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Konkordieformlens rent forensiske forståelse. Herunder diskuteres med udgangspunkt i 

Latomus-skriftet (1521) og Store Galaterbrevskommentar (1531/35), om der hos Luther er 

en udvikling i retning af den konkordiske lære. 
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1. Indledning 
Hvordan får jeg en nådig Gud?

Den katolske Luther-forsker Peter Manns bemærker det paradoksale i, at den retfærdiggørelseslære, 

som  er  reformationens  ubetingede  centrum  og  pulsåre,  samtidig  udgør  dens  største 

problemkompleks, og at Luther-forskere siden begyndelsen af det 20. århundrede har været ganske 

radikalt uenige om retfærdiggørelsens karakter (Manns 1965, 265-266). 

Konkordieformlen, hvis knivskarpe skelnen mellem retfærdiggørelse og helliggørelse kom til  at 

præge de følgende århundreders Luther-læsning, er siden Karl Holl og Luther-renæssancen fra flere 

sider  blevet  anklaget  for  at  være  en  skematisk  forsimpling  af  reformationens  lære.  Luthers 

forståelse,  hævdes det,  rummer en langt  mere  dynamisk sammenhæng mellem tro og fornyelse 

(Højlund 2001, 118).

Når  jeg  i  denne  undersøgelse  af  Luthers  retfærdiggørelseslære  vælger  at  tage  udgangspunkt  i 

Latomus-skriftet, skyldes det, at Luthers ekskursagtige afsnit om donum og gratia dels rummer den 

bemærkelsesværdige sanative terminologi, som giver et umiddelbart dynamisk indtryk, dels kan ses 

som en  sammenfatning  af  den  unge  Luthers  retfærdiggørelseslære  mod  Latomus'  anklager.  Til 

belysning af dette afsnit vil jeg præsentere tre forskellige forskningspositioner samt perspektivere til 

Sermonen om den dobbelte retfærdighed (1518/19).

Da bl.a. Lowell Green og Carl Fr. Wisløff antyder, at Latomus-skriftet endnu rummer augustinske 

træk og derfor ikke er helt repræsentativt for Luthers teologi, vil jeg desuden undersøge udvalgte 

dele af Galaterbrevskommentaren fra 1531/35, som er Luthers fyldigste værk om retfærdiggørelsen, 

med henblik på en vurdering af,  om der  er  sket  en udvikling i  Luthers retfærdiggørelseslære i 

konkordisk retning. Desuden har jeg valgt et lille udblik til Salme 51-udlægningen, fordi den direkte 

genoptager begrebsparret donum og gratia.

Denne analyse er selvsagt ikke udtømmende, og det vil vel altid være muligt at finde et Luther-citat, 

som synes at modsige mine konklusioner. Metoden i min analyse er dog, at jeg særligt tager de 

passager op, som virker mest overraskende i forhold til., hvad jeg ser som det generelle billede.

2. Konkordieformlens retfærdiggørelseslære
Før Luther-gennemgangen vil jeg kort redegøre for Konkordieformlens retfærdiggørelseslære. Som 

baggrund herfor står den osiandriske strid.

2.1 Den osiandriske strid

Andreas Osiander blev som præst i Nürnberg i 1522 grebet af den reformatoriske strømning bl.a. 

ved at  læse Luther-skrifter.  Han fik stor indflydelse og kan med rette betegnes  som Nürnbergs 
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reformator (Seebaß 1995, 508). Helt fra begyndelsen gik Osiander imidlertid selvstændigt til værks 

og havde sine egne teologiske betoninger og forståelser. Luther har tilsyneladende haft svært ved 

helt at placere Osiander og kan omtale ham både positivt og negativt (Kronborg 1999, 95-96). Men 

da den osiandriske strid for alvor bryder ud på baggrund af forelæsninger og skrifter i 1550-1552, 

møder Osiander stort set kun heftig modstand, skønt han hævder at lære det samme som Luther – og 

at det i øvrigt ikke er andet, end han har undervist i de sidste 30 år (ibid., 96.98; Hamann 1978, 

138). 

Det problematiske i Osianders lære var retfærdiggørelsesforståelsen, som imidlertid også var tæt 

knyttet til en afvigende kristologi. Osiander lærte, at den kristnes retfærdighed var dette, at Kristus 

efter sin guddommelige natur havde taget bolig i hjertet på den troende, og at denne guddommelige 

natur  var  blevet  den  troende  til  del.  Forsoningen,  derimod,  havde  kun dette  med  den kristnes 

retfærdighed  at  gøre,  at  det  var  den  basale,  historiske  begivenhed,  som  muliggjorde 

retfærdiggørelsen i det præsentiske. Uden den præsentiske guddommeliggørelse af naturen var der 

ingen retfærdighed coram Deo – for hvordan kunne man forestille sig, at den retfærdige Gud ville 

se en retfærdighed, hvor der ingen var? (Hamann 1978, 138-143; Kolb 1978, 38; Kronborg 1999, 

95-98).  

Efter 1550 gik både filippister og gnesio-lutheranere kraftigt imod denne lære, som ansås for et 

angreb på kirkens fundament, men en lille flok under beskyttelse af Hertug Albrecht af Preußen 

fortsatte med at forsvare Osianders lære også efter Osianders død i 1552 (Bente 1921). Det er denne 

strid, som søges bilagt med Konkordieformlen, hvis intention netop er at nå til enighed i de mange 

stridigheder, som fulgte efter Luthers død i 1546. 

2.2 Om troens retfærdighed (artikel III)

Konkordieformlen siger imod dette, at den troendes retfærdighed er Kristi forsoningsværk, som han  

tilvejebragte i sit uadskillelige gudmenneskelige væsen.

Hvor  Osiander  forstår  Kristi  retfærdighed  som  retfærdighed  i  kraft  af  guddommeligheden, 

fremholder  Konkordieformlen,  at  Kristi  retfærdighed  er  knyttet  til  hans  lydighed  som Gud  og 

menneske (SD III 9-16). 

Det er i denne lydighed, som dels består i, at Kristus valgte at gå ind under loven og opfylde den i  

menneskets  sted,  dels  i  hans  stedfortrædende  lidelse  og  død  på  korset,  den  troende  har  sin 

retfærdighed.  Retfærdigheden  er  altså  knyttet  til  det  ydre,  historiske  –  og  dette  ydre  bliver 

mennesket til del ved troen. 

Troen skildres  som  en  gave  fra  Gud  (som  også  hos  Osiander),  men  gaven  er  ikke 

sammensmeltningen med Kristus eller Kristi iboen. Troen er intet andet end en griben om Kristi 
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fortjeneste. Den kristnes retfærdighed er ikke nogen real retfærdighed, men må forstås som Guds 

tilregning af Kristi retfærdighed – en domskendelse på baggrund af Kristi stedfortrædende gerning.

Hele den indledende udfoldelse (SD III 8-22), som identificerer trosretfærdigheden med tilgivelsen, 

forsoningen og barnekåret (SD III 4), har et bevidst ensidigt fokus på det objektive og historiske - 

på Kristi gerning, som Osiander netop havde afvist som selve den kristnes retfærdighed, fordi det 

hørte til i fortiden. 

Men Konkordieformlen er ganske klar over, at selvom troen og retfærdigheden ikke er andet end en 

griben om det ydre, om Kristi  lydighed, så er der til  troen også knyttet  en ændring i det indre 

menneske,  som  kommer  til  udtryk  i  anger  og  kærlighed.  Denne  sammenhæng  vies  stor 

opmærksomhed (SD III 23-43), og det fremgår af de efterfølgende antiteser, at Konkordieformlens 

forfattere i udredningen af denne sammenhæng har set løsningen på det komplekse problem om 

menneskets  del  i  retfærdiggørelsen,  som  har  været  vildledende  for  både  Osiander  og  enhver 

romersk semipelagianisme (jf. SD III 44).

Den konkordiske løsning er at fremholde dels retfærdiggørelsens afhængighed af troen alene og 

dermed Kristus alene, dels nødvendigheden af kærlighedens frugt – begge dele i al radikalitet. Men 

nødvendigheden af kærligheden må forstås som en uundgåelig følge og ikke som en betingelse (SD 

III 27, jf. SD IV 22-28). 

Formuleringerne  i  Konkordieformlen tyder  nogle  gange på,  at  denne følge  forstås  kronologisk, 

f.eks. SD III 23: ”Dem som (…) bliver rettferdige for Gud (…), dem bliver også Den Hellige Ånd 

gitt.” 

I lyset af de forudgående artikler, som har fremholdt arvesyndens radikalitet1 og benægtet den frie 

vilje til at tro2, bliver det imidlertid klart, at selve det at tro, dvs. at gribe om Kristi forsoningsværk, 

kun kan finde sted ved Helligåndens gerning. Der står også klart, at troen er Guds gave (SD III 11).

Derfor  må  følgen  være  logisk at  forstå:  Der  er  en  uløselig  sammenhæng  mellem  troen  og 

kærligheden. Det er umuligt, at en sand tro eksisterer uden anger og kærlighed (SD III 26-27). 

Alligevel  må  der  skelnes mellem  den  altid  fuldkomne  trosretfærdighed  knyttet  til  det  ydre 

forsoningsværk og den påbegyndte retfærdighed med tilknytning til den indre forvandling (SD III 

32). Denne skelnen er for at holde hovedsagen klar (SD III 29): for at Kristi gerning må beholde sin 

ære og for  at  de anfægtede samvittigheder  må rette  deres  blik  mod Kristus  og ikke den indre 

forvandling (SD III 35). 

