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1.Inledning 

 

Martin Luther var och är en viktig gestalt vars liv har påverkat den moderna historiens 

utveckling sedan 1500-talet. Kanske har vissa som bekantat sig med reformationens skeende 

också inte sällan hört berättelsen om munken Martin Luther som i sitt klosterliv kämpade med 

svåra samvetskval. Redan tidigt är Luthers samvets-och dödsångest en framträdande faktor till 

att han ansluter sig till klosterlivet. Under ett tiotal år fortsätter denna kamp i klostrets avskilda 

tillvaro tills han en dag gör en omvälvande upptäckt. Efter att under en längre tid mediterat över 

Rom 1:17 upptäcker Luther ett nytt perspektiv på Guds rättfärdighet som till slut ger hans 

samvete frid. Från att rättfärdighet till en början handlat om att Gud kräver rättfärdighet av den 

troende får Luther insikten att Gud ger rättfärdighet till den som litar på Gud.  

 

Att denna erfarenhet blev så avgörande kan ses i relief mot den frälsningslära Luther tillägnat 

sig i den intellektuella och religiösa miljö i vilken han befann sig. Inte minst den senare 

skolastiska riktningen, via-moderna kom att spela en avgörande roll som påverkande faktor. 

Redan tidigt under sent 1400-tal och tidig 1500-tal kom denna inriktning att anklagas för att 

vara, pelagiansk, ett begrepp som härstammar från en kyrkostrid mellan Augustinus och 

Pelagius om frågan i vilken utsträckning människan av egen förmåga kan tillägna sig frälsning. 

Augustinus menade att det var helt av hållet Guds verk, dvs Guds nåd, till vilken människan 

inte hade något att bidra. Pelagius menade att gärningar visst hade en avgörande roll i 

människans frälsning. Även inom via-moderna hade gärningar en central betydelse för 

människans frälsning. Om människan gjorde så gott hon kunde av hela sin förmåga ”måste” 

Gud på grund av det förbund Gud upprättat med människan genom Kristi försoningsverk, 

acceptera denna insats som om människan gärningar var tillräckliga även om de inte nådde 

ända fram.1  Här uppstår ett ”samvetsglapp” för Luther. Hur vet jag att jag verkligen har gjort 

något av hela min förmåga för att Gud ska acceptera de moraliskt goda gärningar jag utfört? 

Det är således i mellanrummet, eller glappet, mellan människans försök att helhjärtat lyda Gud 

och Guds accepterande som samvetsångesten uppstår. Luthers rättfärdiggörelselära 

diskvalificerar alla gärningar överhuvudtaget då människan är alltför fördärvad av synden för 

att överhuvudtaget ha något att komma med i form av gärningar som kan verka frälsande. 

Snarare är det vad Jesus i sitt försoningsverk har gjort för människan som är i centrum. En 

                                                 
1 Alister E. McGrath, Reformation Thought: An Introduction, 4th Ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2011), 70-72. 
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kristen människa kan följaktligen tillägna sig frälsning genom att sätt sin tillit till Kristi 

försoningsverk i stället för sina egna gärningar.   

 

Mot denna bakgrund har jag personligen inte förstått den utbredda uppfattningen i Sverige där 

en människosyn baserad på skuld, ångest och ett allmänt dåligt samvete associerats med Luther. 

Lutherforskaren Birgit Stolt har i sin bok Hjärtats och glädjens teolog undersökt den negativa 

Lutherbild som hon menar finns etablerad i Sverige. Inte minst består denna negativa Lutherbild 

i en dyster människosyn där arbetet tycks vara en central faktor. Stolt tar upp uttryck jag själv 

har stött på både i tidigare studier (i minst inom arbets-och organisationspsykologi) och i det 

offentliga samtalet. Exempelvis ordalydelser som att ha ”Luther på axeln” eller en ”Luthersk 

syn på arbete”. Arbetet tycks förknippat med tvång, plikt och lidande.2 Denna syn menar Stolt 

vara en förvanskning av Luther som utifrån sin syn på kallelsen, tron och frälsningens gåva såg 

arbete som något djupt meningsfullt. En källa till glädje och tillfredställelse.3 Vad som slagit 

mig i tidigare studier av Luther är att denna betydligt negativa bild som finns etablerad i Sverige 

inte tycks göra Luther rättvisa. Var det inte just skuld och dåligt samvete som Luther teologi 

skulle avhjälpa? 

 

1.2 Problemformulering 

 

Uppsatsens problemformulering är: Vilken plats och funktion har samvetet i Luthers 

människosyn och hur förstår Luther samvetet och dess funktion i relation till människans 

existentiella villkor samt Gud och människor i ett urval av Luthers egna texter?  

 

1.3 Arbetsfrågor 

 

1: Hur uppfattar Luther samvetet som komponent i sin människosyn och hur är samvetet 

relaterat till andra aspekter av människan inre värld som själen och förnuftet?  

 

2: Finns det historisk-teologiska strömningar som har påverkat de begrepp som Luther använder 

sig av när han diskuterar sin samvets-och människosyn och hur ser dessa ut? 

 

                                                 
2 Birgit Stolt, Luther själv, hjärtats och glädjens teolog (Skellefteå: Artos & Normas Förlag, 2004), 25-28. 
3 Stolt, 31-32, 34-37.  



 5 

3: Vilken roll och funktion har samvetet i relation till tron när det gäller existentiella frågor 

som: lidande, skuld/skam, gott och ont, religiösa övertygelser och den yttersta domen? 

 

4: Finns det i Luthers människo-och samvetssyn skäl för den negativa Lutherbild som Stolt 

menar finns etablerad i Sverige. 

 

1.4 Syfte 

 

Mycket teologisk forskning har behandlat Luthers rättfärdiggörelselära men inte lika mycket 

har skrivits om Luthers syn på samvetet inom ramen för Luthers människosyn. Mitt syfte är att 

med rättfärdiggörelseläran som bakgrund närmare redogöra för hur Luther förklarar samvetet 

som funktion, komponent och syfte hos människan i relation till Gud och andra människor. För 

att få en adekvat förståelse av Luthers samvetssyn krävs även en förklaring till begrepp som har 

sina rötter i tidigare medeltida teologisk-och filosofisk tradition. Utifrån dessa traditioners 

påverkansfaktorer är mitt delsyfte att utifrån Luthers samvetssyn, som också inkorporerar hans 

människosyn, klargöra ifall den negativa bilden av Luther som Stolt menar finnas i Sverige 

verkligen överensstämmer med Luthers egen teologi.   

 

1.5 Metod 

 

Som metod har jag valt att utgå från vad som i hermeneutisk teori kallas den hermeneutiska 

cirkeln. Jag anser det vara ett logiskt metodval då det hjälper hjälper tolkaren att begränsa sitt 

eget inflytande över tolkningsprocessen och finna textens ursprungsbetydelse.  

 

Det grundläggande ramverket i denna teori består i den dialektiska relation som finns mellan 

den aktuella texten och läsaren. En sådan relation inleds med en viss förförståelse hos läsaren. 

Läsaren förstår texten utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskapsnivå för att göra nya 

upptäckter vilka korrigerar läsarens förförståelse och leder denne tillbaka till texten med nya 

perspektiv. Det är en slags pendel mellan ett mikro-och makroperspektiv. Från enskilda delar 

till en totalitetsförståelse för att sedan återvända till textens enskilda delar igen. Ju större 

kunskap vi har om vår förförståelse desto lättare är det att närma sig tingens verkliga natur. 

Frågan är inte huruvida människan befinner sig i den hermeneutiska cirkeln när hon försöker 
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förstå omvärlden utan hur hon ”går in i den” som Jeanrond uttrycker det i sin historisk-

teologiska tolkningsöversikt.4  

 

Att ständigt återkomma för att fördjupa sig i textens betydelse gör att teorin och metodiken blir 

en integrerad process. Bearbetad information fördjupas, tankar bearbetas och nya samband blir 

tydligare i processen. Detta arbetssätt har även jag anammat i min egen arbetsgång. Tidigare 

studier har givit mig som uttolkare en viss förförståelse som behöver balanseras och utmanas 

för att inte tvinga in Luther i ett på förhand givet teologiskt system. Inträffar det så finns det 

risk att studiet går miste om användbart material. Att kritisera min egen förförståelse i mötet 

med Luthers material har varit en viktig faktor i analysen av primärmaterialet. Jag arbetade 

kronologiskt med analysen för att först studera relevanta avsnitt i Luthers föreläsningar över 

Psaltaren, för att sedan ta mig an föreläsningarna över Romarbrevet och sist En kristen 

människas frihet (Von der Freiheit eines Christenmenschen). I studiet av Luthers samvetssyn 

var det viktigt att vid tolkningen av materialet förankra det i dess teologiska sammanhang vilket 

sker i kap 2. Risken blir annars stor att vi anlägger ett psykologiskt i stället för teologiskt 

tolkningsperspektiv. En förförståelse som är logisk med tanke på hur genomsyrad vår samtid 

är av psykologiska begrepp och teorier. Det kan även finnas ett problematiskt 

tolkningsförfarande i den tematiska rubriksättningen som riskerar att hämma textens frihet. Att 

använda moderna uttryck som existentiella frågor är ett sådant exempel. Utifrån ett 

hermeneutiskt tänkande och metod har mitt mål dock varit att så väl som möjlig göra Luther 

förståelig genom att studera honom i sitt sammanhang (utifrån en totalitetsförståelse, historisk 

såväl som teologisk) och i mellan åt försöka beskriva hans tänkande och erfarenhet i nutida 

termer (i moderna psykologiska kategorier tex) för att överbrygga det historiska avståndet 

mellan Luther och nutidsmänniskan. I någon mån kan vi inte förstå begrepp utan att relatera 

dem till vår egna erfarenhet (förförståelse). När det gäller frågor om samvetet blir det än mer 

påtagligt på grund av den allmänmänskliga erfarenheten av det vi kallar samvete, skuld, skam 

och ångest.    

 

Medveten om min egen förförståelse om vad jag själv anser vara en felaktig Lutherbild ville 

jag dock vara öppen för att denna Lutherbild kan visar sig vara relevant. Det visar sig i min 

slutsats där jag understryker att det finns en viss logik bakom den negativa Lutherbildens 

uppkomst då vissa Luthertexter tecknar en mörk bild av människan skild från Gud.  

                                                 
4 Werner G. Jeanrond, Theological Hermeneutics: Development and Significance (London: SCM Press LTD, 

1994), 5, 61-64. 
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Problemet med en hermeneutisk tolkningsmetod är dock att den riskerar att styras av den som 

tolkar. Det finns inte samma välutvecklade säkerhetssystem i form av reliabilitet- och 

validitetskriterier som i exempelvis naturvetenskapliga forskningsmetoder för att forskarens 

förförståelse på ett mer tydligt sätt ska kunna skiljas från själva metoden. Dock går de egna 

slutsatserna alltid att pröva mot andras tolkningar. Om inte några av mina egna slutsatser finns 

belagda i Lutherforskningen i övrigt kan reliabiliteten i studiet ifrågasättas. I min egen studie 

har sekundärlitteraturen (se 1.6) delvis fyllt en sådan funktion.  

 

1.6 Material och avgränsning 

 

Först och främst avgränsas materialet till Luthers egna föreläsningar och teologiska skrifter. 

Jag har valt att begränsa mig till Luthers föreläsningar över Psaltaren (1513–1515), 

Romarbrevet (1515–1516) samt skriften En Kristen Människans Frihet (Von der Freiheit eines 

Christenmenschen) (1520). Dels för att täcka upp runt perioden kring det reformatoriska 

genombrottet som ska finnas här mellan 1513–1520, då samvetet och rättfärdiggörelseläran är 

nära förknippade med varandra.  

 

Psaltaren var, utöver Romarbrevet, enligt Luther en oerhört betydelsefull nyckel i utvecklingen 

av hans teologi om Guds rättfärdighet. För studiet av föreläsningarna över Psaltaren använder 

jag Luther’s Works som är den engelska översättningen av Weimarutgåvan. En 

sammanställning av majoriteten av Luthers verk på tyska påbörjad 1883. Eftersom jag själv inte 

behärskar tyska i någon större utsträckning tycks Luther’s Works vara den bästa källan att tillgå. 

Idealet för den aktuella studien är att studera Luther på hans originalspråk då det sannolikt finns 

en risk för en viss språkförbristning. Fördelen med Luther’s Works är att översättarna med hjälp 

av kommentarer och noter förklarar språkliga dubbeltydigheter som uppstått i översättningen. 

Då både när det gäller tyska eller latin.  

 

Vidare tycks Luthers föreläsning över Romarbrevet ha sin självklara plats i studiet eftersom 

den för Luther är den viktigaste skriften i vilken han menar att evangeliets ljus lyser som 

starkast.5 Även i psaltarföreläsningarna är det tydligt hur påverkad Luther är av Paulus skrifter 

                                                 
5 Timothy Lull and William R. Russel, Martin Luther's Basic Theological Writings, 3 ed. (Minneapolis: Fortress 

Press, 2014), 76.  
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i allmänhet och Romarbrevet i synnerhet när hans väldigt sinnrika allegoriska tolkningar ofta 

färgas av Paulinsk teologi. I studiet av Luthers kommentar över Romarbrevet används även här 

Luther´s Works. 

 

Jag valde också att ta med en teologisk skrift som inte är en direkt bibelkommentar i form av 

skriften En Kristen Människans Frihet (Von der Freiheit eines Christenmenschen) utgiven 

1520, ca 7-8år efter föreläsningarna över Psaltaren och Romarbrevet. Här blir de idéer som han 

utvecklar under åren med föreläsningen över Psaltaren och Romarbrevet systematiserade.  

 

Den största delen av materialet utgörs av Luthers föreläsning över Psaltaren och sedan 

Romarbrevet. Minst utrymme har En Kristen Människas Frihet (Von der Freiheit eines 

Christenmenschen). Dess korta form gör också att den inte är lika representerad som övrigt 

Luther material.  

 

Eftersom majoriteten av Luthertexterna består av bibelkommentarer kommer det vara 

oundvikligt att undvika att inkludera bibeltexter när kontexten kräver detta. Dock är fokus på 

Luther teologiska reflektion och inte på exegetik. Vid bibelhänvisningar används Bibel 2000. 

Tidigt upptäckte jag att Luthers versindelningar ibland kan skilja sig från Bibel 2000. Så också 

översättning och betydelser i vissa sammanhang. Detta noteras för att läsaren själv ska kunna 

hitta eventuella bibeltexter för djupare kontextuell förståelse.   

 

När det gäller angränsande forskning har Michael G. Baylors avhandling Action and Person: 

Conscience in Late Scholasticism and the Young Luther varit viktig för studiets utveckling. 

Främst för att det ger en god överblick över skolastikens olika riktningar. Studiet ger även en 

djuplodande insikt i samvetssynens utveckling under medeltiden. Baylors material används för 

att lägga en grund för vissa filosofiska begrepp Luther använder i nära anslutning till sin 

förståelse av samvetet. Begrepp Luther övertagit från föregångare i den medeltida teologin som 

kräver en närmare förklaring.   

