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Om dåbens betydning for mennesket hos  

Augustin og Luther 

1 Indledning 

Spørgsmålet om dåben har altid stået som et centralt spørgsmål. Det har været flittigt 

diskuteret, hvordan dåben skulle forstås siden kirkens begyndelse. Men alle er enige 

om, at dåben har en central placering i den kristne tro. Denne ydre tegnhandling, der 

udføres med vand, har på en forunderlig måde en betydning for menneskets forhold 

til Gud. De bibelske skrifter vidner også om dåbens centrale betydning. Sådan kan det 

tydeligt ses i eksempelvis Filips møde med den etiopiske hofmand, hvor Filips for-

kyndelse af evangeliet (ApG 8,35) afføder spørgsmålet fra etioperen, der lyder: ”Se, 

dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?” (ApG 8,36). Af denne beretning frem-

går det altså tydeligt, at forkyndelsen af evangeliet og dåben hænger nøje sammen, 

det ene afføder det andet. Denne sammenhæng kan man også se ud i Jesu befaling til 

disciplene, der lyder således: ” Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disci-

ple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, v20 og idet I lærer 

dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.” (Matt 28,19-20a).  

Dåben knytter den kristne sammen med Kristus, mennesket bliver iflg. Matt 28,19-

20a til en discipel af Jesus i dåben, en der følger Jesus og lærer af Jesus. Paulus for-

kynder om dette samhørighedsforhold til Kristus på en endnu stærkere måde, når han 

spørger romerne: ”Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er 

døbt til hans død? v4 Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, 

for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, 

skal leve et nyt liv. v5 For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, 

skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.” (Rom 6,3-5). For Paulus er 

det samhørighedsforhold, der sker til Kristus altså mere end blot en oplæring og en 

opdragen i Kristi lære, men en helt fundamental sammensmeltning af individet med 

Jesus Kristus, som han også udtrykker sig i Galaterbrevet: ”Jeg er korsfæstet med 
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Kristus. v20 Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jor-

den lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” (Gal 

2,19b-20). Dåben er facilitator for denne forening med Kristus, men spørgsmålet må 

melde sig lynhurtigt – hvorfor er dåben dette?  

Og netop i dette spørgsmål har vi roden til de mange dåbsforståelser, der findes 

blandt de kristne konfessioner rundt i verden. Lige fra en baptistisk forståelse af då-

ben som bekendelsesdåb, hvor der lægges vægt på, at det er troen, der bekendes i 

dåbshandlingen. Ligesom hofmanden, der døbes på baggrund af sin bekendte tro 

(ApG 8,37). Til en katolsk ex opera operato forståelse af dåben, hvor dåben virker 

fornyelsen i enhver, der modtager den og som ikke aktivt modsiger sig dåben. Dåben 

forener således også det spæde barn med Kristus forud for dennes egen bekendelse.  

Nærværende opgave vil behandle to af kirkehistoriens mest betydningsfulde teologers 

forståelse af dåbens virkning i mennesket. Nemlig den nordafrikanske kirkefader Au-

relius Augustin og den tyske reformator Martin Luther. Jeg vil i opgaven gengive de-

res forståelse af dåbens indvirkning på mennesket.   

Augustins dåbssyn udfolder sig i to omgange. Først udformes hans dåbssyn i kampen 

mod donatisterne og det skisma, der skete mellem dem og den katolske kirke. Her går 

diskussionen på, hvad der er en gyldig dåb, og hvor denne er gyldig. En diskussion 

der, for denne opgave, er uvedkommende, dog med den undtagelse at dåben efter 

denne debat fastlægges som gyldig så længe den er udført korrekt, uanset hvem, der 

udfører den. Derfor finder man heller ikke hos Luther næsten tusind år senere nogen 

diskussion af dåbens gyldighed hos katolikkerne. Striden om dåben handler om dens 

betydning, ikke dens gyldighed.  

Dernæst formes Augustins dåbssyn i striden med Pelagius og hans meningsfæller. 

Her står diskussionen mere på menneskets natur, som den er i sig selv efter Adam, og 

hvad dåben gør ved denne. Det er denne diskussion, der er relevant for denne opgave 

og også derfor at det anti-pelagianske skrift Om fortjenester og syndens tilgivelse og 

spædbarnedåben
 1

 er valgt til at belyse Augustins dåbsforståelse.  

                                                 
1
 I resten af opgaven benævnt som ”Om Fortjenester”.  
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Martin Luthers dåbssyn udfolder sig på baggrund af hans retfærdiggørelsesforståelse, 

at det er ved troen alene, at mennesket retfærdiggøres og dermed frelses. Han ser, at 

denne forståelse er gået tabt i den katolske kirke og ønsker derfor at reformere den. 

Luther fastholder derfor, at dåben er blevet fastholdt af katolikkerne for de spæde, 

men derimod ikke for de voksne, for der har man fundet mange andre veje til det som 

dåben skulle give (Luther 1520,69-70). Målet for denne opgave er dog ikke at gå ind i 

Luthers polemik mod den katolske kirke, men derimod at redegøre for Luthers egen 

dåbsforståelse. Til at belyse Luthers dåbsforståelse er skrifterne ”En sermon om då-

ben
2
” fra 1519 og ”Mod Latomus” fra 1521 valgt. Disse skrifter er valgt på baggrund 

af flere årsager. De er begge bemærkelsesværdigt systematiske, hvad der er lidt uvant 

for Luthers skrifter (Højlund 1992,22). Skrifternes systematiske karakter gør det mu-

ligt at fremstille Luthers dåbsforståelse sammenhængende uden ret meget polemik. 

Skrifterne hører desuden til den unge Luther, der er meget optaget af spørgsmålet om, 

hvordan synd og retfærdiggørelse hænger sammen, spørgsmål der, som det vil fremgå 

nedenfor, hænger tæt sammen med dåben.  

Nærværende opgave vil behandle Augustin og Luthers dåbssyn ud fra spørgsmålet: 

”Hvad gør dåben ved mennesket?”. Særligt med fokus på forholdet mellem tilgivelse 

og forvandling i Augustins og Luthers dåbsforståelse.   

Disse to begreber er valgt, fordi det er mit indtryk, at dette er klart det væsentligste 

aspekt ved dåbens handling i mennesket, som også kan ses af de ovenstående bibelci-

tater. Brugen af ordparret kan måske til tider virke lettere forceret, men dette er gjort 

for sammenligningens skyld mellem Luther og Augustin. I opgavens første to dele vil 

brugen af ordene være løsere end i den sidste tredjedel (jf. afsnit 4.2). 

Opgaven er altså tredelt, i de to første dele vil jeg gengive, hvad hhv. Luther og Au-

gustin mener om dåbens gerning i mennesket. I den sidste tredjedel vil jeg sammen-

stille de to under begrebsparret tilgivelse og forvandling. Jeg vil lave denne sammen-

stilling af Augustin og Luther velvidende, at der er næsten tusind år imellem de to 

forfattere, og der dermed nødvendigvis vil være forskelle i både sprogbrug og tanke-

gang.  

                                                 
2
 I resten af opgaven benævnt som ”Sermon” eller ”Sermonen”.  
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2 Luthers dåbssyn 

Luthers dåbssyn er ret komplekst, da det er umuligt at snakke om dåben uden at tale 

om synd, tilgivelse, forvandling, gerninger og tro. Derfor vil jeg forsøge at fremlægge 

Luthers dåbssyn skridt for skridt og som et puslespil lægge brikkerne indtil man kan 

se helheden.  

Derfor vil jeg starte med at fastslå dåbens vigtighed for Luther. Dernæst er det nød-

vendigt at vise, hvilken plads synden har i den døbte, inden talen falder på, hvilken 

betydning synden har for den kristnes forhold til Gud. Herefter udfoldes gerningernes 

nødvendighed for den døbte. Til sidst vil jeg fastslå troens altafgørende betydning for 

den døbte.  

Undervejs vil jeg udfolde, hvordan Luther forstår tilgivelsen af mennesket, og hvor-

dan mennesket forvandles, både i sig selv, men særligt i sit forhold til Gud.  

