom for indifference.

27

Freedom of indifference går alltså att

kombinera med ett kristet perspektiv, men själva friheten blir väldigt lagbunden och det ligger
en innebonde konflikt mellan människan och Gud i själva definitionen av friheten. Om Gud är
allsmäktig och allvetande (förstått som en slags determinism så som Luther gör i Om den
trälbundna viljan, se kapitel 3), blir människans fria val styrt av Gud. Guds frihet, som
allsmäktig och allvetande, hamnar i konflikt med människans frihet att välja. Även om det
kan finnas ett ”välja rätt”, som ur ett kristet perspektiv skulle kunna vara att följa Guds lag, så
är det som utgör grunden i människans frihet att hon både kan välja och samtidigt också välja
bort att följa lagen.
Dessa två begrepp har alltså två helt olika utgångspunkter för vad frihet står för. Medan
Freedom of indifference menar att frihet handlar om själva möjligheten till valet menar
Freedom for excellence att frihet är att tillsammans med Gud få möjlighet att sträva efter de
dygder Gud har lagt i människan.
Gud kan vara, men är inte nödvändigt, friheten själv i båda versionerna, det vill säga som den
som bestämt vad friheten är. I Freedom for excellence är friheten tätt sammanbunden med en
strävan efter sanning och kärlek, som är Gud, medan i Freedom of indifference är det valet
som är i centrum, att människan ska kunna välja mellan olika alternativ för att vara fri. Att
välja moraliskt rätt är att välja att följa Guds lag men ändå är lagen i sig en begränsning av
friheten.
Kort sagt är frihet enligt Freedom for excellence när människan tillsammans med Gud får
sträva efter och förverkliga det goda, som kommer från Gud och som Gud har lagt i
människan. Enligt freedom of indifference är frihet istället möjligheten att kunna välja och
27

Pinckaers, 72-73.
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välja bort olika saker. Även om det kan finnas ett ”rätt” så är inte den ultimata friheten att
välja detta ”rätta” utan själva möjligheten att välja eller välja bort.

3.2 Kompatibilism och inkompatibilism
Grundläggande för kompatibilism och inkompatibilism är begreppet determinism.
Determinism innebär att allt är förutbestämt, antingen pågrund av Gud, ödet eller naturlagar
där allt som händer har en föregående orsak.28 Kompatibilism innebär att friheten, särskilt den
fria viljan, är kompatibel med determinismen. Medan inkompatibilismen här istället ser en
omöjlig förening, då frihet aldrig kan finnas om inte möjligheten att välja annorlunda, att
framtiden påverkas, finns. Alfred R Mele punktar upp termerna:
“2.Compatibilism. The thesis that free action and moral responsibility are
compatible with the truth of determinism. (A compatibilist may or may not hold
that there are free and morally responsible human beings and may or may not
hold that determinism is true.)
3. Incompatibilism. The thesis that neither free action nor moral responsibility is
compatible with the truth of determinism. (An incompatibilist may or may not
hold that there are free (p.4) and morally responsible human beings and may or
may not hold that determinism is true.)”29

Det går alltså att höra till endera av skolorna och antingen förespråka att frihet existerar eller
att frihet inte existerar, precis som att det inom båda skolorna gå att förespråka att
determinism existerar eller att determinism inte existerar. Kadri Vihvelin menar att detta är
sant när det gäller inkompatibilism, som hon beskriver som den ståndpunkt där
determinismens vara eller icke-vara är det som avgör om det kan finnas frihet.
Kompatibilismen är istället den ståndpunkt där båda frihet och determinism kan vara sanna
och fungera ihop.30

28

National Encyklopedin, “Determinism”, Dag Prawitz, http://www.ne.se/lang/determinism, (åtkomst 15
oktober 2016).
29
Alfred R. Mele, Free Will and Luck [Eletronisk resurs] (New York: Oxford University Press, 2006), pdf 2.
30
Vihvelin, Kadri, “Compatibilism, inkompatibilism and impossibilism”, Vihvelin.com
http://vihvelin.typepad.com/Papers/Compatibilism%20Incompatibilism%20and%20Impossibilism.pdf (åtkomst
18 oktober), 2-3.
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Inkompatibilismen menar att frihet är inkompatibelt med determinism. Om allt som sker gör
det av en orsak, på grund av naturlagar, kopplingar och substanser i hjärnan eller Guds
allvetande och allmakt, så är det inte förenligt med frihet. Här definieras frihet som
möjligheten att kunna handla annorlunda, och på så vis påverka händelseförloppet.
Inkompatibilismen förespråkar antingen att frihet därför inte kan finnas eller att determinism
inte finns, båda kan inte samexistera.

Kompatibilismen menar att frihet är kompatibelt med determinism. Gud kan samtidigt vara
den som både vet vad som kommer ske i det som människan kallar för framtiden och också
vara den som styr händelseförloppet, samtidigt som frihet kan existera. Bara för att Gud vet
vad som kommer hända eller vad människan kommer att välja betyder det inte att människan
ändå inte fritt kan vilja. Ett argument kan också vara att Gud är utanför och inte beroende av
tid och rum.

Standford Encyclopedia anger två huvudspår i debatten mellan kompatibilism och
inkompatibilism. Antingen handlar frågan om vem som är den yttersta källan till handlingen,
att

frihet

bygger

på

att

människan

själv

är

källan

till

sina

handlingar,

källinkompatibilistargumentet, och inte naturlagarna eller Gud. Eller, för det andra, det som
Standford Encyclopedia beskriver som en gaffel med dess olika piggar, ett förflutet men med
flera framtidsalternativ att välja emellan, klassiska inkompatibilistargumentet. För att
redogöra för kompatibilismen redogörs för motargumenten för dessa två argument i Standford
Encyclopedia:

-

Källinkompatibilistargumentet, om anledningen till en handling går att spåra bakom
den som väljer att utföra handlingen är handlaren inte den yttersta orsaken, det går
båda sidor med på. Kompatibilismen menar dock att för att en handling ska betraktas
som fri behöver handlaren inte vara den yttersta orsaken, bara hon handlar obehindrat i
sin egen vilja så är hon fortfarande den genuina orsaken, om än inte den yttersta, och
handlingen är fortfarande att betrakta som fri samtidigt som den går ihop med
determinismen.

-

Ett

kompatibilistiskt

argument

mot

det

klassiska

inkompatibilistargumnetet,

möjligheten att välja/handla annorlunda, går ut på att handlaren som handlar på ett
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visst sätt gör det eftersom hon vill. Vad hon vill är förutbestämt på grund av allt som
skett innan, determinism, men om det hade skett något annorlunda innan hade hon
kanske velat något annat och då hade en annan handling vart möjlig, olika förflutna
ger olika framtider, men handlaren vill fortfarande sin handling. Kompatibilismen
skiljer också på vad människan är fri att göra och vad hon inte är fri att göra. Att hon
ändå handlar på ett visst sätt eftersom hon, på grund av determinismen, är bestämd att
vilja just detta betyder inte att hon är ofri att göra något annat, den teoretiska
möjligheten finns fortfarande. En inkompatibilist menar att detta resonemang inte
håller då hon i praktiken inte kan välja mellan olika alternativ, även om det finns flera
möjligheter innebär determinismen att bara en framtid, bara ett val, är möjligt.31

Michael Peterson (Förnuft och religiös tro) ställer upp tre villkor för att en handling ska
kunna betraktas som fri,: att intentionen finns hos den som vill något, inget yttre tvingar fram
viljan/handlingen samt att den som vill/handlar kunde ha velat/handlat annorlunda. Dessa
kriterier känns igen från övriga inlägg i debatten ovan mellan kompatibilism och
inkompatibilism.. En kompatibilist menar att alla dessa villkor kan vara sanna, även om det är
Gud som är den som sett till att människan hamnat i just den här specifika situationen som gör
att hon handlar på ett specifikt vis. 32 Det här sättet att tänka löser dock inte problemet med
den yttersta källan som Standford Encyclopedia tar upp. Enligt det här resonemnaget blir Gud
ändå den yttersta källan bakom en handling. Frågan blir då istället om det kan räknas som
frihet trots att den yttersta källan inte är människan i fråga, här skiljer sig definitionen av
frihet åt mellan kompatibilismen och inkompatibilismen.