 

Som förankring av min egen upplevelse av den negativa Lutherbilden i Sverige använder jag 

mig av Birgit Stolts forskning. I boken Luther själv, hjärtats och glädjens teolog diskuterar 
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Stolt utdrag från bland annat massmediala källor som bekräftar min tes. Här diskuteras utsagor 

där Luther förknippas med dåligt samvete och en allmänt närvarande upplevelse av skuld. Inte 

sällan i samband med arbetslivet. Här förknippas Luther med hårt slit där nöjen och rekreation 

är uteslutet. Stolt är dock av en helt annan uppfattning och menar att detta är en för Sverige 

unikt negativ bild av Luther som inte finns etablerad i andra länder. Denna bild borde ju av 

logiska skäl även finnas förankrad i Luthers hemland, Tyskland, vilket inte är fallet. Luthers 

syn på arbete på arbete har delvis sina rötter i hans konflikt med klosterväsendet. Luther menade 

att alla arbetsformer var förenade med en kallelse inte enbart att vara munk eller präst. Stolt 

visar på hur Luthers syn på arbetet snarare hade sin grund i glädjen i tron och insikten i arbetets 

meningsfullhet som förvaltare av Guds skapelse och människan som delaktiga medskapare. 

Denna syn kom att förvanskas av svenska teologer (t ex Gustaf Wingren) där detta perspektiv 

tycks försvunnit.6 Stolt vederlägger denna negativa Lutherbild genom att i kap fem och sex 

analysera Luthertexter där han diskuterar predikans roll, tro, bön och hans reflektioner kring 

familjeliv, barn och äktenskap. Här tecknar Stolt ett personligt, varmt, humoristiskt porträtt av 

Luther i motsats till ensidigt negativa svenska Lutherbilden.7 Stolt ger dock inget större 

utrymme åt analyser av kommentarer över specifika bibeltexter. En lucka jag hoppas kunna 

bidra med att fylla i denna studie.  

 

En ytterligare intressant studie som brukar delar av Baylors material är Randal C. Zachmanns: 

The Assurance of Faith: Conscience in the Theology of Martin Luther and John Calvin. Även 

han använder sig av delar av det Luthermaterial jag undersöker men också betydligt mer 

omfattande Luthermaterial som han strukturerar tematiskt. Han studie ger en intressant 

bakgrund till Luthers tänkande utifrån ett helhetsperspektiv. Hans förklaring av samvetets 

avgörande roll i Luthers rättfärdiggörelselära blir en hjälp för läsaren att förstå vad Luther 

sedermera menar när han använder sig av ordet rättfärdiggörelse i samband med samvetet i sitt 

textmaterial.  

 

En ytterligare relevant avhandling är C. A Pierce: Conscience in the New Testament. I sin 

ordstudie redogör Pierce för samvetsbegreppets grekiska ursprung och vidareutveckling från 

en relativt enkel betydelse till en mer komplex förståelse i den medeltida teologins utveckling. 

Likt Baylor så bidrar Pierce insikter med ytterligare hjälp att förstå specifika begrepp som är 

sprungna ur dels den medeltida teologin men också den Paulinska användningen av begreppet. 

                                                 
6 Stolt, 37-42. 
7 Stolt, 25-28.  



 10 

Detta ger en ytterligare nyans i spänningsfältet mellan den medeltida teologins begreppsvärld 

som Luther delvis använder men också kritiserar i förmån för en mer renodlad Paulinsk 

tolkningslins när det gäller förståelsen av samvetet.  

 

1.7 Disposition 

I kapitel 2: En teologihistorisk bakgrund till Martin Luthers samvets- och människosyn, ges en 

teologisk bakgrund till Martin Luthers tänkande. Här beskrivs skolastiken som metod och dess 

två strömningar via-antiqua och via-moderna. I kapitlet diskuteras också ett antal aristoteliska 

begrepp som behöver definieras för att förklara hur samvetets uppfattades inom skolastiken och 

således också i Luthers människosyn när han väl använder dessa begrepp i Luthermaterialet. 

Här behandlas även den frälsningslära Luther kom att bryta med samt hans reformatoriska 

upptäckt och dess relation till samvetet. 

Vidare behandlas samvetsbegreppets historiska utveckling från Paulus till Hieronymus, 

bibelöversättaren vars verk Vulgata kom att bli grunden för skolastisk teologi. Sedan behandlas 

Gabriel Biels förståelse av samvetet mer ingående då Biel var den senmedeltida teolog som 

hade störst inverkan på Luther och stod honom närmast rent historiskt. Här framhävs skillnaden 

mellan samvetet och det s.k synteresis begreppet som läsaren kommer stöta på i de utvalda 

Luthermaterialet. Avsnittet om Gabriel Biel fungerar i kap 2 som ett destillat av hela den 

skolastiska periodens reflektion över samvetsbegreppet.  

 

I kapitel 3: Luthers samvetssyn inom ramen för hans människosyn, behandlas ovanstående 

frågeställningar utifrån det angivna materialet under tematiskt satta rubriker. Inledningsvis 

behandlas det avsnitt som beskriver samvetet som komponent i Luthers människosyn för att 

lägga grund för uppsatsens efterföljande teman. Med komponent menas en inre aspekt av 

människan som vi använder för att beskriva människans olika inre funktioner vilka beskrivits 

mer utförligt i kap 2. Här beskrivs även samvetets roll, funktion och relation till olika objekt 

utanför människan så som Gud, andra människor. Under 3.2 bearbetas även sådana frågor vi 

kallar existentiella frågor, om samvetets roll och funktion i samband med dessa. Frågan om 

kunskap om gott och ont (3.2.1) så också om sanningen och det godas källa: Gud själv (3.2.2), 

om samvetets roll i anknytning till existentiell ångest (3.2.3), samt hur samvetet och lidande 

samverkar för forma en kristen karaktär (3.2.4) Under 3.3 behandlas även samvetets roll och 

funktion hos den troende människan i relation till andras trosövertygelser och i 
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trosgemenskapen. Mitt delsyfte (arbetsfråga 4) kommer inte få ett eget kapitel utan vävs in i 

analysen av relevanta texter i kapitel 3.  

 

I kap 4: Slutsatser, kommer de huvudsakliga slutsatser som analysen av Luthertexterna har 

utmynnat i presenteras. Här analyseras även arbetsfrågorna systematiskt för att klargöra 

samvetets plats och relation till andra aspekter av människans inre värld. Sedan att utröna i 

vilken utsträckning Luthers samvets- och människosyn har påverkats av tidigare historisk-

teologiska strömningar som exempelvis skolastiken. Därnäst analyseras vilken funktion 

samvetet har i samband med olika existentiella frågor. Slutligen diskuteras uppsatsens delsyfte 

om det i de utvalda Luthertexterna finns fog för den negativa Lutherbild som Stolt menar finns 

etablerad i Sverige.  
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Kap 2. En teologihistorisk bakgrund till Martin Luthers samvetssyn 

 

För att förstå de begrepp Luther använder när han diskuterar sin samvetssyn behöver vi se 

närmare på de bakomliggande teologiska och filosofiska strömningar som format hans 

tänkande. En viktig påverkande faktor återfinns i den s.k skolastiska teologin som vi ska se 

närmare på i detta avsnitt.  

 

2.1 Luthers skolastiska påverkan: via-modern och via-antiqua 

McGrath uttrycker det väl när han förklarar skolastiken som begrepp egentligen är allt för 

förenklad på en bred tanketradition. Skolastiken som benämning skapades av humanistiska 

tänkare under 1600-talet, då i förakt för medeltidens tidsperiod som sågs som en menlös 

parantes i jämfört med den grekiska antikens storhetstid. Begreppet skolastiken betecknade ett 

metodiskt sätt att organisera och rationellt förklarar teologiska påståenden och dogmer med 

hjälp av Aristoteles begrepps-värld. Urfadern till skolastikens fusion mellan Aristoteles 

tänkande och teologi var Thomas av Aquino. Skolastikens glansdagar förelåg under 1200-till 

1500-talet. Luther kom med tiden att själv bekämpa den skolastiska teologin som han mötte på 

Universitetet i Wittenberg. Frontstriden riktade Luther främst mot via-moderna-strömningen 

av skolastiken som byggde vidare på den tidigare inriktningen via-antiqua. Via-antiqua främsta 

företrädare var Thomas av Aquino samt Duns Scotus. Båda anammade realismens som filosofi 

i deras syn på verkligheten. Inom realismen uppfattades de synliga existerande tingen vara 

förankrade i en slags osynlig idévärld. Det fanns alltså allomfattande koncept bakom alla tings 

respektive natur.   

 

Via-moderna är en definition som innefattar bland annat nominalistisk filosofi som brukades i 

motsats till via-antiquas realism.  Denna form av skolastik baserade sitt tänkande på William 

av Ockhams, Peter d’ Ailly, Robert Holcot och Gabriel Biel.8 Nominalismen å sin sida var inte 

intresserade av universella kategorier utan fokuserade på själva tingen i sig utan att använda sig 

av allmänna kategorier med rötter i en diffus idévärld.9 

 

                                                 
8 McGrath, 274. 
9 McGrath, 63-65. 
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McGrath menar att via-moderna under 1400-talet och början 1500-talet bör ses som en rörelse 

synonym med nominalismen och som nu blir alltmer utbredd på universitet runt om i Europa 

däribland vid Erfurt och Heidelberg, universitet Luther själv hade nära kontakt med.10  

 

2.2 Frälsningsläran inom via-moderna  

 

Då sambandet mellan samvetet och rättfärdiggörelseläran är så pass nära knutna till varandra i 

Luthers tänkande har vi här skäl att se närmare på den miljö Luther befanns sig i som sedan 

kom att påverka Luthers egna rättfärdiggörelselära. Detta avsnitt ger också en närmare bild av 

den medeltida teologi där vissa specifika begrepp som Luther använder har sina rötter.  

 

Under Luthers tid vid universitetet i Erfurt och hans tid i Augustinerordens klostermiljö i början 

av 1500-talet blir Luther väl bevandrad i via-modernas teologiska och filosofiska riktning. Här 

fördjupar han sig även i William av Ockham, Pierre d’ Ailly och inte minst Gabriel Biel. När 

han väl anländer till universitetet i Wittenberg får han dock inte möjligheten att undervisa 

utifrån via-moderna utan enbart utifrån Thomas av Aquino eller Duns Scotus, dvs, enbart från 

via-antiqua.  Men det fanns dock en utväg. Universitetet tillät vissa aspekter av via-moderna i 

sitt kursutbud genom att erbjuda riktningen via-Gregorii. Namnet kom från Gregorius av Rimini 

som från universitetet i Paris tagit med sig en kritisk hållning gentemot den frälsningslära som 

var central inom via-moderna. Således utsattes Luther tidigt för den teologiska riktning som var 

kritisk mot via-modernas frälsningslära.11 

 

Men hur såg då denna kritiserade frälsningslära ut? McGrath förklarar dess innehålla i termer 

av att man inom via-moderna såg det som att frälsningens möjlighet fanns inuti människan och 

den Augustinska skolan som att frälsningen finns utanför människan.  Via-moderna menade att 

Gud genom sitt löfte om att vara i förbund (stadfäst genom Kristi försoning) med människan 

kunde tillskriva människans ansträngningar mer värde än de egentligen hade inför Gud. Således 

finns det en viss nyans i de pelagianska anklagelserna då de menade att de själva var medvetna 

om att människans gärningar inte i sig själva kunde vara tillräckligt goda för Gud så som 

Pelagius hade uppfattat saken.12 Luther kommer slutligen någon gång mellan 1514-151813 fram 

                                                 
10 McGrath, 68-69. 
11 McGrath, 71. 
12 McGrath, 72-75. 
13 Bernhard Lohse, Martin Luther’s Theology, Its Historical and Systematic Development (Minneapolis: Fortress 

Press, 2011), 85-87. 
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till att rättfärdiggörelse sker genom tro utan gärningar. Hur denna ser ut och varför samvetet är 

så centralt och används på ett unikt sätt hos Luther i relation till just rättfärdiggörelse genom 

tro och ska vi se närmare på i angränsande avsnitt.  

 

2.2.1 Samvetet, rättfärdiggörelsen och frälsningsvisshet i Luthers människosyn 

 

Zachman tar upp samvetets unika roll i Luthers frälsningslära. Han menar att Luthers 

rättfärdiggörelselära bör förstås inom ramen för Augustinus tänkande. Skillnaden var dock att 

Augustinus menade att det främsta tecknet på att Guds nåd verkar i människan som bevis på att 

hon var frälst var att människan nu kunde peka på ett förändrat beteende hos henne själv. För 

Luther bygger frälsningsvissheten på vad Kristus genom sin död och uppståndelse har gjort. 

Där tar Jesus Guds vrede över synden på sig, så också människans synd, för att sedan ge 

människan av sin rättfärdighet och göra henne fri från syndens straff. Med denna rättfärdighet 

ges också den helige Ande som nu förvandlar människans tänkande och viljeinriktning. Men 

denna förändring är inte själva grunden för vissheten att människan är frälst. Förändringen är 

sekundär men bekräftar Guds verk i människan. Zachman menar att detta förändrar synen på 

människan. Om det tidigare var i viljan frälsningsvissheten stod att finna flyttar Luther fokusen 

till samvetet i stället. Nåden som ges genom Kristi försoningsverk blir människan till del genom 

ordet som befriar nu samvetet från att försöka rädda sig genom gärningar för att i stället sätt sin 

tillit till Kristi försoningsverk.14 

 

2.4 Samvetsbegreppets utveckling från Paulus till Gabriel Biel 

För att lägga ytterligare en grund för studiet av Luthers tänkande kan det vara relevant att se 

närmare på de samvetsbegrepp som Luther använder sig av. Dels dess betydelse i Romarbrevet, 

syneidêsis, sedan hur Hieronymus i Vulgata översatt begreppet med de latinska orden 

conscientia och synteresis som gett ursprungsbegreppet en utökad betydelse. 

 

Det grekiska ordet för samvete som Paulus använder i Romarbrevet är syneidêsis. Pierce har i 

sina studier dragit slutsatsen att syneidêsis främst används i sammanhang som vill uttrycka en 

negativ reaktion hos en individ som inser att denna har handlat felaktigt och fruktar gudomliga 

                                                 
 
14 Randall C. Zachmann, The Assurance of Faith: Conscience in the Theology of Martin Luther and John Calvin 

(Minneapolis, Augsburg Fortress, 1993), 1-2. 
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repressalier. Det är inte enbart handlingen som är i fokus när detta ord brukas men också 

samvetet som en inbyggd förmåga i människan. Pierce menar att Paulus sedan förknippar denna 

instinkt med Guds lag och därav också Guds vrede när lagbrott äger rum. Här blir tron för 

Paulus själva vägen bort från ett plågat samvete som fruktar Guds straff. 15 

Dock kommer samvetet som det använts av Paulus få en utökad betydelse i samband med 

kyrkofadern Hieronymus (ca 347-420) översättning av bibeln som pågick under 400-talet. Hans 

översättning som fick namnet Vulgata och blev den översättning som majoriteten av de 

medeltida teologerna brukade. Således har Vulgata till stor grad påverkat den skolastiska 

samvetssynen.16  

I Vulgata sker det något med samvetsbegreppets översättning när det översätts från det grekiska 

ordet syneidêsis. Hieronymus översätter nu syneidêsis med det latinska ordet conscientia. Det 

latinska ordet conscientia hade, istället för grekiskans syneidêsis, en innebörd som betonar 

människans kognitiva uppfattningsförmåga. Conscientia kunde även enligt Baylor ha 

betydelsen av erfarenhet eller iakttagelseförmåga vilket tar begreppet längre bort från Paulus 

bruk av syneidêsis med dess mer hellenistiska, instinktsbaserade rötter.17 Pierce menar att den 

till en början relativt enkla förståelsen förändras till ett mer avancerat, diffusare och mer 

svårdefinierat begrepp.18 

 

Hieronomys kom att ytterligare påverka samvetsbegreppets utveckling och föra in det med 

syneidêsis snarlika ordet synteresis. Ett ord som förekommer i Luthers tänkande om samvetet 

såväl i hans föreläsning över Psaltaren som Romarbrevet.  

