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Abstract 
The purpose of this thesis is to identify whether any substantial differences and 

similarities exist between the Formula of Concord and orthodox Lutheranism 

regarding the question of the eternal election of grace and whether faith is construed 

as a cause or effect of the election. Therefore, a review of Luther’s point of view on 

this subject is conducted. Afterwards, the Formula of Concord (art. XI and II) are 

analyzed. Statements from Johann Gerhard, David Hollatz and scholarly accounts 

and presentations are used in making an investigation on the orthodox Lutheran 

view on predestination. It is concluded that both the Formula of Concord and 

orthodox Lutheranism maintain human depravity, bound human choices in spiritual 

matters, effectual and earnestly intended means of grace, universal grace, 

monergism in the conversion and salvation and particularism in the election. Both 

parties consider the election to be eternal, immutable, particular, and caused by 

grace. According to the Formula of Concord the election consists of not only a 

general decree of universal atonement, universal calling, justification and 

glorification of the ones who persevere in faith, but at the same time the election is 

construed as causative whereby a limited number of human beings are elected by 

pure grace and on account of Christ’s merit before the creation of the world. 

Contrariwise, the orthodox thinkers make the election depend on God having seen 

the persevering faith of individuals to the end (election intuitu fidei). Hence, the 

election depends on faith, but monergism is maintained because faith is initiated 

and preserved by grace alone. 
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1 Indledning 
Nærmest som et slagsord for luthersk tradition siden reformationstiden står 

retfærdiggørelse af tro. Retfærdiggørelseslæren opfattes som articulus stantis et 

cadentis ecclesiae, dvs. det trosdogme, hvorpå den kristne kirke står eller falder. 

Fundamentalt herfor er overbevisningen om, at Guds nåde er den bærende og 

virkelige kraft bag alt, der har med frelsen at gøre. Denne monergisme indebærer, 

at et menneske kommer til tro, fastholdes i tro og frelses af nåde alene. I 

modsætning hertil står synergismen, hvor Gud og mennesket på en eller anden måde 

samvirker om retfærdiggørelsen og frelsen, om end synergismen har mangfoldige 

udformninger og meget forskellig vægtlægning på menneskets rolle og betydning. 

Den lutherske konfessionelle tradition forfægter, at Guds nåde alene udvirker alt, 

der har med frelsen at gøre, men splittes i spørgsmålet om, hvilken rolle troen spiller 

for Guds evige udvælgelse af det enkelte individ til frelse, og på hvilket grundlag 

udvælgesen sker. Disse indledende overvejelser fører frem til følgende spørgsmål:   

 

1.1 Problemformulering 
Hvilke væsentlige ligheder og forskelle er der mellem Konkordieformlen og den 

lutherske ortodoksi i forståelsen af Guds evige udvælgelse til frelse og i spørgsmålet 

om menneskets samvirke? Opfattes troen som en årsag til eller virkning af 

udvælgelsen? 

 

2 Uddybning  
Udvælgelse (electio) benyttes i de bibelske skrifter i forskellige betydninger. Dels 

kan der være tale om udvælgelse til en officiel politisk eller religiøs position, jf. 4 

Mos 16,9. Også nationen Israel betegnes, i 5 Mos 7,6, som et udvalgt pagtsfolk. I 

denne opgave er det imidlertid udvælgelse i betydningen Guds udvælgelse før 

verdens grundlæggelse af konkrete enkeltindivider til tro og til frelse. De lutherske 

udgaver, som jeg i denne opgave fokuserer på, begrænser sig til den konfessionelle 

lutherdom, som den kommer til udtryk i Konkordieformlen (FC)1 og forståelsen 

heraf i den lutherske ortodoksi. 

                                                           
1 På latin Formula Concordia, og heraf i opgaven forkortet (FC). 
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Da både (FC) og den lutherske ortodoksi prætenderer at stå i forlængelse af Luthers 

tænkning, indleder analysen med, i afsnit 3, kort at skitsere Luthers syn på 

forudbestemmelsen, samt hvordan den efterfølgende tradition forholder sig hertil. 

I afsnit 4 redegøres for baggrunden for (FC), hvorefter dens forudbestemmelseslære 

analyseres. I afsnit 5 behandles den luthersk-ortodokse forståelse. Da ortodoksien 

strækker sig over flere århundrede indleder afsnit 5.1 med at opdele den i 

overordnede perioder. Herefter analyseres dens forsyns- og forudbestemmelseslære 

i afsnit 5.2-3. I afsnit 6 søges det afklaret, primært på baggrund af analysen i afsnit 

3-5, hvilke væsentlige ligheder og forskelle, der er mellem (FC)’s og ortodoksiens 

forudbestemmelseslære. 

 

 

3 Luther og traditionen 
I det følgende behandles forudbestemmelseslæren hos Martin Luther (1483-1546) 

og traditionens opfattelse heraf. 

 

3.1 Forsynet 

Guds forsyn (providentia) er hos Luther ikke kun kognitivt, men også kausativt og 

”… is characterized as governing (gubernans) all things (cuncta)” (Brosché 1978, 

96). Tilværelsen gennemsyres af en urokkelig nødvendighed (necessitas 

immutabilitatis), og det uindskrænkede forsyn styrer alle begivenheder gennem en 

”… unveränderlichem, ewig und ubeirrbarem Willen” (Hägglund 2003b, 94). Den 

udvalgte frelses ubetinget, og Guds ”… predetermination and election are the sole 

cause of salvation” (Brosché 1978, 96). Ifølge (Bente 2005, 433), forfægtede Luther 

aldrig, at Kristus kun døde for de udvalgte, dvs. begrænset forsoning og 

partikularistisk frelsevilje. Dette synes dog at konflikte med, at Luther, jf. (Brosché 

1987, 111-115), først i De servo arbitrio og efterfølgende kategorisk tolkede 1 Tim 

2,4 som et udtryk for Guds universelle frelsevilje. 
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3.2 Almagt 

Guddommelig almagt kommer ikke kun til udtryk i frelsen og i velsignelser, men i 

en generel forudbestemmelse og er derved den fundamentale årsag til alle 

hændelser og begivenheder. Guds vilje bliver en ”causa principalis omnium, quae 

fiunt” (WA 18.716.18ff i Brosché 1987, 102), og den ophøjede majestæt ”operatur 

omnia in omnibus” (WA 18:753,28-33 i Ziegler 2011, 70). I forbindelse med 2 Mos 

4,21 forhærder Gud Faraos hjerte ved at styre ”… by omnipotent motion the evil 

will which he finds there” (WA 18.711.33-38 oversat i Ziegler 2011, 73). Gud 

udvirker død og forhærdelse i Faraos fordærvede vilje, så at han ikke kunne handle 

anderledes, end han gjorde. Men Luther fastholder samtidig en asymmetrisk 

forudbestemmelseslære, hvor Guds nåde, dekret og vilje er årsag til frelsen, 

samtidig med, at det faldne menneske er åndeligt dødt og bekæmper og modstår 

Helligånden. Selvom Gud virker gennem et særligt og skjult viljesdekret, er årsagen 

til forhærdelsen menneskets egen synd og skyld (Brosché 1978, 102). Luther 

betoner i sin Genesis-kommentar nødvendigheden af at tro på Kristus og 

anvendelsen af ord og sakramenter. Her omhandler den absolutte nødvendighed og 

forudbestemmelse kun de positive konsekvenser for frelsen og forløsningen. Men, 

”The fact that predestination to eternal damnation is not mentioned in this context 

in no wise justifies us in concluding that Luther would deny it” (Brosché 1978, 

103).  

 

3.3 Den åbenbarede Gud og den skjulte Gud 

Ifølge Luther er Gud uforståelig og utilnærmelig i sin skjulte majestæt, og 

karakteristisk for denne almægtige og altvirkende Deus absconditus er ”… his 

infinite wisdom and omnipotence, but not his love” (Ziegler 2011, 69). Der synes 

at være en kontradiktion mellem den åbenbarede Guds vilje, som: ”… hat verboten 

die sunde und will der selben nicht” (WA 550.6-9 i Ziegler 2011, 72), samtidig med 

at den almægtige, skjulte Gud ”… die sunde verhenget oder will” (ibid.). I Matt 

23,37 sørger den inkarnerede Kristus over ugudeliges forkastelse og fortabelse ”… 

when the will of the Divine Majesty purposely abandons and reprobates some to 

perish (WA 18.689.17-690.8 oversat i Kolb 2005, 303). Kolb finder et sådant 

udsagn højst problematisk og konkluderer, at Luther her og efterfølgende “… fell 
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into conflict with his own logic and finally beat a hasty and not particularly 

satisfying retreat” (Kolb 2005, 303). Anderledes anskuet af Ziegler, transcenderer 

Gud den menneskelige erkendelsessfære, hvor den åbenbarede og skjulte Gud “… 

cannot be synthesized to form one concept. The unity of God cannot be imagined” 

(Ziegler 2011, 75).   

 

3.4 Den efterfølgende tradition  

Der er ikke udbredt konsensus om, i hvor høj grad den efterfølgende tradition tog 

afstand fra Luthers mere radikale udtalelser. Fra en side af hævdes, at selvom Luther 

fastholder Guds almagt og uforanderligheds-nødvendighed er hans 

forudbestemmelseslære dog kendetegnet ved hovedsageligt at overensstemme med 

“… der lutherischen Kirche üblichen Lehrdarstellung” (Frank 1865, 253).  

