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ABSTRACT 

Uppsatsen är en systematisering av några särskilt uppmärksammade tolkningar av den 

nytestamentliga rättfärdiggörelsen. De verk, institutioner och personer som 

huvudsakligen blivit behandlade är Romarbrevet, Jakobsbrevet, Martin Luther, Origenes, 

Augustinus och den katolska kyrkan. Vidare har dessa utsagor bearbetats var för sig och 

därefter ställts i förhållande till varandra i hopp om att eventuella likheter eller skillnader 

skulle uppdagas. Arbetets generella slutsats är att de flesta var eniga om att människan 

görs rättfärdig genom tro, på grundval av Guds nåd. Gärningarnas roll framhålls av 

samtliga parter vara av stor vikt, om än i olika utsträckning. Jakobsbrevet framhålls som 

en antagonist till de övriga utsagorna med sitt budskap om att det är gärningarna som gör 

en människa rättfärdig. En annan utstickare är Origenes som i sin apocatastasislära 

hävdar att alla människor görs rättfärdiga oavsett tro eller gärningar. Avslutningsvis är 

den generella uppfattningen att rättfärdighet är någonting som av nåd tillskrivs 

människan som en gåva från Gud, som ett svar på att hon kommit till tro på Jesu död och 

uppståndelse. Genom egen kraft görs ingen människa rättfärdig, varken genom gärningar 

eller några andra meriter.  
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1. INTRODUKTION 

 

”Förr var människan ansvarig inför Gud för sitt sätt att leva. Nu är Gud ansvarig 

inför människan _för det liv hon får”
1
 

 

Anledningen till att jag valt att skriva en uppsats om människans rättfärdiggörelse bottnar 

bland annat i den tvetydighet som finns inom olika samfunds sätt att tolka de bibliska 

texterna. Vidare är det en aktuell fråga att ta upp till diskussion eftersom jag tror att 

många människor idag brottas med dilemmat kring hur man bör leva sitt liv, inte minst i 

förhållande till ett eventuellt liv efter döden. Frågan om hur de val och beslut vi fattar 

idag kan komma att påverka oss längre fram är onekligen sporrande och intressant. Vem 

är det egentligen som bär ansvaret för människans öde? Gud eller människan själv? 

 

 Denna uppsats kommer dock att i huvudsak ta en teologisk rikting, varpå det är det 

bibliska (huvudsakligen nytestamentliga) sättet att se på detta som kommer att 

uppmärksammas. För att komma till botten med vad det egentligen är som gäller när det 

kommer till människans rättfärdiggörelse kommer jag i denna uppsats att gå till botten 

med ett par utvalda nytestamentliga verk som blivit särskilt uppmärksammade och fått 

stort inflytande. Utöver detta kommer diverse teologer och forskare som varit, och är, 

ledande inom området att få ge sina tolkningar. 

 

En problematik som i denna uppsats inte kommer att behandlas på något djupare plan är 

skillnaden mellan laggärningar och gärningar i sig. Den huvudsakliga frågan i denna 

uppsats handlar trots allt om ifall rättfärdiggörelsen är någonting som ligger på 

människans lott, det vill säga om det är någonting hon förmår uppnå av egen kraft. 

Följaktligen är det inte särskilt relevant om det är laggärningar, eller gärningar i sig, som 

hon utför; utan helt enkelt om någonting hon gör, förutom att tro, kan göra henne 

rättfärdig.  

 

                                                
1 Bergstrand, Göran, En själasörjares dilemma, 2002, s.104 
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I fråga om begreppet rättfärdighet kommer det ur ett semantiskt perspektiv inte att 

analyseras på något djupare plan. En tolkning av vad begreppet rättfärdighet innebär är 

helt enkelt att man är färdig i rätten. En människa som är rättfärdig i Guds ögon kommer 

alltså bli dömd på ett gynnsamt sätt. En mer modern tolkning skulle kunna vara att 

personen i fråga är frälst. Enkelt talat innebär det en biljett till himlen efter döden.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa och bearbeta problematiken kring synen på 

människans rättfärdiggörelse i Nya testamentet. På grundval av att det, beroende på vilka 

av de nytestamentliga breven man läser, ges tvetydiga budskap kring vad det egentligen 

är som gör en människa rättfärdig, kommer denna uppsats att ställa de olika utsagorna 

mot varandra. De brev som i huvudsak kommer att behandlas är Jakobsbrevet och 

Romarbrevet, eftersom budskapen i dessa brev skiljer sig så markant från varandra. 