 

I Hieronymus kommentar på profeten Hesekiels bok introducerar han synteresis-begreppet i 

samband med en avancerad tolkningskommentar över det besynnerliga väsen som uppenbarar 

sig för profeten i form av fyra olika djurgestalter i bokens första kapitel. Utifrån detta gör 

Hieronymus en trefaldig indelning av människans själ, en indelning tagen från Platon i form av 

själens förnuft, själens emotionella liv och dess begär. En fjärde del ser han i synteresis, vilket 

är avgränsad från, och överordnad själens övriga aspekter för att hålla de emotionella 

spänningarna och begären i schack och överbevisa människan om synd när denna begåtts. 

                                                 
15 C. A Pierce, Conscience in the New Testament (London: SCM-Press Ltd, 1955), 13-18, 31, 108-110.  
16 McGrath, 274.  
17 Michael G. Baylor, Action and Person: Conscience in Late Scholasticism and Young Luther (Leiden: E. J. 

Brill, 1977), 24. 
18 Pierce, 118. 
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Synteresis uppfattas här som en slags gnista människan bär med sig. En kvardröjande närvaro 

från den icke-brutna Guds relationen från paradiset (Genesis kap 1-3). Det är inte helt klart om 

synteresis är synonymt med samvetet i Hieronymus tänkande och hur synteresis skiljer sig eller 

relaterar till andra delar i Hieronymus platonsk påverkade människosyn. Under medeltiden 

kommer samvetet och synteresis bli två separata komponenter med tillhörande funktioner i 

människan. Vad som är relevant är att Hieronymus bidragit till att utveckla den ursprungliga 

Paulinska betydelsen av samvetet till en mer kognitiv funktion och en outsläcklig källa till gott 

och ont. Ett uttryck för människan som skapad till Gud avbild. Dessa betydelser 

vidareutvecklades inom den skolastiska teologin vilket vi ska se närmare på i angränsande 

avsnitt. Då med syftet att förstå Luthers syn på samvetet som komponent i samverkan med 

andra inre aspekter i människan.19 

 

2.4.1 Samvetets utveckling inom skolastisk tankevärld 

 

Under mitten av 1300-talet sker en typ av uppdelning mellan synteresis-begreppet och samvetet 

som tidigare inte uppfattas som separata företeelser. Olika tänkare placerade samvetet i själens 

intellektuella funktioner och andra menade att samvetet var överordnat synteresis. Andra såg 

samvetet som uttryck för själens emotionella aspekt i relation till viljan och dess strävan efter 

det goda. Baylor påpekar att en vanlig förklaring av synteresis bestod i det latinska uttrycket 

potentia habitualis, en slags vane-förmåga förknippad med människans handlande och 

viljeriktning. Oavsett olika åsikter om synteresis definition och plats i respektive teologs 

människosyn så fanns det en allmän samsyn kring att synteresis var en grundläggande aspekt 

av människans väsen och själva roten till samvetet och människans moraliska handlande. 

Synteresis ansågs var ofelbar emedan samvetet är mer formbart av sin omgivning och således 

kan missta sig om vad som är gott och ont.20  

 

2.4.2 Aristotelisk och skolastisk påverkan på Luther: En begreppsförklaring  

Vid närmare studier av Luthers föreläsningar över Psaltaren och Romarbrevet är det inte enbart 

synteresis-begreppet som kan tyckas vara ett främmande begrepp. Läsaren kan även stöta på 

begrepp som förnuft, själsförmågor eller praktisk syllogism. Dessa har inte enbart en biblisk 

förankring utan är djupt färgade av aristoteliskt tankegods. Således är det relevant att se närmare 

                                                 
19 Baylor, 25-27. 
20 Baylor, 28-29. 
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på aristoteliskt språkbruk och kategorier som skolastikerna såväl som Luther använde för att 

förklara synteresis och människans samvete. 

 

Själva grunden för samvetssynen i skolastiken, både den tidigare varianten (Aquino, Ockham) 

och den senare (Biel), spårar Baylor tillbaka till Aristoteles människosyn. Dels Aristoteles 

förståelse av det praktiska förnuftet som är den rationella själens kognitiva funktion. Det 

praktiska förnuftet, som namnet antyder, har sin främsta funktion i att utföra vissa aktiviteter 

inom ramen för viljans själskrafter. Grundläggande för alla människans kognitiva funktioner 

och aktiviteter är fundamentala moraliska sanningar alla människor har att förhålla sig till. 

Samvetet är tillför att tillämpa dessa genom människans rationella slutledningsförmåga. Denna 

slutledningsförmåga kallar Aristoteles för praktisk syllogism. Begreppet syllogism kommer 

från aristoteliskt tänkande och är relaterat till möjligheten att dra just dessa slutsatser utifrån 

vissa på förhand givna premisser i relation till etiska resonemang. I det skolastiska tänkandet är 

det relaterat till förmågan att dra slutsatser i samband med praktiskt handlade kopplad till just 

synteresis som är källan till samvetet.  Baylor menar att denna uppdelning hjälpte skolastikerna 

att förklara och förstå tanken att alla har en slags allmängiltig förståelse om vad som är gott 

respektive ont, även om inte alla i praktiken handlar efter denna fundamentala insikt.21 Ordet 

praktisk syllogism använder sig Luther själv av i samband med att han diskuterar synteresis och 

samvetet nedan (se 3.4). 

 

2.4.3 Gabriel Biel: Ett destillat av skolastisk samvetssyn - distinktionen mellan samvete och 

synteresis 

 

Som vi såg ovan (2.1 och 2.2) så befanns sig Luther i via-moderna kretsar i början av 1500-

talet på universitetet i Erfurt. Inte minst kom Biel att påverka Luther i stor utsträckning. Likaså 

vid sin tid vid Universitetet i Wittenberg som1508 öppnat upp för via-modernas filosofiska 

inriktning. 

 

Gabriel Biel, tillhörande via moderna, verkade som professor vid Tübingenuniversitetet. Han 

kom bland annat att indirekt påverka Luther då en av Luthers lärare i teologi i Erfurt, Johann 

Nathin, studerat under Biel. Baylor menar att Luther troligen hade bäst insikt i Biels teologiska 

                                                 
21 Baylor, 102-103.  
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tänkande av alla företrädare inom via-moderna. Ett faktum som talar för detta var att Biel var 

en måltavla för omfattande kritik från Luthers sida. Eftersom han även var verksam och aktiv 

så nära inpå Luther och samtidigt sammanfattar skolastikens samvetssyn, både via-moderna 

och via-antiqua, så är hans samvetssyn värd att titta närmare på.22 

 

För Biel var synteresis själva grunden för samvetet. Synteresis var något outsläckligt, ett 

beständigt ontologiskt faktum hos människan. Samvetet å sin sida kunde förändras och 

utvecklas beroende på omständigheter och person. Det har inte alltid rätt och ibland försvarar 

det sådant synteresis upplyser om att vara fel. Synteresis är en konstant bas för vägledning 

mellan gott och ont, emedan samvetet är dess mer obeständiga tillämpning. Denna tillämpande 

funktion kallas för praktisk syllogism (se ovan). Genom att nyttja synteresis allmängiltiga 

upplysning om vad som är gott eller ont så tillämpar samvetet synteresis allmänna moraliska 

information på specifika situationer. Synteresis verkar således indirekt genom samvetet, dock 

utan att ha en direkt inverkan på människans viljeriktning.  För Biel är synteresis något som 

återfinns i människans intellekt. Synteresis som ontologiskt begrepp identifierar Biel med det 

som Aristoteles kallade den rationella själen, vilket bör förstås som det som styr människans 

tankeliv. 23 Intellekt och synteresis är således nära förknippade med varandra.  

 

När vi nu har lagt denna grund är vi rustade att se närmare på Luthers bruk av samvetet. Inte 

minst i sin föreläsning över Psaltaren använder Luther en skolastisk eller aristotelisk 

begreppsapparat när han i sina kommentarer berör samvetets plats och funktion i människan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Baylor, 90-91. 
23 Baylor, 96-100. 
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Kap 3. Luthers samvetssyn inom ramen för hans människosyn 

 

Med utgångspunkt i de valda texterna ska vi först under 3.1 se närmare på samvetet som 

komponent i Luthers människosyn och hur samvetet samverkar med andra aspekter av 

människan inre värld som själen, viljan och förnuftet. Sedan samvetets funktion i mötet med 

existentiella frågor och slutligen samvetet och tron som vägledning i den religiösa 

gemenskapen. Eftersom Luther-materialet organiseras tematiskt blandas texter från 

föreläsningarna över Psaltaren, Romarbrevet och skriften En Kristen Människas Frihet under 

varje rubrik. 

 

3.1 Samvetets funktion och komponent i Luthers människosyn  

 

Psalm 4 

Luther driver i sin kommentar över den fjärde psalmen tesen att en sann rättfärdig kristen bör 

leva i tacksamhet, djupt medveten om sin egen brist i starkt beroende av Guds rättfärdighet.24 

 

Rättfärdiggörelsen liknar Luther vid den rustning med vilken en människa rustas för krig. Först 

ges den utsmyckade utrustningen och för att den inte ska rosta igen om rustningen inte brukas, 

sänds krigaren ut i strid för att stärkas och formas så rustningen blir till nytta. Luther menar att 

Gud i sin nåd leder människan in i prövningar av olika slag igenom vilka han visar att han är 

trofast och skapar plats för den prövade människan att kämpa sig igenom. Att Gud gör plats 

(eng: makes room) förklarar Luther i termer av en trefaldig utvidgning eller ökning som sker i 

människan i prövningens kamp. Den trefaldiga ökningen är ingen slump utan har rötter i 

Augustinus människosyn minnet, intellektet och viljan har sin motsvarighet i treenighetens 

väsen i Fadern, Son och Ande.25  

 

Denna utvidgning eller utökning hos människan innebär dels att växa i praktisk kunskap. En 

kunskap som tidigare varit enbart av intellektuellt teoretiserande art blir nu en praktisk 

                                                 
24 Martin Luther, Luther’s Works, 10:1 (Saint Louis: Concordia Publishing House, 1974), 49. 
25 St. Augustine: De Trinitate, The Trinity, Translated and introduced by Edmund Hill, OP. (New York: New 

City Press, 1991), 312-319. 
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verklighet i livet. Denna kunskap kastar också ljus över bibelordet som nu kan förstås på ett än 

djupare sätt än innan prövningens utmaningar. Det är i detta sammanhang Luther nämner att 

synteresis växer i människan. Således tycks det finnas en kombination av Guds tuktan genom 

prövningen, praktisk erfarenhet och tillväxt i kunskap och fördjupad insikt i bibelordet: “Därför 

utvidgar en människa sitt synteresis genom anfäktelser and drar sina praktiska slutsatser på ett 

underbart sätt.” 26 

 

Ser vi till översättarens not till synteresis-begreppet så framhålls att synteresis här står i pluralis. 

En faktor som indikerar att Luther talar om en tvåfaldig synteresis för viljan och människans 

intellekt. Luther kombinerar nu synteresis-begreppet med Augustinus människosyn som 

grundar sig i hans reflektioner kring treenighetsläran. Kunskap och vishet tillskrivs Sonen De 

två andra tillväxtområdena är relaterad till styrka eller uthållighet, som kommer från Fadern, 

själv upphov till styrka och uthållighet inte minst i samband med förföljelse samt en djupare 

kännedom och beroende av trösten och glädjen som finns att tillgå i den helige Ande. Eftersom 

människan är Guds avbild bör logiskt nog finnas en motsvarighet i människan. Då i hennes 

vilja, intellekt och minne. Luther menar att treenigheten således förstorar denna motsvarighet i 

avbilden. Intellektet utvidgas genom kunskapsinhämtande, förståelsen som han menar 

sammanfaller med minnet som är själva själens substans hämtar kraft i nåden emedan viljan 

utvidgas genom trösten från Gud. Det finns även en motsatt riktning som gör att dessa aspekter 

av människan krymper och det sker när människan syndar och av ansättande sorg. 27 

 

I denna psalm blir Luther skolastiska eller aristoteliska tankegods tydliga. För honom är 

samvetet här besläktat med förnuftet och förmågan att dra praktiska slutsatser av intellektuell 

kunskap. Målet är dock en fördjupad relation till Gud genom bibelordet. Samtidigt så gör Luther 

en syntes mellan Aristoteles människosyn och Augustinus teologiska syn på människan vilket 

är intressant. Här bekräftas att Luthers människosyn inte är en filosofisk idé utan snarare hur 

människan med m hela varelse i relation till Gud, genom synteresis som han här menar verkar 

                                                 
26 LW 10:1, 49: “Therefore through tribulation a man enlarges his synteresis and draws his practical conclusions 

in a wonderful manner”. (Egen översättning) 
27 LW 10:1, 50. 
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i både vilja och intellekt. Synteresis-begreppet är här nära besläktat med människan som skapad 

till Guds avbild vilket återkommer hos både Hieronymus och senare medeltida teologer (se 

2.4).  

 

Psalm 11  

I sin betydligt kortare kommentar på psalm 11 diskuterar Luther Guds uppmärksamhet på de 

ogudaktiga och på de rättfärdiga. Luther menar att oavsett om de som i sitt uppror mot Gud inte 

tror att Gud uppmärksamma deras ogudaktiga väg så är Gud ändå djupt medveten om de 

ogudaktigas handlande. En sådan inställning menar Luther vara ett slags självbedrägeri för att 

förtränga den ogudaktiges egentliga insikt att Gud rannsakar även denne. Luther menar 

nämligen att den ogudaktige faktiskt känner av denna verklighet genom synteresis, som ansätter 

den ogudaktige med anklagelser riktade gentemot dennes handlande. Denna funktion är också 

nära förknippad med människans förnuft i sammanhanget. Luther menar att ingen människa är 

så förtappad att denne inte kan erfara förnuftets knorrande och synteresis röst när den 

ogudaktiga människan handlar i motsatt riktning till dessa signaler. Förnuft och synteresis tycks 

båda sammanstråla för att varna människan för att handla omoraliskt.28  

 

Psalm 1 

I sin kommentar över psaltarens första psalm framhåller Luther vikten av att människan 

fördjupar sig i rätt lag, alltså så som Guds vilja uppenbarar sig i bibeln. Många är de som skapar 

lagar efter egna huvuden och sedan uppfyller dessa egenskrivna lagar för att själva kunna känna 

sig nöjda med vad de menar vara en gudomligt sanktionerad insats. Luther menar att den som 

fördjupar sig i Guds sanna vilja, likt den psalmisten beskriver, kommer att få uppleva Andens 

livgivande vatten som i rätt tid skänker insikt och visdom åt den som söker som också uttrycker 

sig i att ens arbete bär frukt. Just begreppet rätt tid är något Luther tar tillvara på i kommentaren 

till vers 3. Att kunna urskilja rätt period för rätt sysselsättning är en gudomlig förmåga. Munken 

i klostret menar Luther varken fördjupar sig i rätt lag, utan skapar sina egna lagar, således 

förmår denne inte att göra rätt sak i rätt tid av just den orsaken. Munkens enda vishetskälla 

består i lydnad. Här finns ingen urskiljande vishet menar Luther. Således uppstår ett slags 

                                                 
28 LW 10:1, 99-101.  
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moment 22 på grund av denna felaktiga utgångspunkt. Detta orsakar att munken aldrig upplever 

sann frihet utan i sitt religiösa arbete hela tiden får leva med ett samvete som sticker honom på 

samma sätt som de tistlar han producerar istället för ett arbete som bär god frukt i rätt tid. I 

stället uppstår tistlar som hela tiden sticker munkens samvete som gör både arbetaren arbetet 

menlöst.29  

 

Vad som är intressant är här är att samvetet tillsammans med Andens verk tycks bli ett filter 

igenom vilka individens handlande passerar. Om dessa handlingar eller arbetets resultat 

ständigt väcker ett dåligt samvete, eller om man så vill aldrig lugnar samvetet, är det ett 

meningslöst arbete. Detta ger en väldigt intressant nyansering av den tidigare nämnda 

Luthersynen där ett arbete utfört under tvång och dåligt samvete associerats med Luther.  