Samtidig, at (FC) forfægtede Luthers De servo arbitrio uden restriktioner og 

reservationer, men at den dog ikke medtog ”… all of its phrases statements, and 

arguments” (Bente 2005, 434). Både ortodoksien og Martin Chemnitz (1522-86) 

gentog ofte Luthers henvisning til den åbenbarede Gud. Men man anvendte nu en 

ny terminologi i forbindelse med nødvendighed og Guds alvirken, som ”… sich in 

einem scheinbaren Gegensatz zu dem befand, was Luther gesagt hatte” (Hägglund 

2003a, 76). For både Luther og traditionen stod det som et ubestrideligt faktum, at 

Gud virker igennem et altomfattende forsyn og i et vedvarende medvirken i alt, som 

sker (Hägglund 2003a, 67). Ifølge Chemnitz og (FC) er Gud dog ikke den virkende 

årsag bag Faraos forhærdelse, men Gud forhærder Farao på baggrund af hans 

synder og eget selvvalgte forhærdelse (Hägglund 2003a, 70). Luthers radikale 

udsagn kan derfor til tider opfattes som svært forenelige med de ortodokse 

systemer. ”[J]a, sie standen teilweise in schroffen Gegensatz dazu” (Hägglund 

2003a, 67). 

Modsat hertil hævdes, at den lutherske tradition reducerede Luthers teologi. ”FC XI 

takes up Melanchthon’s concerns and excludes certain aspects of Luther’s teachings 

in On the Bondage of the Will” (Ziegler 2011, 88). Ved at (FC XI) søgte at undgå 

fatalisme, og at Gud blev ansvarlig for ondskab og fortabelsen, udelades behandling 

af den skjulte Gud. “Thus, there is no contradiction with Luther, but rather a 

reduction” (Ziegler 2011, 89). 
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Martin Chemnitz tillader Guds alvirken inden for Guds generelle virke (generalis 

actio), hvori han bevarer, medvirker i samt styrer alt, modsat hans specielle virke 

ved ekstraordinære indgreb i historien og i de troende.  At Gud virker alt i alle 

betragtes dog alligevel som en upassende formulering (incommode dictum), men 

nogle, og hermed højest sandsynligt nok calvinister, som han afsnittet før 

kritiserede, lader nærmest Gud være ophav til det onde. Imidlertid kan ”… das 

”incommode dictum” … ja auch den Aussagen Luthers in De servo arbitrio gelten” 

(Hägglund 2003a, 70f). Luthers urokkelige nødvendighed, som tvinger de onde 

mennesker til onde handlinger, ”… kann Chemnitz hier nicht finden” (Hägglund 

2003a, 73).  Ifølge Hägglund forstår Chemnitz Luthers uindskrænkede 

nødvendighed i Guds forsyn ud fra den polemiske diskussion mod den skolastiske 

”… menschenzentrierte … Lehre vom freien Willen des Menschen in der 

Bekehrung” (Hägglund 2003, 74).  Det er muligt, at Chemnitz vil forklare den 

sproglige uoverensstemmelse mellem Luther og eftertidens lutherdom med, at man 

på reformationstiden endnu ikke ”… zu einer distinkten und adäquaten Klärung der 

verwickelten Problematik gekommen sei” (Hägglund 2003b, 102). Men til Luthers 

radikale opfattelse af, at hele den menneskelige tilværelse uindskrænket er 

kontrolleret af en uforanderlig guddommelig nødvendighed, konkluderer Kolb 

meget prægnant: “… it is clear that Luther’s experiment with the scholastic 

terminology of necessity was an experiment that failed” (Kolb 2005, 164). 
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4 Konkordieformlen  
Dette afsnit indleder med et kort historisk oprids, hvorefter de relevante artikler i 

(FC) for forståelsen af forudbestemmelseslæren analyseres. 

 

4.1 Den historiske baggrund 

(FC) udgør den sidste del af Konkordiebogen, som rummer alle de lutherske 

konfessioner.2 Flere stridigheder og politiske forviklinger var baggrunden for at 

seks teologer forsamledes i 1576 og påbegyndte, hvad der i 1580 blev kendt som 

Konkordieformlen. Disse seks var Jakob Andreae (1528-90), Nikolaus Selnecker 

(1528/30-1592), Andreas Musculus (1514-81), Christoph Cornerus (1518-94), 

David Chyträus (1531-1600) og Chemnitz.  Andreae stod bag den Swabianske 

Konkord (1584). Chemnitz blev udnævnt til at bearbejde og revidere denne 

bekendelse, hvilket resulterede i den Swabianske-Saksiske Konkord i 1575, som i 

1576 kombineres med den sydtyske bekendelse Maulbronn-formlen til Den 

Torgauske Bog. Andreae udfærdigede et kort resumé af dette dokument, 

Konkordieformlens Epitome (Ep) (kort forklaring). Efter at have rundsendt 

Turgauerbogen til lutherske regioner, forsamledes og indarbejde de seks teologer 

kommentarer og forslag og underskrev i 1577 skriftet som blev til 

Konkordieformlens Solida Declaratio (SD) (Udførlig redegørelse). (McCain 2006, 

453ff). Konkordiebogen blev officielt udgivet på tysk i 1580 og oversat til latin 

senere i 1580 af Lukas Osiander (1534-1604). Denne senere kanoniske latinske 

tekstudgave blev revideret under Chemnitz og udgivet i 1584-udgaven af (FC).  

 

4.1.1 Lærestridigheder 
I 1555-1560 forestod den såkaldte synergistiske strid, mellem gnesiolutheranere, 

arvtagere af Luther, og de synergistiske philippister, disciple af Philipp Melancthon 

(1497-1560). Alle havde i sin tid underskrevet (CA), så der var tale om en intern 

                                                           

2 De tre oldkirkelige bekendelser er: Den Apostolske Trosbekendelse (ca. 200), den Nicænske 
Trosbekendelse (381), den Athanasianske Trosbekendelse (500-700-tallet). De syv lutherske 
bekendelser er: Den Augsburgske Bekendelse, (CA), (1530), Den Augsburgske Apologi (1531), De 
Schmalkaldiske Artikler (1536), Traktaten om pavens magt (1537), Den Lille Katekismus (1529), 
Den Store Katekismus (1529), Konkordieformlen (1577). 
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luthersk strid. Melanchthon og hans efterfølgere havde foruden Helligånden og 

Guds ord også nævnt menneskets ikke-modsættende vilje, som årsag til menneskets 

frelse. Dette blev imødegået af skarp polemik fra gnesiolutheranerne og mindre 

radikalt af (FC), som understregede det faldne menneskets totale syndefordærv, 

trælbundne vilje og Guds monergistiske frelsevirke.  I opgør med synergistiske 

tendenser havnede nogle lutheranere nærmest i en dobbelt prædestinationslære. 

Dette førte dog ikke til nogen officiel lærestrid. (FC XI) er derfor væsentligst 

medtaget for at undgå og forebygge fremtidige lærestridigheder (McCain 2006, 

467; Ep XI,1). 

 

4.2 Analyse af (FC XI) med inddragelse af (FC II)3 
4.2.1 Forudviden og forudbestemmelse 

En helt fundamental distinktion, for forståelsen af forudbestemmelseslæren, 

indføres mellem Guds evige forudviden og den evige udvælgelse. Guds forudviden 

betegner, at han forud ser og kender (praevidit et praescit) alle hændelser, førend 

de sker eller indtræffer, og samtidig dækker Guds forudviden både over onde 

(malas) såvel som gode (bonas). Gud har åbenbaret sig i tiden, samtidig med at han 

på en måde står uden for tiden. For Gud er ingen hændelser fortidige, eller 

fremtidige, men derimod åbenbare og nutidige (praesentia). Forudviden er ikke 

kausativ i den forstand, at den forårsager det onde. Men den er heller ikke rent 

passivt viden, fordi den sætter en grænse for det onde, og bruger det i Guds gode 

viljes tjeneste (SD XI,4-7).4 

Guds evige udvælgelse omhandler alene Guds Sønner (filios Dei), som er udvalgt 

(electi) og ordineret (ordinati) til evigt liv førend verdens grundvolde (mundi 

fundamenta) blev lagt (SD XI,5).5 (SD XI,9) afviser, at udvælgelsen blot betegner, 

                                                           
3 (FC II) forfægter menneskets totale depravation og trælbundne vilje, hvorved individet udvælges 
og frelses alene i kraft af Guds nåde (sola gratia). Men samtidig understreges i (FC XI), at Gud 
ønsker at frelse alle mennesker (gratia universalis). Jf. (Bente 2005, 410) har kritikere fremført, at 
(FC XI) og (FC II) derved modsiger hinanden. Selvom sola gratia og gratia universalis kan synes 
at være uforenelige, er de dog begge uopgivelige for konfessionel lutherdom, og analysen af (FC 
XI) vil derfor inddrage (FC II). (Söderlund 1983, 13) finder dog heller ikke en sådan læremæssig 
modsætning i mellem dem. 
4 Modsat den senere ortodoksi ses i (FC), at ”Praescientia und Providentia sind hier noch nicht 
geschieden” (Schlink 1946, 391).  
5 Denne markante terminologiske forskel til Luther diskuteres i afsnit 6.  
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at Gud forud for verdens grundlæggelse forudså, hvem som har troen til enden, og 

hvem som ikke har, og derigennem forudbestemte til frelse hhv. fortabelse. 