3.3 Sammanfattning
Det är dessa två olika tolkningar av frihet som kommer att användas i analysen av Om den
trälbundna viljan. Pinckaers uppdelning av frihet i Freedom for excellence, som förstår
frihetsbegreppet som ett nära band mellan Gud och människa där människan får möjlighet att
sträva efter det som är gott och sant. Samt Freedom of indifference där möjligheten att välja är
det som definierar frihet. Naturens och Guds ordning blir sekundär, om inte möjligheten att
välja eller välja bort finns kan inte frihet finnas.
31

Michael McKenna and D. Justin Coates, “Compatibilism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy
https://plato.stanford.edu/entries/compatibilism/ (åtkomst 23 oktober, 2014).
32
Michael L Peterson, Förnuft och religiös tro: en inledning till religionsfilosofin (Nora: Nya Doxa, 1997), 73-74.
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Inkompatibilism och kompatibilism handlar om frihetens relation determinism, om friheten är
kompatibel med denna förståelse av determinism eller inte. Inkompatibilisterna menar att fri
vilja och determinism inte är kompatibla med varandra, men en inkompatibilist kan
försanthålla antingen determinismen och då förneka en fri vilja, eller tvärt om försanthålla den
fria viljan men förneka determinism. Kompatibilisten menar istället att både fri vilja och
determinism går att hålla för sant samtidigt, då dessa inte behöver emotsäga varandra. I
grunden ligger olika förståelse av definitionen av och kriterierna för vad som är frihet.
Guds allmakt och allvetande förstått som determinism syftar i denna uppsats till hur Luther
förhåller sig till begreppen allmakt och allvetande, se analyskapitlet för mer om detta. Guds
allmakt är förenlig med icke-determinism i princip. Gud skulle kunna välja att inte styra allt,
även om Gud är allsmäktig. Guds allvetande skulle kan också vara förenligt med ickedeterminism, som tidigare nämnt, om Gud är "utanför tiden".
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4. Analyskapitel
Analyskapitlet kommer behandla Om den trälbundna viljan utifrån tre huvudrubriker; Frihet i
förhållande till frälsning, Freedom of indifference och Freedom for excellence samt
Kompatibilism

och

inkompatibilism.

Delen

som

behandlar

hur

Luther

använder

frihetsbegreppet i förhållande till frälsningen finns med som en egen underrubrik eftersom det
är den avgörande aspekten för Luther. Det är i relationen till frälsningen han rör sig genom
hela texten, om än med vissa avstickare. Stycket finns med för att visa på hur Luthers alla
huvudteman i botten handlar om detta. Vilket är viktigt att ha med sig när teorierna om
frihetsbegreppen appliceras på Om den trälbundna viljan. Delen är en stor del av svaret på
första arbetsfrågan: ”Vad är föremålet för den frihet som Luther diskuterar i Om den
trälbundna viljan? Frihet i förhållande till vad?”
Varje huvudrubrik; Frihet i förhållande till frälsning, Freedom of indifference och Freedom
for excellence samt Kompatibilism och inkompatibilism, är indelad i likadana underrubriker
med utvalda temana från Om den trälbundna viljan. Dessa teman är utvalda för att underlätta
dispositionen inom och jämförelsen mellan kapitlets olika delar. Att det blivit just de teman
som presenteras nedan är för att det är de jag tycker tydligast kommer fram i en närläsning av
Om den trälbundna viljan och som möjliggör en tolkning utifrån begreppsparen. Det är jag
själv som valt ut temana helt utifrån min egen läsning av texten och för att analysen ska kunna
bli så smidig och överskådlig som möjligt. Mitt val utgör en selektion i Om den trälbundna
viljan, då uppsatsen varken rymmer eller har intresse för alla delar ur texten. Det är dock
något läsaren bör ha med sig genom läsningen.
Temana kommer ett efter ett att ställas i förhållande till Luthers resonemang om frälsningen
och det två begreppsparen för att se hur kompatibla de är med varandra.
Teman:
- Guds allmakt och allvetande
- Fri från satan, fri hos Anden, Antingen eller, inget neutralt
- Den dolde Guden
- Frihet i förhållandet mellan Gud och människan
När Luther i sin slutsats själv sammanfattar sin text Om den trälbundna viljan är det detta det
huvudsakliga resonemang jag kan utläsa: Gud som allvetande och allsmäktig, som den som
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predestinerar allt och inte kan ha fel. Satan är den som härskar i världen, som inte kommer
låta en enda människa gå fri förutom om han tvingas till det av Gud. Att arvssynden i grunden
har fördärvat människan så att hon är helt och hållet beroende av Guds nåd. Människan utan
nåd kan inte vilja något annat än ondska. Om man tror att Kristus har frälst människan med
sitt blod så måste man också erkänna att hela människan var förlorad.33 Det finns mycket
förolämpningar mot Erasmus och dennes text genom hela Om den trälbundna viljan, men det
kommer inte synas så mycket i den här analysen som istället kommer fokusera på det Luther
skriver om just frihet. Analysen är inte heller begränsad till enbart fri vilja, utan berör allt som
rör någon form av frihet eller bundenhet, både hos människan och hos övriga skapelsen samt
hos Gud.

4.1 Frihet i förhållande till frälsningen i Om den trälbundna viljan
Den allmänna diskussionen kring och definitionen av begreppet frihet är väldigt omfattande.
Luther slår tidigt fast att Om den trälbundna viljan handlar om fri vilja i förhållande till
frälsningen. Även om skriften också berör frihet i ett vidare perspektiv, så som Guds frihet
och den frihet människan har i det som ligger under henne, är det tydligt att detta är kärnan.
Luther skriver att det är avgörande för en kristen att veta om hennes eventuella fria vilja kan
påverka frälsningen.34 Den tanken är grundläggande genom hela texten. I det här stycket
analyseras frågan om frihetens förhållande till frälsningen. Om Luther håller sig till frihet i
förhållande till frälsningen enbart eller om han också diskuterar frihet i förhållande till annat.
4.1.1 Guds allmakt och allvetande
Luthers argument om att Guds vilja är nödvändig och aldrig kontingent, det vill säga att vad
Gud vill sker men nödvändighet (Enligt en parentes i Luther´s Works, som det enligt
fotnoterna (se fotnot 38 i LW) inte är säkert att Luther själv skrivit, är just ordet nödvändighet
ett hårt ord som kan tolkas tvingand, men ändå det bästa ordet tillgängligt för ändamålet),35
mynnar ut i konsekvensen att om Guds vilja och allvetande inte hade vart evigt, oföränderligt
och vist betyder det motsatsen. Det vill säga att Gud inte är allvetande, att Gud är föränderligt
och därför inte heller alltid vis. Vilket leder till att människan inte kan lita på Gud och Guds
löften. Om Gud kan lova något och sedan ändra det löftet blir tilltron skadad och människan
33
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kan inte hålla Gud för sannfärdig och därigenom inte heller tro och få del av frälsningen36.
Ett tydligare sätt att säga det Luther här skriver vore att säga, att man kan lita på Guds löften
eftersom Gud är perfekt, och därmed inte kan handla omoraliskt, och alltså inte bryta löften.
Genom det här resonemanget blir också det här argumentet att argument som kopplar debatten
om frihet, också den mänskliga ”låga” friheten, till frihet i förhållande till frälsningen. Guds
eviga och oföränderliga vilja, att allt som sker det sker av nödvändighet (eller egentligen ”det
som Gud vill kommer ske eftersom Gud vill det”), bli nödvändig för frälsningen.
Luther förtydligar sin inställning om att fri vilja är ett attribut som enbart tillhör Gud genom
att klargöra att människan kan ha en fri vilja i det som ligger under henne, men på intet sätt
rörande något över henne. Även om det under människan enbart är hennes eget att råda över
på grund av Guds vilja, att Gud vill att det ska vara så. Guds vilja som ändå i botten står över
allt. I det över henne är hon fortfarande en fånge, en slav, under antingen Guds eller satans
vilja.37 Plötsligt släpper Luther här på viljans budenhet och alltings nödvändighet. Luther
menar att Gud vill att människan ska kunna välja fritt i det som står under henne, så då kan
hon också göra det. Tidigare har han argumenterat hårt för att allting som sker det sker av
nödvändighet på grund av Guds allmakt och allvetande och drivit en stark deterministisk
tanke. När Luther gör det här tillkännagivandet är det inte främst för att visa på att det finns en
viss slags frihet hos människan utan för att betona att Om den trälbundna viljan rör frågan om
fri vilja i förhållande till frälsningen.
4.1.2 Fri från satan, fri hos Gud

Luther argumenterar för att människan är fången hos satan eller hos Gud, rids antingen av den
ena eller den andra38 och att den enda frihet människan kan ha är när hon är räddad av Anden
och fri i Gud39. Den här ”antingen eller”-argumentationen som Luther för, om att människan
är fången och måste fritas pekar tydligt på hur frågan om frihet och fri vilja i den här texten
rör frälsningen. Människan kan inte vända sig bort från satan eftersom också hennes vilja är
fången under satan, utan bara Anden kan rädda henne. Att räddas från satan till Gud,
frälsningen, är inget som människan kan påverka överhuvudtaget, varken med handling eller
vilja, här är viljan trälbunden. Skulle människan på något sätt kunna påverka detta skulle det
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vara som att säga att Jesus inte frälser hela människan menar Luther.40 På så vis skulle ett
hävdande av en fri vilja äventyra hela Kristi frälsningsverk. Därför är frågan essentiell för
Luther, det är därför skriver han så utförligt om den och menar själv att den är så viktig.41
Också därför argumenterar Luther för att inga av kyrkofäderna yttrat något med substans till
försvar av en fri vilja och allt de sagt som har vart ett försök till försvar har de sagt utan
Andens ledning. Ingen av dem har någonsin kunnat definiera den ”kraft” som då skulle finnas
hos viljan och genom en sådan definition visa på vad den så skulle kunna åstadkomma. 42 Om
en sådan kraft hade funnits hade det också betytt att det inte enbart är Kristus som frälser
människan, utan att han bara frälser en del av henne. Eftersom också kraften hos en fri vilja
kan göra en del. Därför kan det inte finnas någon kraft alls hos viljan, eftersom det då
äventyrar Kristi frälsningsverk.
På liknade sätt resonerar Luther kring människans fall i och med syndafallet. Hela människan
är fallen, inte bara en köttslig del av henne. Hela människan är kött och därför är också hela
människan fallen. Vore det inte på det viset, utan att det fanns en ande i människan som var
skiljd från köttet och som inte var fallen, skulle Kristus bara frälsa det lägsta i människan och
på samma vis skulle satan bara regera över det lägsta i henne.43 Att hela människan är fallen
och ofri är avgörande för att Kristi frälsningsverk också ska gälla hela människan. Det kan
inte finnas någon splittring hos människan, antingen är hon helt under Gud eller helt i satans
våld. Här visar Luther tydligt på hur nära kopplad bundenheten/ofriheten hos människan är
med frälsningen. Kristus upprättar hela människan och därför är det också avgörande att hela
människan är i behov av upprättelse.
4.1.3 Den dolde Guden