Utöver dessa brev kommer ett flertal av de brev som brukar tillskrivas Paulus att belysas. 

Dessa tvetydiga budskap konkretiserar möjligheten till att det kan finnas mer än ett sätt 

att se på hur en människa blir rättfärdig. 

 

Det primära ämnet i dessa brev handlar om vilken roll en människas gärningar har i 

hennes strävan efter rättfärdighet, vilket även är det mest centrala ämnet i denna uppsats. 

Jakobsbrevet proklamerar tydligt människans handlingar/gärningar som ett medel för att 

nå rättfärdighet, medan Romarbrevet hävdar att det snarare är på grund av Guds nåd som 

en människa blir rättfärdig, genom tron. Utifrån ovanstående resonemang leder detta oss 

följaktligen in på uppsatsens frågeställningar, som lyder: 

 

Kan en människa bli rättfärdig på grundval av sina gärningar?  

Om inte, vad är det då som gör henne rättfärdig?  
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1.2 Metod 

 

1.2.1 Undersökning av historisk kontext 

För att nå klarhet kring budskapen i Jakobs- kontra Romarbrevet kommer en separat 

bearbetning av breven var för sig att göras, för att sedermera ställa de olika budskapen 

mot varandra. Kanske är det så att de talar om samma sak, fast med olika språkbruk. 

Kanske är det så att de riktar sig till olika människor. Tanken är att undersöka varför de 

olika breven skrevs samt till vilka de riktades mot. Den historiska kontexten kan, och lär, 

vara av stor vikt, vilket följaktligen kan ha kommit att sätta sin prägel på de olika verken. 

Eftersom Paulus brev i huvudsak skrevs till särskilda församlingar och av särskilda 

anledningar, torde det rimligtvis ha haft relativt stort inflytande på vilka saker som han 

fokuserat på; vilket i efterhand lätt kan ge upphov till missförstånd. För att konkretisera 

detta kan problematiken exemplifieras genom att man ställer två helt olika församlingar 

mot varandra. Den ena församlingen är känd för att leva väldigt strikt och korrekt, medan 

den andra är känd för att ha församlingsmedlemmar som regelbundet berusar sig och 

bedriver otukt av olika slag. Följaktligen kan budskapet till den förstnämnda 

församlingen bli att deras fokus på att leva rätt inte bör gå till överdrift så att de börjar tro 

att det är deras sätt att leva som gör dem rättfärdiga, trots att det är viktigt att leva 

föredömligt. Den andra församlingen å andra sidan kanske behöver en förmaning till att 

de bör rensa ut dåliga vanor och fokusera på att leva som föredömen, i enlighet med vad 

Jesus predikat. Här har vi alltså två helt skilda budskap: den ena församlingen uppmanas 

till att inte fokusera alltför mycket på sina levnadsvanor, medan det är precis vad den 

andra församlingen bör göra. Om man i detta fall inte tagit hänsyn till den historiska 

kontext som breven skrevs i kan budskapen uppfattas som en direkt paradox, trots att det 

inte nödvändigtvis behöver vara fallet över huvud taget. 

 

Anledningen till att det av alla Pauli brev är just Romarbrevet som ställs som en form av 

motpart till Jakobsbrevet är att det är i där som Paulus sammanfattar sin teologi, vilket 

gör att hans budskap blir betydligt mer konkret. Romarbrevet är dock inte det enda av 
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Paulus brev
2
 där hans syn på rättfärdighet beskrivs, men för att begränsa arbetet kommer 

det i huvudsak utgå från detta brev, eftersom det är en tydlig systematisering av hans 

läror i ett och samma brev;
3
 där just rättfärdighetsfrågan dessutom fått väldigt stort 

utrymme. 

 

1.2.2 Vetenskapsteoretisk grund 

Denna uppsats är en komparativ litteraturstudie. Vidare är den i huvudsak av kvalitativ 

art. Att den är kvalitativ innebär att den är tolkande
4
.  