 

2.1 Dåben som sakramente 

Dåben har i den tyske reformator Martin Luthers teologi en meget central plads. Då-

ben er iflg. Luther et af kirkens sakramenter, og har en meget stor betydning for Lu-

thers teologi, som vi skal se nedenfor. Luther kalder dåben for ”det hellige sakramen-

te” og udfolder i Sermonen denne betegnelse ud fra tre ting som man skal give agt på: 

”Tegnet, betydningen og troen”, på tysk: ”das Zeychen die Bedeutung und den 

Glauben” (Luther 1519,227). Luther kalder dåben for et sakramente, da den har et 

ydre kendetegn, nemlig vandet. Vandet viser eller betegner, hvad der sker med men-

nesket: det skal dø fra sin synd ved nedsænkningen i vandet, og opstå ved Guds kraft 

ved opløftelse fra vandet, til at være et nyt og retfærdigt menneske (Luther 1519,227) 

– det er denne forvandling, dåben virker i mennesket. Dermed kan man dog ikke 

konkludere, at dåben virker ex opera operato i Luthers forståelse. For Luthers klare 

skel i de tre ting tegnet (zeychen), betydningen (bedeutung) og troen (glauben), der 

sker i dåben umuliggør en sådan mekanisk tale om dåben. Det er kun tegnet (zey-

chen), der har en sådan mekanisk funktion (Luther 1519,227-228).  
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2.2 Syndens beståen i mennesket efter dåben 

Selve tegnet (zeychen), dvs. tegnhandlingen at døbes med vand, er hurtigt udført og 

fuldendt. Men betydningen (bedeutung) af tegnet (zeychen) er ikke, det er en livslang 

forvandlingsproces i mennesket. Luther siger således som konklusion på sit første 

afsnit om betydningen (bedeutung): ”Altså er et kristenmenneskes liv intet andet end 

en stadig påbegyndelse af saligt at bortdø lige fra dåben til graven; thi på den yderste 

dag vil Gud omdanne ham fra ny af” (Luther 1519,228).  

Betydningen (bedeutung) af dåben er altså ikke fuldkommen realiseret, eller forvand-

let, men er på vej til at blive det. Der vil naturligvis være noget, der er fuldendt i og 

med, at det er begyndt, men Luther fremhæver tydeligst dåbens progressive aspekt. 

Derved kan også den nære sammenhæng mellem dåben og boden ses, idet de begge 

skal lede mennesket til at døde syndens gerninger og forny det i troen på Kristus (Lu-

ther 1520,81-83; Luther 1519,233).  

Denne gradvise forvandling af mennesket ses også tydeligt i Luthers tale om syndens 

beståen i mennesket, også efter dåben. Luther siger utvetydigt, at mennesket beholder 

sin syndige natur efter dåben (Luther 1519,229). Ikke sådan forstået, at mennesket er 

fordømt efter dåben, det står i nådens stand – i tilgivelsen, men synden klæber sig 

fortsat til mennesket. Mennesket er således både retfærdigt og syndigt, simul justus et 

peccator.  

 

Hvordan mennesket er retfærdigt, vil jeg vende tilbage til, men først vil jeg udfolde, 

hvori menneskets syndige natur består efter dåben. Den består nemlig på to måder, 

den ene afledt af den anden.  

For det første består synden i mennesket ved menneskets tilbøjelighed til synd. Det 

Augustin kalder begæret, (Concupiscentia) (Augustin b, II,IV-4), siges af Luther at 

være synd. Luther siger det således i Sermonen: ”Den synd, som den onde tilbøjelig-

hed er, må erkendes som virkelig synd” (Luther 1519,232). Også i Mod Latomus taler 

Luther om, at denne fejl eller last (vitium), er en virkelig synd i mennesket. Iflg. Lu-

ther er dette også den paulinske sprogbrug for synden, Paulus siger nemlig iflg. Lu-

ther, at synden er ”intet andet end det, som ikke er efter Guds lov” (Luther 1521,107), 
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det er denne bestemmelse Luther bruger mod Latomus og siger, at Augustin er enig 

med ham, når han bestemmer menneskets begær, som synd (jf. afsnit 4.1.1). For til-

bøjeligheden mod det onde er naturligvis ondt og imod Guds lov (Hvilket Augustin er 

enig i (Augustin b, II,IV-4)) (Luther 1521,117-121). Den læsning og forståelse af Lu-

ther har Højlund også og knytter endda til, at det på baggrund af denne forståelse af 

Luther er umuligt, at Luther skulle mene, at mennesket er blevet forvandlet i sig selv, 

dvs. ved en indre forvandling. Selvom mennesket ikke er forvandlet i sig selv, er 

mennesket klart undergået en forvandling i forholdet til Gud (Højlund 1992,61-62).  

Dette nye forhold til Gud vil jeg vende tilbage til (jf. afsnit 2.3).  

For det andet består synden i mennesket i hver enkelt handling (Luther 1521,89-95), 

således at mennesket må sige om sige selv, at ”Jeg ved vel, at jeg har ingen ren ger-

ning at pege på (overfor Gud)” (Luther 1519,232). Dette skal ikke forstås som om, 

mennesket ikke kan gøre godt, men sådan at i alt, hvad mennesket gør, vil der være 

noget syndigt. Luther siger således, at når man handler godt, så synder man (Luther 

1521,90-95). Denne bestemmelse om menneskets handlinger synes at være en natur-

lig konsekvens af bestemmelsen om begæret, for spørgsmålet er jo, om mennesket 

kan foretage sig en handling uden nogen form for bagtanker. Eller måske rettere, 

hvilket motiv kan et menneske have, som ikke er begrundet i et begær?  

Denne tankegang er også begrundelsen for at spørge Latomus, om han har en eneste 

gerning, han kan vise frem for Gud (Luther 1521,99-100). Det er tydeligt, at dette for 

Luther er en umulighed, da mennesket i sig selv intet godt har at vise frem for Gud.  

Vigtigt er det dog at fastholde, at den troendes syndige gerning ikke leder til for-

dømmelse, fordi den troende er i pagt med Gud og derved står under dennes barm-

hjertighed eller tilgivelse (jf. afsnit 2.3). Den leder ikke til fordømmelse, selvom den i 

sig selv er syndig, som Luther siger: ”Af dette mener jeg nu at have godtgjort, at en-

hver god gerning er synd, hvis ikke barmhjertigheden tilgiver”. (Luther 1521,125)  

Således kan vi se, at syndens virkelighed står stærkt i mennesket, også efter dåben. 

Dåben har altså ikke forvandlet mennesket på en sådan måde, at det efter dåben i sin 

natur er rent, helligt og godt. Mennesket lider i sig selv stadig af den sygdom (jf. også 

afsnit 4.1) som det har arvet fra Adam, at det lever i synd.  
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2.3 Syndens anderledes betydning for mennesket 

Men selvom mennesket i sit indre ikke er fuldkomment forvandlet efter dåben, så har 

dåben dog en reel effekt på mennesket. Dåben har en effekt i forholdet til Gud. Men-

nesket bliver i dåben iflg. Luther både nyt og retfærdigt. Det er denne tale, jeg vil gå 

nærmere ind i, i det følgende bl.a. under begrebsparret Nåde (Gratia) og Gave (Do-

num), som man finder i Mod Latomus.  

Begrebsparret Nåde (Gratia) og Gave (Donum), som Luther finder i Rom 5,15 (Lu-

ther 1521,168; Højlund 1992,74), spiller en stor rolle i Mod Latomus og vil i denne 

opgave være afklarende sprogbrug for den videre tale om dåbens funktion. Højlund 

behandler begrebsparret udførligt i bogen: Ved gaven helbreder han naturen. Det er 

Højlunds bestemmelser af begrebsparret, der vil anvendes i opgaven. 

Nåden (Gratia) er den gerning, som Kristus har gjort på vegne af menneskeheden, 

den gerning, der har forsonet mennesket med Gud, og på hvilken baggrund Gud kan 

antage mennesket som syndfrit. Nåden (Gratia) er Guds barmhjertige sindelag over-

for mennesket (Højlund 1992,50;74).  

Gaven (Donum) er det, hvormed vi får del i det, som Kristus har vundet. Det er ved 

denne gave, at den enkelte står som retfærdig overfor Gud. Dette sker særligt ved tro-

en og ved den af troen efterfølgende handlen derpå (Højlund 1992,50-51; 74-75; 78-

79).  