1 SD I 60: ”Alt er fordervet slik at mennesket på grunn av arvesynden i sannhet er åndelig dødt for Gud og med alle 
sine krefter dødt med hensyn til det gode.” 
2 SD II 18: ”Av dette er det åpenbart (…), at den frie vilje av sine egne naturlige krefter ikke bare ikke kan virke eller 
medvirke til sin egen omvendelse, rettferdighet og frelse, eller følge, tro eller gi sitt ja til Den Hellige Ånd (…), men at 
den (…) er fiendtlig innstilt til Gud og hans vilje – om den ikke blir opplyst og styrt av Guds Ånd.” 
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Et vigtigt bibelsk belæg for denne skelnen findes i de afvisende udtryk hos Paulus, f.eks. ”non ex 

operibus”  (SD  III  36).  Derfor  er  det  vranglære,  når  retfærdigheden  forbindes  med  en  indre 

forvandling og ikke udelukkende med den evigtgyldige forsoning, tilvejebragt ved Kristi lydighed 

og grebet ved troen (SD III 45-53).

Kristi iboen, som er så vigtig for Osiander, nævnes også i Konkordieformlen, men denne må forstås 

som efterfølgende troens retfærdighed – altså knyttet til helliggørelsen (SD III 54). 

Sammenfattende tilslutter  Konkordieformlen sig Luther:  Troen alene retfærdiggør,  men troen er 

aldrig alene (SD III 41). Formålet med Konkordieformlen er først og fremmest at klargøre, at denne 

eftersætning til  sola fide trods sin logiske nødvendighed ikke modificerer eller  lægger noget til 

retfærdiggørelsens væsen, så at den kristne retfærdighed skulle knytte sig til noget andet end Kristi 

forsoningsværk.  

2.3 Delkonklusion

Både Osiander og Konkordieformlen hævder at lære det samme som Luther. Osiander mener hos 

Luther  at  finde  belæg  for,  at  menneskets  retfærdighed  for  Gud  består  i  den  reale 

guddommeliggørelse af naturen, tilvejebragt ved troen på forsoningen. Konkordieformlen ser hos 

samme Luther en forståelse af retfærdigheden som knyttet til noget helt og aldeles udvortes, og den 

retfærdiggørende tro derfor som intet andet end en griben om denne fremmede retfærdighed.

Resten af denne opgave har som mål at undersøge, hvorvidt Konkordieformlen i sin antiosiandriske 

iver  efter  at  udelukke  al  reel  forvandling  af  naturen  fra  retfærdiggørelseslæren  har  tegnet  et 

vrangbillede af Luthers egen fremstilling.

3. Den unge Luthers retfærdiggørelseslære
Latomus-skriftet er Luthers forsvar for sætningen: ”Enhver god gerning er synd”, som Louvain-

teologen Latomus havde forkætret. Kerneargumentationen for denne sætning bliver udlægningen af 

tre skriftsteder, og det er som optakt til udlægningen af den sidste skriftpassage – Rom 7,14ff. –  

Luther kommer med sin forklaring af begrebsparret donum og gratia, som skal forklare, ”hvordan 

evangeliet behandler synden”.

3.1 Donum og gratia i Latomus-skriftet

I  min gennemgang af donum og gratia vil  jeg først  redegøre for den grundlæggende struktur  i  

Luthers  fremstilling,  dernæst  gå  dybere  ned  i  indholdsbestemmelsen  af  donum,  som  er  det 

springende punkt for fortolkningen.
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3.1.1 Den grundlæggende struktur

Synd behandles på to måder i Skriften – ved lov og evangelium. Ved loven  afsløres synden, ved 

evangeliet fjernes synden. Hver af disse to måder at behandle synden på rummer to dimensioner – 

et indre og et ydre aspekt. 

De to dimensioner ved lovens måde at behandle synden på er at give erkendelse om henholdsvis 

fordærvet  (det indre aspekt) og  Guds vrede (det ydre aspekt). Tilsvarende er der to dimensioner i 

evangeliets måde at fjerne synden på – nemlig donum (det indre aspekt) og gratia (det ydre aspekt).

På det indre plan (dvs. i mennesket) bestemmer Luther fordærvet som den indre surdej, hvis frugt er 

de onde gerninger. Hermed adskiller Luther sig fra skolastikkernes forståelse af arvesynden efter 

dåben som blot tilbøjelighed til synd og synden som onde handlinger. Selve fordærvet er ifølge 

Luther på et mere grundlæggende plan. Donum, gaven, som også kaldes  iustitia og  fides Christi 

modsvarer dette grundlæggende fordærv og er en helbredelse af dette.

På det ydre plan (dvs. i Gud) følger Guds vrede fordærvet, og Guds nåde (gratia) følger donum3. 

At evangeliet helt har fjernet fordærvet i den kristne skurrer imidlertid slemt imod hele Luthers 

anliggende med Latomus-skriftet: at demonstrere at der er synd i enhver god gerning.

Og selvom Luther vitterligt bruger disse totalitetsudsagn om donum som en helbredelse af naturen 

og  evangeliet  som en  fjernelse  af  synden,  så  er  det  samtidig  klart,  at  vi  på  det  indre  plan  i  

retfærdiggørelsen har at gøre med et partialaspekt: ”Remissa sunt omnia per gratiam, sed nondum 

omnia sanata per donum” (WA 8 107,21).

Hvor  der  på  det  ydre  plan  (i  Gud)  hersker  totalitet,  er  der  på  det  indre  plan  i  den  kristne  en 

partialitet, som udmønter sig i kamp mod det fordærv, som stadig er der. Den måde, som evangeliet 

behandler synden på, er altså nærmere bestemt, at synden  for Guds åsyn er væk, mens donum i 

menneskets indre kæmper en kamp for at udrense den synd, som stadig eksisterer (107,33) og efter 

sin natur er nøjagtigt den samme som før (107,26-27).

Samtidig med dette partialaspekt i donums helbredende gerning og samtidig med talen om gratia 

som et større gode end donum (106,15-17) fastholder Luther imidlertid, at donum er betingelsen for 

gratia. Uden donums arbejde for at rense synden ud (partielt), er hele personen (totalt) under vreden 

og ikke under nåden (107,34-35).

Med tanke på  Konkordieformlens  skarpe  afvisning  af  enhver  indre-menneskelig  fornyelse  som 

medvirkende til retfærdiggørelsen – denne pointering var selve hovedformålet med artikel III – må 

det  undersøges  nærmere,  i  hvilken  grad  Luther  med  sin  tale  om  donum  adskiller  sig  fra 

3 Der er dog også passager, hvor donum skildres som afhængig af gratia. Dette rokker ikke ved den grundlæggende 
struktur, men antyder en kompleksitet i forholdet, jf. den videre gennemgang.
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Konkordieformlens lære. 

Dette har fået forskellige svar i forskningen, og før en nærmere læsning og diskussion af donum-

begrebet  i  lys  af  Latomus-skriftet  vil  jeg  kort  skitsere  de  tre  forståelser,  jeg  betragter  som de 

vigtigste grundpositioner.4    

3.1.2 Forståelsen af donum i forskningen 

I den lutherske ortodoksi tolkede man den sanative terminologi i Luthers teologi som udtryk for den 

helliggørelse i form af kærlighed og gode gerninger, som følger efter retfærdiggørelsen, og også i 

nyere tid har det været og er stadig et almindeligt standpunkt at forstå gratia som Guds frelse ved 

Kristi død og donum som det efterfølgende nye liv i kamp mod synden (Højlund 1992, 39-42). I lys 

af  ovenstående  ganske  klare  grundstruktur,  hvor  donum  er  betingelsen  for  gratia,  synes  det 

imidlertid vanskeligt at  nå til denne jævnføring af donum og gratia med hhv. helliggørelsen og 

retfærdiggørelsen på anden vis end ved antagelsen af, at Luther stadig i 1521 har en vis uklarhed og 

afhængighed af den tidligere augustinske teologi, som fordunkler den forensiske forståelse, der når 

et klarere udtryk i Luthers senere skrifter5. Med andre ord rummer Latomus-skriftet ansatserne til 

den forensiske retfærdiggørelseslære – det er trods alt første gang, Luther placerer gratia helt uden 

for mennesket og altså ikke som en gratia infusa (Green 1980,158) – men skriftet må ses som et led 

i en udvikling, der endnu ikke har nået sit toppunkt.  

På basis af et omfattende Luther-studium konkluderer  Karl Holl i  pointeret  modsætning til den 

typisk konkordiske Luther-forståelse, at det netop er genuin luthersk retfærdiggørelseslære, at Gud 

foretager en analytisk dom, dvs. en dom på basis af en retfærdighed, som reelt findes i mennesket – 

og  vi  genfinder  hos  Holl  den  osiandriske  indvending:  Hvis  Gud  blot  tilregnede  mennesker 

retfærdighed på den måde, at han anså en synder for at være noget, som han ikke reelt var – ville 

Gud så ikke være selvbedragerisk snarere end retfærdig? (Holl 1923, 58-59).  

Holl er på ingen måde blind for, hvad der ovenfor blev pointeret om donums partialitet og den 

fortsatte synd i den kristne; men Holl forstår Luther sådan, at den påbegyndte fornyelse regnes den 

troende til retfærdighed i kraft af Guds sikre vished om, at denne retfærdighed vil blive ført til ende 

(ibid., 54). 