   

4.2.2 Udvælgelsens to årsager  

Gennem Kristi lydighed, død og opstandelse forsonede og genløste han hele 

menneskeslægten (humanus genus) med Gud (SD XI,15), og Gud ønsker, at alle 

mennesker (omnes homines) skal nå til omvendelse og evig frelse (SD II,49).6 

Det afvises, at der foruden Kristi fortjeneste (meritum) og Faderens nådige vilje 

(benigna voluntas) og barmhjertighed (misericordia) skulle være en tredje 

virkeårsag (causa) til Guds evige udvælgelse (SD XI,88), pga. hvilken Gud 

udvalgte og forudbestemte individer til evigt liv, som f.eks. gudsfrygt eller dyder.  

Disse to virkeårsager7 til udvælgelsen betegnes i systematikken hhv. causa 

principalis externa (meritum Christi) og causa principalis interna (beneplacitum 

Dei). Herved angives, at kun Guds gode vilje var årsagen i Gud selv til hans 

udvælgelse og kun Kristi gerning var den ydre, dvs. udenfor Gud liggende, årsag til 

udvælgelsen.8  

I udvælgelsen ser og kender Gud ikke kun forud de udvalgtes frelse (electorum 

salutem). Men Guds vilje (voluntas) og velbehag (beneplacitum) i Kristus (in 

Christo) udvælger fra evighed af individer, og udvælgelsen er derved årsag til deres 

frelse. (SD XI,8)   

                                                           
6 Lutherske sedes doctrinae for denne universalisme er Joh 3,16; 1 Tim 2,4; Rom 11,32; ApG 
17,30.31; Tit 2,11; 2 Pet 3,9; Ez 18,23.32;33,11 (Schmid 1979, 183). 
7 Ifølge den firefoldige aristoteliske årsagsforståelse er virkeårsagen (causa efficiens) ”… det, der 
bevirker, at noget frembringes” (Lübcke 1983, 69). Smeden, som bearbejder bronzen til en 
bronzestaue er her en virkeårsag. Bronze til bronzestatuen betegnes den materielle årsag (causa 
materialis), dvs. stof, hvoraf noget bliver til. Den formeller årsag (causa formalis) er den struktur, 
form eller mønster, som et materiale rummer, her bronzen som formes til ligne en bronzestaue.  
Formålsårsagen (causa finalis) er den hensigt eller formål med en handling, som sundhed er årsagen 
til at gå en tur. Inden for causa efficiens indføres en skelnen mellem den instrumentelle årsag (causa 
instrumentalis) og den oprindelige eller primære årsag (causa principalis), hvor instrumentelle 
årsager ”er de årsager, der benytte af causa principalis til at frembringe virkningen med” (Lübcke 
1983, 69).   
8 Ved at betragte Kristi fortjeneste eller fremtidige soningsgerning fra evighed af (intuitus meritum 
Christi) blev Guds nådige udvælgelsesbeslutning ikke forhindret af hans ubøjelige retfærdighed og 
had til synden. Udvælgelsen fra evighed af sker derfor i Kristus, dvs. på baggrund af og gennem 
Kristi soningsværk, og i tiden kaldes, retfærdiggøres og herliggøres de udvalgte som virkeliggørelse 
af denne evige udvælgelse i Kristus. (Hoenecke 1990, 17f). Kristi fortjeneste kaldes derfor også en 
fortjenstfuld årsag (causa meritoria) til udvælgelsen, hvorved forstås, at den bidrager med at ”… 
rendering the effect worthy of taking place” (Muller 1984, 63). 
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Udvælgelsen må og skal alene betragtes i og ikke uden for Kristus (SD XI,65-68), 

hvorfor han betegnes livets bog.9 I Kristus frelste Gud de troende førend verdens 

grundlæggelse af nåde efter sin gode viljes beslutning (secundum voluntatis sua 

propositium) (SD XI,87). 

 

4.2.3 Partikulær udvælgelse 

Den evige udvælgelse, udfoldet bl.a. i (SD XI,14-22), er ikke et indholdsløst, 

generelt (in genere) princip, men omhandler derimod alle og enhver (omnes et 

singulas) af de udvalgte personer (personas electorum), som frelses gennem Kristus 

(SD XI,23). Dem, som Gud har udvalgt (elegit), kaldet og retfærdiggjort, vil han 

herliggøre i sand kærlighed ved at styrke og beskytte dem og endelig frelse og 

herliggøre dem. (SD XI,19-22).  Hvis individet lytter opmærksomt og seriøst til 

ordets forkyndelse, hvor det tilbydes (offerentur) og tildeles (distribuentur) Kristi 

fortjeneste og velgerninger, så vil Gud være til stede med sin nåde og lade en gnist 

af tro (scintillilula fidei) opstå i den bodfærdige synder. En tro som intet menneske 

kan tage imod eller give ved egne kræfter (SD XI,16; SD II,50;54f).10 

 

Den generelle frelsevilje (gratia universalis), universelle forsoning samt effektive 

nådemidler men også partikulære udvælgelse11, omhandlende de individer, som 

Gud har forudset (praescivit) og udvalgt til frelse (ad salutem elegit) skal forstås 

sammen og må ikke adskilles. For om end Gud ønsker at frelse alle, er det dog ikke 

alle, som er udvalgt. Guds evige beslutning er, at dem, og kun dem, som i sand bod 

modtager Kristus gennem virkelig tro vil blive retfærdiggjort, og at Gud vil 

modtage dem i nåde, give dem sønnekår og gøre dem til arvinger af evigt liv (SD 

                                                           
9 At (FC XI,66) betegner Kristus for livets bog understreger, at udvælgelsen sker alene i og gennem 
Kristus. Samtidig fastholder luthersk tradition, at livets bog udgøres af de udvalgte til frelse, hvis 
navn ikke kan slettes. 
10 Ifølge (Söderlund 1983, 29) bibeholder FC herved potentielle anknytningspunkter til den senere 
tradition til at forklare, hvorfor én omvendes og ikke en anden. Ud fra (CA 18) bevarer det faldne 
individ en libertas in externis, en frihed til at søge ordet og nådemidlerne. De, der ikke omvendes, 
foragter nådemidlerne, hvorimod de omvendte tager imod dem. Dette føres dog ikke rationelt 
igennem, fordi FC samtidig hævder, at en ikke-omvendt ikke af egen vilje kan ønske dette ej heller 
rettelig benytte dem uden Helligåndens virke.  Chemnitz understreger derimod andetsteds ”… daß 
durch resistentia die Bekehrung  verhindert wird, daß aber der assensus eine Gabe des Geistes ist” 
(Söderlund 1983, 40). 
11 Udvælgelsens partikularisme underbygges ud fra Rom 9,18; Ordsp 1,26; Luk 18,7.8; ApG -13,48; 
Ef 1,4; Matt 22,14; Mark 13,20; 2 Tim 2,10; Rom 8,33 (Hoenecke 1990, 8;14) 
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XI,18). Men kan individet så ikke blot vælge at vende sig til Gud, eller i det mindste 

ønske at blive et Guds barn?  

 

4.2.4 Omvendelsens årsager  

Mennesket skabtes med det formål at være fri og handle godt. Viljen til dette blev 

perverteret og fordrejet ved synden, og intet menneske kan hverken forberede sig 

til Guds nåde, eller ved egen kraft tage imod den (SD II,7). Et ikke-genfødt 

menneskes vilje er ikke kun vendt bort fra Gud, men er derimod fjendtlig (inimica) 

mod Gud, og ønsker kun de ting som er onde og imod Gud (Ep II,3; SD II,5;7;17).12  

I (Ep II,19) fremhæves det, at der i omvendelsen kun forekommer to virkeårsager 

(causae efficientes), nemlig Helligånden og Guds ord, som er Helligåndens 

instrument (instrumentum spiritus sancti), til at virke omvendelsen i individet. 

Ordets hørelse er derfor nødvendig i omvendelsen, men at individet tror ordet og 

tager imod det i tro, skyldes alene Helligånden. Det ikke-genfødte menneskes vilje 

er derfor ikke en tredje virkeårsag i omvendelsen (SD II,90) og bidrager ikke med 

noget positivt i selve omvendelsen, men er derimod rent passivt (pure passive) i de 

øjeblikke, hvor Guds aktive handlen vækker og omvender individet gennem 

nådemidlerne (SD II,89; Ep II,18). 13  Helligånden tvinger ikke et individ til 

omvendelse. I stedet gør Gud uvillige til villige og tager bolig i den villige (Ep 

II,15). Denne omvendelse sker ved at Helligånden er til stede ved ordet og åbner 

                                                           
12  (SD II,44) bifalder Luthers forståelse i De servo arbitrio omkring menneskets slavebundethed og 
omkring Guds absolutte nødvendighed (absoluta necessitas), som Luther beskrev på en, for (SD 
II,44) at betragte, lødig (pia) og uovertruffen (invictam) måde, hvor Luther tilråder den troende at 
søge Guds åbenbarede vilje i Kristus og holde sig fra hans skjulte vilje. (SD II) går dog ikke nærmere 
ind på, hvori man er enig med Luther i denne nødvendighedsterm, så inddragelsen virker lidt abrupt 
og uafsluttet. Samtidig citeres De servo arbitrio ikke i (SD XI), hvorfor spørgsmålet om 
overensstemmelse med Luther i forbindelse med forudbestemmelseslæren er svært at afklare. 