 

Att Luther här ser sin egen tid i klostret är inte en omöjlig slutsats även om han inte uttryckligen 

refererar till sig själv i sammanhanget. Samvetet tycks därför även vara en slags 

kvalitetssäkrande komponent så att människan inte hänger sig åt förgängliga religiösa 

ansträngningar som inte Gud sanktionerat. Kvalitén i arbetet består följaktligen inte av slit och 

självtvång utan att det görs med ett gott samvete.  

 

Psalm 41 

I sin kommentar till psalm 41 och dess tredje vers så menar Luther att uttrycket ”bed of sorrows” 

(Bibel 2000: sjukbädden)30 först och främst är en symbol för samvetet som nu signalerar om 

och överbevisar människan att synd har begåtts. När detta sker äger en emotionell reaktion rum 

i själen. I sammanhanget så består dessa emotioner i en slags sorg. Då inte att personen i fråga 

ägnar sig åt någon slags självömkan. Nej, Luther menar att själva synden är själva objektet för 

denna sorg. Relationen mellan samvete och själen är också intressant då det tycks vara så att 

samvetet kan påverkar huruvida själen befinner sig i ett harmoniskt eller disharmoniskt 

tillstånd. Dessa själsliga upplevelser kan dock regleras, till ett harmoniskt tillstånd genom Guds 

                                                 
29 Luther 10:1, 21: ”It pricks his conscience and renders both work and hand useless at the same time”. 
30 Ps 41:4. 
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nåd eller till ett disharmoniskt tillstånd genom skulden som samvetet överbevisar människan 

om. Detta blir tydligt när Luther förklarar begreppet sorgens bädd: 

 

Sorgens bädd representerar i första hand samvetet som sörjer över sina (hans) 

synder, för det är enbart i samvetet som själen finner sin frid eller plåga genom 

nåd eller skuld. Det är inte sorgen över samvetets sorg. Därför är det en sorgens 

bädd i vilken syndaren tvingas att ligga efter att (hon/han) syndat. Sannerligen det 

borde vara en vilans bädd. Men nu på grund av synden så är det en sorgens bädd, 

för en människa kan inte fly sitt samvete.31 

 

Det är vidare intressant hur Luther i denna kontext beskriver det harmoniska samvetet som det 

yttersta idealet.  

 

Sjukbädden representerar också för Luther insikten om sin egen svaghet och böjelser mot det 

onda i stället för det goda. Denna insikt i sin egen brist och synd menar Luther vara ett straff i 

sig när han säger att: ”Det finns vidare här en medvetenhet om synd och svaghet som är syndens 

straff”32. Lösningen på problemet är en levande tro på Kristus. Ytterligare en intressant notis är 

att Luther menar att den skuld människan kan befrias ifrån genom tron på Kristus är synonym 

med den sorg eller förtvivlan som samvetet tycks orsakat: ”Den (tron) tar bort syndens skuld, 

det vill säga sorgen och hjälper (leder) det svaga mot det goda.”33   

 

Enbart en levande tillit till Kristus kan göra om denna förtvivlans bädd till en fridens bädd där 

människan kan hämta kraft. För enligt Luther finns det: ”inget är starkare än ett tryggt 

samvete.”34  

                                                 
31 Luther 10:1, 191: The bed of sorrow is, in the first place, the conscience grieving over his sins, because it is, in 

the conscience alone that the soul is at ease or troubled, through grace or guilt. It is not sorrow over the sorrow of 

the conscience; therefore it is the bed of sorrow in which the sinner forced to lie after sin. And indeed it should 

be a bed for rest. But now because of sin it is a bed of sorrow, for a man cannot flee his conscience. (Egen 

översättning).  
32 Ibidem: “And so there is here an awareness of sin and weakness, which is the penalty of sin.” (Egen 

översättning). 
33 Ibidem: “It removes the guilt of sin, that is, sorrow, and helps the weakness toward the good.” (Egen 

översättning). 
34 Ibidem: ”Nothing is stronger than a safe conscience.” (Egen översättning). 
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Detta avsnitt ger prov på samvetets centrala betydelse för människan. Dels att det kan ge upphov 

till de största plågor såväl som en djup frid. Samvetet tycks också vara den plats där människan 

får, på vad jag tolkar det som, ett indirekt sätt uppleva syndens straff genom den samvetsplåga 

det medför. Relationen mellan själen och samvetet förtydligas också då dessa samverkar som 

en slags kompass för att människan ska kunna orientera sig i tillvaron där Gud är själva 

riktmärket. Även här ges det prov på att ett dåligt samvete inte är eftersträvansvärt, snarare 

tvärtom. Målet är ett gott samvete igenom tron på Kristus.  

 

Psalm 76 

 I sin kommentar över psalm 76 ger Luther en väldigt avancerad tolkning med flera olika 

stickspår. Bland annat till Jes 9:5. Själva huvudpoängen i stycket är kampen mellan ande och 

kött, det inre livet med människans många onda motiv och uppsåt och det yttre som enbart 

människor uppfattar.  Luther gör här ett tydligt avstamp i Galaterbrevets femte kapitel.35  

 

Luther förklarar hur köttet är som en rövarkula där våra sinnesförmögenheter är själva rövarna 

som hela tiden söker det som är ont. Människan är fast i detta rövarnäste så länge hon lever i 

sin fallna natur. Luther menar också att den kritik Jesus riktade mot det samtida religiösa 

etablissemanget om att de hade gjort templet till ett ”rövarnäste”36 även gäller dem som lever 

efter i köttet idag. Dessa är rövare som genom sitt ständigt våldsamma jagande efter byte skapar 

larm och kalabalik, dock ej från människans perspektiv utan från Guds. 

 

Luther kommer här intressant nog in på hur samvetet tycks signalera förbi den köttsliga, 

ouppmärksamma människan för att nå Gud.  Det är inför Gud samvetet (eller synteresis som 

översättaren påpekar vara ordet som samvete har översatts ifrån) nu görs sig hört och så också 

                                                 
35 Gal: 5:17: ”Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni 

vill”.  
36 Matt 21:13. 
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förnuftet: ”Där ropar samvetet (synteresis) och förnuftet protesterar (mot syndarens handlingar) 

och skapar ljud som låter som larm och tumult i Guds öron”.37  

 

Här blir skillnaden mellan kött och ande tydlig. Andens verk plundrar i all tystlåtenhet köttet 

menar Luther. Från Guds perspektiv är detta en tystlåten process tillskillnad från syndens och 

köttets härjningar som vi såg i citatet ovan. Andens plundringsprocess är dock från människans 

perspektiv allt annat än ett smidigt skeende. Snarare upplevs det som en betydligt kännbar kamp 

(plundringståg) vars resultat dock blir att förnuftet tycks medge att denna stillhet är själva 

idealtillståndet och själen här kommer till ro som ett tryggt barn: ”Förnuftet instämmer med 

detta (tillstånd), och själen är nu lugn, dess gnällande inför Gud har nu upphört. Själens frid och 

tystnad kommer från att den darrar (inför Gud) och en välgörande (andens) plundring (av 

köttet)”38 

 

Utifrån den 76e psalmens smått röriga hermeneutiska sammanhang kan vi dra slutsatsen att 

även här samverkar förnuft och samvete. Samvetet ropar till Gud och förnuftet instämmer med 

sina protester när människan följer sin onda natur. Samvetet och förnuftet samverkar genom att 

skicka signaler såväl till Gud som till människan som söker att ta sig ur detta disharmoniska 

tillstånd. Själen liksom ”gnäller” inför Gud. Om detta är ett uttryck för en faktisk funktion som 

själen har eller uttryck för den bild Luther använder av ett lugnat barn är lite osäkert. Vad som 

tycks tydligt är att samvetet och förnuftet samverkar samt att själen även den är en plats för 

emotionella upplevelsen av samvetets ångest. Även här framhålls samvetsfriden som det ideala 

tillståndet.  

 

Rom 14 

Nu ska vi hoppa några år framåt i tiden för att se närmare på hur samvetet relaterar till 

människans intellektuella förmågor. 

                                                 
37 Martin Luther, Luther’s Works 11:1 (Saint Louis: Concordia Publishing House, 1976), 8: “There the 

conscience (synteresis) cries out and reason objects and stirs up clamor and tumult in the ears of God.” (Egen 

översättning). 
38 Ibidem. ”For reason agrees with this, and the soul is pacified, and thus its grumblings before God come to a 

stop(…) This, then, is the quiet and peace of the soul which arises from trembling and a beneficial plundering.”  
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Luther diskuterar vidare förnuftets roll som helhet i sin utläggning av Rom 14:5. Här betonar 

Luther vikten av att vara övertygad i sitt eget ”sinne” (mind) när det gäller den egna 

trosövertygelsen. Att vara övertygad i sitt sinne är förknippat med samvetets funktion i detta 

avsnitt. Eftersom Paulus i sammanhanget försöker ena olika parter med olika uppfattningar om 

vad som är tillåtet att äta så bör varje part själv vara övertygad i sin intellektuella reflektion (här 

nämns tre aspekter av människans intellekt: mind, thinking, conscience) och övertygelse såväl 

som i sitt samvete så att inte den som har en svag tro blir kränkt av en annans övertygelse.39 

Även här samarbetar förnuftet i någon mån med samvetet. De tycks till viss del gå in i vart 

annat.  

 

En Kristen Människas Frihet (Von der Freiheit eines Christenmenschen) 

Ser vi till hans skrift En Kristen Människas Frihet som publicerades ca 4-5 år efter 

föreläsningsperioden över Romarbrevet, så finns det en intressant notis gällande förnuftet i 

skriftens slutplädering. Luther menar med en viss sarkastisk underton att det så kallade 

”naturliga förnuftet” av naturen har en inneboende ”vidskeplighet” som gör att människan 

liksom är fast i sin övertygelse att rättfärdighet kommer utav en viss motprestation. Om han här 

gör en mindre ordlek med betydelsen att det naturliga förnuftet är oförnuftigt, dvs vidskepligt i 

motsats till förnuftigt är svårt att säga. I vilket fall är tron är inget som kommer av naturen utan 

måste ges av Gud till människan då människan själv inte når denna insikt. Förnuftet är således 

inte av mycket nytta utan tron eller samvetet.  

 

Psalm 77 

Går vi åter tillbaka till Luthers föreläsning över Psaltaren ser vi hur hans allegoriska 

tolkningsmetod med kristologiskt centrum blir tydlig i hans kommentar över första versen i 

Psalm 77. Här visar han hur Jesu död och uppståndelse finns representerad i Israels folks 

befrielse från Egypten. Folkets rop om befrielse från slaveriet blir en bild för den nedtyngda 

syndaren vars samvete plågas av upplevelsen att vara ofri, styrd av sina onda impulser och 

under djävulens inflytande.40 

 

                                                 
39 Martin Luther, Luther´s Works, 25:1(Saint Louis: Concordia Publishing House, 1972), 499.  
40 LW 11:1, 18. 
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Luther följer sedan schematiskt hur de olika verserna i psalmen motsvarar de olika plågor som 

drabbade Egyptens folk. Exempelvis så föreställer grodorna de gamla synder som dyker upp 

och stör människans sinne och gör själen utmattad. De kan även vara kvarlämnade rester från 

begångna synder som förgiftar själen med sina onda begär. När han diskuterar den fjärde versen 

i Bibel 2000´s översättning drar han en skiljelinje mellan sanna samvetskval som bara Gud kan 

skapa och falska varianter skapade av människan som tycks vara någon form av mer ”allmän” 

samvetsångest. I Exodusberättelsen kan inte faraos magiker frammana myggor på samma sätt 

är det omöjligt för människan att försöka frammana ett sant samvetes bön till Gud. En människa 

kan av egen kraft till det yttre högljutt ”kvacka” av samvetsångest utan ha sann ånger inför Gud. 

Luther tycks mena att ett sant samvete består i flertalet mer kvalitativa och ”icke-spektakulära”, 

tysta, samvetskval som endast Gud kan skapa. Han liknar dessa vid diskreta små 

”samvetsmyggor” som hela tiden sticker och biter människan vilket då är en bild för samvetets 

påpekande om skuld för människan. 41 

 

Här ser vi hur samvetet hela tiden är relaterad till Gud och Guds handlande. Det är således inget 

autonomt organ i Luthers tänkande. Människan tycks kunna skapa en viss typ av samvetsångest 

men som är kvalitativt annorlunda, kanske för att väcka omgivningens sympati och medömkan. 

Dock gör Luther skillnad på denna typ av samvetsångest och sann sådan Gud skapar. Luther 

resonemang här tycks likna det han driver i sin kommentar över Psalm 1 som också handlar om 

kvalitéts skillnader i Guds verk och människans. Där handlar det om munkens arbete som 

förstörs av ”samvetstörnar”. Här får dock samvetsanklagelserna en mer positiv laddning. 

Frågan hur Luther får ihop kopplingen mellan samvetet som ropar till Gud och det falska 

samvetet som människan själv är upphov till är inte helt klart. Är det människan eller Gud som 

styr samvetet eller är det självgående? I vilket fall så tycks sammanhanget antyda att en sann 

samvetsångest är nära förknippad med ånger och i relation till Gud.  

 

Psalm 81 

Även i kommentaren till psalm 81 fortsätter Luther sin allegoriska tolkning. Luther förklarar 

hur psalmisten skriver: ”lyfter av bördan från hans skuldra”, eller rygg som Luther översätter 

                                                 
41 LW 11.1, 18-19. 
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texten. Sammanhanget kan också betyda att han har flyttat sin rygg bort från bördorna. I Luthers 

tolkning syftar detta på Kristus och hur Gud flyttar honom bort från de synder han burit, lämnar 

synderna kvar i världen för att således också lyfta människan ut ur världen, bort från synd och 

dom med Kristus. Denna förflyttning sker genom uppståndelsen och som de kristna delar 

genom tron på Kristus. I andra delen av samma vers står det att han slipper att bära denna korg. 

Även detta betyder samma sak.  

 

I sammanhanget är det inte helt lätt att förstå vad Luthers allegoriska förståelse syftar på då 

själva ryggen här både syftar på Kristi verk som nu är fullbordat vilket också får som 

konsekvens att syndarens rygg inte längre behöver nedtyngas av synden. Ryggen representerar 

här således syndarens nedtyngda samvete medan ryggen i versens första del symboliserar 

människans kropp som i sammanhanget tycks ha en negativ inverkan på själen. Kroppen ser 

Luther som, en andligt sett, infekterad och förgiftat plats till vilken onda andar har tillgång: 

 

Korgen är således syndarens samvete; ja ryggen är det samvete som bär bördorna. 