Denne vished baserer sig ikke på den troendes egenmægtige potentiale, men på Kristus og hans 

4 Dvs. de mest yderligtgående eller skoledannende/trendsættende for den øvrige forskning. Der findes en række 
mellempositioner herimellem, bl.a. Bent Hägglund samt Asger Højlund. Den finske Luther-forskning udgør på sin vis et 
helt nyt spor, men da denne tradition trækker mest på Store Galaterbrevskommentar, vil jeg vente til denne del af 
opgaven med at forholde mig til den.
5 Jf. f.eks. Green 1980,158; Wisløff 1992,188, som ganske vist ikke direkte hævder, at donum = helliggørelsen i 
Latomus-skriftet, men som dog begge pointerer, at den evangeliske klarhed hos Luther endnu ikke har fæstnet sig, 
hvilket åbner for en potentiel uklarhed og afhængighed af den tankegang, han var opdraget med
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gerning. Kristus opfylder loven i både en udvendig og en indvendig forstand. Den udvendige er 

fuldkommen, den indvendige forbliver ufuldkommen i dette liv. Disse to lovopfyldelser udvirket af 

Kristus griber ind i hinanden, sådan at Kristus med sin helbredende kraft borger for, at den troende 

engang vil blive helt ligedannet med ham (ibid., 54-55).

Selvom Holl altså medgiver, at den spirende lovopfyldelse eller retfærdighed foregår med Kristi 

fuldkomne lovopfyldelse som ”Deckblatt6”,  er  det  vigtigste  anliggende for ham, at  den troende 

aldrig kan være retfærdig ved en andens retfærdighed, men kun ved sin egen. Retfærdiggørelsen 

sker realt i menneskehjertet, og det er denne fremvækst hos mennesket, Gud dømmer efter.

Holls forståelse af Luthers retfærdiggørelseslære kan karakteriseres som ”analytisk proleptisk” - 

analytisk, fordi den er real, proleptisk fordi den baserer sig på en (sikker) fremtidig situation.

Regin Prenter7 reagerer mod Holls forståelse af retfærdiggørelsen som en gradvis forvandling af 

den  menneskelige  substans  gennem  troen  på  Kristus.  Han  betragter  denne  forståelse  som  et 

tilbagefald  til  augustinsk  tankegang  og  pointerer  imod  dette  meget  stærkt,  at  den  kristnes 

retfærdighed er en fremmed retfærdighed, nemlig en retfærdighed i Kristus (Prenter 1946, 60.96). 

Troen er en griben om denne fremmede retfærdighed (ibid., 61), og denne griben sker ved Åndens 

gerning gennem dåben og ordet om Kristus (ibid., 75.94-95).

Prenter tager imidlertid også skarpt afstand til den rent forensiske Luther-læsning. Ifølge Prenter er 

hovedbegrebet,  som  begreberne  donum  og  gratia  udfolder,  fides  Christi,  som  rummer  Kristi 

nærværende virkelighed.  I  udfoldelsen heraf banes vejen mellem den Holl'ske og den luthersk-

ortodokse grøft: 

”Uden gratia bliver donum, vor tro og det nye liv i troen, en del av vort gamle menneske og med det 

hjemfalden til Guds strengeste dom. Uden donum bliver gratia til en abstrakt idé, en almensandhed, 

hvis antagelse altid må blive en lovens gerning” (ibid., 62).

Nødvendigheden af gratia-aspektet – den ydre, fremmede retfærdighed – viser ifølge Prenter, at 

man ikke  kan betragte  en real  forandring  som iustitia  formalis  over  for  Gud (ibid.,  60),  mens 

donum-aspektet klargør, at den kristne retfærdighed ikke baserer sig på tilslutningen til en overstået 

historisk  begivenhed,  men  på  en  præsentisk  realitet,  som  findes  i  den  troende  i  kraft  af 

forbundetheden med Kristus og den af Ånden virkede stadige bevægelse hen mod den Kristus, som 

er den eneste retfærdighed (ibid., 55.61-62).

Det er altså ikke nok at bestemme retfærdiggørelsen som gratia, sådan som det blev gjort i den 

lutherske ortodoksi. Donum hører som fremvæksten af det nye menneske i Åndens sfære integreret 

6 Holl 1921, 55. Holls forståelse fremstilles ofte uden dette element (f.eks. Prenter 1946, 110-111; Green 1980, 42; 
Højlund 1992, 57-60).
7 I direkte videreførelse af Rudolf Hermann, men med større fokus på Kristi reale nærvær i troen (Vind 2001,321.323).
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med, og dette nye menneske væsensbestemmes som troens konstante bevægelse hen mod Kristus og 

væk fra al egen retfærdighed.  Dette er donums bærende karakter; det er på den måde, Kristus er 

realt  nærværende i  den  troende.  Men dertil  hører  også som en uundgåelig konsekvens et  liv  i  

kærlighed mod næsten (ibid., 113)8. Denne reale fromhed er imidlertid tvetydig og kan paradoksalt 

nok kun eksistere, hvor troen er i sin konstante bevægelse væk fra sin egen reale fromhed og hen 

mod Kristus (ibid., 109.112). 

I fides Christi-begrebet må gratia og donum ses som hhv. livet under og livet ud af Kristi nærvær 

(ibid., 49). Livet under Kristi nærvær er et liv under Kristi fremmede retfærdighed; livet ud af Kristi 

nærvær er et liv i konstant bevægelse væk fra sig selv og hen mod Kristi retfærdighed – ikke som en 

præstation, men som Åndens virke (ibid., 53.55).

I  al  sin  betoning  af  syndens  stadige  virkelighed  anser  Prenter  altså  retfærdiggørelsen  og 

helliggørelsen som uløseligt forbundet i Kristi persons præsentiske nærvær (contra adskillelsen i 

luthersk  ortodoksi,  som gjorde  tilslutningen  til  Kristi  gerning  til  en  lovens  gerning),  men  ser 

samtidig nødvendigheden af Luthers skelnen mellem begreberne og overordningen af gratia som det 

bærende element for ikke at havne i et Holl-Seebergsk eller pietistisk erfaringstyrani (ibid., 84).

Denne redegørelse skulle kaste et perspektiv på følgende videre undersøgelse af donum-begrebet. 

Er  udredningen  om  gratia  og  donum  en  udfoldelse  af  fides  Christi-begrebet,  som  viser,  at 

retfærdiggørelse og helliggørelse knyttes uløseligt sammen i Kristi fremmede retfærdigheds nærvær 

ved Ånden (Prenter); viser donum snarere hen imod en real helbredelse af den menneskelige natur 

(Holl); eller er ”løsningen”, at Luther sammenblander begreberne, fordi han endnu ikke er helt klar i 

sin tankegang (Wisløff/Green)? 

3.1.3 Videre undersøgelse af donum-begrebets betydning i Latomus-skriftet

Holls  Luther-læsning  tager  ikke  sit  udgangspunkt  i  Latomus-skriftet,  men  den  harmonerer 

umiddelbart meget godt med den allerede skildrede struktur. Holl betoner den reale helbredelse som 

grundlaget  for  Guds  dom i  modsætning til  konkordisk  læsning,  men tilgodeser  i  høj  grad  den 

foreløbige  karakter  af  donum:  Ud  fra  et  menneskeligt  perspektiv  er  helbredelsen  endnu  ikke 

fuldkommen.

Prenters forståelse af donum som intet andet end en henflyen til Kristus synes derimod at bryde 

strukturen.  Såfremt arvesynden er  en real  del  af  menneskenaturen,  vil  det  også være den mest 

umiddelbare  læsning  at  se  donum  som  en  modpart  af  en  tilsvarende  karakter,  dvs.  i  

8 Anna Vind følger stort set i Prenters fodspor, men søger at undgå dette sidste element af et liv i konkrete 
kærlighedsgerninger som en konsekvens af Kristi nærvær. Kristi genløsende nærvær i troens griben om hans fremmede 
retfærdighed er det nye liv – og her vil Vind sætte punktum (Vind 2001,324, jf. 308-313).
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menneskenaturen.

Strukturelt betragtet har Holls læsning altså umiddelbart mere for sig. Men hvad med den nærmere 

indholdsmæssige karakteristisk af donum?

Det erindres, at formålet med Latomus-skriftet er at demonstrere ud fra Skriften, at der er synd i  

enhver god gerning. Latomus har tilsyneladende angrebet dette standpunkt ved at henvise til, at 

dåben jo fjerner al  synd.  Som overgang mellem udlægningen af  Præd 7,20 og Rom 7,14ff har 

Luther en længere klargørelse af, hvordan dette skal forstås vha. en skelnen mellem herskende og 

behersket synd.

Luthers svar er, at dåben visseligt fjerner al synd – men det må forstås på den måde, at synden 

tilgives og dermed udslettes for Guds ansigt. Derved mister den sin fordømmende magt (WA 8 93,3-

5). 

Alligevel lærer Paulus, at der fortsat er synd i en kristen. Synden er fordømt, men ikke tilintetgjort. 

Situationen for en kristen er at ligne ved, at han har en tilfangetaget og dødsdømt røver i sit hjerte;  

synden er altså stadigvæk synd, men er nu en behersket synd, som holdes i lænker af troen.  

Førhen  herskede synden  på  både  det  ydre  og  det  indre  plan:  ”Reos  nos  agebat  coram deo  et 

conscientiam infestabat tyrannice” (88,28-29).

Men nu beherskes denne synd altså ved Guds dødsdom og tilfangetagelse af synden (i det ydre) – 

og troens lænker, som sikrer, at synden ikke atter skal begynde at herske (i det indre). 

Vi har her at gøre med et samvirke, hvor det ydre og det indre betinger hinanden: Uden troens 

lænker får Guds dødsdom ikke nogen konsekvens for det enkelte menneske – men uden Guds 

dødsdom og tilfangetagelse kunne der ikke eksistere nogen tro; der ville ikke være nogen dødsdømt 

fange at holde i lænker, for synden ville stadig herske ved sin fordømmende magt.   