Dåben har altså ganske vidst ikke forvandlet mennesket i forhold til syndens væsen 

(substantia) (Luther 1521,122), men Gud har gennem dåben forvandlet mennesket i 

forhold til syndens betydning – ved nåden (gratia) har Kristus vundet den gave (do-

num) vi får del i gennem dåben og troen. Synden er, ved nåden (gratia), blevet tilgi-

vet, sådan at den ikke har nogen betydning for menneskets forhold til Gud pga. gaven 

(donum).  

Luther udtrykker det i Sermonen på denne måde: ”fordi der nu består en sådan for-

bindelse mellem dig og Gud, så viser Gud dig atter sin nåde og tilsiger dig, at han ik-

ke vil tilregne dig de synder, som efter dåben findes i din natur” (Luther 1519,230), 

for det følger af dåben ”at det vel er sandt, at den, der kommer op af dåben, er ren og 

uden synd, helt uskyldig” (Luther 1519,229). Men denne uskyld er den tilregnede 
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uskyld (ved nåden (gratia), som Kristus har vundet), for mennesket har, som vi har 

set, forsat synd i sig. At det forholder sig sådan ses tydeligt i dette citat fra Mod 

Latomus: ”Hvad da? Er vi syndere? Nej, tværtimod, vi er retfærdiggjorte, men af nå-

de. Retfærdigheden ligger ikke i den indre kvalitet, de taler om, men i Guds barmhjer-

tighed. Det er virkelig sådan, at hvis man fjerner barmhjertigheden fra de fromme er 

de syndere og har virkelig synd.” (Luther 1521,124).  

Det er dette Luther forstår ved tilgivelse, at synden ikke længere tilregnes den døbte, 

synden tilregnes i stedet Kristus, der blev gjort til synd for menneskets skyld (Luther 

1521,113-114). Således kan Luther også sige om det tilgivne menneske, det der tror 

på Kristus, at ”enhver, som tror på ham, i sandhed ikke har nogen synder” (Luther 

1521,113), da de er tilgivne og tilregnet en anden. Men, som vist i citatet ovenfor, 

hvis troen forsvinder, forsvinder også tilregnelsen af retfærdigheden, og mennesket 

vil således igen være i sine synder. Det er altså forbindelsen til Gud, som er altafgø-

rende for menneskets retfærdighed, som vi også skal se ved behandlingen af det sid-

ste element fra Sermonen troen (glauben) (afsnit 2.5). Denne forbindelse til Gud får 

mennesket ved gaven (donum). 

Synden er gennem dåben blevet afvæbnet og gjort magtesløs overfor mennesket og 

dette i alle aspekter undtagen dens væsen (substantia). Syndens vilkår, som den er 

efter sit væsen, deler den, som er under nåden og den, som ikke er under nåden (Lu-

ther 1521,122). Synden forbliver i mennesket efter dåben, men er uden betydning 

pga. tilgivelsen.  

Billedligt talt har mennesket således ved dåben oplevet D-dagen, syndens magt er 

blevet knust, nu skal den renses ud, så vi kan opleve V-dagen. Ligesom Israelitterne 

havde indtaget Kanaaens land, men det var først ved Davids komme, at de sidste re-

ster af landets oprindelige befolkning blev fordrevet (Luther 1521,117).  

2.4 Gerningernes plads  

Denne tale om tilgivelsen kunne forlede en til at tro, at Luther så mener, at den krist-

ne kan læne sig tilbage og regne med, at Gud har styr på hans retfærdighed, og han 

ikke selv behøver at kæmpe mod synden. Men dette ville være en helt forkert konklu-
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sion på Luthers dåbsteologi. For dåbens betydning (bedeutung) virkeliggøres som 

nævnt ikke fuldstændigt i dette liv, men den virkeliggøres stykkevis.  Og netop denne 

stykkevise forvandling, også af menneskets indre kvalitet, er vigtig for Luther. Det er 

en kvalitet, der følger med gaven (donum), dog er forvandlingen iflg. Højlund ikke 

gavens (donum) egentlige gerning, men en afledt gerning (Højlund 1992,79-80).  

Det er altså ikke kun i billedet, at udryddelsen af det resterende onde efter D-dagen er 

nødvendig, men også i den kristne efter dåben. Luther fortsætter nemlig citatet (fra 

Luther 1519,230) med ordene: ”han vil ikke se hen til dem (synderne efter dåben) el-

ler for deres skyld fordømme dig, men lader sig nøje med, ja, har i sit velbehag, at du 

stadig prøves og attrår at døde dem og med din død at blive dem kvit” (Luther 

1519,230).  

Heraf kan konkluderes to ting: For det første, mennesket bliver bedre, der sker en 

hvis indre forvandling af mennesket (jf. også afsnit 4.4 og 4.4.1) (Grönvik 1968,213) 

og for det andet, at tilgivelsen er betinget af menneskets gerninger.  

Luther siger to ting om disse nødvendige gerninger, dette vil jeg udfolde i det følgen-

de afsnit. Dernæst vil jeg vise, hvordan denne tale fra Luther ikke ender i gerningsret-

færdighed.  

For det første er det iflg. Luther nødvendigt ”, at du begærer at dø sammen med dine 

synder” (Luther 1519,230). Dette begær efter at dø skal forstås efter samme princip 

som Paulus begærer at dø ”Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kri-

stus, for det er langt det bedste” (Fil 1,23). Dette begær er ikke et had til Guds ska-

berværk og menneskelivet. Det er derimod en flytning af fokus, menneskets fokus 

skal være på det hinsides, på det liv, som kommer efter døden. Det er denne kædere-

aktion, at fokus i alle ting skal flytte sig mod efterlivet hos Gud, der begyndes i då-

ben. Som ovenfor citeret (afsnit 2.2) er ”et kristenmenneskes liv intet andet end en 

stadig påbegyndelse af saligt at bortdø lige fra dåben til graven” (Luther 1519,228).  

For det andet ”forpligter du dig til at fortsætte i det spor og stadig mere og mere døde 

dine synder, så længe du lever, lige til døden”. Dette betyder helt konkret for menne-

sket, at det skal omvende sig fra sin syndige handling og dræbe de syndige lyster og 

gerninger. Dette er menneskets opgave, når det lever under nåden efter dåben, og Lu-
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ther er, i Sermonen, ganske klar og utvetydig, når han understreger nødvendigheden 

af denne bevægelse i mennesket. Han siger således: ”men at den (synden) ingen for-

træd volder, må man tilskrive Guds nåde, han, som ikke vil tilregne den, når man be-

kæmper den med mange øvelser, gerninger og lidelser, slutteligt døder den ved selv at 

dø” (Luther 1519,232). Tilgivelsen eller tilregningen af retfærdigheden forekommer 

altså, når mennesket bekæmper synden.  

Denne tale hos Luther kunne umiddelbart lyde som en gerningsretfærdighed, der sni-

ger sig ind ad bagdøren, men er det i virkeligheden ikke. For under alt dette ligger der 

særligt én præmis, som ikke må overses. Luther tilskriver nemlig ikke denne fortjene-

ste og viljeshandling om at døde synden i sit liv til mennesket, men til Gud. Således 

siger han i Sermonen: ”Så vil han (Gud) øve dig dit liv igennem med mange gode 

gerninger og allehånde lidelser, hvormed han gør dét, du i dåben har begæret: at du 

vil blive fri af synden, dø og opstå som ny på den yderste dag og således fuldbyrde 

dåben” (Luther 1519,230). Vi ser altså, at denne virkning i menneskets handlinger er 

gjort af Gud, det er ham, der frelser mennesket.  

Dette ses også i Mod Latomus, hvor det alene er Gud, der kan ”dræbe døden og straf-

fen” (Luther 1521,132). 

Højlund fortolker også gerningerne som Guds værk, de er afledt af den gave (donum) 

som Gud alene skænker mennesket (Højlund 1992,79-80).  

Alle disse elementer, syndens forbliven i mennesket, syndens ubetydelighed pga. 

menneskets forvandlede og tilgivne forhold til Gud og menneskets nødvendige ger-

ning efter dåben, hører alt sammen med til det -Luther i Sermonen kalder betydningen 

(bedeutung).  

2.5 Troen  

Derved mangles det sidste element som dåbens sakramente består af, nemlig troen 

(glauben). Om troen nævnte jeg i indledningen, at det er ved den alene, at mennesket 

retfærdiggøres. Umiddelbart kunne ovenstående tale om dåben og dens virkning på 

mennesket virke som om, at den virker eksternt fra troen.  