Korgen representerar kroppen som tynger ner själen. Kroppen är full utav 

förruttnelse. Den är full av hål och genomskinlig för demoner.42 

 

När Kristus kommer in i bilden gör han syndarens samvete lätt. Bördan syndaren bär blir inte 

längre blir en tung packning då Kristus lyfter av syndens börda då han befriar människan från 

det nedtyngda samvetet. Grunden för denna avlastning återfinns i Kristi försoningsverk som 

således resulterar i köttets död och syndarens frihet.  

 

I psalmens påföljande vers (Bibel 2000 v.8) nämns samvetet två gånger.  Översättaren har 

noterat att första gången använder Luther ordet synteresis och andra gången conscientia. I 

Luthers variant av Bibel 2000’s v.8 pratar Luther om hur Gud hörde psalmisten och räddad 

honom ur en fördold plats i denna storm. Luther medger att denna vers syftar på Israels uttåg 

ur Egypten men genom en andlig tolkning så rör den kristnes aktuella relation då poängen är 

                                                 
42 LW 11:1, 107:  The basket then is the conscience of sinners; indeed, the back is the conscience which bear the 

burdens, The basket is the body which weighs down the soul. The body is filled with many corruptions. It is full 

of holes and transparent to demons. (Egen översättning). 
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att påminna den kristne om syndens slaveri denna blivit förd ut ur för att människan ska leva i 

en ständig omvändelse. 43 

 

Denna vers är också en fortsatt förklaring på förra versen. Just för att människan ropade till 

Gud så kom Gud till människans räddning och lyfte syndens börda från människans samvete. 

Ropet i fråga kan betyda två saker. Antingen är det ett rop från den människa som är i syndens 

grepp och förstått detta och genom synteresis ropar till Gud. En sådan person är den yngre 

sonen i berättelsen om den förlorade Sonen som hade kommit till insikt att han inte kunde leva 

i sin misär och söker sig hemåt till den Far han har övergett. Luther tar till vara på berättelsens 

slutkläm där fadern ser sonen komma hemåt och springer för att möta honom.44 Synteresis tycks 

således vara en signal Gud uppfattar redan innan syndaren riktigt har själv kommit hela vägen 

till Gud med sin börda: 

 

Detta rop kan antingen förstås som att en man som fortfarande är i sina synder 

genom sitt samvete (synteresis) ropar till Gud, som den förlorade sonen, som 

(fadern) kände igen (på avstånd) när han fortfarande var långt borta.45 

 

 Fortsättningsvis så blir den fördolda platsen i stormens mittsynonym med samvetet 

(conscientia) som ropar till Gud för syndernas skull. Det kan också vara ett uttryck för den 

andliga anstormning den troendes själ utsätts för som enbart Guds ser och inte människor.   

 

Luther använder också bilden av en storm som det oljud som ringer i Guds öron när samvetet 

signalera om synd som begåtts. Här är det inte främst kroppen eller den köttsliga naturen som 

syndat utan själen säger Luther.  

 

                                                 
43 LW 11:1, 108: “In distress you called upon Me, and I delivered you; I heard you in the secret place of the 

storm.” (Egen översättning).  
44 Luk 15:11-32.  
45 LW 11:1, 108: ”This calling can either be understood as that a man still in his sins through his conscience 

(synteresis) cries to God, like the prodigal son, who was recognized when he was still far off”. (Egen 

översättning). 
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I sammanhanget målas en avsevärt mörk bild av både kroppen och själen som plats för syndens 

härjningar. Här verkar inte samvetet, varken som synteresis eller conscientia, påverka själen 

utan båda tycks ropa till Gud och vara medlet för människans rop till Gud. Luther kombinerar 

både den aktiva aspekten där människan ropar genom synteresis och conscientia som här ropar 

till Gud för människans skull. Det är således svårt att se en tydlig indelning i sammanhanget 

mellan de två. En lösning skulle kunna vara ifall Luther här använder sig av den latinska 

betydelsen av ordet (se 2.3) vilket lägger en större vikt vid samvetets intellektuella karaktär. 

Värt att notera är att Luther här även menar att själen kan synda. 

 

 Psalm 112  

I denna psalm blir distinktionen mellan synteresis och samvetet tydligare 

 

I psalmens sjunde vers nämns ordet ”olycksbud” som den som litar på Herren inte behöver 

frukta.  Luther diskuterar sedan två olika sätt att höra förknippade med budskap som är sprungna 

ur människans inre. Å ena sidan den mer negativt laddade information som härstammar ifrån 

samvetet. Denna information har sin rot i synteresis vilken han liknar vid en mask som hela 

tiden finns där som ett störande missljud som samvetet nu förmedlar. Synteresis missljud står i 

motsats till Andens viskande tal som väcker glädje och frid i människans inre.46 

 

Här ser vi den klassiska uppdelningen från skolastikens människosyn där synteresis är själva 

grundnärvaron av den gnista (se ovan) av det gudomliga som finns i människan och gör henne 

förmögen att uppfatta gott och ont. Samvetet är den mer föränderliga komponent som 

uppmärksammar människan om rätt och fel genom att inverka på själen och dess emotioner.  

 

Psalm 91 

I psalm 91 är det främst vers 3 som är av intresse. Här använder psalmisten bilden som ett djur 

som räddas från en jägares fångstnät för hur Gud räddar människan. I Luthers andliga tolkning 

syftar detta på de som snärjer människors själar genom falsk, heretisk undervisning. Ett 

återkommande begrepp Luther använde här är att de som lever och undervisar i motsats till 

                                                 
46 LW 11:1, 389: ”the worm and murmuring of the synteresis.” (Egen översättning). 
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sanningens ord ständigt irriteras av sanningens vassa egg. Resultatet blir en slags 

ackumulerande effekt. Sanningen provocerar villoläraren som då producerar än mer villoläror 

som reaktion på sanningens skavande närvaro. Därför drar villolärarna också Guds dom över 

sig. 

 

Jägarna i sammanhanget kan även syfta på människor som förföljer kristna och försöker få dem 

att avsäga sig tron. De kan även representera dem som försöker att med diverse frestelser att få 

den kristne att fastna i syndens snaror. Här använder Luther sig också av orden sanningens 

vassa egg (”sharp word”) som något syndarna (frestarna och de som förföljer) drabbas av när 

dessa syndar. Detta vassa ord utgörs av samvetets mask (”worm of conscience”) vars arbete 

består i att göra själen olycklig och genom att irritera själen med sina ”bett” fyller de själen med 

samvetsförebråelser.  

 

Vad som är intressant i sammanhanget är att Luther tycks mena att de som har ett överbevisat 

samvete generellt hör detta hårda ord. Dock är det enbart hos dem som verkligen funnit sig vara 

fast i syndens nät som verkligen lyssnar till det:  

 

Varje dåligt samvete hör ständigt detta hårda ord. Men det är den som fallit in i 

syndens snara som hör det; om den (snaran) inte hade fallit skulle det (samvetet?) 

inte ha hört det. Dock befrias det härifrån genom Kristus allena.47 

 

Även här uppstår en viss förvirring. Om Luther hitintills har använt ordet mask för de budskap 

synteresis sänder genom samvetet tycks han här vända på det hela. Det finns inte heller någon 

not som här visa på vilket grundord som använts för samvetet. Relationen mellan själen och 

samvetet är även här tydligt. Vad som är intressant är skillnaden mellan de som verkligen 

hörsammar samvetets signaler och de som inte gör det. Det verkar främst vara de som verkligen 

har syndat som också kan lyssna och befrias genom Kristus. 

                                                 
47 LW 11:1, 213: Every bad conscience constantly hears this hard word. But it is the one which has fallen into 

the snare of sin that hears it; if it had not fallen, it would not hear it. Yet from this it is delivered by Christ alone. 

(Egen översättning).  
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När det gäller relationen mellan synteresis och samvetet instämmer även Lohse i att Luther i de 

tidiga föreläsningarna över psaltaren tycks bruka de båda förståelserna av begreppet för att 

understryka att det här är mötesplatsen mellan Gud och människa. Här upptäcker människan 

vem Gud är. Därför är inte samvetet en slags abstrakt ”kroppsdel” varigenom diverse etiska 

beslut ständigt passerar utan snarare är det själva fästpunkten för relationen mellan Gud och 

människa enligt Lohse.48  

 

3.2 Samvetet funktion i mötet med existentiella frågor 

 

Vi ska nu se närmare på hur samvetet relaterar till vad vi kallar existentiella frågor utifrån 

Luthers perspektiv. 

 

3.2.1 Samvetets funktion som inre förnimmelse om gott och ont samt källan för Guds dom 

 

Rom 2 

 

I Luthers kommentar på Romarbrevets andra kapitel diskuterar han själva grundförutsättningen 

för att alla ska stå under Guds dom, både judar och icke-judar.  Kunskapen om det goda går att 

få genom påtagliga medel i form av den nedskrivna Tora, lagen vilket Israels folk mottagit.  

Icke-judar har inte lagen men har samma kunskap genom samvetet. Detta blir en inre lag vars 

funktion är att säga vad som är gott och ont såvida samvetet inte blivit alltför avtrubbat genom 

att människan nonchalerar dess varningar. Att samvetet är deras lag som inte mottagit den 

skrivna lagen blir således tydligt i de samvetsförebråelserna även icke-judar kan uppleva. 

Således har samvetet en upplysande eskatologisk funktion om att även hedningarna i 

utsträckningen står under Guds dom (i nutid och framtid) under den icke-skrivna lagen som 

finns nerlagd av Gud i människans inre.49  

 

Samvetet tycks således även ha en eskatologisk dimension där de fördolda begär och tankar 

som dömts av samvetet en gång ska bli uppenbara för alla inför Gud i den yttersta domen. 

                                                 
48 Bernard Lohse, Conscience And Authority In Luther i Luther and the Dawn of the Modern Era, ed. Heiko A. 

Oberman (Leiden: E. J. Brill, 1974), 163. 
49 Rom 2:14-15. 
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Luther menar att hedningarna kommer dömas efter vad samvetet har överbevisat dem om och 

då gäller inte tillsynes goda gärningar som de ser ut i människors ögon. Sådana kan göras med 

onda motiv och avsikter. Samvetet tycks i den kommande domen få en typ av 

vittnesmålsfunktion som från en juridisk process då Luther säger att: 

 

De kommer att dömas enligt deras egna tankar, vilka antingen kommer att anklaga 

dem eller ursäkta dem beroende på vad de gjort. För där kommer inte ord eller 

gärningar vara våra vittnen, då dessa kan bedra, utan våra innersta tankar. De 

kommer vittna för oss inför alla, på samma sätt som de nu är vittnen  

inför oss själva vilka berättar vad för sorts människor vi är och vad vi har gjort.50 

 

Samma slutsats drar Luther när han diskuterar Rom 2:15. Samvetets samlade bevisföring, 

människans djupaste inre tankar med vilken människan anklagar sig själv, blir samma 

bevisföring Gud vänder mot människan. 51 Luther utgår från Guds perspektiv i domen över 

människan där Gud tycks säga att:  

 

Se här, det är inte Jag som dömer dig, jag bara instämmer i din egen dom om dig 

själv och stämmer in i/bekräftar denna dom. Om inte du kan (be)döma dig själv 

på något annat sätt när dig gäller ditt eget jag, så kan inte Jag det heller. Därför är 

du på grundvalen av dina egna tankar och ditt eget samvetes vittnesbörd värd 

antingen himmel eller helvete.52 

 

I Luthers människosyn är människan tudelad, en yttre människa observerbar för andra och en 

fördold inre människa. Samvetet är ett ständigt närvarande register över människans inre 

verklighet med dess begär, tankar och motiv. Denna verklighet tycks ge den sanna uttrycket för 

huruvida människan förstås som god eller ond. Inte hennes yttre handlingar och beteenden.  

                                                 
50 LW25:1, 188. 
51 LW 25:1, 187-188. 
52 LW 25:1, 188: See, it’s not I who am judging you, but I merely agree with your own judgement about yourself 

and acknowledge this judgement about yourself and acknowledge this judgement. If you cannot judge differently 

concerning your very own self, neither can I. Therefore on the basis of the witness of your own thought and of 

your own conscience you are worthy of either heaven or hell. (Egen översättning). 
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3.2.2 Samvetet som källan till kunskap om Guds existens 

 

Rom 1 

När Luther diskuterar Rom 1:19-2053 som av många teologer varit källan till begreppet naturlig 

teologi eller Guds allmänna uppenbarelse, nämner Luther samvetet i samband med ett 

aristoteliskt begrepp som kallas ”praktisk syllogism” (se 2.4.2). Begreppet användes av 

skolastikerna i deras förklaring av samvetet och synteresis. Han diskuterar hur mänskligheten 

genom denna förmåga kunnat känna till att det fanns en Gud men ändå vänt sig bort från Gud:  

 

De kände till Guds osynliga egenskaper, Hans eviga makt och gudomlighet. 

Denna avgörande utgångspunkt för (människans) praktiska syllogism, samvetets 

teologiska insikt, finns i alla människor och kan inte fördunklas.54 

 

Det finns följaktligen inte utrymme att driva tesen att Guds uppenbarelse är bunden till en viss 

tid så att någon människa riskerar att ha missat detta. Nej, det är uppenbart sedan världens 

början menar Luther. Luther menar vidare att denna kritik riktar Paulus mot mänskligheten i 

allmänhet och avgudadyrkare i synnerhet. Luther argumenterar för detta genom att visa hur 

avgudadyrkaren i sin tillbedjan av stoder och avbilder vittnar om deras en djuptliggande inre 

kunskap om Gud. Att dessa gör så pekar på en inre övertygelse att det finns en gudomlig 

verklighet som är evig, vis, rättfärdig och barmhärtig, förmögen att med kraft och makt ingripa 

när denna gud åkallas. Problemet är bara att mänskligheten anpassade Gud efter eget tycke och 

egenintresse även om människan hade de stora dragen om en potentiell gudoms karaktärsdrag 

och väsen klara i sitt inre.55  

 

Luthers syn på den allmänna uppenbarelsen är vidare inte i sammanhanget främst förknippad 

med den fysiska naturen (himmel, skog) utan här vänder Luther blicken till människans och 

djurens beteendevärld. Han påvisar att de hierarkier som existerar i naturen både hos djur och 

                                                 
53 Rom 1:19-20. 
54 LW 25:1, 157: They knew the invisible things of God, His eternal power and divinity. This major premise of 

the “practical syllogism”, this theological “insight of the conscience,” is in all men and cannot be obscured. 

(Egen översättning). 
55 LW 25:1, 158.  
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människor är ett tecken på att Gud finns. Utifrån en varelses maktposition kan hon välja att 

antingen ge hjälp eller undertrycka den som står beroendeställning. Utifrån denna struktur 

menar Luther att det måste finnas en yttersta hjälpare eftersom begreppet Gud generellt genom 

historien har förståtts som den/det som kan ge denna hjälp: 

 

Därför måste det i universum finnas det som står över allt och alla och som hjälper 

allt och alla. Människor bedömer någon/något vara Gud utifrån de välsignelser de 

mottar. Detta förklarar varför människor i forna tider gjorde gudar av (tillbad) 

dem som visade dem välvilja.56 

 

Följaktligen har samvetet i sammanhanget en dubbel roll. Dels är det en för människan kompass 

i tillvaron som tycks vara nära förknippad med en djupt liggande förmåga att utifrån skapelsens 

sociala struktur kunna komma till insikt om att Gud eller det gudomliga existerar. Denna 

slutsats dras utifrån att Luther här parar ihop synteresis-begreppet med Paulus argument om 

den allmänna uppenbarelsen. Samvetet eller synteresis som det är en del av, är då både en slags 

kontaktyta med Gud, och en slags medvetenhetsfunktion om Gud samtidigt som denna funktion 

blir grunden för människans dom. Det är intressant att Luthers ”naturliga teologi” i 

sammanhanget också har en social karaktär då samvetet som sådant är relaterat till aspekter 

utanför sig självt. Avsnittet ger också en tydlig bild av hur Luther förstår samvetet, ”denna 

praktiska syllogism”, som en outplånlig kunskap om Guds existens. Kunskap om Gud och gott 

och ont är således nära förknippade med varandra.  