Dette  samvirke udtrykkes også i  Luthers  udlægning af  Rom 8,2,  hvor  livets  Ånds lov siges at 

”bevirke det, som Kristus fortjente9.” Uden Kristi fortjeneste, ingen Åndens virken; men Ånden er 

den, som i kraft af Kristi fortjeneste forhindrer syndens og dødens herredømme og tyranni i det  

indre (selvom synden og døden endnu eksisterer substantielt).

Troen/Ånden sikrer altså i kraft af Kristi fortjeneste, at synden ikke hersker i det indre. Dermed er 

synden i én forstand helt væk, nemlig i Guds perspektiv, men den eksisterer dog stadig i menneskets 

eget perspektiv, hvor den holdes fangen.   

Det er meget nærliggende at se denne dødsdom og tilfangetagelse som parallel til gratia og troens 

lænker som parallel til donum10. Og dette kaster et klart lys over donums karakter: Det, som gør, at 

9 ”(…) quae hoc faciat quod Christus meruit” (92,3).
10 jf. at lænkerne bestemmes vha. skriftstederne som 'troen', 'retfærdigheden' og 'gaver' (Højlund 1992, 69).  
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den troende helbredes for synd, kan ikke forstås i antropologiske kategorier; det er ikke en ændring 

af noget i menneskets substans, som er betingelsen for Guds nåde. Donums karakter er at holde den 

synd bundet, som allerede er blevet dødsdømt og taget til fange ved dåben. Donum er altså ikke i 

sig selv en fortjeneste, men er Åndens fastholdelse af Kristi fortjeneste.

”Nunc, quia in gratia nititur, nihil est, quod eum accusare potest” (108,8-9).

Gaven er dette at støtte sig til nåden. Eller som Luther senere udfolder det: 

”Der er først tale om tro, når den gør dig til kylling og Kristus til hønen, så at du finder håb under  

hans vinger (…) du skal vide, hvad troen er: at du hænger ved ham, stoler på ham, at han er hellig 

og retfærdig for dig. Se, denne tro er den Guds gave, som vinder nåden til os og renser synden ud 

og frelser os og gør os visse11.” 

Med disse citater bliver det klart, at gaven i det indre menneske ikke er andet end en slags parasit, 

som suger en fremmed retfærdighed til sig. Den kristne lever af intet andet end Kristi retfærdighed – 

og dermed er han helbredt, for derved har synden mistet sin fordømmende magt. 

Og dog. Der ligger mere i helbredelsen og lænkerne end at klynge sig til Kristus, så synden mister 

sin fordømmende magt. Det er det primære, uden tvivl. Men i donum er samtidig indeholdt kampen 

mod de konkrete dagligdags synder. Der sker også noget konkret og mærkbart i det menneske, som 

har donum i hjertet. Synden er der stadig efter sin natur – men syndens ytringer er blevet væsentligt  

færre. Selvom denne kamp mod synden ikke er donums primære og egentlige gerning, hører det 

dog integreret med – og fylder ganske meget i Luthers udredning.  

I afsnittet om den beherskede synd kaldes dette for en dræben af de ”rester” af synd, som er blevet 

til overs efter det, som i egentlig forstand fjernede synden, fordi det fjernede dens magt. Og denne 

dræben af de konkrete synder hører med som begrundelse for, at synden ikke tilregnes: ”Fordi de 

tror og lever under barmhjertighedens herredømme, og fordi synden er dømt og uophørligt dræbes i 

dem, derfor bliver den ikke tilregnet dem12.” 

Selvom der kan siges om denne del af kampen mod synden, at den sker ”ved egen hånd”, tyder 

meget på, at den er en integreret del af, hvad donum er – den er blot ikke Åndens primære virke13.

11 ”sed ea demum fides est, quae te pullastrum, Christum gallinam facit, ut sub pennis eius speres (…) sed fidem esse 
scias, si ei adheseris, de ipso praesumpseris, quod tibi sanctus iustusque sit. Ecce haec fides est donum dei, quae gratiam 
dei nobis obtinet et peccatum illud expurgat, et salvos certosque facit” (112,8-9.11-13).
12 ”(…) sed quia credunt et sub misericordiae regno degunt, et damnatum est et assidue mortificatur in eis peccatum, 
ideo non imputatur eis” (92,41-42), jf. også det bemærkelsesværdige ”blot (tantum) du fortsætter med at dræbe” som 
betingelse for retfærdiggørelsen (93,11). 
13 Det ses tydeligt i selve donum- og gratia-passagen, at kampen mod synden er indeholdt i donum-begrebet: ”donum 
autem peccatum habet, quod expurget et expugnet” (107,33). I afsnittet om de to fæstningsværker indikerer den 
absolutte ablativ dono accepto før kampen mod synden, at kampen samtidig ikke kan være donums primære væsen, jf. 
Højlund 1992, 81.
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Således forklares, hvordan donum både kan siges at helbrede hele naturen (nemlig i sin egenskab af 

at modtage Kristi fortjeneste, som har fjernet syndens fordømmende magt) og samtidig endnu ikke 

har helbredt hele naturen (nemlig fordi synden endnu ikke substantielt er renset ud). 

Grunden til, at synden ikke er helt renset ud, er imidlertid, at troen ikke har fået fuldt herredømme i  

hjertet.  Selv det at klynge sig til Kristus er altså partielt,  blot medfører den ufuldkomne tro en 

fuldkommen nåde (se f.eks. 110,3-8). 

Selvom ”kyllingetroen” i dens ly under Kristi vinger er donums egentlige gerning, og selvom det er 

denne tro,  der vinder nåden, har den åbenbart  en så tæt forbindelse til kampen mod synden, at 

Luther ikke har et andet ord for kampen mod synden end det selvsamme ord, som betegner den 

retfærdiggørende tro. Sammenhængen er uløselig: 

Donum er subjektet for udrensningen af synden, og samtidig er den frihed, som erhverves i donums 

klyngen sig til gratia, forudsætningen for udrensningen af synden: ”[Gaven] arbejder nu på at rense 

den synd ud, som allerede er tilgivet personen, og jage den onde gæst bort, som den har fået frihed 

til at smide på porten14.”

Samtidig er udrensningen af synden den eneste mulige  konsekvens af friheden fra synden: ”Nunc 

tractatur [peccatum], ut non sit et eiiciatur” (107,29-30), og derfor kan Luther også så sikkert give 

udtryk for, at syndens mængde vil aftage drastisk (91,36; 93,4-5).

Og endelig er denne kamp imod synden altså så integreret en del af donums væsen, at den hører 

med som en betingelse for, at synden ikke tilregnes: ”sed et persona non placet ned habet gratiam, 

nisi ob donum hoc modo peccatum expurgare laborans” (107,33-35). 

At der er denne skelnen, men samtidig denne ubrydelige sammenhæng i donum-begrebet, udfoldes 

nærmere i Luthers afrundende tale om de to fæstningsværker mod synden.

Det første fæstningsværk skildres som Kristi fortjeneste  og  dette, at troen klynger sig til denne. 

Altså gratia og den primære del af donums gerning. Denne fæstning er langt den stærkeste, dvs. det 

er heri det egentlige forsvar mod synden ligger. 

Men det andet fæstningsværk, som er den konkrete hverdagskamp mod synden, er også en del af det 

forsvar,  som gør,  at  synden  ikke  fører  til  fordømmelse:  ”Deus  enim providit  duo robustissima 

munitissimaque firmamenta, ne hoc peccatum eis sit in damnationem” (114,16-18). 

Luther kan endda tale i en pagtsterminologi: ”Quia pepigit deus pactum iis, qui sunt hoc modo in 

Christo, ut si pugnent contra seipsos et peccatum suum, nihil sit damnationis” (114,30-32).

Hvis de kæmper (si pugnent). Samtidig med at Luther understreger, at denne kamp intet er uden 

14 ”(…) laborat [donum], ut peccatum expurget, quod iam personae indultum est, et hispitem malum extrudat, cui 
licentia facta est eiiciendi” (107,22-24)
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donums egentlige gerning, og samtidig med, at han understreger, at betingelsen ikke er kampens 

udfald, men selve kampen, så forbliver kampen dog ligefuldt en betingelse for Guds nåde. 

3.2 Sermonen om den dobbelte retfærdighed

I  Sermonen  om  den  dobbelte  retfærdighed (1518/1519)  foretager  Luther  en  todeling  af 

retfærdigheden,  som af  mange  fortolkere  er  blevet  set  som  en  parallel  til  donum og  gratia  i 

Latomus-skriftet. Ved nærmere eftersyn er todelingen imidlertid snarere en parallel til talen om de 

to fæstningsværker, som jeg ovenfor har argumenteret for signalerer en skelnen (og sammenhæng) i 

selve donum-begrebet. 

Den første retfærdighed skildres som en indgydt retfærdighed, men samtidig er den fremmed. Dette 

må  forstås  på  samme  måde  som,  at  ”Ånden  bevirker  Kristi  fortjeneste”  i  den  troende. 

Retfærdigheden er fremmed, fordi den er Kristi fortjeneste, men indgydt i den forstand, at den er 

Åndens/troens tilegnelse af Kristus. 

Når Luther i sermonen taler om, at den kristnes retfærdighed erstatter den retfærdighed, som gik 

tabt med Syndefaldet, er det med henvisning til billedet af den troende som bruden og Kristus som 

gommen.  Dette  enhedsmotiv  findes  også,  knapt  så  markeret,  i  Latomus-skriftet15.  Hverken  i 

sermonen  eller  Latomus-skriftet  er  der  imidlertid  tale  om  nogen  guddommeliggørelse  eller 

ligedannelse  med  Kristus  i  denne  forbindelse,  men  udelukkende  om troens  tilegnelse  af  Kristi 

fortjeneste.