 

För att få en större bredd vid tolkandet av dessa brev kommer en del personer
5
, vars verk 

och tolkningar inom området blivit särskilt uppmärksammade, att behandlas och tas 

hänsyn till vid slutsatserna.   

 

Utöver detta kommer det även ges utrymme för nutida forskare att göra sina röster hörda 

och ge tänkbara utsagor som avser beskriva och förklara problematiken med gärningar 

kontra nåd som medel för människans rättfärdiggörelse. 

 

1.3 Material och avgränsningar   

De primära källor som kommer att användas är Jakobsbrevet och Romarbrevet, ur Bibel 

2000. Forskares beskrivningar och kommentarer till dessa brev kommer också att 

användas, såsom bl.a. Greger Andersson och Claes Bengtsson.
6
 I fråga om övrig litteratur 

kommer såväl äldre som mer moderna källor att användas, av de som är särskilt 

framträdande inom ämnet. För att få en bredd och ökad förståelse vid tolkningen av 

Jakobs- och Romarbrevet kommer ett brett spektra av litteratur att användas. Vidare ökar 

möjligheterna till en opartisk vinkling i uppsatsen, eftersom kvantiteten på litteraturen gör 

att det ges utrymme för betydligt fler tolkningar. Bland ledande forskare inom ämnet 

kommer såväl svenska som utländska personers verk att användas. Bland de svenska hör 

                                                
2 Det bör nämnas att inte alla forskare är eniga om att det faktiskt var Paulus som skrev Romarbrevet, även 
om det är den uppfattning som en klar majoritet stödjer 
3 Andersson, Greger, Bengtsson, Claes, Bibel intro, 2003, s.273  
4 Florén, Anders, Ågren, Henrik, Historiska undersökningar, 2006, s.55 
5 Martin Luther, Augustinus, Origenes m fl.  
6 Författare till bl. a. Bibel intro – En guide till Gamla och Nya testamentet (2003) 
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Thomas Ekstrand
7
 och Aleksander Radler

8
 till några av de tyngre namnen inom ämnet. 

Bland de övriga är Luke Timothy Johnson, Joseph A. Fitzmyer och James D.G. Dunn 

framträdande namn. Thomas Ekstrand har även gått med på att via korrespondens över 

Internet besvara en rad väsentliga frågor. Risken för misstolkande slutsatser ur hans 

texter blir därmed avsevärt mindre, samtidigt som han får en möjlighet till att ge en kort 

och sammanfattande bild av sina åsikter. Avslutningsvis kommer en bearbetning av 

katolska kyrkans syn på rättfärdiggörelsen att göras, varpå eventuella likheter/skillnader 

mot den lutheranska tolkningen således blir uppdagade.  

 

Sinsemellan de olika texterna i Nya testamentet finns det en hel del komplikationer i form 

av till synes paradoxala budskap. För att nå klarhet i vad texterna egentligen vill säga 

krävs en bearbetning av dem, var för sig, vilket på grund av omfångsbegränsningen inte 

är möjligt i denna uppsats. Där är den begränsad till Jakobsbrevet och Romarbrevet, men 

en rad paralleller kommer likväl att göras till en del andra brev. Anledningen till detta är i 

huvudsak att genom att läsa ett flertal brev av samma författare, utöka möjligheten till att 

utläsa vad det är denne egentligen vill säga. Genom att jämföra med andra texter minskar 

risken för misstolkning, trots att denna jämförelse också kan vara missvisande med tanke 

på historiskt kontext etc. Mer om detta följer senare i uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Thomas Ekstrand är universitetslektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Teologiska 

institutionen, Systematisk teologi med livsåskådningsforskning  
8 Aleksander Radler är professor, präst och författare till bl. a. Kristen dogmatik (2006) 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=RF1:17
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=RF1:17
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2. ANALYS 

 

2.1 Romarbrevet 

 

2.1.1 Bakgrund 

För en ökad förståelse kring Romarbrevets bakgrund och relevans följer här en 

beskrivning till varför Paulus över huvud taget skrev detta brev till församlingen i Rom. 