 

3.2.3 Samvetet funktion och roll i upplevelsen av rastlöshet och ångest 

 

Rom 9 

 

För att se närmare på samvetet i relation till vad vi idag skulle kalla rastlöshet eller existentiell 

ångest ska vi återvända till Romarbrevets nionde kapitel. Luther gör här en längre utläggning, 

                                                 
56 Ibidem: Therefore, there must be that in the universe which is above all and helps all. People measure God by 

the blessings they receive. This is also the reason why people in ancient times made gods of those showed them 

benevolance. (Egen översättning).  



 36 

dels med hjälp av Jes 28, kapitlets trettiotredje vers, där han menar att ”inte stå där med skam” 

innebär att den som tror på Kristus är rättfärdig och kan med ett tryggt samvete stå i Kristi 

rättfärdighet. Detta belyses av en vers från Jes 28:16 som säger att ”Den som har tro förhastar 

sig inte”. Luther menar att denna tillit till Kristus gör att den som tror på Kristus inte oroligt 

behöver irra runt, driven av fruktan. En sådan inställning hör de icke-troende till som, hur de 

än flyr undan, inte kan undslippa Guds dom. Till dessa tillskriver Luther ett ondskefullt samvete 

av den anledningen att det har försummat Kristus och tvingat dem på flykt bort från Gud: ”Detta 

gör (flyr) varje ondskefullt samvete som har glömt Kristus.”57 En sådan ständig flykt, driven av 

ett oroligt samvete, driven av fruktan är själva essensen av samvetsförvirringen hos den som 

inte tror på Kristus menar Luther. Samvetets rädsla och förvirring gör att det enda en sådan 

människa tänker på är att fly. Här finns ingen tankeskärpa, fokus eller organisationsförmåga. 

Luther liknar det vid reaktionen hos ett folk som helt plötsligt överraskas av krigets kaos. Alla 

springer panikslagna utan att veta något annat än att man vill fly undan ett påtagligt hot.58 

 

Här tycks samvetet få en oerhört avgörande roll i Luthers tolkning av människans existentiella 

villkor. Känslolivet och samvetet tycks vara nära förknippade när det är samvetet som säger till 

människan att något är fel och väcker fruktan som i sin tur tycks förvirra samvetet och skapa 

en destruktiv rundgång som driver människan ut i en mållös tillvaro. Här är samvetet både 

rastlöst såväl som förvirrat. Samvetet tycks således vara en relevant faktor för människans 

emotionella och existentiella välmående dock alltid i relation till Gud. Samvetet frikopplat från 

Gud tycks i bästa fall vara irrelevant och i värsta fall farligt vilseledande eller ondskefullt. 

Luther tycks vidare prata om samvetet på samma sätt som vi idag pratar om psyket eller 

människan personlighet då vi pratar om destruktiva karaktärsdrag.  

 

Psalm 31 

Återvänder vi till Luthers föreläsning över Psaltaren kan vi i Psalm 31 (Psalm 32 i Bibel 2000) 

läsa en för Luther föredömlig samvets-bön som påvisar ett ängsligt samvete hos en människa 

djupt medvetenheten om sin egen synd. Framför allt är det den tionde versens tre första ord som 

                                                 
57 LW 25:1, 401: This is what every evil conscience which has forgotten Christ does. (Egen översättning). 
58 Ibidem.  
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är i fokus. Eftersom Luther ständigt har en kristologisk tolkningslins när han läser Psaltarens 

uppmanar han läsaren att alltid identifiera sig med Kristus i texten. Människans kamp mot 

frestelser och synd blir ett sätt att återupprepa passionsberättelsen i människan menar Luther. 

Den köttsliga naturen, världens lockelser och djävulen ligger ständigt på lur för att överfalla 

och döda människan på samma sätt som de som övermannade Kristus inför den stundande 

korsfästelsen.59 

 

Denna upplevelse av ett eventuellt plötsligt angrepp är en typisk upplevelse för den som lever 

med en samvetsskräck menar Luther. Han uttrycker det som känslan av att när som helst bli 

överrumplad av domen och finna sin hemvist i helvetet.60 Denna samvetsnöd refererar enligt 

Luther till en brist på såväl tillit och hopp. Ett plågat samvete kan vid första anblick vara en 

viktig del av Luthers teologi. En fruktan för Guds vrede är en säker väg att inte hävda sin 

rättfärdighet kan det ju tyckas. Luther hävdar dock att det är synden som gör att både tron och 

hoppet försvagas. Resultatet blir att människan förlorar Guds godhet ur sikte och i stället sätter 

Guds vrede i främsta rummet. När människan sörjer över sin synd finns det alltid en frestelse 

att människan går vilse i förtvivlan istället för att gå tron och hoppets väg.61 

 

Här är det intressant hur Luther beskriver en slags ångest som inte på något vis är generell eller 

objektlös utan ytterst konkret. Här handlar det inte om en diffus olustkänsla utan har sitt tydliga 

objekt i Guds vrede och samvettsångest. Vad som skulle kunna förklaras som katastrofkänslor 

har en konkret förankring i upplevelsen av frestelsernas hot både inom och utanför människan. 

Dock utgör dessa ett okontrollerbart hot som skapar en typ av ångest. 

 

Kristus fyller då både funktionen som uppmuntran, hopp, tillit och försonare. Det är inte Gud 

som genom sin rättmätiga vrede tar bort dessa goda ting utan snarare synden argumenterar 

Luther. Guds vrede finns där men den bör inte överskugga Guds godhet menar Luther.  

Här blir det tydligt att samvetet verkligen är bärare av relationen till Gud som Lohse uttrycker 

det. Samvetet tycks också vara en viktig faktor i det vi idag skullekalla psykisk ohälsa vilket är 

                                                 
59 LW 10:1, 139-140. 
60 LW 10:1, 140: This is what the fearful conscience says; it is always afraid that heaven will fall on it and that it 

will go down to hell. (Egen översättning). 
61 Ibidem. 
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intressant. Inte minst då samvetet sällan diskuteras (vad jag har uppfattat) i samband med den 

flitigt diskuterade frågan om den ständiga ökande psykiska ohälsan, inte minst bland unga 

vuxna.62 

 

Rom 15:20  

Återvänder vi till Romarbrevets femtonde kapitel och tjugonde vers kan vi se hur Paulus skriver 

att han har satt en ära i att inte sprida budskapet om Kristus där någon annan redan har 

missionerat. Luther menar att samvetet är platsen för denna ära då det vittnar om ett gott 

samvete inför Gud i motsatt till ett dåligt samvete. Luther refererar till 2 Kor 1:12 där samvetet 

blir en garant för att han lever och verkar med Guds hjälp och inte på ett ”värdsligt” sätt. I 

sammanhanget kan Paulus ha ett gott (rikt) samvete då han troget har utfört sitt 

missionsuppdrag riktade till icke-judar som inte hört talas om Kristus. Luther beskriver vidare 

hur en kristen i sitt liv bör sträva efter att ha ett icke-sårat samvetet. En människa bör lyda sitt 

samvete så långt det är möjligt för att låta resten uppslukas i tron på och hoppet om Kristi 

försoning.63 

 

Luther talar sedan vidare om hur att samvetet kan berikas, (enrich) som en plats där skatter kan 

samlas. Det bästa sättet att få ett rikt samvete är att tjäna sina nästa på ett kärleksfullt sätt. Att 

predika Kristus eller tjäna sin nästa leder generellt till skam och vanära när andra människor 

förkastar den troende människan på grund av hennes tro. Dock så bärs en sådan skam och 

vanära utifrån ett rikt samvete och blir en slags samvetets ära. En kristen ska i denna yttre skam: 

”söka den fördolda äran, utåt sett (är han) vanhedrad men hedrad i samvetet, föraktad bland 

människor men förhärligad inför Gud.”64 

 

Samvetet blir följaktligen förknippat med diskussionen om det fördoldas som ska dömas och 

bli synligt. Här är det fördolda som är det goda som Gud hedrar och belönar. Lidande tycks 

således vara oundvikligt om den kristna vill följa samvetets signaler. Samtidigt blir samvetet 

den plats där livets motgångar och upplevelser av skam kan omvandlas till något gott. Samvetet 

                                                 
62 Socialstyrelsens hemsida, ”Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna” 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna (Besökt 13 

December, 2017). 
63 LW, 25:1, 523. 
64 Ibidem: ”that in this open shame he might seek the hidden glory, outwardly disgraced but honored in 

conscience, despised among men but glorified before God.” (Egen översättning). 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
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blir en troendes tillflykt när andra människor är upphovet till de motgångar som drabbar henne 

i livet.   

 

3.2.4 Samvetets funktion och roll i samband med lidande och kristen karaktärsdaning 

 

Psalm 93 

Återvänder vi till Luthers föreläsning över Psaltaren kan vi i psalm 93 läsa om Herrens 

härlighet och hur kaosets vatten inte har makt att utplåna Guds vilja och verk. I vers tre till fem 

berättas om hur vattenmassorna stiger som ett omgivande hot som dock inte rår på Guds 

bergfasta majestät.65 Luther driver här tesen att Guds verk är fördolt i den troendes lidande. Gud 

både leder en troende människa in i lidandet men också ut ur lidandet för att rädda densamme 

där ur. Det är korsets paradoxala väg som varje kristen är kallad att gå. Lidandet eller bristen 

gör människan beroende av Gud. I lidandet ser människan sin otillräcklighet i vitögat och ropar 

således till Gud. 

  

Vad som är intressant i sammanhanget är att Luther menar att i brist på fysiskt lidande eller 

motgångar i allmänhet så går samvetslidande och ånger lika bra för att uppnå samma resultat: 

 

 Alltså, eftersom vid alltid ska åkalla Gud, så måste man alltid befinna sig i 

svårigheter. Och om svårigheterna inte finner oss, så bör vi finna dem i samvetet 

och ånger.66  

 

Detta avsnitt kan tyckas ge ett visst stöd för den negativa Lutherbild som Stolt diskuterat.  

Lidande i sig är dock inte ett ändamål. Snarare är målet en fördjupa relationen till Gud. Luther 

menar att människans yttersta verklighet består i sitt beroende av Gud. Människans lidande blir 

ett sätt att göra denna osynliga verklighet synlig i människans erfarenhet. Samvetets lidande 

skapar en närmare relation till Gud då det för henne till Kristus för att där söka tröst och 

                                                 
65 Ps 93:3-5.  
66 LW 25:1, 237: Hence, since God is always to be called on, therefore one must always be in trouble. And if 

trouble does not find us, we ought to find it in conscience and contrition. (Egen översättning). 
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befrielse. Den Lutherbild Stolt redogör för tycks missförstå syftet med lidande och motgångar 

och missa själva målet i en fördjupad Guds relation.  

 

Psalm 4 

I sin kommentar på den fjärde psalmen återkommer Luther till detta tema. På samma sätt som 

Jesus burit Guds vrede över människans synd är människan kallad att bära Guds vrede som det 

kommer i uttryck i diverse samvetslidanden. På så vis korsfästs den kristne med Kristus.67 

 

Samvetet tycks följaktligen också ha en helgande och utvecklande funktion inte minst i ljuset 

av passionsberättelsen som är varje kristens väg att gå enligt Luther. Vi tycks således se en 

ständig cirkulär rörelse mellan lidande och räddning, skuld nåd, ånger och tacksamhet. 

Samvetet blir därför en även i detta avsnitt en identifikationsplats där den troende delar Kristi 

lidanden och gör människan beroende av Gud.  

 

Psalm 110 

Den läsare som har burit med sig en bild av Luther som särdeles hård och obeveklig i sina 

uttalanden om nödvändigheten av att genomgå svåra lidanden och motgångar tycker kanske att 

denna bild till viss del har bekräftats. Dock möter i hans kommentar på psalm 110 en 

efterlängtad paus och vägledning. 

 

Det är de inledande orden i psalmens första vers som handlar om hur Gud ska kuva psalmistens 

fiender och göra dem likt en pall för psalmistens fötter. Denna vers tolkar Luther i sedvanlig 

allegorisk anda då han menar att dessa ord syftar till anden som nu i sin seger över köttet ger 

människan en triumferande samvetsfrid. Här är det människan, tidigare slav under synden, som 

nu råder över den syndiga kroppen och inte tvärtom. Ett sådant resultat kan inte människan 

uppnå av sig själv utan enbart genom Guds nåd, genom Jesu försonings verk med vilken den 

kristne nu sitter andligen, på Guds högra sida.68 Att något har blivit besegrat och nu kontrolleras 

är tydligt i texten. Luther menar att genom tron på Kristus så återfår själen kontrollen över 

                                                 
67 LW 25:1, 240. 
68 Ef 2:6. 
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människan olika sinnesförmågor vilket nu skapar ordning i den tidigare oorganiserade kroppens 

tillvaro.69 

 

Luther bjuder sedermera läsaren på ett stycke andlig vägledning. Han är tydlig med att kuvandet 

av köttet inte är ett ögonblicksverk utan något som kräver enträgen träning. Människans 

köttsliga natur tycks vara envis och bör tuktas med ett visst mått av asketisk livsföring. Luther 

anmärker dock att innan denna träning påbörjas bör tre saker slås fast: dels att allt består i Guds 

nåd, att människan först måste fått uppleva Guds nåd och samvetets frihet för att kunna ta en 

sådan livsinriktning i kampen mot människans fallna natur. Luther menar att om inte själen, 

vars synder blivit förlåtna har fred med samvetet och litar till Guds nåd så har den varken hopp 

om eller arbetar för att kuva själsförmögenheterna.70  

 

En intressant notis är hur Luther här tycks se själen och samvetet som separata entiteter som 

kommunicerar med varandra. Även relationen mellan själen och samvetet kräver en försoning 

genom Kristus då samvetet annars anklagar själen.  

 

Det tycks vidare vara så att Luther vill undvika en ”självdestruktiv” kamp mot kroppens begär 

genom att människan först bör vara förankrad i Guds godhet. Luther förtydligar att en sådan 

eventuell askes främst är till för att strida mot kroppens olika laster och begär. Ansträngningar 

som begränsar begärens framfart är nog, de får inte resultera i kroppslig skada eller som gör 

kroppen oanvändbar för att bära de mödor Gud tilldelar en kristen. 71 

 

Det bör alltså finnas ett nyktert och urskiljande förhållningssätt menar Luther. Askesen är inte 

till för askesens eller det myckna lidandet skull utan har ett tydligt syfte att kuva människans 

onda begär. Askesens kvantitet är inte i fokus utan snarare dess kvalité med utgångspunkt i ett 

gott samvete. Således är samvetet både en viktigt grund och vägledning även när det gäller 

andliga övningar. 

                                                 
69 LW 11:1, 359-361. 
70 LW, 11:1 359: But first it means to sit at the right hand, for unless the soul with sins forgiven is in peace with 

conscience and trust in the grace of God, it neither hopes nor works to subdues the senses. (Egen översättning). 
71 Ibidem. 
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3.3 Samvetet och tron som vägledning i den religiösa gemenskapen 

 

Rom 14  

Vi ska nu återvända till Romarbrevet för att se närmare på hur en människas samvete fungerar 

i relation till andra människor och deras samveten inom en trosgemenskap.  