Men det er ikke tilfældet, dåben er derimod troens objekt eller genstand. Troen må, 
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siger Luther, have noget at tro på (Luther 1529,153). Ikke således forstået, at dåben er 

noget andet end Kristus, men det skal forstås sådan, at dåben er et ydre tegn, man kan 

huske på at have modtaget og deraf slutte, at så har man også modtaget alt, hvad då-

ben gør, fra Kristus. At det er troen, der er afgørende for dåbens effekt (ikke dens 

gyldighed, for som redegjort for i indledningen er enhver ret udført dåb gyldig), siger 

Luther også tydeligt i Sermonen, her lyder det nemlig: ”Tror du, så har du. Tvivler 

du, så er du fortabt” og dette er i henseende til dåben, for det lyder videre: ”Men det 

er alene ved manglende tro på dens (dåbens) gerning, at den bliver gjort til intet – og 

omvendt, så er det troen, der fjerne alle hindringer for dens gerning. Altså beror alt på 

troen.” (Luther 1519,233). At Luther har stort fokus på troen, finder man også i Mod 

Latomus men i noget mere nedtonede formuleringer (Luther 1521,152-153).  

2.6 Delkonklusion  

Vi har altså set, at Luther mener, at der sker en forvandling af mennesket, og at denne 

forvandling hænger uløseligt sammen med tilgivelsen. Mennesket forvandles i Lu-

thers forståelse nemlig ikke i sig selv, men kun i relationen til Gud, synden forbliver i 

mennesket om end i et mere begrænset omfang. Derimod har den ikke nogen betyd-

ning længere, den er tilgivet, og forholdet til Gud er blevet genoprettet, eller blevet 

forvandlet. Dette foranlediger, at menneskets væsen også gradvist ændres, men denne 

forvandling gøres først fuldkommen den dag mennesket dør. Det er altså disse ting, 

dåben virker i mennesket ved troens kraft.  

3 Augustins dåbssyn 

Augustins dåbssyn er ligesom Luthers ret komplekst og samme puslespilsagtige 

fremgangmetode vil derfor anvendes her. For ligesom ved Luther berører Augustins 

dåbssyn mange elementer.  

Augustins dåbssyn udvikler sig, som nævnt i indledningen i hans kamp mod pelagia-

nerne, der hævdede, at mennesket, også efter Adams fald, var skabt uden synd. Pela-

gius mente, at mennesket var skabt med kapaciteten (possibilis) til at blive retfærdig, 

viljen (voluntas) til at ville det og handlingen (actio) til at kunne udføre sin vilje (Au-
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gustin a, I,III–4). Kun kapaciteten (possibilis) skyldte mennesket Gud, for det er 

Guds fortjeneste, at mennesket er skabt, men Gud har sat mennesket frit til at fortjene 

frelsen ved viljen (voluntas) og handlingen (actio).  

I kontrast til denne forståelse af mennesket, formulerer Augustin sit dåbssyn. Derfor 

vil jeg vise, at Augustin først fastslår dåbens nødvendighed for alle mennesker. Nød-

vendigheden stadfæster han på baggrund af hans forståelse af spædbarnet som syn-

digt, pga. arvesynd. Dåben tilgiver denne synd, og giver mennesket et nyt forhold til 

Gud. Et forhold hvor Gud giver mennesket kraft til at kunne gøre det gode og undlade 

at gøre det onde. Denne nye mulighed for mennesket udvikler sig fra dåben og frem 

til menneskets genskabelse, hvor det skal blive fri fra begæret, der ellers klæber sig til 

mennesket også efter dåben. Det er i kraft af dette begær, at mennesket, også efter 

dåben, kan synde og miste fællesskabet med Gud. Til sidst vil jeg vise, at Augustin 

understreger troens samhørighed med dåben, og at al synd tilgives i dåben.  

3.1 Dåbens nødvendighed 

Dåben er iflg. Augustin den eneste vej til medlemskab af Guds rige (Augustin b, 

I,XX-26), det er i dåben, at synden tilgives (Augustin b, II,IV-4). Det er i dåben, at 

mennesket bliver et med Kristus og får del i det himmelske liv (Augustin b, I,XXXI-

60; Lehmann 1969,215). Mennesket befries i dåben fra døden (Augustin b, I,XXXII-

61). Augustin siger altså klart, at de, som døbes, frelses, og de, som ikke døbes, forta-

bes (Augustin b, I,XXVIII-55).  

Derfor har alle, også spædbørn, behov for dåben, for at komme ind i Guds rige (hvil-

ket også pelagianerne anerkender (Augustin b, I,XVII-22; 1,XIX-30; 1,XXX-58)). 

Men spørgsmålet bliver for Augustin derfor: Hvorfor har børnene ikke direkte ad-

gang? Hvad skal de befries fra?  

Augustin stiller som svar to muligheder op: enten har barnet begået en aktuel synd 

(ipse peccatum), eller også har barnet arvesynd (originale peccatum) fra Adam.  

3.2 Aktuel synd og arvesynd 

Ved aktuel synd (ipse peccatum) forstår Augustin den synd som hvert enkelt menne-

ske begår af egen fri vilje, og som kun den enkelte er ansvarlig for (Augustin b, I,X-
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11; I,XXXV-65). Disse synder er ikke arvesynd (originale peccatum), men synder, 

der lægges til arvesynden (Augustin b, I,XII-15; I,XIII-16). 

Ved arvesynd (originale peccatum) forstår Augustin det som hvert enkelt menneske 

arver efter Adam, pga. slægtskabet med Adam. Denne synd identificeres også ofte 

med det kødelige. Arvesynden bevirker, at kødet står Gud imod, og mennesket skal 

befries fra arvesynden ved at fødes på ny, ved at fødes åndeligt (Augustin b, I,XV-19; 

I,XX-26). Det ikke genfødte menneske lever i kødet og ligger fuldstædigt under for 

syndens påvirkninger og begærets (concupiscentia) skade (obsum) på mennesket 

(Augustin b, I,XXXIX-70). Arvesynden er årsagen til menneskets fysiske død (Augu-

stin b, I,II-2; I,IV-4). Arvesynden er i sig selv, uden at der tilføjes aktuelle synder, nok 

til at mennesket fortabes (Augustin b, I,XII-15). 

3.3 Synden i den udøbte  

Af de to muligheder, der gives ovenfor, afviser Augustin klart, at det kan være aktuel 

synd (ipse peccatum), der findes i spædbarnet. Dette gør han på to måder:  

For det første er et barn ude af stand til at begå nogen form for aktuel synd, da det 

kræver, at man kan være ansvarlig for sine valg, hvilket et spædbarn ikke er (Augu-

stin b, I,XVII-22; I,XIX-24; I,XXXV-65).  

For det andet ved et lidt kringlet argument, der lyder, at Kristus er kommet for at frel-

se syndere og det ved hans nåde alene.  Af dette udleder Augustin, at hvis spædbør-

nene ikke har arvesynd (originale peccatum), men kun aktuel synd (ipse peccatum), 

så vil det ikke være alle spædbørn, der har behov for Kristus, da ikke alle spædbørn 

har begået aktuel synd. At Kristus ikke skulle være kommet for at frelse alle er ab-

surd. For ingen kan frelses, og komme ind i Guds rige, uden om Kristus (Augustin b, 

I,XVIII-23; I,XIX-24).  

Augustin konkluderer altså, at barnet er født med arvesynd (originale peccatum), men 

uden aktuel synd (ipse peccatum) (Augustin b, I,XXXIV-64). Derfor har også spæd-

barnet behov for tilgivelse, da det er synden, der adskiller mennesket fra Gud (Augu-

stin b, I,XIX-25; I,XXVIII-56; III,IV-7) 
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3.4 Dåben er tilgivelse for arvesynden, forvandling af forholdet til Gud og 

forvandling af menneskets muligheder.  

Spædbarnet har altså behov for tilgivelse for sin arvesynd (originale peccatum). Den-

ne tilgivelse gives det, iflg. Augustin, i dåben.  

I dåben bliver den døbte født på ny og modtager en åndelig regeneration. De, som 

døbes, får del i Kristi retfærdighed og evige liv (Augustin b, I,XVI-21). Denne sam-

menføring med Kristus betyder, at arvesynden heles eller tilgives dvs. er uden skyld, 

og der derfor ikke længere er noget, der skiller mennesket fra Gud (Augustin b, 

I,XIX-24; II,IV-4; II,XXVII-45).  