Den dolde guden är Luthers sätt att samtidigt försvara Guds löften och Guds totala frihet och
obundenhet. Att Gud inte bryter sina löften är essentiellt för att människan ska kunna lita på
honom.44 Det resonemanget hör ihop med Luthers argumentation om Guds allmakt och
allvetande. Att det är avgörande för frälsningen att människan kan lita på Gud, att Gud har
dessa attribut, för annars hade Gud haft motsatsen, inte allvetande eller allsmäktig.
Argumentationen om en dold gud hör också ihop med samma slags argument, att Gud
verkligen är allsmäktig gör också att Gud inte helt kan vara bunden av något, inte ens sina
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egna löften som uppenbarad. När Luther skriver om den dolde guden menar han att
människan inte kan veta något om och inte heller ska försöka förstå den sidan av Gud. Gud
har uppenbarat sig för människan och det hon vet om Gud vet hon om den uppenbarade guden
och det kan människan fullt ut lita på. Den uppenbarade guden är den Gud som vill rädda alla
människor, medan den dolde guden är den som verkar allt i alla, både liv och död.45 Alla sidor
av Gud är Gud, men ibland är Gud outgrundlig för människan. Luther försvara Guds totala
frihet genom att ”dela upp” Gud i dold och uppenbarad.
Frågan om den dolde och den uppenbarade gudens vilja och dessas kopplingen till frälsningen
rör också frågan om att Gud vill att alla människor ska räddas (1 tim 2:4). Varför ingriper Gud
inte bara och tar bort eller ändra den defekt som människans vilja har eftersom det inte ligger i
människans makt att göra det. Luther har här inget svar utan menar att det helt enkelt är något
människan inte kan veta något om och inte heller ska undersöka. 46 Här rör sig Luther kring
frågan om predestinationen, att vissa människor är förutbestämda till frälsning. Kärnan i
Luthers diskussion kring den dolde guden handlar om just detta: vad den uppenbarade
respektive den dolde guden har för roll gällande frälsningen och människans liv och död.
4.1.4 Frihet i förhållandet mellan Gud och människan

I slutet av sin text vänder Luther på sitt resonemang om viljans totala bundenhet och alltings
nödvändighet och talar istället om vad den fria viljan kan göra. Att den faktiskt kan göra
mycket, men han poängterar samtidigt att den inte kan göra något alls i förhållande till Gud.47
Luther menar att det finns två sätt Gud verkar med människan och skapelsen. För det första
kan det sägas att i allt som människan gör samarbetar hon med Gud, eftersom Gud är den som
skapat allt och med sin allmakt och sitt allvetande är den som driver allting framåt med sin
rörelse, en rörelse ingen kan stå emot. Enligt det resonemanget samarbetar alla, både
gudfruktiga och ogudaktiga med Gud. För det andra kan Gud också verka med sin Ande i de
människor han rättfärdiggjort. Luther menar dock att det här egentligen är en helt annan
diskussion då den handlar om vad människan kan göra när Gud verkar i henne och inte på
egen hand. Luther betonar att människan inte på något sätt kan göra något för att skapas eller
förbli skapad, inte heller kan hon göra något för att bli pånyttfödd till Guds rike eller när hon
väl blivit det för att förbli det. Allt detta är det Gud som verkar. 48 Just den här slutsatsen från
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Luther visar på att det som är intressant för honom här inte handlar om vad människan kan
åstadkomma i allmänhet, utan specifikt om det finns något enda hon kan göra ensam. Ensam
utan Gud, för att nå Gud eller för att vända sig från Gud. Luther visar på hur det är
frälsningen, pånyttfödelsen, som står i centrum. Att det är frälsningen som är det intressanta
för diskussionen och att det gällande den inte finns någon plats för en fri vilja hos människan.
När det gäller lagen menar Luther att det finns två sätt för människan att handla enligt lagen,
antingen genom gärningar eller genom Anden. Viljan kan göra allt det som lagen föreskriver,
men enbart Anden kan uppfylla lagen. Utan Anden är alla gärningar intet.49 Vad viljan kan
göra för gärningar spelar ingen roll, eftersom det är uppfyllandet av lagen som är det viktiga
och det kan viljan inte gör. Här kan viljan plötsligt göra massor med gärningar, men Luther
betonar att det inte på något sett kan uppfylla lagen. De gärningar som viljan kan göra kan
aldrig ha något med frälsningen att göra, där är människan helt beroende av Gud.
Luther menar att det är Erasmus mening att genom att förespråka ett visst mått av fri vilja
också kunna ge utrymme för meriter.50 Att gärningar av Gud kan räknas till människans
fördel. Om människan skulle kunna på något sätt bidra till rättfärdighet genom gärningar vore
detta något hon kunde vara stolt över. Luther menar att trons gåva, från Gud till människan,
alltid är gratis, nåden.51 Luther ger här uttryck för hur en fri vilja öppnar upp för att mänskliga
gärningar räknas som meriter. Meriter skulle innebära att människan själv kan påverka sin
frälsning, vilket underminerar Kristi frälsningsverk. Kristus skulle då inte ensam frälsa hela
människan.
Luther markerar i slutet av Om den trälbundna viljan att texten handlar om fri vilja, i
meningen viljans förmåga att bidra, och inte frihet i sig självt. För här talar han också om
frihet som friheten att slippa från satan52 och då menar Luther något annat än när han förnekar
existensen av en fri vilja. Människan kan vara fri, men det betyder inte att hon har en fri vilja.
Här är Luther själv inne på att det finns olika frihetsbegrepp och att han själv faktiskt
använder sig av olika också inom den här texten. Han betonar att Om den trälbundna viljan
rör frihet i förhållande till frälsningen, om människan har någon förmåga att bidra.
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4.2 Freedom for excellence och Freedom of indifference i Om den
trälbundna viljan
Här analyseras hur Luther, i Om den trälbundna viljan, resonerar kring frihet med hjälp av
begreppsparet Freedom for excellence och Freedom of indifference. Analysen utgår från de
för uppsatsen utvalda teman som finns i Om den trälbundna viljan.
4.2.1 Guds allmakt och allvetande

Luthers argument för en trälbunden vilja som behandlar frågan om Guds allvetande och
allmakt är kontingent eller nödvändig, det vill säga att vad Gud vill sker men nödvändighet
(beakta tidigare kommentarer om ordvalet nödvändigt)53 är också av intresse att koppla till
Freedom of indifference och Freedom for excellence. Det går att ana att Luther menar att
människan inte kan påverka ens av de triviala småsaker som händer runt omkring henne när
han skriver att allt som människan gör och allt som händer, även om det inte tycks så för
henne, händer av nödvändighet och inte kontingent.54 Människan kan inte påverka dessa saker
eftersom att de sker till följd av Guds vilja, det vill säga hon kan inte välja något annorlunda.
Denna slags bundenhet till Guds vilja skulle inte vara någon svårighet att kombinera med
Freedom for excellence, eftersom en sådan frihet snarare skulle gynnas av att det som Gud
vill med människan då inte skulle kunna hindras. Att Guds vilja inte går att hindra eller ändra
skulle inte hindra människan att sträva efter det god och efter förening med Gud. Fortfarande
går det att hävda att människan är fri. Det här förhållningssättet har Luther när han skriver om
den kristna friheten55, men inte när han talar om viljans frihet.
Den kristna friheten är när människan räddas undan satan och istället lever under Gud, ledd av
Anden. När Anden inte leder människan, när hon följaktligen leds av satan, tvingas hon dock
inte att göra det onda mot sin vilja, utan hon gör det villigt. Likaså när människan leds av
Anden, inte heller då kan hon byta riktning med hjälp av viljan. Det finns inget mittemellan,
utan antingen är det satan som rider människan eller så är det Anden.56 I det här resonemanget
ryms ingen valfrihet för människan. Hon skulle inte räknas som fri enligt Freedom of
indifference, där valfriheten är avgörande. Istället beskrivs här en Freedom for excellence,
människan blir aldrig fullt fri förrän hon lever i gemenskap med Gud där hon blomstrar och
det som Gud lagt i människan kan förverkligas.
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Tanken på en allvetande och allsmäktig Gud förstått som Luther resonerar kring dessa
attribut, är svårt att förena med frihet för människan enligt Freedom of indifference. Luthers
resonemang blir till en slags determinism där människan inte kan ändra på eller välja
händelseförloppet för det som sker i världen. Givet determinism och Freedom of indifference
blir konsekvensen att det inte existerar någon fri vilja. Det verkar vara just den slutsats som
Luther själv också drar när han menar att viljan är trälbunden.
För Luther är skillnaden mellan en påtvingad vilja, att satan skulle tvinga människorna (mot
dessas vilja) till onda gärningar eller att människan under satans ledning faktiskt vill det onda
hon gör, av betydande skillnad. Att Guds allvetande gör viljan bunden till att vilja av
nödvändighet, alltså att människan inte kan vilja något annorlunda, betyder inte att
nödvändigheten är tvingande57. Luther menar att om något utifrån försöker tvinga viljan till
något annat, så blir människan bara mer avogt inställd till detta. Följaktligen om utomstående
krafter försöker tvinga människan till goda gärningar, när hon är bunden under satan, så får
detta bara viljan att slå bakut och ännu mer vilja det onda. På så vis är viljan verkligen bunden
menar Luther.58 Satan får människan att tro att hon är glad och fri, det är inte så att hon med
viljans kraft försöker sträva bort från stans fångenskap.59 Här finns det inte rum för någon
slags valfrihet alls, viljan är fången, bunden att vilja en viss sak. Att viljan av egen kraft inte
kan ändra riktning är huvudargumentet, eftersom den är bunden, visar på att Luther här
resonerar ur ett Freedom of indifference perspektiv. Samtidigt som Luther betonar att
människan inte är tvingad till att vilja något, hon vill av egen vilja, men eftersom hon är
fången under satan. Det skulle kunna öppna upp för ett Freedom for excellence-resonemang,
att viljan är styrd men inte tvingad skulle kunna vara ett argument för att göra determinism
kompatibelt med frihet, men det är inte så som Luther resonerar. Att inte kunna vilja
annorlunda eller styra viljans rikting är det som gör den bunden och ofri.
4.2.2 Fri från satan, fri hos Anden