Som i Latomus-skriftet er den første retfærdighed ikke en statisk størrelse, men udrenser synden 

mere og mere i takt med, at ”troen og erkendelsen af Kristus vokser16.” Den første retfærdighed er 

således fundamentet for og årsagen til den anden retfærdighed, som er kampen mod synden. 

Bemærkelsesværdigt  hedder  det  om den  anden  retfærdighed,  at  den  er  Åndens  og  den  første 

retfærdigheds  frugt  –  men  samtidig  fuldender den  første  retfærdighed.  Og  tilsvarende  den 

pagtsterminologi, som blev brugt i forbindelse med det andet fæstningsværk, skildres den anden 

retfærdighed som brudens ja til sin brudgom – og således i en underlig dobbelthed både en frugt af 

ægteskabet  og  konstituerende for  ægteskabet.  Med  den  anden  retfærdighed  sker  præcist  den 

begyndende  ligedannelse  med  Kristus,  som  jeg  ovenfor  anførte  ikke  havde  hjemsted  i 

enhedsmotivet (147,19).

Selvom Luther altså her endnu mere pointeret end i Latomus-skriftet skelner mellem den første 

retfærdighed (gratia og donums egentlige gerning) og den anden retfærdighed (donum i sin kamp 

mod synden), tales der mindst lige så stærkt om forbundetheden af de to dele.

15 Mest markant i referencen til vintræsbilledet (109,33) og i anvendelsen af mystisk terminologi , jf. Højlund 1992,76. 
16 ”(…) crescit illa fides et cognitio Christi” (WA 2 146,34-35).
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3.3 Delkonklusion

Det  vil  være  forkert  at  konkludere  af  ovenstående  udlægning  af  donum-begrebet,  at  der  i 

retfærdiggørelsen  ikke  er  tale  om en  forvandling  af  den  menneskelige  natur.  Luther  taler  om 

fornyelsen som en integreret del af donum og ikke blot som en følge17. 

Det  vil  dog  være  langt  mere  forkert  at  konkludere,  at  retfærdiggørelsen  ifølge  Luther  er  en 

substantiel helbredelse af menneskets indre. Det vil være at rendyrke den side af donum, som nok er 

en uundgåelig følge og også konstituerende for retfærdiggørelsen, men dog samtidig ikke hører til 

donums egentlige gerning.

Omvendt  kan det  positivt  konkluderes,  at  retfærdigheden i  det  indre,  som udvirker  Guds nåde, 

skyldes delagtigheden i Kristi fremmede retfærdighed ved den tro, hvis væsen primært er at klynge 

sig  til  Kristus,  men uløseligt  sammenhængende  hermed også  er  en  begyndende  real  fornyelse. 

Betingelsen  for  Guds nåde  er  donum i  dens  videste  betydning.  Luther  kan i  denne forbindelse 

referere til Paulus' konkrete formaninger mod synden. Men  vejen til at opnå retfærdiggørelsen er 

udelukkende ved Åndens gerning at klynge sig til Kristi fremmede retfærdighed, for kun derfra 

udspringer kampen mod den konkrete synd.

4. Den ældre Luthers retfærdiggørelseslære
Baggrunden for Luthers galaterbrevsgennemgang var,  at drøftelserne efter rigsdagen i Augsburg 

ikke havde drejet sig tilstrækkeligt om retfærdiggørelsen; det var de ydre ordninger, der fyldte på 

dagsordenen. Tilsyneladende var der åbnet for en vis enighed omkring retfærdiggørelseslæren, fordi 

der  i  kølvandet  på  Luthers  hårde  kritik  var  kommet  en  mere  augustinsk  og  thomistisk  præget 

strømning blandt de katolske teologer med større fokus på nådens uundværlighed (Højlund 1992, 

220-222).

Det har længe været en udbredt opfattelse, at Luther i Galaterbrevskommentaren er blevet mere 

melanchtonsk-forensisk præget end tidligere, men bl.a. den katolske Luther-forsker Peter Manns og 

den finske Luther-forskning hævder på baggrund af netop dette skrift, at Luther forstår troen som en 

real retfærdighed i mennesket.

17 Heri adskiller min forståelse sig fra Højlund, som tenderer mod at betragte det andet forsvarsværk som noget andet 
end donum, nemlig helliggørelsen. Højlund taler om, hvordan denne helliggørelse knytter sig til donum, men nedtoner 
samtidig kampens betydning: ”Den er en fortsættelse, en slags fuldbyrdelse af donums renselse af naturen, og kun det” 
(Højlund 1992, 78). Kun en fuldbyrdelse? Er en fuldbyrdelse da ikke en nødvendig og fuldt ud integreret del, uden 
hvilken donum ret beset ikke ville være donum? Jeg tilslutter mig dog Højlunds vurdering af, at kampen mod synden 
ikke er donum i egentlig forstand (ibid., 81) – alligevel skildres det som en side ved donum, som er uundværlig og 
konstituerende for donum og dermed retfærdiggørelsen.
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4.1 Retfærdiggørelseslæren i Galaterbrevskommentaren 

4.1.1 Forensisk eller effektiv retfærdiggørelse?

Er Luthers retfærdiggørelseslære i 1531 blevet rent forensisk? 

Indledningsafsnittet kunne tyde på det. Den kristne retfærdighed, siger Luther, adskiller sig helt i 

karakter fra alle øvrige former for retfærdighed. Det gør den derved, at den ikke har med gerninger 

at gøre; den er  passiv, skænket, frit tilregnet. Gerningerne hører kødet til; nåden og forjættelserne 

hører Ånden til. Det er Kristus som den himmelske ypperstepræst, der er den kristne retfærdighed. 

Den eneste rolle, mennesket spiller i retfærdiggørelsen, er at  modtage18 – ved troen at gribe om 

Kristus som retfærdigheden. 

Luthers indledende ord er vægtige: Sådan er den kristne retfærdighed, hvorved kirken består, og 

hvor dette bestrides går hele den kristne lære tabt! Det virker på ingen måde til, at der er noget, der 

skal tilføjes, modificeres eller nuanceres. Tværtimod er hele livet én lang tilbagevenden til denne 

enkelthed, som det ligger til menneskenaturen konstant at glide væk fra, ikke mindst i anfægtelsens 

time.

Selvom indledningen danner grundtonen for hele kommentaren, er der passager, der kan synes at 

stride mod indledningens enkelthed.

Luther siger eksempelvis direkte om troen, at den er en iboende retfærdighed19. Ikke en tilstrækkelig 

retfærdighed, ganske vist, så Guds tilregnelse må også til. Men den er der dog og kan endog skildres 

som et offer til Gud og som ”guddommens skaber i os”20.  Disse udtryk lyder unægteligt som om, 

Guds nåde vindes på grundlag af en real retfærdighed.

4.1.2 Den grundlæggende tankegang

Luthers overraskende udtryk kommer i forbindelse med en udlægning af Gal 3,6. Konteksten for 

verset er en modstilling af tro og lovgerninger, og når troen står på så fremskudt en plads, må det 

være som modvægt til og erstatning for lovgerninger.

Tilsvarende modstiller Luther troens retfærdighed og gerningsretfærdigheden. Når Luther taler om 

troen som et ”offer” og en ”gudstjeneste”, anvender han en lovisk begrebsterminologi, men det gør 

han for at gøre den pointe tydeligere, at troen helt har  erstattet  gerninger; at der  ikke  er noget, 

mennesker skal ofre for at vinde Guds velbehag. Dog er troen et offer i den forstand, at man ved at 

tro  ”ofrer”  fornuften  –  men  dette  betyder  for  Luther  intet  andet,  end  at  mennesket  ikke  med 

18 Dvs. at lade Gud handle - ”per nihil facere” (WA 40 I 47,2-3)
19 ”iustita formalis” (364,12).
20 ”(...) creatrix est divinitatis (…) in nobis” (360,25)
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fornuften skal gøre modstand mod det, som helt og holdent er Guds gerning og således hives ind 

under gerningsretfærdigheden igen.

Det er her, tilregnelsen kommer ind i billedet. For denne tro er ikke fuldkommen. Der er en stadig 

kamp i menneskets indre, hvor kødet gør modstand mod den Ånd, som griber om Kristi fortjeneste 

alene og dermed giver Gud æren. Troen på Kristi  fremmede retfærdighed kan ikke vinde  fuldt 

herredømme  i  hjertet  –  ja,  Luther  siger  endog,  at  troen  næppe  er  ”en  gnist  af  tro21.”  Men 

tilregningen gør, at selvom mennesket end ikke er i stand til at sætte sig ud over lovretfærdigheden 

og være helt på modtagerens plads, så er det ikke det, der er afgørende for Guds nåde. 

4.1.3 Troen som fides incarnata

Disse betragtninger om Luthers grundlæggende tankegang er vigtige for forståelsen af troen selv 

som en iboende retfærdighed.

Ifølge  Manns  er  Luthers  angreb  mod  fides  charitate  formata-teologien  ikke  rettet  mod  den 

augustinske  forståelse,  men  udelukkende  mod  den  legalistiske  drejning  i  den  senskolastiske 

forståelse, hvori kærligheden ses som en lovgerning, der kan vinde Guds nåde (Manns, 270). Denne 

polemiske front hæmmer ifølge Manns Luther, så han nok kan udtrykke sig klart i afvisningen af  

den teologi, hvor kærligheden bliver en erstatning for troen, men bliver mere uklar, når det kommer 

til den positive udfoldelse af kærlighedens forbindelse med troen (ibid., 271). Luther har imidlertid 

en positiv forståelse af kærligheden knyttet til troen som en begyndende lovopfyldelse under nådens 

fortegn (ibid., 299); troen er for Luther altid en fides incarnata, som er identisk med kærligheden. 