13 Melanchthon havde som tredje årsag til omvendelsen angivet den menneskelige vilje. Han 
opfattede viljen som en materiel årsag, der var genstand for Helligåndens som virkeårsag gennem 
den instrumentelle årsag, Guds ord. Den stærke afvisning heraf skyldes, at FC ikke forstår årsag 
(causa), som faktorer, modsat Melanchthon og Aristoteles, der indgår i alle forklaringer (alle 
forklaringer består af årsager), men som virkeårsag (causa efficiens). At indføre en tredje årsag var 
misvisende og kunne misforstås (Kolb 2005, 256). I stedet fastholdes en relativ valgfrihed i de ydre 
ting (externa res), og individet kan derfor vælge at høre og læse i ordet, at gå i kirken og høre en 
prædiken, eller vælge at lade være, selvom han endnu ikke er omvendt (SD II,53). 
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hjertet på individet, så at det lytter opmærksomt til ordet. Derved kan det faldne 

menneske dog alligevel, jf. Luther, siges at rumme en kapacitet (capacitas) til det 

gode, som dog i det ikke-genfødte menneske alene er passiv (passiva) og ikke aktiv 

(non activa), da det kun er ved Helligåndens kraft, at et menneske genfødes (SD 

II,23), og at hans formørkede forstand bliver oplyst og medvillig.  Som følge af 

omvendelsen og genfødselen handler det nye menneske godt uden at være under 

tvang (coercio) (SD II,64). Samtidig er denne synergisme ikke delvis styret af det 

genfødte menneske og delvis af Helligånden.  Den genfødte handler kun godt i det 

omfang og så længe som, han ledes (ducitur), føres (regitur) og styres (gubernatur) 

af Helligånden (SD II, 66). 

 

4.2.5 Herlighedens kar og vredens kar 

Guds universelle frelsevilje realiseres ikke gennem hans almagt, men gennem 

nådemidlerne, Ifølge (SD XI,41) skyldes forkastelsen og derved fortabelsen alene 

menneskers foragt for ordet. Den perverterede menneskelige vilje (perversa 

hominum voluntas), bekæmper Helligånden og hans virke gennem kaldet og ordet, 

som ikke omvender gennem tvang, hvorfor kun få (pauci) er udvalgt, dvs. modtager 

Kristi forløsningshandling i tro.  

Ifølge (SD XI,54) kender Gud forud for verdens grundlæggelse det præcise antal af 

frelste og fortabte. Dette antal står urokkeligt fast. Imidlertid har de bibelske skrifter 

ikke åbenbaret antallet og angivet, hvem eller hvor mange der f.eks. holder ud eller 

falder fra. Alle mennesker er, jf. (SD XI,60) korrumperet af synd og har retteligt 

fortjent Guds vrede og evig fortabelse (aeterna damnationis). Der begås ingen uret 

mod de fortabte, σκεύη ὀργῆς, (vredens kar jf. Rom 9,21ff), fordi de blot modtager 

straffen og lønnen for deres synd og skyld, i og med de, tilskyndet af djævelen, 

modsætter sig og foragter Guds nådemidler. I stedet skal den troende højagte og 

lovprise Gud for hans ufortjente, overstrømmende nåde over σκεύη ἐλέους 

(barmhjertighedens kar i Rom 9,21ff), som er Guds værk (opus Dei). Disse har han 

forud beredt til herlighed, og som han uforskyldt skænker troen og fastholder heri. 

Derimod har han passivt båret over med verdens kar. Dels for at udsætte sin vrede, 

men samtidig også for at bevare muligheden for, at nogle af disse fortabte, jf. (SD 

XI,82), ved Guds kraft kan blive til herlighedskar.  
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Guds domme anses for velfortjente straffe for synd. Til spørgsmålet om, hvorfor 

Gud giver sin Ånd til et sted og fjerner den fra et andet sted, og hvorfor én forhærdes 

og prisgives, hvorimod et andet faldent individ omvendes igen, fremhæves i (SD 

XI,58) den bestemte grænse, som sættes i Rom 11,33-36, for den menneskelige 

fornuft og søgen efter svar.14  

 

 

5 Den lutherske ortodoksi 
I dette afsnit inddeles ortodoksien i perioder, hvorefter dens forudbestemmelses-

lære analyseres.   

 

5.1 Periodisering 

Ortodoksien, som konfessionel bevægelse, strækker fra (FC) i 1570 til første del af 

1700-tallet med David Hollatz (1648-1713) og Valentin Löscher (1673-1749), som 

nogle af de toneangivende i den senere periode. På trods af forskellig terminologi, 

polemiske vinklinger og tids- og kontekstafhængige diskussioner, stod solus 

Christus, sola gratia og soli Deo gloria som uopgivelige sandheder for 

ortodoksien15 (Preus 1970, 405). Den lutherske ortodoksi kan, ud fra (Preus 1970, 

44ff), inddeles i tre oveordnede perioder16, hvoraf den første betegnes:  

 

Ortodoksiens guldalder (1570 til andet årti af 1600 tallet). I forlængelse af (FC)’s 

færdiggørelse forestod, ikke mindst af forfatterne af (FC), et stort teologisk arbejde 

karakteriseret af ”… a confident, aggressive spirit and a creative approach to 

theological issues” (Preus 1970, 45). Dogmatikken opfattedes som en del af 

                                                           
14 (FC XI) sondrer, modsat Luther, ikke eksplicit mellem den skjulte og den åbenbarede Gud ”… 
but it operates with the concept” (Kolb 2005, 267). I forlængelse heraf gav Chemnitz i en prædiken 
som forklaring på, hvorfor Judas ikke troede, når troen var Guds gave, alene ”… mit dem Hinweis 
auf Gottes Verborgenheit” (Söderlund 1983, 40) 
15 Flere nyere forskere, har hævdet ortodoksiens ikke-monergistiske karakter. ”Durch die Lehre von 
der praedestinatio ex praevisa fide soll der Synergismus Eingang in die lutherische Theologie 
gefunden haben” (Söderlund 1983, 9). (Söderlund 1983, 72) afviser dog, at den ortodokse 
forudbestemmelseslære nødvendigvis er synergistisk. Ortodoksien prætenderer derimod at være 
genuin luthersk og monergistisk, hvilket også vil fremgå af opgaven.  
16 Synergistiske fraktioner og tænkere, som bl.a. Georg Calixtus (1586-1656) behandles ikke. 
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eksegesen, en metodologisk hjælpedisciplin til indsamling og oplistning af bibelske 

udsagn om vigtige doktrinære spørgsmål. 

  

Højortodoksien forløb gennem trediveårskrigen (1618-1648). Perioden 

frembragte ingen metodologiske fremskridt og var heller ikke så produktiv som 

perioden før. Man bestræbte sig på enhed og kohærens i doktrinære spørgsmål, bl.a. 

for at kunne positionere sig i forhold til reformerte og romersk-katolske teologiske 

systemer. Den praktiske, livsorienterede dimension af læren nedtonedes. I stedet 

blev filosofien prioriteret som en nødvendig og metodologisk gavnlig 

hjælpedisciplin, og man kunne nu finde ”Aristotelian terminology making its way 

into Lutheran dogmatics” (Preus 1970, 45). Heriblandt den fire-foldige 

aristotelianske kausalitetsforståelse, som Johann Gerhard (1582-1637) benyttede 

sig af. 

 

Ortodoksiens sølvalder forestod fra afslutning af trediveårskrigen til første del af 

1700-tallet og karakteriseredes af originalitet og systemudviklinger. Foruden større 

eksakthed og begrebsafklaringer blev dogmatikken i denne periode ”… more 

chopped up, more rigidly arranged than formely” (Preus 1970, 46).     

 

5.2 Forsynslære  

I dette afsnit analyseres udvælgelsesforståelsen ud fra (Schmid 1979)’s 

systematiske oversigt og ud fra en ortodoks tænker fra den tidlige og sene periode, 

hhv. Gerhard og Hollatz. Det antages, at der er en gennemgående læremæssig 

overensstemmelse i ortodoksien. Indledningsvist behandles den ortodokse 

forsynsforståelse. 

 

5.2.1 Opretholdelse og forudviden 

Den bibelske Gud skabte ikke blot verdenen, men opretholder og virker i den. Guds 

opretholdelse (conservatio) betegnes derfor også for vedvarende skabelse (creatio 

continuata).  Forud for Guds virke i verden går en intuitiv momentan forudviden 

(praevisio vel praescentia) omkring de ting ”… auf das sich seine Fürsorge 

erstrecken soll, und ein Entschluß …, dies Fürsorge zu üben” (Schmid 1979, 124). 
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Ifølge denne forudviden ser Gud fortiden, nutiden og fremtiden ”… mit einem Male 

gleichsam wie in einem Spiegel” (Schmid 1979, 125).17 

 

5.2.2 Guds medvirken og menneskets frihed 

Gud tager samtidig del i og virker med i alt, som sker i verden. Fra Johannes Andreas 

Quenstedt (1617-88) indføres således concursus som den tredje del af Guds forsyn. 