 

”Brevet skulle förbereda hans missionsresa och ankomst till Rom. Genom sitt 

brev ville han ge _församlingen en rätt bild av sitt evangelium, en samlad 

framställning av sin teologi”
9
 

 

Paulus grundade inte församlingen i Rom, det är ett vanligt missförstånd. Han hade aldrig 

ens varit där, trots att han med största sannolikhet kände flera av medlemmarna i 

församlingen.
10

 Däremot uttrycker han i inledningskapitlet en förkärlek och en oerhörd 

längtan om att äntligen få besöka dem
11

 och inte minst om att få förkunna sin teologi för 

dem. Inför sitt besök vill han sedermera förtydliga några saker; och be dem om deras 

tjänster och förböner. De huvudsakliga orsakerna till att han skriver brevet är följande: 

Han vill berätta att han äntligen ser ut att kunna hälsa på dem. Han är på väg till Spanien 

på en missionsresa och planerar att besöka församlingen i Rom på vägen dit; varpå han 

inför sitt besök passar på att skriva ner en redogörelse av sin teologi åt dem.
12

 Han vill 

även informera dem om att han kommer att behöva stöd inför sin fortsatta resa till 

Spanien, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.
13

 Detta medför dessutom att han får ett 

starkt utgångsläge inför sin stundande resa. 

 

                                                
9 Tägt, Nils, Den store aposteln, 1967, s.232 
10 Tellbe, Mikael, Med framtiden i ryggen, 2002, s.99 
11 Romarbrevet 1:8-13 
12 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.99 
13 Rom. 15:22-29 
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Han vill dessutom ge sina rekommendationer till sin medhjälpare och sekreterare Foibe 

som var på väg till dem, som troligen också var den som överlämnade brevet.
14

 Han ber 

församlingen att ta emot henne som en syster i Herren. 

 

Den troligen viktigaste anledningen till att han skriver brevet är dock att han hört talas 

om de oenigheter som fanns mellan de hednakristna
15

 och de judekristna. Främst gällde 

det synen på de hednakristnas relation till den judiska lagen, i deras strävan efter 

rättfärdighet.
16

  

 

Romarbrevet är, vilket ovanstående citat förkunnar, Paulus försök att ge en heltäckande 

bild av sin teologi; som i sin tur även skulle kunna motverka oenigheter och feltolkningar 

ur Skriften. Man kan utan någon egentlig tvekan säga att Romarbrevet är Paulus 

viktigaste brev.
17

 Ingen annanstans presenterar han sin teologi så omfattande. Martin 

Luther går faktiskt så pass långt att han hävdar att Paulus i Romarbrevet sammanfattar 

hela den kristliga och evangeliska läran.
18

 I denna ”sammanfattning” tar han sålunda även 

upp den fråga som skapat så mycket oenighet, nämligen hur man når 

frälsning/rättfärdighet. 

 

2.1.2 Laggärningar och rättfärdighet 

 

”Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att 

ärva världen, utan _genom den rättfärdighet som kommer av tro”
19

 

 

Brevets huvudtema grundar sig på den omstridda frågan huruvida människan blir 

rättfärdig genom laglydnad och gärningar, eller om det är genom tro. Gäller olika regler 

för de olika grupperna eller finns det en enda paradigmal frälsningsväg? Och innebär 

”gärningar” nödvändigtvis laggärningar? Det rådde skilda meningar inom församlingen i 

                                                
14 Rom. 16:1-2 
15 Hednakristna var, i den tidiga kristna kyrkan, benämningen på de kristna som inte var av judiskt ursprung 
16 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.100 
17 Tägt, Den store aposteln, 1967, s.232 
18 Tägt, Den store aposteln, 1967, s.232 
19 Rom. 4:13 
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Rom bland de judekristna som följde den judiska lagen och de hednakristna som inte 

gjorde det. Den vanligaste tolkningen är att judarna ansåg sig bli rättfärdiga genom 

laglydnad. Denna tolkning ifrågasätts dock av en del nutida forskare så det finns goda 

skäl att belysa deras syn på det. En av dessa forskare är E P Sanders: 

 