Luther argumenterar mot Erasmus, som inte tycker att predestinationen bör framhållas
eftersom att då skulle ingen människa bry sig om att ändra på sig, med att säga att ingen ond
människa varken skulle vilja eller kan ändra på sig. Inte utan hjälp av Helig Ande. De utvalda
ändras av Helig Ande medan övriga förgås.60 Här visar Luther på hur människan antingen är
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fången under ondskan eller räddad av Gud, av Helig Ande. Människan kan inte själv välja att
ändra sin vilja, utan är helt igenom beroende av Anden. Här finns inslag av både Freedom for
excellens och Freedom of indifference. Det senare syns i hur Luther resonerar att viljan är
bunden, inte fri, eftersom människan inte kan välja något annat, välja något alls. Freedom for
excellence går att hitta i att det är Anden som räddar människan undan bundenheten/ofriheten.
Luther uttalar inte här ordet fri i samband med att Anden ändrar människan så hon inte förgås,
men det verkar ändå som att han pratar om människan som fri i Anden, som en motsats mot
att hon är bunden, att viljan är bunden. Människan får istället får leva nära Gud och med Guds
hjälp, endast med Guds hjälp, också göra det goda, och på så vis uppfylla det som Gud
skapade människan för. Kärnan i Freedom for excellence.
Människan är fri i Anden, räddad av Gud, men ibland skriver Luther också att människan är
fången och slav under Guds vilja.61 Med det språkbrukat försvinner substansen i
argumentationen ovan, om att människan är fri när hon är under Gud. Det skulle passa bra in i
argumentationen hos Freedom of indifference om att även om att följa Gud är det moraliskt
riktiga är varje form av bundenhet och lag ändå ett hinder för en ultimat frihet.
Gud har lagt i människan en strävan efter det som är gott och efter sanning, Freedom for
excellence handlar om hennes frihet att genom livet utveckla och sträva efter detta. På så vis
får friheten sitt ursprung i Gud, samtidigt som det band som finns mellan Gud och människan
är så nära att friheten också blir en personlig del i människan. Friheten blir ett samarbete
mellan Gud och människan med sin grund i tro och kärlek och med Helig Ande som den som
leder. Det är precis den här sortens frihet Luther talar om när han beskriver hur människan är
fri i Kristus, att när Anden har frigjort människan från satans makt och hon istället leds av
Anden, då kan hon få del av friheten. Den frihet som är Gud, som är gemenskap med Gud.62
Då kan människan samarbeta med Gud, men det är Anden som måste frita henne, på egen
hand kan hon aldrig sträva eller utveckla, utan saknar då friheten. Hon tilldelas inte heller en
frihet att sträva och vända viljan när hon räddas av Anden, viljan fortsätter att vara bunden
men nu under Gud medan människan blir fri.63
Ingen skulle kalla en slav fri, inte någon som lever och verkar under en enväldig härskare. På
samma sätt är varken människa eller ängel fri när de lever under Guds allmak, på så vis att de
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inte ens kan existera en enda minut på egen hand, skriver Luther.64 Här finns två tydliga bilder
av frihetsbegreppet blandade. För det första att ingen som lever under en enväldig härskare,
under Guds allmakt, kan kallas fri på samma vis som en slav inte är fri att göra det som
behagar honom. För det andra skriver Luther här fram en frihet som har med överlevnad att
göra, människan är helt och fullt bunden till Gud för att överhuvudtaget existera och för att
överleva. Den första definitionen är närmast Freedom of indifference, här handlar om friheten
att välja. Den andra definitionen är istället närmare Freedom for excellence då den berör
människans relation till Gud och denna relations nödvändighet för människan. Så även om
Luthers slutsats är att människan inte är fri eftersom hon är så beroende av Gud är själva
definitionen av frihet, som beroende av relationen till Gud, tydligt kopplad till Freedom for
excellence.
Viljan kan aldrig räknas som fri eftersom den inte kan välja mellan det onda och det goda.
Som både Peter Lombard och Augustinus före honom också hävdar, att så länge nåden inte är
närvarande kan människan bara välja det onda.65 Den förslavade viljan som Augustinus kallar
den, kan inte göra människan perfekt, utan enbart Guds gåva.66 Luther söker stöd hos
Augustinus för en bunden vilja, dock verkar Luther mer inne på att det viktiga här är att viljan
är bunden så att den inte kan välja mellan satan och Gud, mellan ont och gott. Augustinus
skriver istället att viljan inte kan fullkomna människan. Luther använder en definition av
frihet här som passar in under Freedom of indifference medan Augustinus definition av frihet
snarare ligger närmare Freedom for excellence. Att människan i Luthers sätt att resonera inte
kan välja gör henne bunden, medan Augustinus sätt att resonera snarare går ut på att
människans inte kan bli fri och fullkomnad utan hjälp från Gud. Här är människans relation
men Gud i centrum istället för möjligheten att välja. Pinckaers menar, som tidigare nämnt, att
det finns en tidsaspekt gällande relationen mellan Freedom of indifference och Freedom for
excellence, att den senare utvecklades tidigare och att den första kom till senare i den
historiska utvecklingen. När Augustinus och Luther resonerar som de gör här kan den
historiska utvecklingen tydligt skönjas.
Watson, som skrivit fotnoter till Om den trälbundna viljan i Luthers Works 33, skriver att
Luther förnekar liberty of indifference när Luther skriver att viljan aldrig kan vara något
naturligt neutralt som inte strävar efter något och som bara finns i intet. Luther menar istället
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att viljan antingen vill synd eller så vill den gott, det finns inget neutralt i mitten. Då är den
istället inget alls och finns inte.67 För Luther är det här kopplat till kampen mellan satan och
Gud, att människan alltid är fången under någon av dem. På grund av det förnekar Luther att
det finns någon neutral plats för en neutral vilja någonstans mellan dess två. Viljan är alltid
påverkad av antingen satan eller av Gud, den är aldrig neutralt ensam. Ensam på så vis att den
är människans egen att foga över, vilket viljan behöver vara för att den ska kunna klassas som
fri enligt Freedom of indifference.
När Luther skriver om hur hela människan är fallen och i behov av upprättelse genom Kristus
handlar resonemanget om hur friheten inte existerar eftersom människan är fallen. Människan
är helt och hållet under satan eftersom hon inte är under Gud.