Hos tidligere ortodokse som Gerhard er den blot blevet underforstået (Schmid 1979, 

126). Derved står det klart, at ”… jede einzelne Wirknung, Veränderung oder 

Handlung in der Welt nur durch den Einfluß Gottes zustande kommt” (Schmid 

1979, 121). Imidlertid følger der ikke heraf en pankausalisme, fordi Gud har 

udstyret kognitive individer med vilje og handlemuligheder (Schmid 1979, 121). 

Ortodoksien bifalder enstemmigt syndefaldets historicitet, og at den har bevirket en 

“… große Veränderung in dem Menschen” (Schmid 1979, 175). Nærmere bestemt 

har mennesket efter faldet (post lapsum) mistet friheden til at vælge mellem godt 

og ondt og er fjendtligt indstillet mod Guds Ånd. Derimod ”… ist der neue Mensch 

im Christen feindlich gegen das Böse” (Söderlund 1983, 80). Om end det genfødte 

liv er et liv i en vedvarende omvendelse, hævder ortodoksien, at overgangen fra 

vredens tilstand til nådens tilstand er øjeblikkelig. ”In einem Augenblick geschieht 

es aber, daß der Mensch vom homo non conversus zum homo conversus wird” 

(Söderlund 1983, 81). 

Det faldne menneske bibeholder dog en frihed til at udøve borgerlig retfærdighed, 

dvs. angående de ydre, ikke-åndelige ting (in rebus externis). Den åndelige 

hjælpeløshed hindrer derfor ikke, at individet kan opsøge ordet og lære omkring 

det. Intet menneske kan af sig selv modtage ordet og troen, men hvor nogle blot 

                                                           
17 Guds forudviden tvinger ikke en absolut nødvendighed frem i tingene, men Gud har nedlagt en 
vis frihed i skabningen. (Gerhard 2013, 59) betegner den nødvendighed, som Guds forudviden 
bibringer, nødvendighed af konsekvensen (necessitas consequntiae). Det er en nødvendig sandhed, 
at hvis Gud forudser, at en person vil begå en konkret synd, så vil personen begå den konkrete synd. 
Personen kunne have handlet anderledes, hvorfor personen ikke synder med absolut nødvendighed 
(Muller 1985, 200). Derimod afviser Gerhard nødvendighed af konsekventen (necessitas 
consequentis), som dikterer, at hvis Gud forudser, at personen vil begå en konkret synd, så synder 
personen med absolut nødvendighed. Det kunne ikke tænkes, at personen ikke skulle begå 
handlingen (Muller 1985, 200). 
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foragter ordet og bespotter det, vil andre høre og meditere over det (Gerhard 2013, 

187). 

  

5.2.3 Styrelse 

Guds styrelse (gubernatio) realiseres på en sådan måde, at den menneskelige frihed 

ikke begrænses eller fjernes, hvorfor mange handlinger og hændelser indtræffer ”… 

was nicht geschehen würde, wenn der Freiheit des Meschen nicht ein solcher 

Spielraum gelassen wäre” (Schmid 1979, 122). For at fastholde dette spillerum 

forordner Gud forskellige måder at føre sit formål igennem på, hvorved han ikke 

bliver ophav og årsag til ondskab. Gud tillader mange handlinger, som han afskyr. 

Han kan forhindre handlinger, som strider mod hans formål. Samtidig kan disse 

handlinger målrettes i Guds tjeneste. Og Gud begrænser deres omfang (Schmid 

1979, 122f). 

 

5.3 Forudbestemmelseslæren 
I de følgende seks delafsnit analyseres ortodoksiens forståelse. 

 

5.3.1 Universel frelsevilje og partikularistisk udvælgelse 

Den fortabte menneskehed kan kun frelses gennem Guds gode vilje (benevolentia). 

Fordi Guds i sin alvidenhed fra evighed af har forudset, at mennesket vil falde i 

synd, har han, foruden beslutningen om at skabe verden, også besluttet at forsone 

den fortabte menneskehed (Schmid 1979, 182f). Guds gode frelsevilje konstitueres 

af Faderens velvilje og kærlighed til verden, som, jf. (Schmid 1979, 182), motiverer 

ham til at sende sin Søn for at forsone hele menneskeracen (universum genus 

humanum). For at mennesket kan modtage denne forsoning i sand frelsende tro, har 

Gud besluttet at lade sin Ånd virke effektfuldt gennem ordet og sakramenterne (per 

verbum ac sacramenta) (Hollatz 1971, 2).  

Den generelle nåde eller velvilje (gratia universalis) omfatter hele menneskeheden 

uafhængig af deres trosforhold og betegnes også den forudgående vilje (voluntas 

antecedens), fordi den går forud for eller ikke tager højde for ”… dem Verhalten 

des Menschen zu der dargebotenen Gnade” (Schmid 1979, 183). Samtidig afhænger 

den alene af Guds nådige frie sindelag og ikke af menneskelig fortjenester eller 
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værdighed. Gennem voluntas antecedens åbenbares, at Gud har forordnet og 

tilbyder alle mennesker frelsemidlerne og skænker troen gennem tilstrækkelige og 

effektive midler (per media sufficientia ac efficacia) (Hollatz 1971, 5; 22).  

Af Guds universelle frelsevilje følger hans partikulære vilje, som betegner Guds 

beslutning om at udvælge og frelse de konkrete troende individer, som han, i kraft 

af sin forudviden, ved forholder sig ret til nådemidlerne og fordømme dem, som 

ikke tror. Denne vilje kaldes også den efterfølgende vilje (voluntas consequens), 

fordi “… ihm das göttliche Voraussehen des rechten Verhaltens von seiten des 

Menschen vorangeht” (Schmid 1979, 184). 

 5.3.2 Udvælgelse og forudbestemmelse 
Forudbestemmelsen omhandler de individer, der dør i troen på Kristus, og 

omhandler det råd, beslutning og midler hertil, som Gud har benyttet.18 Den evige 

udvælgelse, som indebærer en adskillelse eller udskillelse, er partikulær og 

forudsætter samtidig ufortjent kærlighed (gratitutia electio) (Gerhard 2013, 131). 

En distinktion mellem udvælgelse og forudbestemmelse, der begge sker fra evighed 

af, kan indføres derved, at “… election concerns the separation of the faithful from 

the faithless but predestination looks to the boundary or terminus, which is eternal 

life” (Gerhard 2013, 135). Forudbestemmelsen omhandler ikke kun nådemidlerne, 

men også hvordan mennesket, gennem Helligåndens virkningsfuldhed, modtager 

dem. Alligevel hævder flere ortodokse, at “[p]redestination along with election 

according to the wording of Scripture are in reality the same thing” (Gerhard 2013, 

135). I det videre betragtes de derfor som synonymer i denne opgave.  

 

5.3.3 Årsager til udvælgelsen 

Den treenige Gud forudså fra evighed af menneskets fald og fordærv. Udvælgelsen 

skyldes hverken forudsete gode gerninger eller tro (praevisione bonorum operum 

vel fidei) (Gerhard 2013, 143).  Kun Guds ufortjente og grænseløse velvilje 

(benevolentia, εὐδοκία) og nåde (gratia) har bevæget Gud i udvælgelsen. Imidlertid 

nødvendiggjorde Guds retfærdighed og vrede over synden Kristi soningsværk, for 

at Gud kunne se i nåde til og opnå fællesskab med mennesker. At Kristus er årsag 

til udvælgelsen (causa electionis) betyder, at Gud i sit udvælgelsesdekret (decretum 

                                                           
18 Dette er dog ikke forudbestemmelse i bredere forstand (latiori) i afsnit 5.3.4. 
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electionis) tog i betragtning eller hensyn til (intuitus) den soning eller fyldestgørelse 

(satisfactio), som Kristus skulle virkeliggøre, og som skulle modtages gennem tro 

(per fidem) (Gerhard 2013, 197).19 Udvælgelsen sker derfor i Kristus (in Christo), 

dvs. gennem (per) og pga. (propter) Kristi fortjeneste, som gribes i tro (fide 

apprehendendum) (Gerhard 2013, 197).  

 

5.3.4 De fire forudbestemmelsesforståelser 

Jf. afsnit 4.2.2 anser (SD XI) kun Guds nåde og Kristi fortjeneste for at være årsager 

til udvælgelsen. I forlængelse heraf kan troen på Kristus forekomme blot at være 

en virkning af udvælgelsen (effectum electionis), at et individ tror, fordi han er 

udvalgt og at forudbestemmelsen udgør målet og de forordnede midler hertil 

(Hollatz 1971, 67). Imidlertid hævder Hollatz, at (SD XI) hermed forstår 

udvælgelsen i den bredere forstand (in latiori sensu), som omhandler alle de ting, 

som er forordnet til frelsen. (Hollatz 971, 40). I denne bredere forstand skal det ikke 

betvivles at ”Fides ejus effectus recte dicatur” (Hollatz 1971, 67). Men ortodoksien 

fra Gerhard og fremefter sondrer mellem forskellige forudbestemmelsesmåder, så 

at det undgås, at troen bliver en virkning af udvælgelsen. 