Efter att ha analyserat rabbinsk litteratur och en mängd andra judiska skrifter, hävdar Sanders att 

första århundradets judendom inte alls menade sig kunna förtjäna Guds frälsning och rättfärdighet 

genom laglydnad. Enligt Sanders vilade judarnas frälsning på Guds nåd och utkorelse (förbundet) 

och inte på mänskliga meriter eller gärningar. Laglydnad sågs snarare som ett gensvar på Guds 

nådesinitiativ; alltså, inte ett villkor för att ’komma in’ (’getting in’) i förbundet utan som ett 

uttryck för att man redan tillhörde förbundsfolket (’staying in’).20 

 

Att följa lagen var därmed, enligt Sanders, ett sätt att bevaras i detta förbundsfolk och ett 

sätt att visa tacksamhet till Gud genom lydnad.
21

 Sanders menar följaktligen att judarna 

inte ansåg sig bli rättfärdiga genom lagen, men att den likväl skulle efterföljas. Det är 

alltså den traditionella bilden av orsaken till varför man följer lagen, som han 

huvudsakligen ställer sig kritisk till. Det handlar inte om att genom laglydnad uppnå 

rättfärdighet, utan om att förbli i förbundet och att lyda Gud. Gud utvalde Israel, men 

även Israel måste välja Gud; allt detta för att förbli i förbundet och genom förbundet få ta 

del av Guds nåd. Detta till trots finns det skäl att anta att åtminstone en del av de 

judekristna i Rom faktiskt ansåg sig bli frälsta genom laggärningar. Om inte, blir det 

tämligen svårt att komma till underfund med varför Paulus kände sig manad till att 

behöva behandla frågan så omfattande som han faktiskt gör i detta brev. 

 

Detta kapitels inledande citat angående Abrahams rättfärdiggörelse återfinns även i andra 

böcker och brev i Bibeln, emellertid med olika budskap.
22

 Här talar dock författaren om 

en rättfärdighet som uppnås genom tro. Denna utsaga om trons framstående betydelse vid 

en människas rättfärdiggörelse återkommer upprepade gånger genom brevets gång och är 

överlag den huvudsakliga förkunnelse som Paulus vill fastslå. Detta till trots förekommer 

det även verser som kan ge upphov till en tvetydig förståelse av budskapet. Ett exempel 

                                                
20 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.156 
21 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.156 
22 Detta kommer att diskuteras mer utförligt vid behandlingen av Jakobsbrevet 
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på detta finner vi i kap. 4:16 där författaren gör skillnad på de som håller lagen och på 

dem som tror. Vid en första anblick kan det uppfattas som att det antingen handlar om att 

bli rättfärdig genom lagen, eller genom tron. Det är dock, sett till den kontext det är 

skrivet i, sannolikt att det snarare handlar om ett försök till att inkludera anhängarna från 

de två olika synsätten
23

. Om detta ställs i förhållande till de övriga proklamationerna 

gällande laggärningarnas relevans, finns det skäl att anta att syftet med även denna vers 

är att visa på att det är tron som ger rättfärdighet, oavsett om man tidigare varit laglydig 

och därtill eventuellt inte lika inriktad på trons relevans, eller om man redan från början 

lagt all tonvikt på trons inverkan.  

 

2.1.3 Tvetydiga budskap 

 

”Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare”
24

 

”Han skall löna var och en efter hans gärningar”
25

 

 

Ovanstående citat ger vid en första anblick ett onekligen tydligt budskap: det handlar om 

att agera och handla, för att uppnå rättfärdighet. Detta står i direkt konflikt till brevets 

generella budskap, som tidigare nämnts. En parantes i detta fall är dock att det inte står 

någonting om laggärningar, utan snarare om gärningar i allmänhet. Det ges härmed 

utrymme för tolkning, varpå somliga skulle betrakta direktiven som just laggärningar, 

medan andra skulle hävda att det helt enkelt handlar om ställningstaganden. Att tro är ju 

trots allt också en form av agerande; man tar ställning till någonting och förhåller sig 

därefter till det. Vidare är det inte särskilt abstrust att Paulus ställer vissa krav på de han i 

detta brev avser undervisa, då han även i övriga brev uppmanar folk till att leva som 

föredömen.
26

 Hans uppmaningar om att leva föredömligt genom goda gärningar tycks 

dock snarast handla om att han vill skydda dem från anklagelser från samhället; och 