Dåbens genfødelse af mennesket er iflg. Augustins læsning af Joh 3,3 nødvendig for, 

at mennesket kan komme ind i Guds rige (Augustin b, I,XXX-58). Således kan Augu-

stin faktisk også tale om, at der ikke er noget, der hindrer den ny-døbte i at komme 

ind i Guds rige (Augustin b, II,XXVIII-46).  

Dåbens forvandling af menneskets situation beskriver Augustin også som en relati-

onsændring. Menneskets grundlæggende tilhørsforhold ændres, det går fra at høre 

Djævelen til, til at høre Kristus til (Augustin b, I,XXVIII-55). Netop derfor hører der 

også altid en eksorcisme med til dåben (Augustin b, I,XXXIV-65). Forandringen i 

tilhørsforholdet sker, fordi synden, som adskilte mennesket fra Gud, ikke længere er 

en forhindring i forholdet til Gud, den skal anses som havende aldrig eksisteret (Au-

gustin b, I,XXXIX-70). Den døbte er blevet forligt med Gud (Augustin b, I,XXVII-

44).   

Mennesket har ved dåben fået muligheden for ikke at følge begæret (concupiscentia) 

og synden. Men er fri til at afvise fristelsen og følge efter Kristus og blive Guds børn 

(Augustin b, II,IV-4; II,XXIII-37) (jf. afsnit 3.6).  

3.5 Menneskets forvandling er ikke fuldkommen i dåben 

Pga. Augustins store tale om tilgivelsen i dåben og dens forvandlende kraft af menne-

sket kunne man tro, at mennesket i dåben var blevet frelst, sådan at mennesket efter 

dåben ikke længere kunne synde. Men dette er ikke tilfældet.  
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Augustin gør således en del ud af at sige, at dåben ikke er slutningen, men begyndel-

sen for den kristne (Augustin b, II,VII-9). Dåbens forvandling af menneskets natur er 

begrænset til det åndelige eller det indre, for det ydre eller kødet består stadigvæk 

som en last for den kristne (jf. også afsnit 3.7). Denne opdeling mellem det indre og 

åndelige og det ydre og kødelige er en primært sproglig opdeling og ikke en fysisk 

opdeling (selvom der er en hvis sammenhæng (jf. afsnit 3.7)).  

Augustin tager i behandlingen af dette emne udgangspunkt i 2. Kor 4,16, hvor Paulus 

siger: ”for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menne-

ske dag for dag”. Augustin bruger dette citat til at sige, at det ydre hører, pga. Adams 

synd, til dødens domæne, mens det indre kan forvandles til at opnå større renhed eller 

perfektion. De, som fornyer deres indre, er de, som er Guds børn og tilhører Gud.  

Dåben er altså begyndelsen på denne, iflg. Augustin, nødvendige forvandling (Augu-

stin b, II,VII-9). Forvandling sker på baggrund af, hvad mennesket har fået i dåben, 

førstegrøden af Åndens frugter, der skal vokse op og fylde hele den døbtes liv (Augu-

stin b, II,VIII-10). Den troende bliver opdraget og prøvet i sin nye åndelige natur 

gennem lidelserne og kampen mod kødet (Augustin b, II,XXXIV-54). Billedligt talt 

gør dåben mennesket til et nyfødt barn, der gennem sit liv skal lære at være et sandt 

menneske, dvs. at være hvad mennesket var bestemt til at være fra begyndelsen, ret-

færdigt, godt og uden synd.  

Fordi denne forvandling er nødvendig for mennesket, kan Augustin også sige, at det 

først er ved forløsningen af vore kroppe, at vores fulde adoption sker, dåben er før-

stegrøden af denne adoption (Augustin b, II,VIII-10). Således siger Augustin også om 

Paulus, at ”selvom han allerede var den fuldkomne rejsende, så var han endnu ikke 

fuldkommen ankommet”
3
 (Augustin b, II,XIII-20).  

3.6 Mennesket forvandles ved Guds kraft 

Det kunne lyde på Augustins tale om forvandling efter dåben som om, at mennesket 

efter dåben selv, i egen kraft kan virke forvandlingen. Men dette er ikke tilfældet. 

                                                 
3
 Alle citater af Augustin er egne oversættelser fra den latinske tekst under inspiration 

fra den engelske oversættelse.  
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Augustin stiller sig på dette punkt som en konstant modpol til Pelagius. Mennesket 

kan ikke selv. Mennesket må have hjælp.  

I dåben kommer Gud til mennesket og giver det, hvad det ikke kan fortjene sig til, det 

er, iflg. Augustin, Gud der bevirker, at mennesket overhovedet har lyst at blive født 

på ny og begrunder det ud fra Fil 2,13 (Augustin b, I,XXXIII-62). På samme måde er 

det også Gud, der giver den døbte hjælp til at overkomme de fristelser og prøvelser 

denne måtte blive udsat for. Denne forvandling af menneskets vilje, der leder til for-

vandlingen eller fornyelsen af menneskets indre er således virket af Gud (Augustin b, 

I,XXXIX-70).  

Modsat må denne tale heller ikke lede til den antagelse, at det alene er Gud, der vir-

ker i mennesket. Her er Augustin på samme måde klar, menneskets egen vilje er med 

i forvandling. Således hænger det at tro også sammen med menneskets vilje, ingen 

tvinges til hverken at tro eller ikke at tro, men mennesket vælger selv, hvad det vil 

(Augustin b, I,XXII-32; II,XVIII-31). Augustin formulerer forholdet således, at ”Gud 

kaldes nemlig vores hjælper, men ingen kan hjælpes, hvis ikke denne af egen vilje 

forsøger at gøre noget” (Augustin b, II,VI-6). 

Således er Augustin også villig til at afslutte striden med Pelagius, hvis Pelagius 

medgiver, at Guds nåde er nødvendig til at hjælpe viljen (voluntas) og handlingen 

(actio) til at gøre det gode og ikke kun kapaciteten (possibilis) (Augustin a, I,XLVII-

52)  

3.7 Begæret (concupiscentia) forbliver i mennesket 

Som vist i afsnit 3.5 er menneskets forvandling i dåben ikke fuldkommen. Dette leder 

naturligvis til spørgsmålet: Hvilket onde forbliver i mennesket efter dåben?  

Augustin svarer klart og tydeligt, at det er begæret (concupiscentia), der forbliver i 

mennesket dvs. lysten til det onde og dragningen væk fra Gud mod det kødelige, som 

står Gud imod (Augustin b, II,IV-4).  

Men dåben har dog haft en indvirkning på begæret (concupiscentia), dåben har 

svækket begæret. Hvor begæret tidligere havde været en uovervindelig kraft som 

mennesket lå under for, er den nu blevet noget mennesket, med Guds hjælp (jf. afsnit 
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3.6) kan overkomme (Augustin b, I,XXXIX-70). Dermed skal man ikke tro, at begæ-

ret (concupiscentia) er blevet tandløst og ufarligt. Augustin siger klart, at hvis man 

indlader sig på begærets præmisser igen og adlyder dets fristelser, så kan begæret live 

op og få samme magt og effekt som den havde før dåben, dvs. til fortabelse for men-

nesket (Augustin b, II,XXVIII-45).  

Begæret (concupiscentia) sidder iflg. Augustin i legemet og hører det kødelige til. 

Derfor arves begæret også af de børn, der fødes efter naturlig eller legemlig forstand. 

Disse børn arver ikke den åndelige fødsel som deres forældre har modtaget i dåben, 

da de ikke fødes efter ånden, men efter kødet. Derved bliver begæret (concupiscentia) 

også til fordømmelse for disse børn, da de ikke har del i den åndelige genfødsel der 

sker i dåben (jf. også afsnit 3.2) (Augustin b, II,IX-11; III,VIII-15).  

Da begæret (concupiscentia) hører til legemet, er det derfor heller ikke en del af den 

troendes virkelighed efter døden, dvs. ved adskillelsen af sjæl og legeme (Augustin b, 

II,IV-4).  