 

Uegentlig forstand 

Prædestination i uegentlig (abusive) forstand betegner, at Gud vil redde den troende 

og fordømme den ikke-troende. I den bibelske forstand, er prædestination altid 

positiv til frelse. Herved opstår en tredeling.  

 

Bredere forstand 

Den bredere forståelse (sensus latiori) betegner Guds generelle 

forudbestemmelsesdekret eller formål (πρόθεσις). At Gud fra evighed af ønsker at 

frelse ethvert faldent menneske, som bevares i troen til enden (finaliter). Heri 

indbefattes også Kristi forsoning, forordning af universelle frelsemidler, kaldelse 

og retfærdiggørelse (Hollatz 1971, 36-40). 

 

                                                           
19 Det bemærkes, at hvor (SD XI), jf. afsnit 4.2.2, understreger Guds velvilje og Kristi fortjeneste 
som de to eneste årsager til udvælgesen, tilføjer ortodoksien, at Kristi fortjeneste gribes i tro.  
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Snæver forstand 

Forudbestemmelsen i den mere snævre forstand (sensus strictiori) betegner Guds 

beslutning (πρόθεσις), bevæget af Kristi fortjeneste (meritum Christi), om at frelse 

ethvert af de mennesker, som han gennem forudviden (πρόγνωσις, praescentia) ved 

har tro på Kristus til enden (in Christum finaliter), at udskille disse (segregavit) fra 

den fortabte verden (e communi corruptionis massa) og tildele dem den evige frelse 

(Hollatz 1971, 31ff). Guds forudviden af hvem, som forbliver i troen, kommer 

således til logisk set at gå forud for den konkrete forudbestemmelse eller 

udvælgelse. Først kender Gud dem, som vil have tro til enden, derpå, med hensyn 

til denne fides finalis, forudbestemmer han dem til frelse (Hollatz 1971, 84). 

 

Snævreste forstand 

Flere ortodokse opfatter den snævreste forståelse (sensus strictissimo) som den 

egentlige og virkelige forudbestemmelse (προορισμὸς, praedestinatio). Guds 

beslutning består i frelse ethvert af de mennesker, som han i kraft af sin forudviden 

ved, at de dør i troen på Kristus. På baggrund heraf følger den egentlige 

forudbestemmelse til frelse, som er den handling (actus), hvorved Gud virkeligt og 

konkret udvælger (elegit) de partikulære individer fra evighed af, som har troen til 

enden (finaliter) (Hollatz 1971, 33;76).20  

   

5.3.5 Tro og forudbestemmelse 

Ortodoksien bifalder (SD XI)’s tale om Guds velvilje og Kristi fortjeneste som 

årsager til udvælgelsen, men tilføjer at udvælgelsen sker på baggrund af forudset 

tro (ex praevisa fide) eller med hensyn til forudset tro (intuitus fidei) til enden (ad 

finem). Denne tro er ikke en god kvalitet eller handling (qualitas aut actus), men 

alene det modtagelsesinstrument (instrumentum recptivum), som griber om og 

fastholder Kristi fortjeneste (Hollatz 1971, 57;65).  En del af ortodoksien forfægter 

den snævre udvælgelseslære. Gerhard opfatter troen som ”… the effect of God’s 

mercy, because God works faith in us out of pure grace through the Word” (Gerhard 

                                                           
20 Parallelt hermed dekreterer Gud at fordømme syndere som helt til enden afviser Kristi fortjeneste. 
Gud ved fra evighed af, hvem som vedvarende foragter Kristi soningsværk og de universelle 
nådemidler. Som konsekvens heraf følger Guds evige forkastelse og fordømmelse (ἀδοκιμή, 
reprobatio)  (Hollatz 1971, 103). 
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2013, 200). Men heraf følger ikke, at hensyn til tro (intuitus fidei) ikke indgår i 

udvælgelsesdekretet, fordi Kristi fortjeneste, som er årsag til udvælgelse, gribes 

eller tilegnes gennem tro (Gerhard 2013, 200).21 Dette begrunder han med følgende 

syllogisme. Da udvælgelsen sker i Kristus, jf. Ef 1,4, og da individet kun er i Kristus 

ved troen, jf. Ef 3,17, følger at de som tror og forbliver i troen, er udvalgt (Gerhard 

2013, 207). Gerhard afviser, at udvælgelse i egentlig forstand er årsag til troen 

(causa fidei).  Ej heller udvælges individer pga. forudset tro (non propter praevisam 

fidem), som ville gøre troen til en fortjenstfuld årsag (causa meritoria). Men hensyn 

til tro indgår i udvælgelsesdekretet (Gerhard 2013, 214ff).  

Leonhard Hutter (1563-1616), Gerhard og Abraham Calovius (1612-1686) 

fastholder, at troen indtager en passiv rolle i forudbestemmelsen, samt at ”… 

meritum Christi ist die unica causa impulsiva electionis” (Söderlund 1983, 71). 

Herimod opfatter Johanness Musaeus (1613-1681) og Hollatz ikke troen som en 

primær årsag, men som en sekundær årsag (causa externa minus principalis) 

(Hollatz 1971, 56).22 Dermed betones, at der i den ydre primære årsag, Kristi 

fortjeneste, som gribes i tro, nødvendigvis må indgå troen som gribeinstrument. 

Individet frelses derfor ikke pga. tro (propter fidem), hvor troen anskues som 

fortjenstfuld årsag, men derimod gennem tro (per fidem) (Hollatz 1971, 69).23  

Hvor Gerhard lader troen være en del af udvælgelsesdekretet, vil troen ikke indgå i 

den snævreste forståelse, forfægtet bl.a. af Hollatz, men derimod forudsættes den, 

fordi udvælgelsen her sker på baggrund af forudset tro, og troen er derfor heller 

ikke en virkning (effectus) af forudbestemmelsen (Hollatz 1971, 4).24   

 

5.3.6 Troen som årsag og virkning 

Hos ortodoksien forstås forudbestemmelsen ikke som en udvælgelse til tro, men 

derimod som”… eine Erwählung zur ewigen Seligkeit”(Söderlund 1983, 74). Man 

                                                           
21 Aegidius Hunnius (1550-1603) lader som den første ortodokse udvælgelsen afhænge af forudset 
tro (fides praevisa) (Söderlund 1983, 66). 
22 Det saglige indhold i denne forskellige terminologi ”… scheint … nur minimal zu sein” 
(Söderlund 1983, 71). 
23 Ortodoksien forfægter således (SD XI)’s to årsager, redegjort for i afsnit 4.2.4, men mener ikke 
at dette udelukker ”… daß die Erwählung wirklich eine Beachtung des menschlichen Verhaltens 
einschließe” (Söderlund 1983, 18).   
24 Jeg vil i det videre ikke skelne mellem de to snævre forståelsestyper, hvor begge lader 
udvælgelsen ske på baggrund af forudset tro (ex praevisa fide), eller med henblik på forudset tro 
(intuitus fidei).   
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betragter ikke troen som en virkning af udvælgelsen (effectus electionis). Derimod 

ses troen som ”… ein Effekt der Gnade Gottes” (Söderlund 1983, 75). Guds nåde 

er derfor troens causa efficiens. Men kan Guds nåde eller udvælgelsen være 

virkeårsag til troen, samtidig med at troen er årsag til udvælgelsen? På baggrund af 

den aristotelianske årsagsforståelse, som omtales i afsnit 4.2.2, anskuer dele af 

ortodoksien det som meningsfuldt, at ”… die praedestinatio die causa efficiens fidei 

sei, während die fides die causa finalis praedestinationis wäre” (Söderlund 1983, 

76). Som illustrationer heraf kan sundhed opfattes som causa finalis 

(formålsårsagen) til motion, det formål hvormed motionen bedrives, samtidig med 

at motion er causa efficiens til sundhed, det der forårsager sundheden. En bygning 

kan være causa finalis for en arkitekts arbejde, og samtidig arbejdet en causa 

efficiens til bygningen (Söderlund 1983, 77). 

Kristi fortjeneste indgår i udvælgelsen som den fortjenstfulde årsag, og er samtidig 

en virkning af Guds nåde (effectus gratiae Dei). Parallelt hermed kan troen indgå 

som en instrumentel eller sekundær årsag og samtidig være en virkning af Guds 

nåde. I begge tilfælde indgår Guds nådes virkning i udvælgelsen (Söderlund 1983, 

77).  

Men hvorfor Guds nåde antænder troens gnist i et individ og ikke i andet, hvis 

omvendelsen alene er Guds værk og Guds frelsenåde samtidig er universel, 

forbliver i ortodoksien et uafklaret spørgsmål.   
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6 Diskussion 
I de følgende delafsnit diskuteres de væsentlige ligheder og forskelle mellem (FC) 

og den luthersk-ortodokse forudbestemmelseslære med udgangspunkt i analysen i 

afsnit 3-5.  

 
6.1 Forsyn & fortabelsen 

6.1.1 Guds forsyn   

Guds forudviden en evig ufejlbarlig momentan erkendelse af fremtidige hændelser.  