 

I Romarbrevets fjortonde kapitel har samvetet en framstående funktion i diskussionen huruvida 

det är tillåtet att äta kött som offrats i den hedniska tempelkulten. Detta hade blivit en fråga som 

lett till splittring i församlingen i Rom. Vissa i församlingen hade inget problem att äta på grund 

av deras starka tro som således också inte skapade några samvetsanklagelser. Dock fanns det 

en grupp vars svaga tro gav dem samvetsförebråelser inför att äta kött de ansåg vara orent. 

Paulus uppmuntrar de som är starka i tron att inte kränka de som inte vågar äta på grund av sina 

svaga samveten och mindre starka tro. De som inte äter bör inte heller förakta dem som äter. 

Det viktiga är att var och en tar hänsyn till sin nästa och sitt eget samvete. Vad som är tydligt 

är att inget i matväg är orent i sig självt utan enbart genom människans uppfattning om saken 

ifråga menar Luther men: ”det är orent för den som på grund av sitt samvete eller hans 

övertygelser anser det vara orent eller (så blir det) orent för honom eftersom han bryter mot sitt 

samvete om han äter det.”72 

 

Luther menar att det är eftersträvansvärt att de starka bör avstå för de svagas skull så att: ”tron 

kan bevaras inom samvetets gränser.”73  Således tycks individens samvete vara förutsättningen 

för att olika trosövertygelser kan samexistera även om den svaga tron inte är idealet i 

sammanhanget.  

 

Anledningen till varför den som äter med gott samvetet inte bör göra det i närheten av någon 

som inte gör det är att han då kan drabbas av samvetstvivel. Att ens beteende skapar en sådan 

oro är inte kärleksfullt. Samvetet är följaktligen inte enbart en isolerad, individuell företeelse 

att ta hänsyn till. Det är inte det egna samvetet en människa ska förhålla sig till utan också till 

andras samveten. Således är både det egna samvetet och andas samveten viktiga styrmedel som 

                                                 
72 LW 25:1, 116: “but it is unclean for anyone who, because of his conscience or his ideas, thinks it unclean, or 

impure to him because he violates his conscience if he eats it.” 
73 LW, 25:1, 500: “so that faith may be preserved in within the bounds of conscience.” (Egen översättning). 
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reglerar det sociala samspelet i en religiös gemenskap. Det egna samvetets övertygelser ska de 

med stark tro hålla för sig själva i sin relation till Gud.74  

 

En Kristen Människas frihet (Von der Freiheit eines Christenmenschen). 

Nu återvänder vi till denna skrift för att ytterligare utforska samvetets roll och funktion både i 

individens religiösa liv såväl som i trosgemenskapen med andra.   

 

I skriften En kristen människas frihet bygger Luther sin människosyn på utgångspunkten att 

den kristna människan är uppdelad i två sfärer eller två existenser. Dels den inre, den frälsta 

människan, den nya skapelsen, som är helt fri inför Gud, från synd och tvång, samt den yttre 

människan, hennes jordiska och kroppsliga tillvaro som är bunden till att tjäna sin nästa i kärlek. 

Den inre människan lever i tillitens (trons) glädje inför Gud med övertygelsen att inga yttre 

företeelser (religiösa riter, sedvänjor, platser) eller gärningar (avstå från viss sorts mat, fastor, 

böner) kan göra människan rättfärdig inför Gud. De uppmaningar (lagar) människan möter i 

skriften är till för att tygla den yttre människan. Här tycks Luther dra en parallell mellan själva 

den fysiska kroppen och köttet. Det är i kroppens ”lemmar” (Rom 7) som den gamla, syndiga 

människan härjar. Då begränsas den inre människans inflytande på den yttre. Målet med det 

kristna livet är att en kristen är fri i sitt samvete genom tron, att använda religiösa högtider och 

discipliner fritt (utan tanke på förtjänst eller andra fördelar). Allt i medvetenheten om att hon 

redan är rättfärdig. Dessa yttre ting kan nu brukas för att hålla den syndiga kroppen i schack 

och låta den inre människan alltmer växa fram. Den frälsta människan kan nu sluta lägga tid på 

att försöka förtjäna frälsningen och i glädjens frihet över frälsningen lägga tid på att tukta 

kroppen och tjäna sin nästa i kärlek. Genom att lita på Guds löften om frälsningen i bibelns ord 

blir människan rättfärdig då hon i sin tillit också förstår Gud som sann och värd att lita på. Detta 

är den yttersta gudstjänsten enligt Luther. Denna trons gudstjänst övergår alla gärningar en 

människa kan utföra och gör människan rättfärdig.75 Tron är källan till allt gott som ges av Gud 

så att människan inte behöver sakna något utan helt och fullt kan fokusera på sin nästa för Guds 

skull. Luthers resonemang sammanfattas i de klassiska orden: ”En kristen människa är den 

                                                 
74 Rom 14:22. 
75 Martin Luther, Luther´s Works, vol. 31 (Philadelphia, Fortress Press, 1956), 344-351.  
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friaste Herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är den tjänstvilligaste 

tjänaren under allting och alla underdånig”76 

 

Vart kommer då samvetet in i diskussionen? I slutet på skriften diskuterar Luther sambandet 

mellan tron och samvetet. Tron är den faktor som gör att samvetet inte blir vilselett till att tro 

att det är våra gärningar som gör människan rättfärdig även om gärningarna är ett resultat av 

den rättfärdighet Gud har givit människan av nåd. Samvetet tycks vara den plats eller funktion 

hos människan som bidrar till övertygelsen om att människan inte blir rättfärdig genom 

gärningar utan genom tro. Den ”kalibrerande” faktor som ser till att så är fallet är tron:  ”Tron, 

frälser, tillrättavisar och bevarar vårt samvete så att vi vet att rättfärdighet inte består av 

gärningar, även om gärningar varken kan eller borde saknas (…)”77 

 

Här ser vi den nära kopplingen mellan Luthers syn på människan som existerande i två delar, 

den inre existensen och den yttre. Den nya skapelsen och den gamla människan. Den yttre 

människan är bunden till sin nästa men fri inför Gud. Samvetet fyller här funktionen av att 

bevara denna frihet genom rättfärdiggörelsen genom tro. Den fria inre människan är således 

motivationen för den yttre människans tjänande av sin nästa. Dock uppstår denna friheten 

enbart genom den rättfärdiggörande tron som visar sig i just ett fritt samvete såsom Zackman 

förklarat ovan (se 2.21). Här ser vi alltså en tydlig relation mellan samvete, tron och den inre 

samt yttre människan i Luthers människosyn där varje aspekt förutsätter den andra.  

 

Rom 14  

Nu återvänder vi till Luthers kommentar över Romarbrevet, denna gång kap 14.  

 

När Luther behandlar slutversarna i kapitel 14 förtydligas här relationen mellan tro och 

samvetet. Luther föredrar Erasmus översättning som i sammanhanget kan översättas med: ”Du 

har tro på dig själv: ha det också inför Gud”.78 Att vara trygg i sitt samvete är att ha en stark 

tro. Luther ger en förklaring till vers 22 som säger att den tro man själv har inför Gud har man 

inför Gud i sitt samvete. Den som inte har en stark tro å andra sidan lever med ett ängsligt 

                                                 
76 Martin Luther, Om en kristen människas frihet (Stockholm: Verbum Förlag AB 2011), 12. 
77 LW 31:1, 373: ”Faith, redeems, corrects and preserves our consciences so that we know the righteousness 

does not consist in works, although works neither can nor ought to be wanting (…).” (Egen översättning). 
78 LW 25:1, 118. ”You have faith with yourself; have it also before God.” (Egen översättning). 
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samvete i sin osäkerhet om att äta det som dukas fram är emot Guds vilja. Här tycks det således 

finnas en gråzon där Guds vilja avgörs av individens egna samvetsbetänkligheter. Vers 14:5b 

säger ”Var och en skall vara fast i sin övertygelse” vilket Luther menar betyder en människas 

tänkande, bedömningsförmåga och samvete. Att handla i tro (faith) innebär således att handla i 

linje med den egna personliga trosövertygelsen (beliefs) som har sin grund i en människas 

tänkande, bedömningsförmåga och samvete.79 

 

Men frågan är då vad denna tro består i? Frågan blir ju vilken tro vi talar om, är det en 

intellektuell hållning, en slags hemlig kunskap? Det svarar Luther på genom att hänvisa dels 

till Augustinus och dels till Paulus. I Romarbrevets fjortonde kapitel och tjugotredje vers säger 

Paulus följande: ”Men den som äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte 

handlar i tro. Allt som inte sker i tro är synd”.  Handlar jag i motsats till min övertygelse syndar 

jag mot mitt samvete och i utsträckning också gentemot Gud.80 

  

Luther förtydligar i slutet av sitt resonemang att poängen är att den som äter avgudakött inte 

främst syndar mot själva sitt intellektuella resonemang (även om det tycks finnas en öppning 

för att så är fallet) utan främst i bristen på tillit:  

 

Alltså, om han äter vad han anser varar orent så syndar han, inte främst för att han 

syndar, inte främst för att han syndar mot sitt tänkande (övertygelse) utan för att 

han saknar tro, varmed han skulle veta att det inte är orent.81  

 

Tron är således själva grunden för ett stabilt samvete. Tydligt i sammanhanget är att tron och 

samvetet är centrala aspekter av vad det innebär att vara människa. Tron, samvetet och vår 

intellektuella förmåga omfattar hela livet och alla mina relationer även den till mig själv. Synd 

är det som går på tvärs mot tillit och samvetsövertygelser. I sammanhanget sammanfaller både 

                                                 
79 Ibidem.  
80 LW 25:1, 506:  And this faith in the neighbor is also called an active faith, by which he believes in the in his 

neighbor. And the nature of this faith is that if a person acts differently from what he believes or if he has doubts 

about his neighbor, he offends against his neighbor because he does not do for him what he promised. Likewise 

he also sins against God when his actions differ from what he been told and what he believes. (Egen 

översättning). 
81 LW 25:1, 506: Thus he who eats what he thinks is unclean sins, not so much because he sins against his 

thinking as because he is lacking in faith, whereby he would know that it is not unclean. (Egen översättning).  
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dessa aspekter då samvetets påbud tenderade att splittra den kristna gemenskapen i Rom och 

skapa brustna relationer.  

 

Eftersom samvetet har en så pass avgörande funktion för ens trosövertygelse är samvetet själva 

kompassen i den kristna gemenskapens mitt. Om målet är att leva efter Guds vilja som 

uppenbarar sig i samvetet tycks perspektiven på Guds vilja kunna rymma en viss individuell 

pluralism. Allt beroende på människans samvetsbetänkligheter då tron bevars inom samvetets 

gränser som vi såg ovan (se 3.3). 

 

En Kristen Människas frihet (Von der Freiheit eines Christenmenschen) 

 

Återgår vi till denna skrift ser exempel på samvetets roll i en församlingsgemenskap. Här ger 

Luther råd till de församlingsledare som vägleder församlingsmedlemmar i den svåra konsten 

att urskilja när gärningarna behövs för att stävja köttsliga begär (inte minst hos unga, impulsiva 

människor) för att de inte ska ta skada av syndens lockelser. Samtidigt understryker Luther att 

det bör göras så att deras samveten såväl som tro inte påverkas på ett negativt sätt.  Risken är 

församlingsledaren inte kan lotsa församlingsmedlemmarna igenom denna svårnavigerade 

verklighet. Misslyckas församlingsledaren med detta är det risk att det skapar en bitter 

eftersmak hos församlingsmedlemmarna som då riskerar att övergå till att övertygelsen att 

gärningar kan göra människan rättfärdig. Även här riskerar samvetet och tron att bli kränkt. 

Risken är att det uppstår en bitterhet som driver församlingsborna ännu djupare in i 

gärningslärornas träsk.82  

 

Som jag förstår avsnittet växer denna bitterhet om de tror att pastorn inte har några moraliska 

förväntningar på sin flock och således inte blir trovärdig. Å andra sidan får han inte driva en 

gärningslära. Hela tiden bör tron framhållas inte minst i tålamod med människor som är svaga 

i tron och fallit offer för gärningslärornas gissel. Här refererar Luther till Rom 14 om hänsyn 

till de svaga (se även 3.6). Samtidigt bör en kristen som i tron har ett befriat samvete gärna 

                                                 
82 LW 31:1, 375.  
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provocera kyrkliga makthavare som håller sig till gärningsläror. Förslagsvis genom att äta kött 

på de dagar då fasta är påbjuden.83 

 

Även här ser vi ett exempel på vikten av att värna andra människors samveten. Ett sårat samvete 

kan annars leda till negativa upplevelser som skapar en tillitsbrist hos församlingsborna 

gentemot församlingsledaren. Samtidigt som ett befriat samvete kan fungera som en 

språngbräda för en mindre religiös aktivism mot förtryckande, andliga maktstrukturer. Även 

här ser vi en tydlig avvikelse från den svenska Lutherbilden där människan underkastar sig 

religiösa auktoriteter och lever med ett allmänt dåligt samvete, dignande under krav och 

skuldbördor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 LW 31:1, 374-375.   
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Kap 4. Slutsatser 

 

I denna uppsatsen har syftet varit att undersöka vilken plats och funktion samvetet har i Luthers 

människosyn och hur Luther förstår samvetet och dess funktion i relation till människans 

existentiella villkor, Gud och människor i ett urval av Luthers egna texter. Arbetsfråga 1-4 är 

till för att precisera detta syfte. 

 

Arbetsfråga 1: Hur uppfattar Luther samvetet som komponent i sin människosyn och hur är 

samvetet relaterat till andra aspekter av människan inre värld som själen och förnuftet?  

 

När det gäller samvetets plats och funktion så blir det tydligt att Luther dels anammar en 

Paulinsk (se 2.4) uppfattning av samvetet. Det är den komponent som väcker skuld och rädsla 

i själen i relation till Guds vrede. I analysen av föreläsningarna över Psaltaren och Romarbrevet 

kombineras dock detta perspektiv med en mer skolastiskt influerad samvetssyn där samvetet 

med sin rot i synteresis har en närmare samverkan med intellektet, förnuft och vilja. I studiet 

av Psalm 4 kombineras dessa aspekter med en treenighetsbaserad människosyn hämtad från 

Augustinus. Här talar Luther också om en tvåfaldig synteresis rörande både vilja och förnuft.  

Genom prövningar så växer människan i sina synteresis och drar nya praktiska slutsatser både 

när det gäller det egna moraliska handlandet såväl som en fördjupad förståelse av bibelordet.  

 

Förnuft och synteresis är i början på Luthers föreläsningar över Psaltaren nära förknippade med 

varandra. Här finns inte heller en tydlig distinktion mellan samvete och synteresis som hos 

skolastiska teologer. Först i psalm 41 blir denna distinktion tydlig. Här beskrivs hur själen 

finner sin frid i ett fritt samvete igenom tro på Kristus och därmed också syndernas förlåtelse. 