3.8 Syndens plads i den kristne efter dåben 

Begæret (concupiscentia) forbliver i mennesket efter dåben iflg. Augustin, men det 

leder ikke nødvendigvis til synd for den kristne. Begæret er nemlig i sig selv ikke 

syndigt, men kan endda bruges til det gode, som det sker, når det seksuelle begær ind-

rammes i ægteskabet (Augustin b, I,XXIX-57). Den døbte har altså mulighed for at 

modstå begæret og synden ved Guds hjælp (jf. afsnit 3.6), Augustin går endda så 

langt som at sige at den døbte, ved Guds hjælp, kan opfylde retfærdighedens lov (Au-

gustin b, II,IV-4; II,V-5). Der er således ikke nogen nødvendighed for den døbte i at 

synde. Den døbte kan overvinde begæret og derved blive en søn af Gud (Augustin b, 

II,XXIII-37).  

Augustin fastholder altså en principiel syndsfrihed for den døbte. Men i praksis me-

ner han ikke, at der eksisterer noget menneske uden synd. Augustins forståelse af be-

gæret (concupiscentia) er altså således, at den ikke nødvendigvis leder til synd, men 

at den ofte gør det (Augustin b, II,VI-7; II,XXI-23). Men når begæret (concupiscen-

tia) leder til synd, så sker det altid på baggrund af den døbtes manglende vilje til at 
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gøre, hvad denne burde og kan ved Guds nåde (Augustin b, II,XXI-24). Synden, der 

sker efter dåben, er således for Augustin altid en aktuel synd (ipse peccatum), der kun 

kan ske ved menneskets vilje (Augustin b, I,XXXV-65).  

Hvis den døbte synder efter dåben, så stiller denne sig reelt i modsætning til Gud. For 

synden adskiller mennesket fra Gud (Augustin b, I,XIX-25; I,XXVIII-56). Begæret 

(concupiscentia) liver op igen og bliver til fordømmelse endnu engang (Augustin b, 

II,XXVIII-45). Dog betyder synd efter dåben ikke dermed, at den døbte fortabtes, for 

synd begået efter dåben kan tilgives gennem anger (paenitentia) og/eller barmhjer-

tigheds gerninger (opera misericors) (Augustin b, II,III-3; II,IV-4).   

3.9 Forholdet mellem tro og dåb 

Ligesom Luther (jf. afsnit 2.5) har Augustin også stor vægt på troen, han siger endda, 

at det er ved tro og dåb, at mennesket bliver delagtigt i Kristi død og befries fra syn-

den og døden ved retfærdigheden (Augustin b, I,XXXII-61). Frelsen gives den som 

tror og er blevet døbt, mens den som ikke tror fortabes (Augustin b, III,I-3). Men 

hvordan er forholdet mellem tro og dåb hos Augustin?  

Det er umuligt at adskille dåben og troen hos Augustin. Således siger han klart, at de, 

som døbes, skal regnes blandt de troende, og de, som ikke er døbte, må regnes blandt 

de ikke troende (Augustin b, I,XX-28). Mennesket bliver således troende gennem då-

ben (Augustin b III,XII-21). Dette, at troen gives i dåben, hænger sammen med dåbs-

praksissen, hvor der ved dåben er faddere eller sponsorer, der på vegne af barnet kan 

gøre troens gerning og bekende troen. Faddernes handlinger tilskrives barnet som 

dets egne således at barnet kan siges at have tro pga. faddernes bekendelse (Augustin 

b, I,XIX-25; I,XXV-38) 

3.10 Dåbens effekt i en voksen 

I det ovenstående har Augustins argumentation primært omhandlet, hvorfor børn skal 

døbes. Svaret er tydeligt, fordi de har synd, arvesynd (originale peccatum). Men, 

hvad med en voksen, som ikke kun har arvesynd, men også aktuelle synder? Her er 

Augustin utvetydig, dåben tilgiver alle synder (Augustin b, I,XXVIII-55; I,XXXIX-
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70). Al synd tilgives den, som døbes, og det på en sådan måde, at synden ikke findes i 

den som lige er blevet døbt (Augustin b, II,XX-34; II,XXVIII-46).  

3.11: Delkonklusion 

Vi har altså set, at dåben tilgiver al synd, herunder arvesynden (originale peccatum), 

og at der sker en forvandling af mennesket, både ift. relationen til Gud, der bliver 

genoprettet ved syndens tilgivelse og ift. menneskets indre. Mennesket bliver ved då-

ben og Guds nåde i stand til at gøre det gode uden at synde. Det er ved den samme 

kraft, at den døbte kan tro på Gud.  

Begæret (concupiscentia) er dog også efter dåben fortsat en realitet i mennesket, og et 

onde som det skal kæmpe imod. Det er pga. begæret, at mennesket igen kan falde i 

synd. Denne synd adskiller igen den døbte fra Gud, men også denne synd kan tilgives 

og forholdet til Gud endnu engang genoprettes.  

4 Sammenstilling af Luther og Augustins dåbssyn 

4.1 Spørgsmålet om synden natur 

Det er tydeligt, at baggrunden for dåben både hos Luther og hos Augustin er, at men-

nesket har synd, som adskiller det fra Gud, og som det derfor skal befries fra. Både 

Luther og Augustin opererer med en arvesynd (originale peccatum), der skal tilgives. 

Mennesket står fra undfangelsen under synden og fordømmelsen. Både Luther og 

Augustin afviser altså Pelagianernes tro på, at barnet er født uden synd.  

Således er Luther og Augustin altså enige om syndens første karakter, dens karakter 

som magt over, eller sygdom i, mennesket, fra menneskets undfangelse. Denne magt 

eller sygdom adskiller således mennesket fra Gud som udgangspunkt og er desuden 

også årsagen til menneskets fortsatte syndige handlinger.  

Dette udgangspunkt er Augustin og Luther enige om, men Augustin udtrykker en 

tanke, der ikke umiddelbart findes hos Luther. Nemlig tanken om, at der er forskel på 

de handlinger, der er gjort under begærets (concupiscentia) magt og de, som er gjort 

efter dets svækkelse i dåben (Augustin b, I,XXXIX-70). For Luther består synden ef-

ter sit væsen mens omfanget af synden bliver mindre (Luther 1521,122) (jf. afsnit 
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2.2).  

Her ser jeg altså, at der findes en reel forskel mellem Augustin og Luther i forståelsen 

af synden.  

Denne forskel, mener jeg, kan illustreres med to billeder, selvom de naturligvis ikke 

er helt dækkende for hverken Luthers eller Augustins forståelse af synden.  

Augustin bestemmer synd som skyld. Synden er som, når man skylder noget, der bur-

de kunne betales tilbage fx et lån i banken. Synden er således billedligt talt som at 

optage et lån, men mennesket har ikke selv nogen betalingsmuligheder, derfor har de 

behov for betaling andet steds fra, fra Kristus. Når Kristus ved tilgivelsen betaler 

gælden/skylden, så er den kristne gældfri/skyldfri.  

Mennesket er således, billedlig talt, et væsen, der har (haft) optaget lån, men ikke 

nødvendigvis en skyldner, hvis lånet er tilbagebetalt. Denne pointe kan også illustre-

res med en røver, der har afsonet sin fængselsstraf, han er stadig en, der har begået 

røveri, men han er efter afsoningen juridisk set uden skyld herfor.  

Augustin udtrykker klart, at den synd, der er begået før dåben ved tilgivelsen i dåben, 

er blevet ”fuldstændig ødelagt og som om den ikke var blevet gjort” (Augustin b, 

I,XXIX-70) (Augustin b, I,XVII-44).  

Synden består således, lige efter dåben, ikke længere i den døbte (Augustin b, II,XX-

34). Dette betyder naturligvis ikke, at den døbte ikke kan synde, men al synd begået 

efter dåben er ikke arvesynd (originale peccatum) men aktuel synd (ipse peccatum) 

(jf. afsnit 3.2).  Den synd, den døbte begår, er således altid en aktiv handling (Augu-

stin b, I,XXXV-65).  

Synden er iflg. Augustin det, der adskiller mennesket fra Gud (Augustin b, I,XIX-25; 

I,XXVIII-56). Derfor bliver en aktuel synd (ipse peccatum) iflg. Augustin stærk pro-

blematisk for den døbte, da den adskiller ham fra Gud. Det er dog vigtigt at fastholde, 

at den aktuelle synd (ipse peccatum) kan tilgives (jf. afsnit 3.8) (Augustin b, II,III-3; 

IV-4).  