Ifølge Guds forudviden i (SD XI) ved Gud, jf. afsnit 4.2.1, at et menneske går 

fortabt, men forudbestemmer det ikke, og samtidig består forudviden af 

opretholdelse, medvirken og en ledelse ved at sætte faste grænser for ondskab. 

Forsynet hos ortodoksien konstitueres også af disse tre dimensioner. Samtidig er 

forsynsforståelsen mere udviklet end i (FC), men stemmer overens hermed, da 

heller ikke ortodoksien vil gøre Gud til ophav til ondskab. Gud samvirker med alt 

og styrer i alt, og Guds alvirksomhed er ”… eigenlich in der orthodoxen Lehre vom 

concursus miteingeschlossen …” (Söderlund 1983, 26). Samtidig understreges det, 

bl.a. ud fra Sl 5,5, at Gud hader ondskab og synd (Gerhard 2013, 88). Guds skjulte 

domme hører heller ikke til hans egentlige værk (opus proprium) i Kristus og 

evangeliet, men derimod til hans fremmede gerning (opus alinium) (ibid.). Ifølge 

(SD XI,84ff) betragtes Faraos forhærdelse i 2 Mos 4,21 som en straf for 

forudgående synder og egen selvvalgte forhærdelse.   

Hos Luther er verden, jf. afsnit 3.1. gennemsyret af en urokkelig nødvendighed, og 

forsynet betegner Guds altomfattende virke. Gud virker udvælgelsen (electio) og 

forkastelsen (reprobatio) ud fra hans uudgrundelige vilje. Gud tillader ikke blot 

Faraos forhærdelse, men er derimod aktiv heri (Söderlund 1983, 25). 

Både (FC) og ortodoksien fastholder, at forkastelsen ikke skyldes Guds forsyn eller 

forudbestemmelse, men derimod sker på baggrund af forudset vedvarende 

manglende tro (intuitus incredulitatis finalis). Den klare terminologiske forskel 

skyldes måske, at (FC XI) ikke så meget behandler Guds alvirken, som dog jf. afsnit 

4.2.4, bifaldes i (SD II,44), men mere Guds monergistiske udvælgelse til frelse.  
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6.1.2 Voluntas consequens 

Fortabelsen kan i (FC) og ortodoksien indpasses i voluntas consequens, om end 

(FC) ikke eksplicit bruger betegnelsen. Guds voluntas antecedens er, jf. afsnit 5.3.1, 

hans universelle frelsevilje, Hvorimod, som følger af menneskets egen selvvalgte 

forhærdelse, Gud i sin voluntas consequens straffer det ikke-troende menneske med 

fortabelsen. Derved begrænses denne vilje til kun at omhandle fortabelsen ifølge 

(Pieper 1951, 36) og (Honencke 1990, 8f). At Gerhard, jf. afsnit 5.3.4, forfægter 

udvælgelse intuitu fidei og samtidig medindregner udvælgelsen under voluntas 

consequens ”… shows that he and the other Lutherans of his age have deviated from 

the doctrine of the Lutheran Formula of Concord (Art. XI) on this point” (Preus 

1972, 98). Ortodoksien hævdes at opløse (FC XI)’s asymmetriske struktur mellem 

udvælgelse og forkastelse, og i ortodoksien er ”… die Elemente der 

Verstochungslehere … ind die Erwählungslehere hineingearbeitet zu einem 

rationalen System” (Schlink 1946, 393). Hägglund betegner dog ortodoksiens 

forståelse som brudt, jf. afsnit 6.4, dvs. som ikke rationelt gennemført, og så længe 

ortodoksien ikke indoptager en synergistisk omvendelseslære, synes Schlinks 

opfattelse at være noget forenklet 

 

6.2 Udvælgelse 

I afsnit 5.3.4 analyseres ortodoksiens forudbestemmelsesdistinktioner. Ortodoksien 

plæderer for, at (SD XI) udfolder den brede forståelse, hvor udvælgelsen ses som 

et generelt dekret. Herimod fremsætter ortodoksien to snævre forståelser, hvor 

udvælgelsen eller forudbestemmelsen alene omhandler de konkrete individer, som 

Gud vil frelse, fordi han forudser, at de har troen til enden (intuitus fidei finalis). 

Guds beslutning (πρόθεσις), konkretiseret gennem hans forudviden af hvem, der i 

tro modtager nådemidlerne til frelse, kommer således til logisk se at gå forud for 

den konkrete forudbestemmelse eller udvælgelse. 

(SD XI)’s forudbestemmelseslære indbefatter Kristi forsoning, forordning af 

universelle frelsemidler og kaldelse, samt at Gud fra evighed af ønsker at frelse 

ethvert faldent menneske, som bevares i troen til enden (finaliter). Samtidig er det 

ikke kun et generelt dekret, kontra (Hollatz 1971, 36-40) som placerer (SD XI)’s 

lære under den bredere forståelse (sensus latiori) i afsnit 5.3.4. Derimod er den 
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tillige en aktiv forårsagende udvælgelse, som, jf. afsnit 4.2.4, er partikulær og kun 

vedrører de individer, som udvælges til evigt liv. Ifølge (SD XI,54) har Gud 

forudset de udvalgtes tro, men dette bruges i (Hollatz 1971, 57) mod sit formål til 

at understøtte ortodoksiens forståelse af udvælgelse på baggrund af forudset tro. 

Derimod skal (SD XI,54) forstås som, “… daß Got den Glauben vorauswisse, aber 

nicht, daß dadurch die electio bedingt sei” (Schmid 1979, 186).  

 

6.2.1 Udvælgelsens årsager 

Guds gode vilje (εὐδοκία) og Kristi fortjeneste (meritum Christi) bestemmes i afsnit 

4.2.4 som de to eneste årsager til Guds nådige udvælgelse i (SD XI,88). Men dette 

udelukker ifølge Gerhard ikke, at individets tilegnelse af Kristi fortjeneste gennem 

tro tages med i Guds betragtning i udvælgelsen. Gerhard forfægter, jf. afsnit 5.3.5, 

den snævre forudbestemmelsesforståelse, og ifølge ham er der intet i mennesket, 

som kan kaldes en årsag til udvælgelse. Forudset tro er derfor heller ikke en årsag 

til forudbestemmelsen. Selvom individets tilegnelse af Kristi fortjeneste gennem tro 

tages med i udvælgelsen, skyldes troen alene Guds nåde.  Bl.a. Hollatz plæderer i 

afsnit 5.3.5 for, at (FC) ikke eksplicit afviser troen som årsag, hvis den forstås som 

en instrumentel årsag (causa instrumentalis) eller sekundær årsag (causa minus 

principalis externa). 

(FC) synes at opfatte den frelsende tro som et gribeinstrument, der griber om Guds 

nådige udvælgelse gennem ord og sakramenter. Men ud fra (FC) kan troen mere 

præcist betegnes som en virkning eller konsekvens af Guds udvælgelse, som 

tilsvarende er en causa efficiens til troen, ”… die praedestinatio sei eine wirkende 

Ursache dafür, daß der Mensch zum Glauben kommt” (Söderlund 1983, 24). 

Udvægelse i FC er “… nicht nur eine Erwählung zur Seligkeit, sondern zugleich 

eine Erwählung zum Glauben” (Söderlund 1983, 65). (FC) stemmer her overens 

med Chemnitz, som lader Guds beslutning og nåde stå bag udvælgelsen. ”So folget 

auch die Wahl Gottes nicht nach unserm Glauben und Gerechtigkeit, Sondern gehet 

fürher als eine Ursach dessen alles” (Enchiridion i Frank 1865, 336). 
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 6.2.2 Troen som årsag og virkning 

I afsnit 5.3.6 argumenterer ortodoksien for, hvordan troen både går forud for 

udvælgelsen, som en slags årsag, og at den på samme tid anskues som en virkning 

af udvælgelsen eller Guds nåde. Dette realiseres ved at betragte troen som en causa 

finalis til udvælgelsen, samtidig med at Guds nåde eller udvælgelsen er causa 

efficiens til troen. Ligesom sundhed kan være formålsårsagen med motion, kan 

motionen på samme tid være den bevirkende årsag til sundhed. Eller ligesom Kristi 

soningsgerning er en virkning af Guds nåde og samtidig årsag til udvælgelsen, kan 

troen være en virkning af Guds nåde og en årsag til udvælgelsen.  

Jf. afsnit 5.1 gjorde ortodoksien metodologisk brug af de aristoteliske 

kausalitetsforståelser, og man kan hertil spørge, om denne anvendelse ikke gør 

problemstillingen mere uklar. I hvert fald synes argumentationen for, hvordan troen 

på en gang kan være formåls- og virkeårsag til udvælgelsen at virke lidt odiøs og 

til lejligheden opfundet.  Samtidig bestemmes udvælgelsens formål (finis 

electionis) ikke at være troen, men at opnå evigt liv, herliggørelse og frelse (Gerhard 

2013, 144). Der synes således at være en sammenblanding af formålsårsager, som 

samtidig heller ikke forekommer at være uafhængige af hinanden.    