Den  fuldkomne  kærlighed  er  troens  Ziel,  men  også  allerede  nu  troens  Kraft,  der  fører  mod 

fuldkommenheden (ibid., 300). Dette 'allerede' er skjult (ibid., 284) og endnu ufuldkomment (ibid., 

301), men det er dog kun på baggrund af denne indre habitus, som går forud for enhver gerning, 

men ikke desto mindre er real, et menneske kan være retfærdigt coram Deo.

”Iustitia  enim Christiana  his  duobus  constat,  scilicet  fide  cordis  et  imputatione  Dei.  Fides  est 

quidem iustitia formalis, et tamen non est satis” (WA 40 1 364,11-12).

Sådan udtrykker Luther sig faktisk. Og der er ikke nogen tvivl om, at disse udtryk i en umiddelbar 

læsning tegner et billede af troen som en indre real retfærdighed, som dog kun er påbegyndt og 

derfor behøver Guds nådige tilregnelse.

Men konteksten – modstillingen af troen og lovgerningerne – viser, at Luther her taler om troen som 

den fuldstændigt passive tro, der ”lader Gud være Gud”. Efter min opfattelse må hele tanken om, at 

mennesket i og med troen har en indre, iboende retfærdighed, forstået som en kærlighedens habitus, 

21 ”Imo vix est scintilla fidei” (364,17)
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være sig nok så meget på et stadium forud for gerningerne, stride gevaldigt mod selve grundtanken 

hos Luther: at mennesket ikke har noget at komme frem med for Gud, og at retfærdigheden derfor  

helt og aldeles bindes til noget uden for den menneskelige natur. Luther taler ikke om troen som et 

indre lys, men derimod som et mørke, dvs. troen er intet og ser intet andet end Kristus (229,15-25). 

I Luthers opgør med lovgerningerne ligger  samtidig et opgør med troen som real retfærdighed i 

augustinsk forstand. Dette kommer også klart til udtryk i kommentaren til Gal 2,16:

”Derfor antager også vi, at der er en egenskab og en iboende retfærdighed i hjertet. Men det er ikke 

kærligheden, som sofisterne mener, men troen; dog således at forstå, at troen ikke må se hen til eller 

holde sig til andet end Frelseren Kristus22.”

Selvom der altså i den kristne retfærdighed sker noget med mennesket, kan denne forvandling kun 

beskrives i en absolut modstilling til fremvæksten af en egen retfærdighed. Åndens gerning er at 

nedbryde menneskets egen retfærdighed, så det i stedet, i stadig kamp mod kødets vilje, holder sig 

til Kristi retfærdighed. 

4.1.4 Troen som enhed med Kristus

Det kan forekomme selvmodsigende, når Luther det ene sted siger: ”Troen er almægtig og dens 

kraft umådelig og uendelig23” og det andet sted: ”Fordi troen som sagt er svag, må Guds tilregnelse 

komme til24.” Men når Luther taler om troens svaghed er det ud fra det menneskelige perspektiv: at 

kødet og fornuften endnu er der som protesterende ”vilddyr” i den troende. Troens styrke og almagt 

skyldes derimod, at det netop er den treenige Gud, der er den handlende i troen. Gud handler altså i  

mennesket.

Dette aspekt er vigtigt for Luther. Også i indledningen taler Luther om, at Kristus regerer i os. 

Men  hvordan  regerer  Kristus?  Det  gør  han  ”per  gratiam”  (47,21).  Ikke  ”per  charitatem”.  I 

Galaterbrevskommentaren er enhedsmotivet knyttet til  dette at ”lade Gud være Gud”; altså ikke 

som  en  hævdelse  af,  at  den  kristne  i  kraft  af  sin  påbegyndte  guddommelige  natur  gør  gode 

gerninger, men som en forsikring om, at troen, skønt den er svag,  ejer hele Kristi retfærdighed25. 

Det er den anfægtedes trodsigt triumferende udsagn ved Ånden, som dræber fornuftens vilddyr og 

kaster blæk efter Djævelen – ikke den trygge kristnes fromme glæde over delagtigheden i  den 

22 ”Quare nos quoque facimus qualitatem et formalem iustitiam in corde, non charitatem, ut Sophistae, sed fidem; Sic 
tamen, ut cor nihil aliud spectet et apprehendat quam Christum Salvatorem” (232,23-26).
23 ”(...) fides sit res omnipotens quodque virtus eius sit inaestimabilis et infinita” (360,19-20).
24 ”Quia enim fides, ut dixi, infirma est, ideo oportet reputationem Dei accedere” (368,21-2) 
25 Den finske Luther-forskning har anfægtet dette og peget på steder, hvor det synes som om, enheden med Kristus er 
noget mere end blot enheden med hans fremmede retfærdighed; det knyttes ifølge Mannermaa til hele livet med alle 
dets aspekter og skal således ses som en real delagtighed i guddommen (Mannermaa 1998, 32). Jeg kan ikke her gå ind i 
denne debat, men vil blot på baggrund af min begrænsede læsning hævde, at den bærende struktur må være den ovenfor 
skildrede.
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guddommelige natur (jf. Højlund 1992, 263-271; Seifrid 2003, 224).

Dermed mister i mine øjne faktisk både det finske perspektiv og Manns' forståelse deres legitimitet. 

For ”troens skikkelse” er ikke kærligheden, men Kristus (jf.  229,27-28 -  contra Manns). Og at 

Kristus er troens skikkelse er talt i anfægtelsens og ikke antropologiens kontekst; at den kristne i 

troen er ét med Kristus vil udelukkende sige, at han i troen modtager Kristi retfærdighed (contra 

finnerne).

4.1.5 Kærlighedens og gerningernes plads

Trods Luthers tilsyneladende selvmodsigende udtryk vil jeg altså hævde, at budskabet står klart: 

”Haec fides sine et ante charitatem iustificat” (240,16).

Dermed benægter Luther imidlertid ikke den nære forbindelse mellem tro og kærlighed. Tværtimod 

står det klart, at en tro uden gerninger er tom. Den, der er blevet retfærdiggjort har også dermed fået 

Helligånden – og Ånden kan umuligt være uvirksom (265,32-33). Dermed følger der også en real 

fornyelse med retfærdiggørelsen (jf. også 364,19: ”ideo”).

Men det betyder for det første ikke, at synden forsvinder – tværtimod eksisterer den endnu i hobetal  

(jf.  371,25).  Dernæst  betyder  det  ikke,  at  gerningerne  eller  kærligheden  er  medvirkende  i 

retfærdiggørelsen. Dette er en vigtig pointe for Luther, som han markerer gentagne gange: ”Når vi 

beskæftiger  os  med  lærepunktet  om  retfærdiggørelsen,  forkaster  og  fordømmer  vi  derfor 

gerningerne. For det lærepunkt tillader slet ingen drøftelse om gode gerninger26.”

4.2 Gratia og donum i Salme 51-udlægningen

I sin udlægning af Salme 51 (1532) bruger Luther atter begrebsparret gratia og donum. Højlund 

bemærker,  at  rækkefølgen nu er  byttet  om,  så  at  gratia  står  først,  og donum kommer  derefter. 

Desuden noterer han sig, at donum i hvert fald nogle steder bestemmes som helliggørelsen (Højlund 

1992, 318). Samtidig mener han dog at kunne spore, at donums indhold ikke bare er helliggørelsen, 

men også har med troens herredømme i hjertet at gøre og derfor ikke kan sondres konsekvent fra 

retfærdiggørelsen (ibid., 323). Med andre ord: Luther har ændret lidt på udtrykket i forhold til sine 

unge dage, men der er konstans i indholdet. 

Når Højlund på én gang kan se donum som efter retfærdiggørelsen og samtidig en del af donums 

gerning som væsentlig for selve retfærdiggørelsen, kan det hænge sammen med hans betragtning: 

”Ved nåden tilgives synden (…) Nok er slangens hoved knust, men kroppen er der endnu, og den er 

stadigvæk i besiddelse af det, som er syndens egentlige magt” (ibid., 319). 

26 ”Itaque cum iam versemur in loco communi de iustificatione, reiicimus et damnamus opera. Is enim locus 
nequaquam admittit disputationem de bonis operibus” (240,23-25).
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Jeg mener, at præcist det modsatte er Luthers pointe: ”Syndens magt består deri, at den anklager, 

fordømmer, piner og plager os (…) Denne syndens kraft borttages ved Guds nåde, men noget af 

dens gift bliver tilbage i os27.”

Luther fokuserer ganske rigtigt meget på den tilbageblevne gift, men jeg mener, dette må skyldes, at 

Luther her udlægger en salme, hvor David beder om, at måtte blive ”fuldkommen ren”. Luthers 

pointe er, at David allerede er ren – men fordi han nu er retfærdiggjort, har han fået et nyt sind og 

beder om Helligåndens gaver. 

Når Luther i Salme 51-udlægningen taler om Guds gratia, er troen på Guds gratia implicit – i så høj 

grad  er  Guds  nåde  og  troen  en  enhed  (jf.  WA 40  II  353,14-18;  357,35-37).  Dette  er  altså 

retfærdiggørelsen: i troen at modtage Guds nåde pga. Kristi retfærdighed.

På baggrund af denne retfærdiggørelse beder David om Helligåndens  dona. Disse gaver udfolder 

Luther i sin gennemgang af v. 12-14 som: 1) en fast og stærk tillid til Guds nåde, 2) helligelsen og 

3) den frimodige bekendelse.

Gaverne hænger, som Højlund pointerer, tæt sammen med retfærdiggørelsen. De er for det første en 

uundgåelig følge. Og derudover er gaverne vigtige i kampen for at holde stand mod Djævelens 

angreb. Uden et liv i gaverne vil man i det lange løb stå i fare for at bukke under (354,25-26).