68

Här är själva ofriheten att

människan är fången under satan. Hon behöver upprättas av Kristus för att bli fri, för att gå
från satan till Gud. Luther skriver inte att fräsningen innebär frihet, men han resonerar inte här
om att gå från en fångenskap till en annan likt ovan. Den frihet som han här talar om är frihet
från satan. Den friheten är en frihet som innebär att människan får leva under/nära Gud,
eftersom att det inte finns något neutralt mellan Gud och satan. Den friheten ligger nära
Freedom for excellence, där frihet innebär ett förverkligande och relation och inte en valfrihet.
Luther menar att en fri vilja inte bara delvis kan vilja något, antingen så vill den eller så kan
den inte vilja alls. Kan viljan vilja måste den också i någon form också ha en möjlighet att
göra, även om den inte kan slutföra. Kan människan vilja frälsningen har hon redan på egen
hand tagit ett steg på väg mot den. Då har människan plötsligt fått del av flera av de attribut
som är reserverade enbart för Gud, som att vilja frälsning, följa lagen och vända sig bort från
synden. Kan människans vilja vända sig mot frälsningen och evangeliet kan den också vända
sig bort från synden. Inget blir kvar åt Anden och Guds nåd. 69 Här handlar inte
huvudargumentet för att viljan är bunden om att välja det ena eller det andra, utan snarare om
vad som skulle vara möjligt för människan att göra om hon hade frihet. För Luther är det
viktigt att det är Gud ensam som med sin nåd är den som räddar människan, om människan
själv skulle ha möjlighet att inleda den räddningen skulle Gud inte rädda hela människan och
det skulle förminska Gud. Att prata om frihet i termer av möjlighet att göra något för att
påverka framtiden passar in på Freedom of indifference, som menar att detta är nödvändigt för
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att människan ska kunna betraktas som fri. Luther är här inne på det tankespåret, att
människan själv inte kan påverka frälsningen gör henne bunden.
4.2.3 Den dolde guden

Luther beskriver den dolde guden som den ultimata friheten, den som är fri över allt annat och
som är den som verkar både liv och död. Gud uppenbarad är Guds ord, den dolde guden är
Gud själv. Luther menar att människan bara kan och ska förhålla sig till den uppenbarande
guden, Guds ord. Den dolde guden har människan ingen rätt att varken undersöka eller bry sig
om. Luther beskriver hur Gud både vill att alla människor ska räddas (1 Tim 2:4) men att det
samtidigt finns en outgrundlig vilja hos Gud som människan inte kan förstå och som vill
syndarens död.70 Fri över allting, men ändå på sätt och vis bunden av sitt uppenbarande ord,
så beskriver Luther Gud. Den konflikten leder till att Luther talar om Gud på två sätt, som den
uppenbarande guden och som den dolde guden. Det är uppenbart att det är svårt för Luther att
förklara Gud och Guds vilja och han väljer att vila i att Gud är större än människan och att
hon aldrig fullt ut kommer, och inte heller är menad, att förstå Gud och Guds vilja. Att skilja
på den uppenbarande guden och den dolde guden blir att sätt att kunna upprätthålla en total
frihet för Gud, en frihet som har sin grund i Freedom of indifference, att Gud alltid kan välja
att vara och handla helt fritt, över allt annat. I och med den dolde guden är Gud inte
alltigenom bunden av det uppenbarade ordet, utan fri att, för människan outgrundligt, verka
som Gud vill. Den dolde guden är inte heller bunden till några förklaringar, utan det är något
som människan inte ska blanda sig.
Den dolde guden verkar allt i alla, både i onda och goda och på så vis också både ont och gott.
Det gör inte Gud själv ond, men om det verktyg han verkar med är ont blir också resultatet
ondska.71 Gud måste vara den som verkar allt i alla, även i onda människor, annars vore Gud
inte längre Gud. 72 Luthers resonerar så här för att försöka få ihop ondskan med Guds allmakt
och allvetande. Det är viktigt att Gud är fri att göra vad som helst, men samtidigt kan Gud inte
vara ond. Ändå är det Gud som indirekt verkar även det onda. Det viktiga för Luther är att
bibehålla alla Guds attribut och få dessa att fungera ihop med ondskan. Gud är allsmäktig,
men ändå finns ondska i världen. Ingen kan hindra Gud på något sätt, inte ens ondskan. Denna
förklaring av ondskan och försvaret av allmakten blir en sorts Freedom of indifference, det
viktiga här är en slags valfrihet hos Gud. Gud är inte bunden eller hindrad på något sätt.
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4.2.4 Frihet i förhållandet mellan Gud och människan
Att skapa människan är enbart Guds verk, människan har inget del varken i skapandet eller i
upprätthållandet av att vara skapad. Gud gör dock inte detta utan människan, utan det är för
att Gud ska kunna verka i och i samarbete med människan som Gud har skapat henne. Utanför
gudsriket verkar Gud genom allmakten och i gudsriket genom Anden. På samma sätt är det
med rättfärdiggörelsen, människan kan inte göra något för att få del av den och inte heller för
att förbli i den. Det är Anden som verkar rättfärdiggörelsen, men Anden gör detta tillsammans
med människan. För detta är människan skapad, för att kunna arbeta ihop med Gud.73 Luther
beskriver här hur människan är skapad för att samarbeta med Gud. Helt och hållet beroende
av Gud men ändå tillsammans genom skapelsen och vidare genom rättfärdiggörelsen, genom
frälsningen. Målet med människan blir att förverkliga det hon är skapad för, det som Gud lagt
i henne, tillsammans med Gud. Det är därför Gud har skapat henne. Det här är precis vad
Freedom for excellence menar är frihet, ett förverkligande och i kristen kontext i relation med
Gud. Freedom of indifference menar att detta är motsatsen, människan skulle inte kunna
kallas fri eftersom hon är helt igenom beroende av Gud och inte på något sätt själv kan välja
gällande främst upprätthållandet av att vara skapad och rättfärdiggörelsen. Att välja att skapas
är inte ett kriterium för Freedom of indifference, däremot vad som händer med människan när
hon väl är skapad.

4.3 Kompatibilism och inkompatibilism i Om den trälbundna viljan
Här analyseras hur Luther, i Om den trälbundna viljan, resonerar kring frihet, med hjälp av
begreppsparen kompatibilism och inkompatibilism. Analysen utgår från de utvalda teman som
finns i Om den trälbundna viljan.
4.3.1 Guds allmakt och allvetande

Ett av Luthers argument mot viljans frihet handlar om Guds förkunskap, kontingent eller
nödvändig (se ovan angående begreppet nödvändlig).74 Luther utgår från en beskrivning av
två av Guds attribut, nämligen allvetande och evig och oföränderlig vilja. Han argumenterar
här både mot Erasmus och mot Sofisterna, som han menar för samma argument som Erasmus
men uttalar dessa tydligare.75 Diskussionen berör frågan utifall Guds allvetande är kontingent
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eller nödvändigt. Philip S Watson, som redigerat och skrivit fotnoter till Luther´s Works 33,
menar att Luther använder kontingent som liktydigt med chans.76
Luther menar att Guds vetande aldrig kan vara kontingent, eftersom Guds vilja är evig,
oföränderlig och också vis. Att Gud av nödvändighet måste ha egenskapen allvetande och att
det Gud vet måste ske av nödvändighet för annars är inte Gud allvetande. Han skriver ”From
this follows irrefutably that everything we do, everything that happens, even if it seems to us
to happen mutably and contingently, happens in fact nonetheless necessarily and immutably ,
if you have regard to the will of God.”77 Om Guds vilja aldrig kan ändras eller hindras så är
den per definition nödvändig menar Luther.78 Luther menar också att eftersom Gud är
allvetande, han har förkunskap om allt som kommer ske, så kommer det också att ske, därför
finns ingen fri vilja.79 Det finns alltså ingen möjlighet att ändra på förloppet. Om Gud inte var
en allsmäktig och allvetande Gud vore Gud inte Gud, som en följd av detta sker allt som sker
av nödvändighet.80 Det här är bara några exempel på detta resonemang som återkommer
genom hela Om den trälbundna viljan.
När Luther argumenterar på det här sättet verkar det vara en slags determinism han talar om.
Gud är den som vill allt och vet allt, även gällande det som vi människor tycker verkar ske
föränderligt och kontingent. Men bara genom att det verkar som att Luther förespråkar
determinism så ger det ingen hint om han går att placera i något av facken kompatibilism eller
inkompatibilism, eftersom båda är förenliga med en tro på determinism. Om den trälbundna
viljan argumenterar dock i sin helhet för att viljan inte är fri utan just bunden och tas den
parametern i beräkningen så finns följande slutsatser: Luther argumenterar för determinism
och för en ofri vilja. Här uppfyller han kriterierna för inkompatibilism. Det som sker det sker
eftersom att Gud vill det och inget som människor, eller något annat, vill eller gör kan ändra
på det, därför är människan bunden och inte fri. Även om människan inte uppfattar det på
detta viset är det den enda hållbara möjligheten för att Guds eviga, oföränderliga och visa
vilja och tillika vetande inte ska äventyras. Det finns inga alternativ för människan att vilja
annorlunda och om detta är ett av Luthers argument för en trälbunden vilja så verkar det som
att han just här definierar frihet som möjligheten att handla annorlunda.
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Luther tar inte alls i beaktande att Guds vilja skulle kunna vara att människan ska ha en fri
vilja att välja mellan olika alternativ, vilket då inte skulle äventyrar Guds allvetande. Gud
skulle kunna veta precis vad människorna kommer vilja och välja i alla situationer, oberoende
av tiden, men ändå vilja att människorna själva ska ha de här egna valen. Ett sådant
resonemang skulle också inrymma en definition av frihet som möjligheten att välja olika
alternativ, men det skulle också öppna för kompatibilism. Luther förstår Guds allvetande som
determinism, men skulle allvetandet innebära att Gud vill att människan ska kunna välja
innebär det att allvetandet blir kompatibelt med människans frihet att välja. Allvetandet och
allmakten, som Luther förstår som determinism, är nödvändig för att försvara Guds attribut
enligt Luther och blir omöjligt att ifrågasätta utan att tulla på attributens absoluta riktighet.
Luther skriver också om den kristna friheten, som Guds Ord försäkrar människan om. Genom
den försäkran kan människan undvika att fångas av mänskliga lagar och traditioner. Vilken är
en frihet som Luther berört i många andra skrifter.81 Här använder Luther frihetsbegreppet
helt annorlunda, han talar om frihet från istället för frihet att. När människan har del av den
kristna friheten är hon inte fånge under något annat, varken mänskliga lagar eller under satan,
men hon är inte heller fri att välja själv utan istället ledd av Anden, Anden som fritagit henne
från Satan82.