Ortodoksien søger at undgå, at udvælgelsen ubetinget sker ud fra Guds absolutte, 

fordi dette potentielt indebærer et absolut forkastelsesdekret. Imidlertid fastholder 

(FC), i afsnit 4.2.2, at udvælgesen foretages ud fra Guds gode vilje funderet i Kristi 

fortjeneste. Hvorfor så udvælgelsen bliver partikulær, hvis den sker på baggrund af 

en universel forsoning forbliver spændingsfyldt i (FC). Ortodoksien afviser ikke at 

betragte troen som en virkning af udvælgelsen pga. en synergistisk overbevisning. 

Den fastholder, at den frelsende tro virkes og bevares af Guds nåde alene. De 

ortodokse formuleringer skyldes derimod ifølge egen selvopfattelse, ”… daß man 

dem biblischen Sprachgebrauch so nahe wie möglich kommen wollte” (Söderlund 

1983, 79). En overbevisning, som hverken (Söderlund, 1983, 79) eller (Hoenecke 

1990, 38) finder valid.  

  

6.3 Den åbenbarede Gud og skjulte Gud 

Jf. afsnit 3.3 opstiller Luthers nærmest et antinomistisk forhold mellem Deus 

revelatus, som vil alle synderes frelse og hader synd, og mellem Deus absconditus, 
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som forhærder og fordømmer i sit skjulte råd og udvirker eller vil synd og synderens 

død. Hvor Luther, ifølge (Kolb 2005, 303), til tider haver i selvmodsigelser, hævder 

(Ziegler 2011, 75) derimod, at Luthers Gudsbillede ikke kan uniformeres og 

begrebsliggøres, men nødvendigvist må stå med de spændinger, som findes i det 

bibelske materiale.  Uanset hvad, står den åbenbarede Guds objektive forsoning og 

universelle frelsevilje (gratia universalis) som uopgivelige kendsgerninger hos 

Luther.   

I afsnit 4.2.4, bifalder (SD II,44) Luthers advarsel mod at søge Gud i hans skjulte 

majestæt. Derimod er Guds kærlighedsvæsen og vilje åbenbaret og erkendbar i 

Kristus.  Dette istemmer Gerhard, som samtidig forstår Deus absconditus som “… 

incomprehensible, indescribable, beyond our grasp and knowledge” (Gerhard 2007, 

98). Dette er sammenfaldende med Luthers syn på Gud, som, jf. (Ziegler 2011, 69) 

er uforståelig og utilnærmelig i sin skjulte majestæt og som mere dækkende 

beskrives som almægtig og uendelig vis, end kærlig. Jf. afsnit 3.4 hævder (Ziegler 

2011), at (FC) ikke kontradikterer, men derimod uretmæssigt reducerer Luther.  

I spørgsmålet om forholdet mellem guddommelig almagt og forudbestemmelse til 

frelse gælder det i midlertidigt samstemmigt for Luther, FC i afsnit 4.2.2 og 

ortodoksien, at de advarer mod at søge svaret i Guds skjulte råd, men at det derimod 

skal søges i Kristus, som betegnes livets bog. Herved pointeres, at den evige 

udvælgelse til frelse alene sker igennem Kristus og hans soningsgerning, 

hvorigennem de udvalgtes navne står skrevet i livets bog. Mennesket udvælges og 

frelses af nåde alene, mens det går fortabt pga. sin egen synd. Dette gælder både 

(FC) og ortodoksien. Samtidig forfægter de begge menneskets syndighed og viljens 

trælbundethed. Men hvis mennesket så ikke kan andet end at vælge Gud fra, 

hvordan kan det så alene gå fortabt pga. sin manglende tro? Jf. afsnit 4.2.5 henviser 

(SD XI,58) til Guds uransagelige domme og veje. Spørgsmålet om, hvorfor Judas 

ikke troede, når troen var Guds gave, besvarede Chemnitz alene ”… mit dem 

Hinweis auf Gottes Verborgenheit” (Söderlund 1983, 40). 
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6.4 Sola gratia og gratia universalis 

Ifølge Söderlund rummer (FC) en spirende rationaliserende tendens og ortodoksien 

en lidt mere udpræget, i og med de begge understreger nådemidlernes 

virkningsfuldhed, at Gud helt sikkert vil være til stede med sin nåde.  

Overensstemmende hermed hævder Gerhard, at Gud ønsker at virke effektivt 

gennem sit ord til omvendelse, og i at der i skriftens forklaring på, hvorfor ikke flere 

omvendes og frelses, peges på foragt for nådemidlerne (contemtum mediorum) 

(Gerhard 2013, 187).  Jf. afsnit 4.2.4 og 5.2.2 forfægter (FC) og ortodoksien, at det 

faldne menneske bevarer en frihed til at udøve borgerlig retfærdighed og til at 

opsøge og lære omkring ordet. Men samtidig understreger begge parter individets 

åndelige hjælpeløshed og Guds monergistiske omvendelse. Chemnitz forkaster 

enhver spekulation om ”… den Krefften und Vermögen des natürlichen freyen 

Willens in Göttlichen Geistlichen sachen” (Enchiridion i Frank 1865, 340). Hvis 

ikke Gud virker bod og omvendelse i mennesket, bekæmper det Gud.  

Söderlund betegner (FC)’s forståelse en brudt forudbestemmelseslære, dvs. som 

ikke er rationelt gennemført, men som ikke af den grund er forkert eller ufærdig. 

Bestemmelsen er hentet fra (Hägglund 2003c, 293), der betegner den luthersk-

ortodokse forståelse som brudt. Hermed menes asymmetrien i at gøre Guds nåde 

alene til årsag til frelsen, men mennesket syndighed og ondskab årsag til 

forkastelsen. Ortodoksien opstiller to symmetriske dekreter, hvor udvælgelsen 

afhænger af forudset tro og forkastelsen af forudset manglende tro. Herved brydes 

(SD XI)’s asymmetriske forståelse, og den er derfor ikke helt i samme grad brudt.   

Luther, (FC) og ortodoksien er alle monergister. Guds universelle frelsevilje (gratia 

universalis) står i et ufravigeligt og spændingsfyldt forhold til omvendelsen og 

frelsen af nåde alene (sola gratia). Udtrykt omkring Luthers forståelse, men 

samtidig også gældende for (FC) og ortodoksiens kan det derfor rammende 

bemærkes. ”Prædestinationstanken udtrykker en gåde, som er nødvendig for troen, 

ikke en forklaring, som er tilfredsstillende for tanken” (Prenter 1953, 591). 
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7 Konklusion 
Både (FC) og ortodoksien forfægter, jf. afsnit 4.2.4 og 5.2.5, menneskets 

syndefordærv, viljens trælbundethed over for Gud, og individets frihed i ikke-

religiøse anliggender. Gud indstiftede ordet og sakramenterne som virksomme 

nådemidler til at omvende og genføde individet igennem. Både (FC) og ortodoksien 

forfægter universel forsoning og universel frelsevilje. Modsat Luther opfatter de 

ikke Guds forsyn som synonymt med forudbestemmelse. Ortodoksien har et mere 

udviklet begrebsapparatur end (FC). Således skelner ortodoksien, i afsnit 5.2, 

mellem Guds forudviden og forsyn, hvor forsynet konstitueres af opretholdelse, 

medvirken og ledelse. (FC) indpasser, i afsnit 4.2.1, disse funktioner under 

forudviden.  

Begge afviser, i hhv. afsnit 4.2.5 og 5.3.4, en absolut forudbestemmelse til 

fortabelse og fastholder, at forkastelsen ikke skyldes Guds forsyn eller 

forudbestemmelse, men derimod sker på baggrund af forudset vedvarende 

manglende tro (intuitus incredulitatis finalis).  Da et ikke-genfødt menneske ikke 

af egen kraft kan vælge Gud til, men snarere bekæmper Helligånden og forbliver 

passivt i omvendelsen, synes der at være en kontradiktion mellem partikularismen 

i udvælgelsen og universalismen i frelseviljen, som både (FC) og ortodoksien ellers 

forfægter. Men forholdet bør måske mere opfattes som en intenderet mangel på 

logisk konsistens, funderet i den konfessionelle lutherdoms prætention om 

ufravigeligt at være Bibelen tro i alle dens udsagn.  

Jf. afsnit 4.2.3, er årsagerne ifølge (FC) til den evige udvælgelse alene Guds velvilje 

og Kirsti soningshandling. Heri indgår troen som virkning af udvælgelsen, men ikke 

som en forudsætning herfor.  Udvælgelsen er derfor både et generelt dekret, men 

samtidig også en aktiv handlen fra Guds side, hvori den partikulære udvælgelse og 

fastholdelse i tro sker. Herimod forstår ortodoksien, jf. afsnit 5.3.4-5, udvælgelsen, 

som en handling, der sker på baggrund af individets vedvarende tro (intuitus fidei). 

Guds nåde og Kristi fortjeneste opfattes også her som de to eneste virkeårsager, 

men denne fortjeneste må, ifølge ortodoksien, gribes i tro, hvorfor forudset tro 

forudsættes som baggrund for eller som ikke-fortjenstfuld årsag for udvælgelsen. 

Både (FC) og ortodoksien fastholder monergismen, men hvor (FC) opfatter troen 
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som en virkning af Guds udvælgelse, lader ortodoksien troen være en virkning af 

Guds nåde og troen en underordnet årsag til udvælgelsen.   
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