Dette er dog i mine øjne noget ganske andet, end at Luther ikke sondrer konsekvent. Derimod er det 

et  udtryk  for,  at  hvis  et  menneske  modsætter  sig  de  frugter  af  Ånden,  som  må  følge  efter 

retfærdiggørelsen, vil det med tiden gøre ham forhærdet, så han endog mister den retfærdiggørende 

tro. Hvis en kristen i dagligdagen lever i oprør mod Helligåndens vilje, vil det føre til, at han også 

en dag vil bespotte Helligånden på det helt grundlæggende plan og gå fra tro til vantro.

4.3 Delkonklusion 

Et menneske bliver  retfærdiggjort  ved troen på Guds nåde.  Denne tro må ikke forstås  som en 

kærlighedens habitus,  men som den enhed med Kristi  retfærdighed, som modtages ved Åndens 

gerning i strid med kødet. Enheden med Kristus betyder, at Kristus med sin retfærdighed regerer i 

den troendes hjerte. Kristus har ikke fuldt herredømme i hjertet, tværtimod er troen kun en gnist, for 

kødet og fornuftens protester findes stadig i den kristne. Til den svage tro kommer imidlertid Guds 

tilregning, og på denne baggrund anser Gud et menneske for retfærdigt.

De efterfølgende gerninger hører ikke med i retfærdiggørelsen, men den troende kan ikke i det 

lange løb modsætte sig Åndens vilje i det konkrete liv uden også helt at forkaste Kristi fremmede 

retfærdighed og derved pådrage sig Guds vrede.

27 ”Nam vis peccati est accusare, damnare, mordere, laedere (…) Haec vis peccati per misericordiam gratuitam tollitur, 
et tamen manent verae huius veneni reliquiae” (WA40 II 352,21-23).
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5. Sammenligning: Luther og Konkordieformlen
Holl,  Manns  og  den  finske  Luther-forskning  protesterer  på  hver  deres  måde  mod 

Konkordieformlen,  fordi  den  skubber  den reale  fornyelse væk fra  retfærdiggørelseslæren,  mens 

Luther selv er langt mere dynamisk i sin forståelse.

Prenter tager afstand fra, at retfærdiggørelsen er en real fornyelse af den menneskelige natur, idet 

han kraftigt understreger retfærdighedens bundethed til Kristus alene, men han mener samtidig, at 

den  lutherske  ortodoksi  er  en  afvej:  Dens  retfærdiggørelseslære  er  gratia  uden  donum,  og 

tilslutningen til gratia bliver dermed en lovisk gerning.

Jeg er enig med Prenter i hans forståelse af retfærdiggørelsen som bestående af to dele: Livet under  

nåden og livet ud af nåden. Men når Prenter forstår 'livet ud af nåden' som udelukkende troens 

henflyen til Kristus, hvorudfra kærlighedens gerninger følger, er han efter min mening i risikozonen 

for  at  være  mere  luthersk  end  Luther  var,  da  han  skrev  Latomus-skriftet.  Det  samme  gælder 

Højlund, når han forstår helbredelsen som trosretfærdigheden og intet andet (Højlund 1992, 73).

I mine øjne er det vanskeligt at komme uden om, at der i Latomus-skriftet i hvert fald er et realt  

element af fornyelse i selve donum og dermed i selve retfærdiggørelsen. Og selvom dette element 

ingenlunde er det centrale i donum, men ”kun” en fuldbyrdelse, er det dog uundværligt som en del 

af betingelsen for Guds nåde. Denne lære er i modstrid med Konkordieformlen (jf. SD III 24).

Når Luther i Galaterbrevskommentaren siger, at drøftelsen om gode gerninger ikke er tilladt, men 

må forkastes og fordømmes i artiklen om retfærdiggørelsen, er dette udtryk for en langt klarere og 

mere konkordisk skelnen mellem retfærdiggørelsen og fornyelsen. 

Jeg må derfor langt på vej tilslutte mig Green's og Wisløffs betragtninger: Den ældre Luther synes  

at have nået en forensisk klarhed i forståelsen af retfærdiggørelsens væsen, som den unge Luther 

ikke havde i samme grad, end ikke i Latomus-skriftet fra 1521.

Denne lidt firkantede konklusion må imidlertid modificeres på nogle vigtige punkter.

For det første må forskellen mellem den unge og ældre Luther ikke overdrives. Den augustinsk 

klingende tale om helbredelsen er i første omgang overvindelsen af syndens fordømmende magt 

ved troen på Kristus. Det er ”kyllingetroen”, der vinder nåden. I denne hovedsag er der ikke en 

væsensforskel til den ældre Luthers tale om, at tilregnelsen kommer til den svage tro. Tilsvarende er 

den stærke sammenknytning af troen og de medfølgende gaver også klart at finde hos den ældre 

Luther.  Forskellen  er  blot,  at  hvor  den  ældre  Luther  så  kraftigt  pointerer,  at  fornyelsen  er  en 

uundgåelig følge af retfærdiggørelsen og kun det, er fornyelsen for den unge Luther så integreret en 

del af selve troens væsen – selvom det langt fra er troens kerne – at kampen mod synden indgår som 

en betingelse for ikke-tilregnelsen og dermed som en del af selve retfærdiggørelsen.

For det andet må en del af forklaringen på forskellen findes i forskellige frontstillinger. Hvor den 
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ældre Luther kæmpede mod en thomistisk  fides charitate formata-teologi,  var den unge Luther 

oppe imod senskolastikkens legalistiske tale om forberedende gerninger. Ifølge Højlund reducerer 

denne observation forskellen mellem den unge og den ældre Luther til et minimum: Luther beholder 

sit anliggende med sammenhængen mellem troen og fornyelsen, men har blot med den nye front 

fået anledning til tydeligere at markere den skelnen, som også fandtes i Latomus-skriftet (Højlund 

1992, 254).  Der kan være meget rigtigt  i  dette.  Men som det  fremgår af min tolkning, ser jeg 

ændringen som mere end en betoningsændring. Snarere giver den nye frontstilling – og vel dertil 

andre faktorer som f.eks. påvirkningen fra Melanchton – Luther en bevidsthed om, at al fornyelse 

må udelukkes helt fra retfærdiggørelseslæren.

Slutteligt må det medgives, at der er forskelle mellem også den ældre Luther og Konkordieformlen. 

Luther  drager  på  en  anden  måde  mennesket  ind  i  retfærdiggørelsen,  end  det  er  tilfældet  i 

Konkordieformlens artikel III, hvor al opmærksomhed rettes mod Kristi forsoningsværk og mod 

grænsedragningen i forhold til den efterfølgende helliggørelse. Man kan udtrykke forskellen sådan, 

at  Luther  i  højere grad betoner  sola Fide,  hvor den melanchtonsk inspirerede Konkordieformel 

betoner sola gratia (jf. Green 1980, 183). 

Jeg mener  dog, at  der  her  udelukkende er tale  om en betoningsforskel.  Prenter  hævder,  at  den 

lutherske ortodoksi taler om gratia på bekostning af troen, men dette mener jeg ikke er tilfældet for 

Konkordieformlens  vedkommende.  Der  fokuseres  ganske  vist  ikke  i  Konkordieformlens 

retfærdiggørelsesartikel så meget på troen, men troen er hele tiden tænkt med, når der tales om 

retfærdigheden ved Kristi forsoningsværk. Troen er en griben om denne retfærdighed – og som det 

tydeligt  fremgår,  ikke mindst af de forudgående artikler,  kan denne griben kun skyldes Åndens 

virke og er således ikke nogen lovgerning, men en Guds gave.

Ligeledes taler Luther ikke om troen på bekostning af nåden. At gratia/tilregningen følger efter 

donum/troen hos både den unge og den ældre Luther (i Galaterbrevskommentaren) betyder ikke, at 

troen er det bærende i retfærdiggørelsen. Sagen er netop, at det er to sider af Guds retfærdiggørende 

gerning, som hører så uløseligt sammen som sider af en mønt eller som ringen og ædelstenen. Et 

vidnesbyrd om dette er, at Luther i Salme 51-udlægningen inkluderer troen i gratia selv. Luther kan 

altså ligesom Konkordieformlen tale om Guds gratia som retfærdigheden uden at have troen på en 

særligt fremskudt plads, men som naturligt indeholdt. 

Tilbage  står  den  forskel,  at  Konkordieformlen  eksplicit  taler  om Kristi  iboen  som hørende  til 

helliggørelsen, mens Luther taler om Kristi iboen som hemmeligheden i den retfærdiggørende tro. 

Hvis ovenstående tolkning af Galaterbrevskommentaren er rigtig, er denne forskel imidlertid kun 

terminologisk og ikke i sig selv et signal om, at Luthers retfærdiggørelseslære er mere dynamisk.  

Dog er det mærkværdigt, at Konkordieformlen kan knytte Kristi iboen til helliggørelsen, hvis dette 
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element slet ikke ligger i Luthers forståelse. Dette kunne tolkes som et signal om, at den finske 

Luther-forskning alligevel  har  fat  i  noget.  Jeg  vælger  dog at  se  forskellen  som betinget  af,  at 

Konkordieformlens forfattere gennem den osiandriske strid havde erfaret, at Luthers udtryksform 

rummede  et  potentiale  for  misforståelse  af  retfærdiggørelseslæren  i  en  effektiv  retning.  Derfor 

valgte man at forlade Luthers sprængfarlige terminologi for i stedet at udtrykke sagen på anden vis. 

Efter min vurdering er dette sket, uden at noget egentligt indhold er gået tabt.