Luther bestemmer synden anderledes end Augustin, nemlig som sygdom. Synden er 

et brud på helheden, så man ikke kan sige, at helheden er perfekt. Ligesom hele krop-

pen regnes som syg, selvom sygdommen kun sidder i en enkelt del.  
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Syndens sygdom forbliver iflg. Luther i mennesket efter dåben (jf. afsnit 2.2.). Såle-

des er enhver gerning syndig, ikke fordi alle gerninger er lige slemme eller syndige, 

men fordi synden sidder i alt, hvad mennesket gør som en sygdom.  

Denne forståelse af synden er lig Augustin forståelse af arvesynden, og det er derfor 

oplagt at forstå Luthers syn på synden, som om al synd er arvesynd. Alle menneskets 

handlinger er således syndige, fordi arvesynden eksisterer i mennesket efter dåben. 

Dette synes bekræftet af talen om at gamle Adam dagligt skal druknes (Luther 

1529,160; Grönvik 1968,211).  

4.1.1 Luthers læsning af Augustin 

Luther bruger, i Mod Latomus, Augustin til sin bestemmelse af synden som en syg-

dom, som noget, der altid vil klæbe sig til menneskets handlinger også efter dåben. 

Luther siger, at ”ikke desto mindre kalder Augustin selv flere steder ligeud [den synd, 

der er blevet tilbage]for både fejl og synd” (Luther 1521,119). Luther fortsætter dette 

afsnit med et længere citat af Augustin, der lyder således ”På grund af denne fejl bli-

ver ingen, der lever, retfærdiggjort i Guds øjne. På grund af denne fejl bedrager vi os 

selv, hvis vi siger, at vi ikke har nogen synd, og sandheden er ikke i os. På grund af 

denne fejl er der ingen retfærdig på jorden, der gør godt og ikke synder” (Luther 

1521,119). Luther læser altså Augustin således, at fejlen (vitium), der er forblevet i 

mennesket efter dåben, er synd (peccatum).  

Ovenstående redegørelse for Augustins dåbssyn (særligt afsnit 3.7) problematiserer 

dog Luthers læsning af Augustin, forudsat at det forblevne begær (concupiscentia) er 

identisk med fejlen (vitium). Augustin siger nemlig, at der ikke er skyld eller synd i 

begæret efter dåben. Dette siger han, selvom han medgiver, at Paulus kan omtale be-

gæret som synd i Rom 6,12. Augustin forstår dog tydeligvis Paulus sådan, at det er 

ved tilslutning til begærets fristelse, at synden opstår (Augustin b, II,XXVIII-45). 

Den døbte tilslutter sig altså ikke med nødvendighed begæret (Augustin b, II,IV-4), 

og synder derfor heller ikke med nødvendighed. Den døbte kan således principielt set 

være uden synd (Augustin b, II,VI-7) (jf. også afsnit 3.8).   
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Således må Augustins ord hos Luther om, at ”på grund af denne fejl (vitio) er der in-

gen retfærdig på jorden, der gør godt og ikke synder (peccet)” (Luther 1521,119), for-

stås sådan, at fejlen i mennesket, tilbøjeligheden til det onde, har en magt over den 

troende, således at denne vil synde og ikke altid gøre godt (Augustin b, II,XXI-23). 

Fejlen er i sig selv ikke synd for den døbte, men ophavet til den (Augustin b, II,IV-4; 

II,XXVIII-45). Synden i den døbte kommer iflg. Augustin altid på baggrund af en 

aktiv viljesbeslutning (Augustin b, I,XXXV-65).  

Det er naturligvis muligt, at Augustin andre steder udtrykker sig som Luther læser 

ham, men ud fra Om Fortjenester synes Luther at fejllæse Augustin på dette område.  

4.2 Tilgivelse og forvandling hos Augustin og Luther 

Det store spørgsmål i opgaven er, hvilken betydning begreberne tilgivelse og for-

vandling har for hhv. Augustin og Luthers dåbssyn. Begreberne er, som det også 

fremgår af deres brug i det ovenstående, lettere flydende og delvist overlappende. 

Hos Luther er der således fx tale om forvandling på to måder, en indre forvandling af 

menneskets karakter og en ydre forvandling af mennesket i dets forhold til Gud (jf. 

afsnit 2.2 og 2.3).  

Jeg vil i det følgende lave en lidt skarpere opstilling af begreberne for at vise en tyde-

lig forskel mellem Augustin og Luthers dåbssyn. I afsnit 4.2-4.6 vil forvandling kun 

betyde den indre karakterforvandling af mennesket, mens tilgivelse kun vil betyde, at 

synden gøres betydningsløs.  

Opstillingen laves ud fra de forskellige syn på synden Augustin og Luther har (jf. af-

snit 4.1. og 4.1.1) 

4.3 Tilgivelse og forvandling hos Augustin 

Forvandlingsaspektet er klart tydeligst hos Augustin, der tydeligt siger, at mennesket 

efter dåben principielt kan være uden synd (Augustin b, II,VI-7). Mennesket har gen-

nem dåben fået del i nåden fra Gud, der kan bevare den døbte fra begærets fristelse 

(Augustin b, I,XXXIX-70).  

Forvandlingen er for Augustin selve overgangen fra det gamle til det nye, overgangen 

fra det kødelige til det spirituelle. Den indre fornyelse er derfor selve begyndelsen på 
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det nye liv, der skal komme ved menneskets død. Gennem forvandlingen af menne-

sket er mennesket barn af Gud (Augustin b, II,VII-9; II,VIII-10; XXVII-44). Denne 

forvandling er iflg. Augustin en livslang proces (Augustin b, II,VII-9; II,XXVII-44).  

Tilgivelse er iflg. Augustin på dette punkt anderledes end forvandlingen, da tilgivel-

sen ikke nødvendigvis er en livslang proces. Grunden til dette er, at tilgivelsen kun er 

nødvendig, når den døbte er faldet i aktuel synd (ipse peccatum) (Augustin b, II,III-3; 

II,IV-4).  

4.4 Tilgivelse og forvandling hos Luther 

Modsat er det hos Luther klart tilgivelsesaspektet, der fylder mest. Den, som er døbt 

og tror, lever konstant under tilgivelsens paraply, Luther udtrykker dette forhold mel-

lem synden og tilgivelsen således ”Derfor skal ingen lade sig forskrække, om han fø-

ler ond lyst og tillokkelse, heller ikke blive modløs, om også han falder, men tænke 

på sin dåb og glad trøste sig ved den, for dér har Gud bundet sig til at døde hans synd 

og ikke regne ham den til fordømmelse, når han ikke indvilliger eller bliver i den” 

(Luther 1519,231) (jf. også afsnit 2.3). Den døbte lever således konstant under Guds 

barmhjertighed, hans nåde (Gratia) som den døbte har del i gennem gaven (Donum) 

(jf. afsnit 2.3).  

Denne tankegang om tilgivelsen, som noget den kristne altid står i og under, hænger 

godt sammen med Luthers forståelse af synden som sygdom i mennesket. For hvis 

Luther, i samme grad som Augustin, understregede, at en begået synd er adskillende i 

forholdet til Gud, så kunne intet menneske blive frelst, da alle dets gerninger er infi-

ceret af synden (Luther 1521,125). Men det er ikke Luthers forståelse af tilgivelsen, 

tilgivelsen har den troende samtidig med, at synden begåes (Luther 1521,124-125). 

Naturligvis betyder dette ikke, at Luther er anti-nomistisk. Luther tilskriver gernin-

gerne i det levede liv en stor plads (jf. afsnit 2.4). Men hans tale om gerningerne 

kommer altid på baggrund af hans tale om tilgivelsen (Højlund 1992,79). 

Luther taler også om forvandling af mennesket, en forvandling, der er begyndt i då-

ben og som fuldendes på den yderste dag (Luther 1519,228) (jf. også afsnit 2.2 og 

2.4). Forvandlingen består fx i at syndens mængde bliver mindre (Luther 1521,122).  
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Luthers forvandlingstanker synes dog noget uklare ift. Augustins. Dette behandles i 

det følgende.  

4.4.1 Den døbtes forvandling hos Luther.  

Uklarheden i Luthers forvandlingstanker kommer på baggrund af, at Luther synes at 

fastholde to modstridende eller svært forenelige tanker i hans forståelse af menne-

skets forvandling.  

Den første tanke er, at synden forbliver i mennesket efter dåben. Som vist ovenfor 

(afsnit 4.4), er synden som en sygdom, der inficerer alt, hvad mennesket gør, på dette 

punkt virker dåben altså ingen forvandling (jf. afsnit 4.1) (Luther 1521,122; 125). 