Det finns ingen fri vilja, men en kristen frihet. När Luther använder

frihetsbegreppet i den här bemärkelsen är friheten istället kompatibel med determinismen,
människan är fri trots att hon är bunden till Gud. Att vara bunden till Gud är den ultimata
friheten för då är hon helt och hållet fri från satan. Dock handlar frihet här inte alls om att
vilja längre, så egentligen kvalificerar sig inte den kristna friheten klockrent för
kompatibilismen heller.
Om människan tvingas vilja eller handla på ett visst sätt, mot sin vilja, så skulle både
kompatibilismen och inkompatibilismen säga att hon är ofri. För Luther är skillnaden mellan
att tvingas och att vilja för att viljan är bunden, inte går att ändra, viktig. Vore människan
tvingad skulle det betyda att viljan skulle kunna vända sig bort vilket Luther förnekar att
viljan kan.83Utifrån perspektivet att Guds predestination förstås som determinisms skulle
inkompatibilismen säg att eftersom människan på inget sätt kan påverka viljan är den inte en
vilja och därför inte heller fri. Kompatibilismen skulle kunna argumentera för att människan
faktiskt inte är tvingad att vilja eller handla på ett visst sätt. Även om hon är styrd av satan
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eller av Gud, så finns en teoretisk möjlighet att vilja eller handla annorlunda. Luther menar att
Guds vilja är nödvändig, oföränderlig och att det inte ens teoretiskt finns någon möjlighet för
något annat än den, eftersom att det skulle äventyra Guds allmakt och hans allvetande. Att
säga att människan teoretiskt skulle kunna välja att handla annorlunda skulle enligt Luthers
resonemang vara detsamma som att säga att människan teoretiskt skulle kunna styra Guds
vilja.84 I och med Luthers hetsiga förnekande av en fri vilja hamnar han här under
inkompatibilismen.
Att människan fortfarande kan vara den genuina orsaken bakom en handling, fastän Gud är
den yttersta orsaken är ett av kompatibilismen argument för att Guds allmakt och allvetande
ska kunna gå ihop med att människan är fri. Luther resonerar lite likt det här tankesättet när
han argumenterar för att människan trots att hennes vilja är bunden ändå är ansvarig för sina
egna handlingar.85 Även om Luther menar att viljan är bunden är människan ändå fri att ta
ansvar för sina handlingar, eftersom hon ändå vill dessa. Luther slutsats är dock inte att
människan är fri, vilket är det kompatibilismen försöker argumentera för, resonemangen
påminner dock om varandra.
När Luther framlägger att människan kan ha en fri vilja i det som ligger under henne, men på
intet sätt rörande något över henne skriver han också tydligt ut att detta ändå är kontrollerat av
Gud. Det förhåller sig bara på det viset eftersom att Gud vill det. Gud som handlar så som det
behagar honom.86 Här resonerar Luther på ett sätt som öppnar för en viss kompatibilism,
människan kan vara fri att välja vissa saker på grund av att Gud väljer att hon ska kunna välja.
Luther väljer att kalla den frihet människan har i det som är under henne för ett fritt val trots
att han fortsätter att betona Guds predestination som en stark determinism.
4.3.2 Fri från satan, fri hos Anden
Hela resonemanget som Luther för om att människan antingen är fången under satan eller
räddad av Anden, att hon rids av antingen den ene eller den andre, går ut på att människan
inte själv kan välja vem som ska ”rida” henne. Hon kan inte ens välja att vilja det ena eller det
andra. Därför menar Luther att viljan är bunden87, ett resonemang som vid första anblicken
passar perfekt in under inkompatibilism. Det är omöjligt för människan att välja/vilja något
annorlunda, vilket inte är kompatibelt med frihet, därför är slutsatsen att hon är bunden/ofri.
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Luther gör ett uttalande om att ”the people”, människor i allmänhet, förstår fri vilja som en
kraft att vända sig själv i valfri riktning. På samma ställe beskriver Luther också att attributet
fri vilja egentligen inte alls går att applicera på människan utan enbart är gudomligt. Bara Gud
är fri att göra vad som behagar honom. Om det skulle gälla människan vore det som att anse
att hon är gudomlig menar Luther. Termen borde från början vart lika helig som allmakt och
allvetande och en annan term borde finnas för att prata om människan. Som det är nu blir
människan bara förvirrad och vilseledd.88 Det som Luther menar är det gudomliga attributet
fri vilja definierar han här som att gör det som behagar en. Det är bara Gud som har den
möjligheten. Den underliggande tonen pekar på att det innebär göra vad som behagar dig utan
yttre påverkan. Människan påverkas alltid av antingen satan eller Gud enligt Luther. 89 Om det
är yttre påverkan som är anledning till att viljan/valen inte är fri/fria är resonemanget väldigt
likt inkompatibilismens källinkompatibilistargument, frågan om vad eller vem som är den
yttersta orsaken bakom en handling. Det är bara Gud som kan vara den yttersta orsaken och
därför är fri ett attribut som enbart passar Gud.
4.3.3 Den dolde Guden

Gud är också den som verkar det onda i människor, liksom satan också en gång är skapad av
Gud. Gud verkar i onda människor så som de är, alltså korrupta och onda, Gud verkar allt i
alla. Att Gud använder ett ont verktyg, gör inte Gud själv ond, men Gud kan ändå verka
ondska.90 Gud skapar inte ondska från grunden, varken i människan eller i satan. Gud verkar
bara med den redan fallna viljan. Gud använder ondskan för att göra gott enligt sin egen
visdom och för sin egen ära och människans frälsning. På så vis är inte heller satan skapad
med en ond vilja, men den är ond eftersom Gud övergav den och satan syndade. Gud kan
ändå använda den viljan, men den slutar inte vara ond för det. 91 Luthers resonemang här
bortser från att Gud också är den som determinerar satans fall om resonemanget ska följas
hela vägen. Att Gud inte slutar verka med de ogudaktiga, där allt Gud gör blir till ondska
beror på att Gud är den som verkar allt i alla. Han kan inte plötsligt sluta verka i vissa, då
skulle Gud inte vara Gud längre. Varför Gud inte istället förändrar dessa onda viljor är en
hemlighet som tillhör den dolda guden och är inget som människan varken kan eller bör rota i.
Det finns ingen orsak till Guds vilja, den är själva grunden till all orsak i sig själv, annars vore
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Gud inte Gud.92 Här försöker Luther att ta i problemet med ondskan och allmakten. Gud är
både alltigenom god och allsmäktig, Gud är även fullkomligt fri. Ändå finns ondska och om
Gud genom sin allmakt och sitt allvetande nödvänligt är den som verkar allt i alla så måste
Gud också verka ondska. Det gör dock inte Gud på något sätt till ansvarig för ondskan.
Verktyget är själv ansvarigt för sin ondska, Gud är bara den som använder det. Luther
resonerar på det här sättet för att kunna kombinera ondskan med Guds allmakt och allvetande.
Den dolde guden vars handlande är outgrundligt för människan blir lösningen. Luther gör
både ondskan, allmakten och allvetandet kompatibelt med Guds frihet.
4.3.4 Frihet i förhållandet mellan Gud och människan
När Luther diskuterar kring Guds och människans samarbete kommer han fram till att det i
det här samarbetet inte finns någon plats för en fri vilja. Luther resonerar kring både hur Gud
ensam är skapare, upprätthållare och frälsare, men att människan är skapad för att samarbeta
med Gud. När det gäller Gud som upprätthållare är det genom Guds allmakt/predestination
det sker.93 Luther förstår ofta allmakten som en slags determinism genom hela skriften, att allt
som sker det sker av nödvändighet. Människan inte kan vilja sin skapelse och kan inte
upprätthålla. Människans frihet att vilja eller inte vilja detta är inte kompatibelt med
allmakten, med determinism, menar Luther här. Att Gud och människa ändå på sätt och vis
samarbetar, att det är syftet med människan, gör ingen skillnad, här finns ingen plats för
någon fri vilja.

5. Slutdiskussion
Diskussionskapitlet är en diskussion av analysen i föregående kapitel. Det här kapitlet är ett
försök att svara på det tre sista arbetsfrågorna:

-

Vad är föremålet för den frihet som Luther diskuterar i Om den trälbundna viljan?
Frihet i förhållande till vad?

-

Vilka olika frihetsbegrepp kan urskiljas i texten när den analyseras med hjälp av
begreppsparen Freedom for excellence och freedom of indifference samt
Kompatibilism och Inkompatibilism. Vilket/vilka begrepp är viktigast?

92
93

Luther, 180.
Luther 242-243.
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-

I vilken utsträckning kan begreppsparen Freedom for excellence och freedom of
indifference samt Kompatibilism och Inkompatibilism klargöra hur Luther förstår
frihet i Om den trälbundna viljan?

I slutdiskussionskapitlet kommer jag försöka uttyda om någon av teorierna är bättre lämpad
att beskriva hur Luther resonerar kring och använder sig av frihetsbegreppet. Om det finns
någon konsekvent kärna av hur Luther tycks definiera frihet eller om han använder sig av
flera parallella definitioner. Diskussionen kommer också beröra om applicerandet av de olika
teorierna på texten får olika konsekvenser av hur texten kan tolkas.