6. Konklusion
Når Konkordieformlen lærer, at troen er en griben om Kristi fremmede retfærdighed, er det i dyb 

samklang med Luthers forståelse – både i 1521 og 1531. Hos den unge Luther hører imidlertid 

fornyelsen med som en side ved troen og dermed retfærdiggørelsen. Dette element tager den ældre 

Luther afstand fra og nærmer sig således det, som er Konkordieformlens hovedsag: markeringen af 

den uløselige sammenhæng mellem tro og gerninger, men samtidig den knivskarpe grænsedragning 

mellem retfærdiggørelse og helliggørelse. Skulle man pege på en forskel mellem den ældre Luther 

og  Konkordieformlen,  må  det  blive  Luthers  større  fokus  på  den  tro,  som gives  mennesket  og 

dermed er  i mennesket. Derved får Luthers teologi et mere præsentisk-nærværende og knapt så 

juridisk udtryk, men i sag adskiller hans retfærdiggørelseslære sig ikke fra Konkordieformlens.

Denne konklusion er  foretaget  på et  beskedent,  men dog repræsentativt  tekstgrundlag.  Det  står 

naturligvis tilbage at efterprøve og eventuelt justere den i lys af et mere fyldigt materiale. Den mest 

påtrængende videre undersøgelse ville være en analyse af enhedsmotivet hos den ældre Luther, som 

denne opgave kun har strejfet, skønt det er en større debat i den aktuelle forskning.

Denne opgave indeholder 8999 ord.
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Abstract
Die  Absicht  dieser  Arbeit  ist  die  Meinung  des  ”dynamischen”  Element  in  Luthers 

Rechtfertigungslehre,  und  wie  dieses  Element  sich  zu  den  Konkordieformel  verhaltet,  zu 

untersuchen. Dabei wird zuerst die konkordische Lehre präsentiert, die mit forensischer Klarheit 

feststellt, dass die Gerechtigkeit des Glaubens nur in der Annahme vom Verdienst Christi besteht – 

ohne  damit  zu  bestreiten,  dass  gute  Werke  mit  logischer  Notwendigkeit  dem Glauben  folgen. 

Danach folgt eine Darstellung von der Rechtfertigungslehre des jungen Luther mit Ausgangspunkt 

in  Rationis  Latomianae  Confutatio  (1521)  und mit  Ausgangspunkt  in  In  epistolam S.  Pauli  ad 

Galatas Commentarius (1531/35) eine Darstellung von der Rechtfertigungslehre des alten Luther.

Im Gegensatz zu der Mehrheit neuerer Forschung komme ich zu der Schätzung, dass Luther sowohl 

in 1521 als in 1531 lehrt,  dass ein Mensch durch die Annahme von den fremden Gerechtigkeit 

Christi  und nicht  durch  eine  Vergötterung  der  Natur  oder  durch  die  Entwicklung  einen  iustita 

formalis  gerecht  ist  coram  Deo.  Jedoch  hat  die  Rechtfertigungslehre  des  jungen  Luther  eine 

effektive Seite dadurch, dass auch der vom Glauben entspringenden Kampf gegen die Sünde als 

eine Bedingung für Gottes gratia dargestellt wird. Diese Seite ist nicht beim alten Luther gefunden, 

und  ich  schätze  auf  dieser  Grundlage,  dass  Luther  sich  schließlich  die  rein  forensische 

Rechtfertigungslehre von der Konkordienformel genähert hat. Die Rechtfertigungslehre vom alten 

Luther und der Konkordienformel unterscheidet sich dann vor allem was Ausdruck und Betonung 

betrifft, da Luther sola fide gegenüber dem konkordischen sola gratia betont.



Bacheloropgave i dogmatik, 1/6-2011 v/ Henrik Gren Hansen                                                                            Side   23   af   25  

Litteraturliste 

Fællespensum

• Primærlitteratur

Luther, Martin
1518/1519 ”Sermo de duplici iustitia” i: Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), bd. 2, 

1884, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger.

Luther, Martin
1521 ”Rationis Latomianae confutatio” i:  Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe),  bd. 8, 

1889, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger.

Luther, Martin 
1531/1535 ”In epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius ex praelectione D. Martini Lutheri 

(1531) collectus 1535” i:  Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe),  bd. 40 I,  
1911, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger.

• Primærlitteratur - oversættelser

Haystrup, Helge
1981 ”Den store Galaterbrevskommentar” i: Martin Luther. Skrifter i udvalg, bd. 2, København: 

Credo Forlag, 29-40; 179-217; 218-256; 305-316.

Højlund, Asger Chr.
1995 ”Mod Latomus. Om synd og nåde” i:  Martin Luther. Skrifter i udvalg, bd. 8, København:  

Credo Forlag, 95-191.

Okkels, H.O.
1992 ”Om den dobbelte retfærdighed” i:  Martin Luther. Skrifter i udvalg,  bd.  6,  København:  

Credo Forlag, 10-21.

• Sekundærlitteratur

Højlund, Asger Chr. 
1992 Ved  gaven  helbreder  han  naturen.  Helbredelsestanken  i  Luthers  retfærdiggørelseslære,  

Århus: Forlaget Kolon, 11-18; 21-86; 248-276.

Mannermaa, Tuomo
1998 ”Justification and Theosis in the Lutheran-Orthodox Perspective” i: C.E. Braaten & R. W. 

Jenson eds.,Union with Christ. The New Finnish Interpretation of Luther, Grand Rapids:  
Eerdmans, 25-41.

Prenter, Regin
1946 Spiritus Creator. Studier i Luthers teologi, 2. udg., København: Samlerens Forlag, 52-128.

Wisløff, Carl Fr.
1985: Martin Luthers teologi, Hillerød: Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening i  

kommission hos: Dansk Luthers forlag, 74-108.



Bacheloropgave i dogmatik, 1/6-2011 v/ Henrik Gren Hansen                                                                            Side   24   af   25  

Særpensum

• Primærlitteratur

Luther, Martin 
1532 ”Enarratio Psalmi LI” i:  Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe),  bd.40 II,  1914,  

Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger.

1967 Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche,  6.  durchgesehene Auflage,  
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

• Primærlitteratur - oversættelser

Børløs-Jensen, O.
1977 Davids 51. salme, Rønne: ELM-forlag, 26-33, 98-108.

Mæland, Jens Olav (red.) 
1985 Konkordieboken, Oslo: Lunde Forlag, 393-400, 437-472.

• Sekundærlitteratur

Hamann, Henry P.
1978 ”Article III, The Formula of Concord – The righteousness of faith before God” i: Preus,  

Robert D. & Rosin, Wilbert H., eds., A contemporary look at the Formula of Concord, St. 
Louis, Missouri: Concordia Publishing House, 137-162.

Holl, Karl
1923 ”Zur Verständigung über Luthers Rechtfertigungslehre”, Neue Kirchliche Zeitschrift Bd. 34, 

165-183.

Højlund, Asger Chr. 
1992 Ved gaven helbreder  han naturen – helbredelsestanken i  Luthers  retfærdiggørelseslære,  

Århus: Forlaget Kolon, 87-99, 128-140, 219-247, 276-325.  

Kjeldgaard-Pedersen, Steffen
1993 ”Troen med stort T. Nogle bemærkninger til Asger Chr. Højlund”, Præsteforeningens Blad 

83. årg., nr. 18, 373-378.
 

Kronborg, Uffe
1999 Retfærdiggørelsen hos Luther – med særligt henblik på fornyelsen, København: Nemalah,  

53-102.

Lindroth, Hjalmar
1953 Konkordieformeln, Uppsala: Almqvist & Wiksells, 51-56.   

Manns, Peter
1965 ”Fides  absoluta  –  fides  incarnata.  Zur  Rechtfertigungslehre  Luthers  im Großen  Galater-

Kommentar”,  Reformata Reformanda I, Münster: FS Hubert Jedin, Erwin Iserloh/Konrad  
Repgen, 265-312.



Bacheloropgave i dogmatik, 1/6-2011 v/ Henrik Gren Hansen                                                                            Side   25   af   25  

Seifrid, Mark A.
2003 ”Paul, Luther and justification in Gal 2:15-21”,  Westminster Theological Journal 65, 222-

230.   

Vainio, Olli-Pekka
2008 Justification and Participation in  Christ  –  the development  of  the  lutheran doctrine  of  

justification from Luther to the Formula of Concord (1580), Boston: Leiden, 209-222.

Vind, Anna
2001 Latomus og Luther,  Ph.d.-afhandling,  Det  Teologiske Fakultet,  Københavns Universitet,  

299-334.

Supplerende litteratur

Bente, F. 
1921 ”The Osiandrian and Stancarian Controversies” i: Triglot Concordia: The Symbolical Books 

of  the  Evangelical  Lutheran  Church:  German-Latin-English,  St.  Louis:  Concordia  
Publishing  House.  Lokaliseret  d.  31/5  2011.  Online:  http://bookofconcord.org/historical-
16.php.

Green, Lowell C.
1980 How Melanchton Helped Luther Discover the Gospel. The Doctrine of Justification in the 

Reformation, Fallbrook: Verdict Publications.

Højlund, Asger Chr. 
2001 ”Retfærdiggørelsen som helbredelse hos Martin Luther” i: Teologi med hjertet. Festskrift til 

Niels Ove Vigilius, København: Dansk Bibel-Institut, 116-141.

Kolb, Robert A. 
1978 ”Historical Background of the Formula of Concord” i: Preus, Robert D. & Rosin, Wilbert 

H., eds., A contemporary look at the Formula of Concord, St. Louis, Missouri: Concordia 
Publishing House, 36-41.

Seebaß, Gottfried
1995 ”Osiander, Andreas (1496-1552)” i: Theologische Realenzyklopädie, bd. 25, Berlin & New 

York: Walter de Gruyter, 507-517.


	Forside
	Indholdsfortegnelse
	Bacheloropgave 40