hindra folk från att kunna säga onda saker om dem.
27

 Han skriver aldrig något om att 

                                                
23 Dvs. mellan de som söker rättfärdighet genom lagen, kontra de som söker rättfärdighet genom tron  
24 Rom. 2:13, Bibel 2000 
25 Rom. 2:6, Bibel 2000  
26 Se t ex Titusbrevet 2:7, Bibel 2000  ”Och var själv ett föredöme i goda gärningar”  
27 Se t ex Titusbrevet 2:8 Bibel 2000 ”Så att dina motståndare måste skämmas eftersom de inte hittar något 

ont att säga om oss”  
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laggärningar skulle kunna göra någon människa rättfärdig. Däremot kan det onekligen 

uppfattas som en paradox, eftersom någon mer utförlig beskrivning av vad han egentligen 

menar med dessa yttranden om gärningar inte ges, varpå vi i efterhand tvingas göra en hel 

del antaganden. Problematiken med tolkningen kommer att redogöras ytterligare i 

nästkommande kapitel.  

 

2.1.4 Forskarnas försök till att förklara tvetydigheten  

Mikael Tellbe
28

 är en av de som arbetar med problematiken kring tolkandet av gamla 

skrifter och brev. Enligt honom går vi vid läsningen av bibliska brev miste om en hel del 

nödvändig information. Eftersom ett brev i vanliga fall representerar en dialog, varpå vi 

enbart får höra den egna parten, lämnar det halva dialogen otillgänglig.
29

 Detta innebär i 

realiteten att vi tvingas göra en hel del antaganden, baserade på den ensidiga 

korrespondensinformation som vi tagit del av. Han liknar läsandet av Paulus brev med att 

höra ena parten i ett telefonsamtal, där interna anspelningar och antaganden ställs utanför 

vår vetskap. Genom att jämföra med andra av hans texter kan vi i viss mån räkna ut en 

hel del, men här ställs vi genast inför ytterligare ett dilemma, nämligen det Tellbe kallar 

för ”tillfällighetsskrifter” och ”problemskrifter”.
30

 När det gäller Paulus brev till olika 

församlingar är det av största vikt att poängtera att dessa brev i huvudsak inte var avsedda 

att vara teologiska fördrag eller avhandlingar, utan de var just brev. De var i huvudsak 

unika brev som riktade sig till en särskild församling, vilket i sin tur innebar att de var 

präglade av ett specifikt historiskt sammanhang och att de skrevs av en särskild anledning 

till mottagarförsamlingen. Orsaken till att han skrev de olika breven varierade. Det kunde 

bero på att det uppstått en spänning mellan honom själv och församlingen (t ex 

Galaterbrevet samt Korinthierbreven), eller så kunde det vara för att församlingen hade 

råkat i konflikt med sin omgivning (t ex Thessalonikerbreven och Filipperbrevet).
31

 Detta 

konkretiserar problematiken med att vi som åskådare idag har minst sagt bristfälliga 

förkunskaper kring vad som kan ha orsakat konflikterna, vad som inträffat eller sagts osv.  

                                                
28 Mikael Tellbe är teologie doktor och lärare i Nya testamentet vid Örebro Missionsskola. I Libris 
guideserie till Nya testamentet har han tidigare skrivit en introduktion till Uppenbarelseboken, Lammet och 

odjuret. Han har också medverkat i Libris stora handbok till Bibeln 
29 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.80 
30 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.16 
31 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.16 
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Tellbe belyser upprepade gånger svårigheten med att bara höra den ena parten. När det 

gäller Paulus korrespondens med de olika församlingarna framgår det tydligt i hans brev 

att en klar majoritet av breven har föregåtts av tidigare kontakter mellan honom och de 

olika församlingarna, i brevform eller via muntlig korrespondens.
32

 Detta medför att vi 

inte enbart har till uppgift att tolka det som Paulus skriver, vi ställs även inför 

problematiken med att begripa det som inte sägs eller uttalas, men som tas för givet av 

Paulus och hans brevmottagare. Till och med Paulus själv bekräftar att det finns en del 

som är svårt att förstå.
33

 

 