Men synden var iflg. Luther tilgivet og den har således ikke længere nogen betydning 

for den troendes forhold til Gud.  Men syndens forbliven i alle den troendes gerninger 

er en forhindring for en virkelig forvandling af mennesket.  

Den anden tanke er, at mennesket forvandles over tid (en tanke han deler med Augu-

stin jf. afsnit 4.5). Den troende er altså iflg. Luther påbegyndt en udvikling i fx at væ-

re rent (Luther 1519,232), at døde synden (Luther 1519,233). Billedligt talt er den 

kristne begyndt at udrense de sidste fjender af landet efter D-dagen (jf. afsnit 2.3) 

(Luther 1521,117; Højlund 1992,65).  

Disse tanker synes at stride mod hinanden, for hvordan kan man døde synden og bli-

ve ren, hvis synden består i alt, hvad man gør?  

Forvandlingen må altså have en anden karakter hos Luther end hos Augustin, der 

klart taler om, at mennesket kan undlade at synde (Augustin b, II,IV-4).  

Luther synes at forstå forvandlingen som en delvis forandring af handlingerne. Såle-

des omhandler forvandlingen, hvor syndig en handling er, ikke om den er syndig 

overhovedet. Derved kan mennesket, iflg. Luther, gøre godt i alle ting og samtidig 

synde i selvsamme gerninger (Luther 1521,88-89). Forvandlingens karakter i dette liv 

er altså anderledes end i det kommende (modsat Augustin jf. afsnit 4.2), for synden 

kan man iflg. Luther ikke blive kvit i dette liv, men først ved døden. Som Luther siger 
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det: ”den, der vil gøre fyldest for dåben og blive synden kvit, må dø” (Luther 

1519,233).  

Hvorfor Luther er så tilbageholdende med at sige, at mennesket, ved Guds hjælp, kan 

gøre noget virkeligt godt og ikke syndigt, synes ikke let gennemskueligt. Det er dog 

tydeligt, at Luther ikke mener, at mennesket kan udføre en sådan handling (Luther 

1521,99-100).  

Luthers mest oplagte begrundelse findes i hans emfase af tilgivelsens karakter eller 

Guds barmhjertighed, der dækker over enhver syndig gerning, den troende gør (Lu-

ther 1521,124-125). Det er således for Luther en umulig tanke, at mennesket ikke i 

alle ting har behov for Guds tilgivelse og ikke kun hans muliggørende nåde, som man 

finder det hos Augustin (Augustin b, II,XVIII-28; II,XVIII-31).  

4.5 Forvandlingen begynder i dåben, men afsluttes senere.  

Selvom Augustin og Luther har forskellige opfattelser af både tilgivelsen og forvand-

lingen i dåben, så er de begge enige om, at dåben ikke er enden, men begyndelsen på 

livet i troen.  

Luther siger ganske vidst, at det er dåben, der fuldendes ved frelsen (Luther 

1519,228). At dåben er begyndelsen skal altså ikke forstås sådan, at det, der kommer 

efter den, er noget helt andet, tværtimod så er det en fortsættelse og en fuldendelse af, 

hvad dåben har begyndt. Sådan udtrykker både Luther og Augustin det (Luther 

1519,228; Augustin b, II,VII-9; II,VIII-10).  

Frelsen er kommet til mennesket i dåben (Luther 1519,230; Augustin b, I,XXIV-34; 

Augustin b, II,VII-9), men fuldendes først på den yderste dag iflg. Luther (Luther 

1519,228) og ved kroppens forløsning iflg. Augustin (Augustin b, II,VIII-10).  

4.6 Troen er en forudsætning for forvandlingen og tilgivelsen 

Både Augustin og Luther er enige om at tilskrive troen en meget central plads i for-

vandlingen og tilgivelsen (jf. afsnit 2.5 og 3.9). Uden troen kan tilgivelsen ikke gives 

og forvandlingen kan heller ikke ske i mennesket. På dette punkt er der enighed mel-

lem Luther og Augustin.  

Dog er der forskel i, hvordan Luther og Augustin omtaler troen. Hos Augustin er tro-
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en sammenhængende med en vilje, enten den døbtes egen vilje eller den døbtes fad-

deres vilje (jf. afsnit 3.9) (Augustin b, I,XXII-31). Denne vilje til tro er dog altid assi-

steret af Gud (jf. også afsnit 3.6) (Augustin b, II,XVIII-31). Luther forbinder alene 

troen med Guds vilje og ikke med menneskets (Luther 1521,164).  

5 Konklusion  

Luther tillægger dåben stor betydning, da det er i dåben, at mennesket indtræder i en 

relation til Gud. Hvor Gud, pga. Kristi gerning eller nåden (gratia), ikke længere til-

regner menneskets dets synder, når blot det tror på ham og søger at gøre op med syn-

den ved gaven (donum). Luther fastholder dog synden som et vilkår for den døbte i 

alle ting, men den er ikke længere til fordømmelse pga. tilgivelsen. Dåben er iflg. Lu-

ther begyndelsen på den gerning som Gud vil færdiggøre på den yderste dag, hvor 

synden skal udslettes.  

Augustin tillægger som Luther dåben stor betydning, det er i dåben, at mennesket for 

tilgivelse for sine synder, særligt er dåben nødvendig for at fjerne skylden fra arve-

synden (originale peccatum). Dåben er begyndelsen på en ny virkelighed for den tro-

ende, hvor han med Guds hjælp virkeligt kan modstå synden. Men selvom den troen-

de kan dette, så lykkes det ofte ikke pga. det tilbageblevne begær (concupiscentia). 

Dåben er også, iflg. Augustin, begyndelsen på Guds gerning i mennesket, der gradvist 

færdiggøres livet igennem og med helt afsluttes ved legemets genskabelse.  

I sammenstillingen af Augustins og Luthers dåbssyn, under begreberne tilgivelse og 

forvandling (for definition se afsnit 4.2), konkluderede jeg, at den primære forståelse 

af dåbens gerning hos Augustin er forvandling, mens den primære forståelse hos Lu-

ther var tilgivelse. Men både Luther og Augustin vægtede tilgivelsen og forvandlin-

gen højt, selvom forvandlingen havde lidt forskellig karakter hos de to (afsnit 4.4.1).  

Men selvom Luther og Augustin vægtede forvandlingen og tilgivelsen forskelligt, så 

var de enige om, at dåben er begyndelsen på noget, der varer hele livet, og at dåben 

ikke har nogen effekt hos den, som ikke tror. 
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Abstract 

This paper will be examining the effects of baptism on the human condition, in the 

theologies of Augustine and Luther. The examination will be conducted on the basis 

of two writings of Luther, “A sermon on baptism (1519)” and “Agains Latomus 

(1521)”, and on one writing of Augustine, “On Merit and the Forgiveness of Sins, 

and the Baptism of Infants”. The focus of the paper will on the concepts of for-

giveness and transformation in their view on baptism.  

Baptism holds a significant theological meaning for Luther. It is a sacrament which 

grants the receiver a new relationship with God. The sin that formerly separated God 

from man is forgiven in baptism. However sin remains in the baptized, but with no 

effect on justification as long as man continues to believe in God. Baptism begins the 

transformation of man, which will be concluded at the end of days.  

Baptism also has a huge role in the theology of Augustine. It is through baptism that 

man has remission for original sin, and is granted entrance to the kingdom of God. In 

baptism man receives a spiritual regeneration, a transformation that makes him, 

through the grace of God, capable of not sinning and fulfilling the commandments of 

God. However man often falls short of these deeds, committing actual sin, and are 

therefore once again in need of forgiveness.  

Transformation meaning the inner renewal of man is a more prominent feature in the 

baptismal theology of Augustine than of Luther. On the other hand forgiveness, 

meaning the nullification of the effects of sin in relationship to God, holds a greater 

place with Luther than Augustine. This difference is due to their different perception 

of sin. Luther believes sin to be a sickness in man, that is first removed when God 

transforms man at the end of days, therefore man is always in need of forgiveness. 

Contrary Augustine believes sin to be guilt, which man draws upon himself when 

sinning. The transformation worked in man through Gods mercy, assists man in ceas-

ing to sin, in order that there may be noting to separate man from God.  
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