5.1 Frihetens föremål
Här besvaras arbetsfrågan ”Vad är föremålet för den frihet som Luther diskuterar i Om den
trälbundna viljan? Frihet i förhållande till vad?”

Den frihet och fria vilja som Luther behandlar i sin text Om den trälbundna viljan handlar helt
och fullt om frihet i relation till frälsningen. Om huruvida viljan på något enda sätt kan sträva
efter eller bidra till frälsningen. Luther skriver att människan kan ha frihet i det under Gud,
det världsliga, men ägnar det väldigt liten plats i texten eftersom det inte är vad texten
behandlar. Han menar att människan på inget sätt själv har någon frihet att närma sig eller
sträva efter rättfärdiggörelse eller frälsning. Det är inget människan kan välja eller välja bort.
Här finns ingen valfrihet, men inte heller någon frihet att sträva efter att uppfylla något.
Genom detta resonemang förnekar Luther att människan är fri oavsett om han skulle använda
Freedom for excellence eller Freedom of indifference som definition av frihetsbegreppet.
Samtidigt som Luther menar att människan är skapad för ett samarbete med Gud gällande
både hela skapelsen och specifikt frälsningen. Gud har två sätt att verka med människan och
på det sätt som han verkar med henne genom Anden efter att Gud har rättfärdiggjort
människan är kopplingen till Freedom for excellens tydlig. Människan kan ändå inte själv
varken välja eller ens sträva efter något samarbete innan Gud har rättfärdiggjort henne. På så
sätt kan den här friheten finnas men den har inget med att frälsas att göra utan det samarbetet
mellan Anden och människan, att Anden verkar i henne, sker efteråt. Människan verkar på
sätt och vis tillsammans med Gud, vilket är att uppfylla det syfte som hon är skapad för enligt
Luther. Luther beskriver människan som fri när hon samarbetar med Gud efter
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rättfärdiggörelsen, den friheten är väldigt nära den frihet som ligger i begreppet Freedom for
excellence. Människan har aldrig någon frihet som innebär en valfrihet enligt freedom of
indifference, en valfrihet som inte på någon sätt styrs eller påverkas av någon eller något
annat. Inte när det gäller frälsningen, men dock kan människan ha en valfrihet i saker som
ligger under henne som Luther uttrycker det. Människan kan vara fri från satan, fri i Gud, men
då är hon helt och hållet under Gud och på så vis inte att betrakta som fri enligt freedom of
indifference. Här använder Luther frihetsbegreppet på ett helt annat sätt. Freedom for
excellence, att människan är fri att uppfylla de dygder som Gud lagt i henne och leva
tillsammans med Gud, är det frihetsbegrepp som ligger närmast den frihet som Luther skriver
om när han talar om att människan är fri i Gud.
Luther är väldigt fokuserad på Guds allmakt och allvetande och verkar förstå dessa båda som
determinism. Han menar att människan aldrig kan vara fri eftersom Gud har dessa attribut, att
frihet bara är ett attribut som passar Gud. Enligt det här resonemanget förespråkar Luther
determinism men förnekar att determinism är förenligt med frihet för människan. När Luther
argumenterar för en bunden vilja hos människan är det inkompatibilismens argument han
använder sig av. Det går också att hitta inslag av kompatibilism hos Luther, främst när han
beskriver Guds frihet med hjälp av den dolde guden. Luther skulle kunna sägas förespråka ett
kompatibilistiskt synsätt även på människans frihet gällande att människan är fri hos Gud. Då
anser Luther människan vara fri samtidigt som Guds determinism är total.
Frihet i förhållande till vad? Jag utläser tydligt att det är frihet i förhållande till frälsningen
som är det viktigaste för Luther. Att upprätthålla nåden som gratis och som enbart en gåva
från Gud och vikten av Kristi frälsningsverk som avgörande för människan. Luther diskuterar
dock även andra sorters frihet i sin text. Han benämner den frihet människan har i saker under
henne och han skriver också om Guds frihet som är oberoende av allt annat och inte knuten
till frälsningen. Kärnan i Om den trälbundna viljan utgörs dock av diskussionen kring
människans frihet i relation till frälsningen.

5.2 Vilka frihetsbegrepp Luther använder
Här besvaras arbetsfrågan ”Vilka olika frihetsbegrepp kan urskiljas i texten när den analyseras
med hjälp av begreppsparen Freedom for excellence och freedom of indifference samt
Kompatibilism och Inkompatibilism. Vilket/vilka begrepp är viktigast?”.
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Hela Luthers text handlar om frihet och fri vilja, som en möjlighet att välja nåden. För viljan
att själv vända sig mot och själv vilja nåden. Först kan det verka som att friheten handlar om
möjligheten att välja eller välja bort, men på en djupare dimension verkar det som att det mer
berör ett förverkligande. Människans relation med Gud, att den ska blomstra, då är människan
sant fri, fri i Anden. Men hon kan aldrig själv åstadkomma, sträva efter eller ens vilja detta,
eftersom hon är ofri, fången under Satan. Luther gör ständigt skillnad på frihet som i fritt val
och som att vara fri, det är nästintill motsatser för Luther. Fritt val är det han förnekar och
förnekar detta genom att förklara hur människan kan bli fri, enbart genom Guds nåd. Guds
nåd som är en gåva, gratis från Gud. Att hon blir fritagen från satan och får leva i relation med
Gud, ledd av Anden. Inte heller då har hon ett fritt val, men då är hon fri. Det är dessa två
olika slags frihetsbegrepp som Luther hela tiden laborerar med. Det finns alltså inte en
konsekvent betydelse av frihetsbegreppet hos Luther, men han är relativt konsekvent inom
denna variation.
Gällande valfrihet likt Freedom of indifference, menar Luther att någon sådan frihet inte finns
för människan. Hela Luthers text går ut på att förneka en fri vilja hos människan, att det
perspektivet på frihet är ett av det mest grundläggande är tydligt. Den frihet som ligger
närmare ett förverkligande av varför Gud skapat människan, ett samarbete med Gud, är
väldigt likt Freedom for excellence. Båda dessa olika frihetsbegrepp går alltså att finna i Om
den trälbundna viljan, men fokus ligger i texten ligger på hur viljan är bunden och därmed
inte fri. Luther förnekar att det finns frihet tolkat likt freedom for indifference, som i att
människan kan välja. När han argumenterar för att den fria viljan inte finns, utan att den är
bunden, då definierar han frihet väldigt nära freedom for indifference definition. Samtidigt
som han använder frihet som att vara fri från satan och ledas av Anden, här är frihet snarare
freedom for excellence, människan kan fortfarande inte själv kan välja något men ändå är
ändå fri, den här friheten innebär istället att människan kan förverkliga det som är skapad för,
att samarbeta med Gud. Luther förnekar alltså att människan är fri så som frihet definieras
enligt freedom of indifference samtidigt som han säger att människan kan vara helt igenom fri
enligt freedom for excellence. Luther är inte konsekvent i hur han använder frihetsbegreppet
över lag, men konsekvent i hur han tycks delar upp människans frihet som två olika ting, inte
fri att välja men fri från satan. Att Luther blandar de här definitionerna genom hela texten är
troligtvis bidragande till att just orden fri och frihet känns motsägelsefulla hos Luther, även
om det var klart och tydligt för honom själv.
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Den frihet som är viktigast för Luther, som är människans ”sanna” frihet ligger nära Freedom
for excellence. Det frihetsbegrepp som Luther däremot använder sig av mest i Om den
trälbundna viljan är ett som har valfrihet som kärna. Att människan av egen vilja kan
åstadkomma något med eller ändra rikting på sin vilja, båda dessa i relation till frälsningen.
Det är en sådan frihet hos viljan Luther förnekar och istället kallar trälbuden. Då använder
Luther snarare Freedom of indifference eller en inkompatibilistisk syn på frihetsbegreppet, att
människans frihet inte går att kombinera med Guds allmakt och allvetande och därför är viljan
helt igenom bunden. Den viktigaste friheten, att människan ”sanna” frihet, är inte den frihet
som skriften främst handlar om. Den bundna frihet skriften handlar om är dock det centrala i
Om den trälbundna viljan eftersom den är nödvändig, enligt Luther, för att människans
”sanna” friheten ska kunna finnas.
Luther resonerar genom sin text ofta på ett sätt som påminner om debatten kring
kompatibilism, inkompatibilism och determinism, ”Skulle detta vara kompatibelt med en fri
vilja?”. Här ordnar han ofta in sig under kategorin inkompatibilist som förespråkar
determinism, när han pekar på hur viljan är totalt bunden på grund av Guds nödvändiga
allvetande och allmakt. Fast likväl tycks han mena att människan är fri ändå, viljan är bunden
men människan kan ändå vara fri. Så på sätt och vis är det också en slags kompatibilism
Luther förespråkar. En frihet som inte består i valfrihet utan i att genom Helig Ande få del av
nåden och leva i relation med Gud. Båda dessa olika frihetsbegrepp går alltså också att finna i
Om den trälbundna viljan. Det är på det här viset inte helt enkelt att säga att Luther är en
fullständig determinist, utan det är beroende av vilken slags frihet han diskuterar. Den kristna
friheten och förverkligandet av Guds vilja som ett samarbete mellan Gud och människan,
liksom Luther ge människan en slags frihet i det som är under henne, vilket pekar på att
människans handlade inte är helt bestämt av Gud.
Slutsatsen är att Luther inte är konsekvent i hur han använder frihetsbegreppet, han använder
det inte bara på ett sätt. Båda aspekterna i båda begreppsparen som jag använt mig av i
analysen går att på något sätt applicera på Luther. Han använder frihetsbegreppet på olika sätt
i olika situationer och menar olika saker. Dock går det att se att den finns en konsekvens inom
dessa olika situationer och betydelser och för Luther själv verkar det inte vara ett problem
utan något han är medveten om. Det är istället för läsaren det kan ställa till det.
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5.3 Begreppsparens olika konsekvenser
Här besvaras arbetsfrågan ”I vilken utsträckning kan begreppsparen Freedom for excellence
och freedom of indifference samt Kompatibilism och Inkompatibilism klargöra hur Luther
förstår frihet i Om den trälbundna viljan?”