En parantes som också kan vara befogad att ta med i beräkningarna är att Romarbrevet 

inte enbart vänder sig till hednakristna, (som är Paulus missionsinriktning) utan även till 

de judekristna som är Petrus missionsinriktning. Därmed tar han upp en del saker som 

annars kan uppfattas som ganska malplacerade för att vara skrivna av Paulus eftersom det 

vanligtvis inte är hans område.
34

 

 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående resonemang inte att de inledande citaten 

angående gärningarnas relevans bör ratas eller förkastas, däremot ger de oss perspektiv 

och visar på att det kan finnas fullt logiska förklaringar till bemärkelser som skiljer sig 

från det generella budskapet. Om ett helt brev vittnar om ett bestämt budskap, samtidigt 

som det finns ett par enstaka meningar som vid en första anblick kan uppfattas som 

paradoxala, kan det finnas goda skäl till att undersöka vad bakgrunden till dessa 

avvikelser kan tänkas vara. I detta fall kan det alltså eventuellt röra sig om en 

korrespondens, där avsaknaden av den ena parters yttranden har satt sin prägel på vår 

bristfälliga förståelse av alla specifika yttranden. Gällande dessa gärningar skriver Paulus 

trots allt i det efterkommande kapitlet, kort och koncist, att ingen människa kan bli 

rättfärdig inför Gud genom laggärningar.
35

  

 

                                                
32 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.81 
33 Andra Petrusbrevet 3:16 
34 Rom. 2:6, 2:13 
35 Rom. 3:20 
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2.1.5 Lagens egentliga roll 

 

”Lagen kan bara ge insikt om synd”
36

 

 

 

Poängen här är att lagen i sig själv inte kan frälsa; det innebär dock inte att den aldrig 

haft, eller har, någon funktion. Traditionellt sett är, i enlighet med vad som tidigare 

klargjorts, den vanligaste uppfattningen att man inom judendomen anser att lagen ger 

frälsning och en rätt relation till Gud
37

, trots att denna utsaga fått kritik från olika håll. 

Paulus åsikt som förkunnas i ovanstående citat invänder mot detta sätt att se på 

frälsning/rättfärdighet. Paulus skriver i stället att lagen framkallar vrede och är själva 

grunden för vår överträdelse.
38

 Om vi inte kände till lagen skulle vi helt enkelt inte heller 

känna till synden. Genom att människan tilldelats begränsningar och regler, har det 

snarast fått effekten att hon eggas till att överträda dem. Nu får lagen plötsligt en helt 

annan funktion, nämligen att göra det syndiga synligt. Kanske är det så att denna princip 

går att applicera även i vardagliga sammanhang, där det otillåtna har en alldeles unik 

förmåga att attrahera. Detta är tillika något som Paulus behandlar i Romarbrevet där han 

skriver att det onda som han inte vill göra, det gör han, men det goda som han vill göra, 

det gör han inte.
39

 Denna mänskliga svaghet för att stå emot det som är ont är något som 

återkommer vid ett flertal ställen i Romarbrevet och i Paulus brev överlag. Följaktligen 

förefaller det som en tämligen adekvat slutsats att lagen i fråga ger upphov till 

överträdelse och synd, eftersom den uppmanar till diverse regler och begränsningar som 

människan helt enkelt inte klarar av att stå emot. Samtidigt bör den inte förkastas, då den 

trots allt är en gudagiven regelbok. Så hur bör man förhålla sig till den? Paulus ger i det 

sjunde kapitlet en sammanfattande bild av sin syn på lagen och synden: 

 

 

 

                                                
36 Rom. 3:20, Bibel 2000 
37 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.155 
38 Rom. 4:15 
39 Rom. 7:19 
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Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna 

synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: Du skall inte ha begär. Men 

synden grep tillfället i akt och väckte genom budorden alla slags begär inom mig. Finns ingen lag 

är synden död40 

 

Lagen är alltså någonting gott, men människans köttsliga svagheter och oförmåga till att 

leva upp till de regler och föreskrifter som finns, leder till att hon blir extra mottaglig för 

synd; vilket i sin tur får förödande konsekvenser. Problemet ligger alltså inte i lagen, utan 

i människans oförmåga till att efterleva den, varpå den sedermera lätt kan uppfattas som 

något negativt. Lagen var alltså, väldigt förenklat skrivet, människans gudagivna 

instruktionsbok och ett sätt för Israels folk att veta hur de skulle förhålla sig till Gud för 

att förbli i förbundet. Då vi nu har fått facit i och med Jesus uppoffrande för människan 

har lagens relevans blivit alltmer marginell, eftersom det enligt Paulus i (bland annat) 