I analysen av Luthers kommentar över Rom 14 blir det tydligt hur Luther menar att den egna 

trosövertygelsen bör vara förankrad i både medvetande, sinne och samvete (se 3.1) här blir det 

extra tydligt hur svårt det är extrahera ett tydligt schema ur Luthers tänkande där samvetet har 

en tydligt isolerad plats. I vissa textavsnitt tycks samvetet uppfattas som en isolerad företeelse 

i andra som del av en helhet. Alla textavsnitt sammantaget bör samvetet dock ses som en del i 

en organisk helhet som relaterar till och påverkar själen, viljan och förnuftet. Speciellt tydlig är 

samvetets relation till själen där samvetet reglerar själens emotionella upplevelser genom att 

upplysa om skuld. Även om förnuftet diskuterar flitigt i föreläsningen över Psaltaren och 

Romarbrevet så är Luther dock ändå skeptisk mot förnuftet som inte upplysts av tron. I En 
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Kristen Människas Frihet ironiserar Luther över förnuftets oförmåga att vara förnuftigt då det 

skilt från Gud är ytterst oförnuftigt. Förnuftet behöver således upplysas av tron.   

 

Arbetsfråga 2: Finns det historisk-teologiska strömningar som har påverkat de begrepp som 

Luther använder sig av när han diskuterar sin samvets-och människosyn och hur ser dessa ut? 

 

Som vi såg ovan är det tydligt att historisk-teologiska strömningar med förankring hos 

Hieronymus och skolastikens teologer är framträdande. Åtminstone när det gäller Luthers 

samvetssyn i de tidigare föreläsningarna. Speciellt i samband med synteresis och dess praktiska 

syllogism som är förknippat med just förmågan att dra slutsatser om moraliskt handlande. 

Synteresis-begreppet såg Luther som en grundläggande företeelse hos människan i linje med 

medeltiden skolastiker. Att Luther i kommentaren över Psalm 4 använder sig av synteresis-

begreppet i pluralis kan indikera en viss distinktion från medeltidens teologer där majoriteten 

såg synteresis som en enskild källa till samvetet. Om Luther i sammanhanget menar samvetet 

och synteresis genom att skriva begreppet i pluralis är också en möjlighet. I vilket fall så är hans 

människosyn mer komplex i hans tidiga föreläsningar över Psaltaren i sin diskussion om 

samvetet än i Romarbrevet och En Kristen Människans Frihet. Vilket kan indikera att den 

senare Luther möjligen blivit mindre intresserad av människans sinneapparatur för att istället 

fokusera på en mer förenklad förståelse av samvetet i människans relation till Gud och andra 

som en reglerar av skuld och upplysare om synd. Medeltidens teologer kännetecknades av just 

en mer komplex förståelse av samvetet således kan det finnas belägg för att Luther utifrån 

Romarbrevet och En Kristen Människas Frihet, fjärmar sig från skolastiska influenser.  

 

Arbetsfråga 3: Vilken roll och funktion har samvetet i relation till tron när det gäller existentiella 

frågor som: lidande, skuld/skam, gott och ont, religiösa övertygelser och den yttersta domen? 

 

Luther tycks ha en realistisk uppfattning om att lidande och motgångar är en naturlig del av 

tillvaron. Inte minst för en kristen människa där lidande, skam och skuld blir sätt att växa som 

människa i relation till Gud. För den troende kan samvetet vidare vara en trygghet när hon får 

utstå förakt från andra då hon handlar rättfärdigt i en orättfärdig omgivning.  

 

I Luthers människosyn har människan också en tydlig tudelning. Dels människans fallna natur 

som hon är helt och hållet uppslukad av om hon inte anammat tron på Kristus. Men som troende 

är denna dubbelhet också kännbar. Köttet är för Luther dels den fallna naturen som inte vill 



 50 

vara Gud till lags, och dels hur människan uppfattar tillvaron när gäller yttre attribut och 

människans försök att själv verka vara eller göra sig rättfärdig utan att behöva få rättfärdighet 

som gåva. Anden är dels Guds närvaro och dels ett uttryck för Guds dolda verk i människan. 

Här finns en slags upp och nervänd syn på människan och verkligheten. En dubbelhet där det 

som köttet uppfattar som katastrof och undergång utåt sett, kan vara Andens verk och framgång 

från Guds sida sett. När det gäller relationen mellan samvetet och tron ser vi också att samvetet 

upplyst av den rättfärdiggörande tron och Anden blir då ett sätt att navigera denna osynliga 

verklighet. Samma sak gäller människans försök att i egen fallen förmåga försöka skapa 

samvetskval som bara Gud kan skapa. Även här finns tanken om att enbart Gud kan skapa och 

ge det som människan behöver för att vara rättfärdig inför honom. 

 

Samvetet är även avgörande när det gäller att leva ut en sann tro och navigera i den religiösa 

gemenskapen. Luther menar att tron kalibrerar samvetet efter sanningen och det finns en nära 

koppling mellan intellektuell trosövertygelse och trons tillit till Gud. Det egna samvetet är 

avgörande om ens trosuppfattning i vissa frågor skapar skuld inför Gud. Den andres samvete är 

också att respektera när två trosuppfattningar är på tvärs för då står också två olika 

samvetsupplevelser mot varandra. En som inte har några förebråelser och en som har 

förebråelser. Även här spelar den intellektuella övertygelsen en roll då den som handlar i 

motsats till denna övertygelse också handlar mot sitt samvete och således i utsträckningen 

motsats mot Guds vilja. Den vars troshandlingar sker utifrån dennes fria samvete bör dock alltid 

ha sin nästas samvete i åtanke. Men samvetet har inte enbart en restriktiv roll och funktion i 

den religiösa gemenskapen. Samvetet kan också vara den aspekt som tillåter att det finns flera 

perspektiv på vissa moraliska frågor i en gemenskap. Samvetet kan också vara utgångspunkten 

för att kritisera auktoritära religiösa bruk som inte är avgörande för relationen till Gud. Då bruk 

nära förknippade med att förtjäna frälsning genom gärningar istället för tro.  

 

Samvetet förefaller således vara själva navet (som Lohse uttrycker det) för relationen till Gud, 

människor och tillvarons existentiella verklighet. Dels eftersom människans samvete upplyser 

människan om sanningen om henne själv och behovet av kännedom om sin egen skuld inför 

tillvaron yttersta verklighet: Gud. Människans samvete upplyser människan om sin skuld för 

att återknyta henne till denna yttersta verklighet genom Kristi försoning. Således blir samvetet 

platsen för bevisföringen och vittnet i Guds dom över hela människan existentiella livssituation.  

En flykt från denna verklighet menar Luther skapar en rastlöshet och ångest. Även detta är 

samvetet upphov till. Lösningen är tron på Kristus som för människan till det fria samvetets 
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idealtillstånd. Samvetet tillsammans med synteresis är också en källa till kunskap om att det 

existerar en Gud.  

 

Arbetsfråga 4: Finns det i Luthers människo-och samvetssyn skäl för den negativa Lutherbild 

som Stolt menar finnas i Sverige? 

 

Utifrån min egen analys av de utvalda Luthertexterna kan det finnas vissa skäl för den negativa 

Lutherbild som Stolt menar finns etablerad i Sverige. Dock är jag utifrån det material jag 

analyserat helt enig med Stolt att detta är en karikatyr, ett missförstånd. Den för Sverige unikt 

negativa Lutherbild är dock inte tagen ur lyften. Luthers människosyn är på sina håll mörk. 

Människans inre beskrivs som en förruttnad plats full av hål och tillhåll för demoner. Denna 

insikt betyder inte nödvändigtvis att han menar att människan utåt sett ständigt handlar 

ondskefullt mot sin medmänniska. Snarare är det när människans inre värld ställs mot Guds 

helighet, som hans människosyn kommer till sin rätta. Det är också i denna kontext samvetet 

har sin plats och funktion. Målet är dock inte att människor ska ha ett allmänt skuldtyngt 

samvete utan befrielsen genom tro på Kristus. Lidandet har också en framstående plats hos 

Luther men i den mån att det gör människan beroende av Gud, lidandet är inte ett ändamål i sig 

som beskrevs ovan.  

 

När det gäller Luthers syn på arbete i det utvalda Luthermaterialet avviker han avsevärt från 

den svenska Lutherbilden. Luther menar att arbete eller askes som bygger på eller leder till 

dåligt samvete underminerar hela arbetets värde inför Gud. Det finns ingen mening att jobba 

ihjäl sig så att människan inte kan vara till någon nytta för Gud eller sin nästa. Snarare bör 

arbete eller andliga övningar utföras med urskiljning tillsammans med ett gott försonat samvete 

inför Gud. Då har det ett verkligt värde. Utförs ett arbete för att genom sina gärningar förtjäna 

frälsning är det helt meningslöst. Snarare bör arbetet och tjänandet av min nästa utföras i glädje 

över frälsningens oförtjänta gåva. Utifrån det analyserade Luther materialet finns det således 

ytterligare material som kan bidra till Stolt slutsats att den ensidigt negativa Lutherbilden i 

Sverige är en förvanskning. Jag funderar själv på om roten till denna förvanskning återfinns i 

välfärdsstatens etablerande i mitten på 1900-talet. Sverige sekulariserades men det fanns 

fortfarande behov av att inskärpa en arbetsmoral i det allmänna medvetandet. Att inte jobba och 

bidra till välfärdsstatens skatteintäkter bör då väcka någon form av obehag, skuld eller skam. 

Kanske har denna statligt sanktionerade åsikt och känsla sedan projicerats bakåt i historien på 

Luther själv? 
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Sammanfattning 

Denna studie har ämnat att undersöka samvetets plats och funktion i Luthers människosyn och 

hur Luther förstår samvetet och dess funktion i relation till människans existentiella villkor, 

Gud och människor i ett urval av Luthers egna texter. Som delsyfte undersöks även om det i 

det utvalda Luthertexterna verkligen finns fog för den negativa Lutherbild Stolt menar finns 

etablerad i Sverige. Föregångare till de historisk-teologiska tankeströmningar som finns 

representerade i Luthers samvets-och människosyn förklarats såväl som aristotelisk terminologi 

som Luther själv använder sig av när han diskuterar samvetet såsom synteresis-begreppet, 

praktisk syllogism, förnuft, och vilja.  

 

Studien påvisar att samvetet har en komplex relation till andra aspekter av människans inre 

värld som i Luthers människosyn är relativt mörk mot bakgrunden av Guds helighet. Samvete 

är den komponent som upplyser om när skuld begåtts och som skapar fruktan inför Guds vrede. 

Samvetet bör ses som en del av en organisk helhet som relaterar till och påverkar själen, viljan 

och förnuftet för att rikta människan till Gud och sin nästa. Luther använder själv begrepp 

hämtade från medeltida teologer i sitt resonemang om samvetets plats och funktion hos 

människan.  

 

Studien visar även på hur samvetet är själva navet för människans alla relationer, till sig själv, 

andra, Gud och livets villkor i allmänhet och dess kamp i synnerhet. Samvetet är hos Luther 

även en källa till kunskap om Guds existens som är direkt förknippad med företeelser som gott 

ont, sant och falskt. Insikten om Guds existens överbevisar människan om hennes skuld för att 

befria människan genom den rättfärdiggörande tron. Samvetet används även av Gud som en 

karaktärsdanande funktion när den troende människan upplever utanförskap, skam, lidanden 

och motgångar i livet.  Samvetet har vidare en avgörande roll i den religiösa gemenskapen för 

att kunna samexistera men också för att kunna urskilja Guds vilja och inte underkasta sig 

gärningsläror av olika slag. Idealet för Luther är inte lidande eller skuld utan ett gott samvete. 

Inte minst i relation till arbete och asketisk ansträngning. Den Lutherbild Stolt menar vara unikt 

negativ för Sverige tar till vara på lidande och skuld men tycks ha missuppfattat att detta skulle 

vara ett idealtillstånd för Luther vilket inte är fallet. Allt arbete bör utföras som ett naturligt 

utflöde av tacksamhet över frälsningens gåva och lidandets mål är snarare fördjupad relation 

till Gud än lidande i sig. 



 53 

Källor och Litteratur 

Otryckta källor: 

Internet 

Socialstyrelsens hemsida, ”Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna” 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavux

na  

 

Tryckta källor och litteratur 

St. Augustine. De Trinitate, The Trinity, Translated and introduced by Edmund Hill, OP.  

New York: New City Press, 1991. 

 

Baylor, Michael, G. Action and Person: Conscience in Late Scholasticism and Young Luther. 

Leiden: E. J. Brill, 1977. 

 

Jeanrond, Werner G.  Theological Hermeneutics: Development and Significance. London: 

SCM Press, 1994. 

 

Lohse, Bernard. Martin Luther´s Theology, Its Historical and Systematic Development. 

Minneapolis: Fortress Press, 2011. 

 

Lohse, Bernard. Conscience And Authority In Luther i Luther and the Dawn of the Modern 

Era, ed. Heiko A. Oberman. Leiden: E. J. Brill, 1974. 

 

Lull, Timothy and Russel, William R. Martin Luther's Basic Theological Writings, 3 ed. 

Minneapolis: Fortress Press, 2014. 

 

Luther, Martin. Om en kristen människas frihet. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2011. 

 

Luther, Martin. Luther’s Works, American Edition, vol. 10, First Lectures on the Psalms 1. 

Saint Louis: Concordia Publishing House, 1974. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna


 54 

Luther, Martin. Luther’s Works vol. 11, First Lectures on the Psalms 2. Saint Louis: 

Concordia Publishing House, 1976. 

 

Luther, Martin. Luther´s Works, vol. 25, Lectures On Romans. Saint Louis: Concordia 

Publishing House, 1972. 

  

Luther, Martin. The Freedom of a Christian i Luther´s Works, vol. 31, Career of the reformer. 

Philadelphia: Muhlenberg Press, 1957. 

 

McGrath, Alister E. Reformation thought: An introduction, 4th ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 

2011. 

 

Pierce, C. A. Conscience in the New Testament. London: SCM Press Ltd, 1955. 

 

Stolt, Birgit. Luther själv, hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå: Artos & Normas Förlag, 

2004.  

 

Zachmann, Randall C. The Assurance of Faith: Conscience in the Theology of Martin Luther 

and John Calvin. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.Inledning
	1.2 Problemformulering
	1.3 Arbetsfrågor
	1.4 Syfte
	1.5 Metod
	1.6 Material och avgränsning
	1.7 Disposition

	Kap 2. En teologihistorisk bakgrund till Martin Luthers samvetssyn
	2.1 Luthers skolastiska påverkan: via-modern och via-antiqua
	2.2 Frälsningsläran inom via-moderna
	2.2.1 Samvetet, rättfärdiggörelsen och frälsningsvisshet i Luthers människosyn
	2.4 Samvetsbegreppets utveckling från Paulus till Gabriel Biel
	2.4.1 Samvetets utveckling inom skolastisk tankevärld
	2.4.2 Aristotelisk och skolastisk påverkan på Luther: En begreppsförklaring
	2.4.3 Gabriel Biel: Ett destillat av skolastisk samvetssyn - distinktionen mellan samvete och synteresis


	Kap 3. Luthers samvetssyn inom ramen för hans människosyn
	3.1 Samvetets funktion och komponent i Luthers människosyn
	3.2 Samvetet funktion i mötet med existentiella frågor
	3.2.1 Samvetets funktion som inre förnimmelse om gott och ont samt källan för Guds dom
	3.2.2 Samvetet som källan till kunskap om Guds existens
	3.2.3 Samvetet funktion och roll i upplevelsen av rastlöshet och ångest
	3.2.4 Samvetets funktion och roll i samband med lidande och kristen karaktärsdaning

	3.3 Samvetet och tron som vägledning i den religiösa gemenskapen

	Kap 4. Slutsatser
	Sammanfattning

	Källor och Litteratur