Enligt Pinckaers teori är det Freedom of indifference som oftast är den som ligger närmast
Luthers resonemang, liksom gällande människans frihet. Enligt teorin om kompatibilism och
inkompatibilism är det den senare som övervägande är närmast Luther när det gäller
människans frihet. Dock gällande Guds frihet är det istället kompatibilismen som bäst
förklarar den. Enligt Pinckaers teori ser vi en genomgående likstämmighet hos Luther, han
använder båda sorternas frihet genom hela texten. Att fokus ligger på den frihet som är
närmast Freedom of indifference beror på att det som Luther gör i skriften är att försvara
frälsningen som enbart Guds verk, en gåva människan får gratis. En gåva som gör människan
fri från satan, fri att samarbeta med Gud, där fri istället ligger nära Freedom for excellence.
Att använda detta begreppspar som tolkningsnyckel till hur Luther använder frihetsbegreppet
gör det tydligt hur Luther hela tiden talat om två olika slags friheter och att förnekandet av
den ena är avgörande för den andra, hur dessa två olika definitioner hänger tätt ihop. Att han
använder två helt olika frihetsbegrepp gör att Om den trälbundna viljan kan kännas märklig
och stå i kontrast till hur Luther talar om den kristna människan som fri i andra texter. Genom
att använda Pinckaers begreppspar blir det istället tydligt att det egentligen är precis den
friheten han försöker förklara och försvara med Om den trälbundna viljan.
Med kompatibilismen och inkompatibilismen som verktyg är det istället skillnaden mellan
människans frihet och Guds frihet som tydligast åskådliggörs. Luther resonerar övervägande
likt inkompatibilismen när det gäller människans frihet men har istället ett kompatibilistiskt
synsätt på Guds frihet. Den här skillnaden är också viktig för Luther, Gud är Gud och går
aldrig att jämföra med människan. Att applicera hur människan tänker kring frihet på Gud blir
omöjligt. Den dolde guden, som är centrum i Luthers resonemang kring Guds frihet, kan vara
svår att ta till sig och förstår vad Luther menar med, men med denna tolkningsnyckel blir det
tydligt varför Luther resonerar på det här sättet. Det är viktigt för Luther att Gud förbli
alltigenom fri samtidigt som han försöker förklara ondskan. Guds totala frihet måste vara
kompatibel med den ondska som de facto finns i världen. Luther skulle kunna sägas
förespråka ett kompatibilistiskt synsätt även på människans frihet gällande att människan är
fri hos Gud. Då anser Luther människan vara fri samtidigt som Guds determinism är total.
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Jag anser att Freedom for excellence och freedom of indifference är de begreppspar som ger
mest att använda sig av i en analys Om den trälbundna viljan. Eftersom att dessa ger rum för
att förstår de två olika synsätt på frihet som finns hos Luther i skriften i fråga. Här finns plats
både för den bundna valfriheten och för den gemenskaps- och förverkligande frihet,
frälsningen och livet som kristen, som människan bara kan uppnå med hjälp av den treenige
guden. Denna skillnad belyses också med hjälp av begreppsparet kompatibilism och
inkompatibilism, men inte alls lika tydligt. Jag anser att greppandet av den här skillnaden är
grundläggande för att förstå Luthers text och därför att det begreppspar som tydligast belyser
skillnaden är det mest användbara. Med det vill jag också betona att användandet av båda
begreppsparen ger den tydligaste och bredaste bilden.
Kompatibilism och inkompatibilism utgår båda från att frihet och fritt val står i relation till hur
människan själv kan påverka viljan och att vilja och handla på olika sätt. Luther gör inte alltid
den kopplingen mellan frihet och människans eget val och därför är det lätt att missa nyanser i
Luthers sätt att tänka kring frihetsbegreppet om enbart den teorin används för att tolka honom.
Freedom for excellence är istället en helt annan slags frihet som på ett tydligare sätt belyser
vad Luther menar. Det som kompatibilismen och inkompatibilismen tydligare låter komma
fram är det små nyanser av kompatibilism som faktiskt finns hos Luther, även när den först
anblicken är inkompatibilismen som känns som den dominerande hos honom. Den här teorin
ger utrymme att förstår hur Luther väldigt tydlig kopplar frågan om frihet till Guds allmakt
och allvetande, i en deterministisk förståelse, men att frågan ändå på djupet rör relationen
mellan människans vilja och frälsningen.
Luther, som skriver väldigt kontextbundet och inte systematiskt, är inte den lättaste teologen
att kategorisera. Att använda olika begreppspar har visat på olika aspekter av hur han
resonerar kring frihetsbegreppet. Jag har valt att förespråka att det ena begreppsparet ger den
tydligaste bilden, men att använda båda ger fortfarande störst djup och bredd. Att använda
verktyg för att fördjupa förståelsen kan också leda till att de tankespår och vinklar som inte
återfinns i något av dessa verktyd tappas bort på vägen. Denna uppsats vill på intet sätt slå fast
att det är endast såhär Luther använder sig av frihetsbegreppet, utan visa på att det finns ett
djup och ge ett bidrag till en ökad förståelse.
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Sammanfattning
Denna uppsats behandlar hur Luther i sin text Om den trälbundna viljan använder
frihetsbegreppet. Som verktyg används begreppsparen Freedom for excellence och freedom of
indifference samt Kompatibilism och Inkompatibilism. Frihetsbegreppet har ingen vedertagen
definition och används på många olika sätt. Med hjälp av dessa begreppspar analyserar denna
uppsats hur Luther använder begreppet. Uppsatsen innehåller en kort översiktlig historik kring
frihetsbegreppet i kristen kontext med nerslag från Augustinus fram till Luther. Uppsatsen
redogör också för kontexten kring tillkommandet av Om den trälbundna viljan, specifikt
Luthers konflikt med Erasmus av Rotterdam.
Servais Pinckaers begreppspar Freedom for excellence och Freedom of indifference visar på
två olika sätt att definiera frihet. Freedom for excellence, förstår frihetsbegreppet som ett nära
band mellan Gud och människa där människan får möjlighet att sträva efter det som är gott
och sant. Freedom of indifference förstår frihet som möjligheten att välja mellan olika
alternativ samt möjligheten att välja bort. Inkompatibilism och kompatibilism handlar om
frihetens relation till determinism. Inkompatibilisterna menar att fri vilja och determinism inte
är kompatibla med varandra, men en inkompatibilist kan försanthålla antingen determinismen
och då förneka en fri vilja, eller tvärt om försanthålla den fria viljan men förneka
determinism. Kompatibilismen menar istället att både fri vilja och determinism går att hålla
för sant samtidigt, då dessa inte behöver emotsäga varandra. I grunden ligger olika förståelse
av definitionen av och kriterierna för vad som är frihet. Dessa två begreppspar utgör verktyg
för att analysera hur Luther använder sig av frihetsbegreppet i Om den trälbundna viljan.
Uppsatsen behandlar Om den trälbundna viljan utifrån fyra utvalda teman: Guds allmakt och
allvetande, Fri från satan, fri hos Anden/Gud, inget neutralt, Den dolde Guden, Frihet i
förhållandet mellan Gud och människan. Dessa teman är valda för att underlätta
genomgången av skriften i fråga då den inte är systematiskt uppställd och all text inte är
relevant för denna uppsats. Temana analyseras först under rubriken frihet i förhållande till
frälsningen, som är det som Luther själv anger som huvudteam för vilken slags frihet han
diskuterar i sin skrift. Därefter analyseras texten med hjälp av begreppsparen. Slutsatserna av
analysen presenteras i ett eget kapitel.
Slutsatsen är att Freedom for excellence och Freedom of indifference är det begreppspar som
ensamt ger den tydligaste bilden av hur Luther på olika sätt använder sig av frihetsbegreppet
genom skriften, även om Kompatibilismen och Inkompatibilismen också visar på viktiga
48
Maja Svedmark
Kandidatuppsats i teologi, 15 hp

Ht 2016
Umeå universitet

nyanser. Det första begreppsparet visar på hur Luther argumenterar för att viljan är trälbunden
just för att visa på hur Gud ensam verkar för människans frälsning och därigenom ultimata
frihet. Dock ger användandet av båda begreppsparen den mest detaljerade och mångsidiga
tolkningen av Luther, som till sitt sätt att skriva inte är otvetydig.
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