Romarbrevet är på grundval av tron på Jesu död och uppståndelse som människan blir 

rättfärdig. I fråga om förkastandet av gärningar har dock Sanders en viktig poäng när han 

slår fast att:  

 

Den traditionella tolkningen av den judendom som var samtida med Paulus är missvisande, och 

därmed har även Paulus kritik av judaisternas41 budskap kommit att missuppfattas. Paulus främsta 

invändning mot judaisterna är alltså inte att judendomen skulle vara legalistisk, utan att den 

förkastade Kristus42 

 

Det är först nu saker och ting börjar fall på plats. Paulus förkastar alltså inte laggärningar 

och goda gärningar i sig, det är någonting vi fått från Gud och kan därför inte vara av 

ondo eftersom Gud inte kan göra orätt.
43

 Men eftersom människan inte klarade av att leva 

upp till lagen, sände Gud ner sin son för att dö på korset till försoning för människan som 

gått under genom synden. Därmed har han gjort det slutgiltiga offret. Att sålunda inte ta 

tillvara på detta offer gör att man ställs utanför nåden. Och att förkasta Kristus är precis 

det som Paulus så starkt kritiserar hos de judekristna. Vidare beskriver Paulus denna 

fråga även i andra brev, där han liknar lagen vid en tillfällig övervakare åt människan i 

                                                
40 Rom. 7:7-8, Bibel 2000 
41 Judaist är en annan benämning av en judekristen   
42 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.155 
43 Rom. 9:14 
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väntan på Jesus; men nu när tron är här har människan inte längre någon övervakare i 

form av lagen.
44

 Och i enlighet med detta kapitels inledande citat var lagens främsta roll, 

som sagt, att ge insikt om synd. Om vi inte känner till lagen, kan vi varken göra det som 

är rätt eller fel, eftersom detta står utanför vår vetskap. Men efter att lagen uppenbarats 

har en medvetenhet uppmärksammats, vilket i sin tur har frammanat frestelser och 

överträdelser. Detta i sin tur är vad som gör människan syndig. Men utifrån Paulus dekret 

kan alltså lagen som frammanat dessa överträdelser inte råda bot för dem genom att 

erbjuda några möjligheter till rättfärdiggörelse, utan det uppnås enbart genom tron. 

Sammantaget kan det sägas att lagens roll är påtaglig och relevant i allra högsta grad, 

dock inte ur ett rättfärdighetsperspektiv, utan snarare för att väcka medvetande. Följande 

citat sammanfattar det generella budskapet som Paulus tycks vilja förkunna: 

 

Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och 

profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem 

som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, utan 

att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av Hans nåd, eftersom Han har friköpt dem genom Kristus 

Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville Han visa sin 

rättfärdighet, eftersom Han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår egen 

tid ville Han visa sin rättfärdighet: att Han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. 

Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas? Nej, trons lag. Ty 

vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud 

bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas, så visst som Gud är en, Han 

som skall göra de oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls, vi 

befäster den.45 

 

James D.G. Dunn
46

 kommenterar Paulus budskap i Romarbrevet och skriver att det rör 

sig om ett missförstånd från judarnas sida när de tolkar Romarbrevet. Han hävdar att 

judarna ser detta stycke som en bekräftelse på att de görs rättfärdiga på grundval av att de 

genom Abraham står i förbund med Gud, så tillsvida att de följer lagen. Detta, menar 

                                                
44 Se bl a. Galaterbrevet 3:21-25 
45 Rom. 3:21-31, Bibel 2000 
46 James D.G. Dunn var under många år professor på universitetet i Durham inom teologi. Han har en 

mastersutbildning från University of Glasgow samt filosofie- och teologie doktor från University of 

Cambridge. Han är idag ordförande i Studiorum Novi Testamenti Societas, det ledande internationella 

organet för nytestamentliga studier.  
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Dunn, förser dem med ytterligare självförtroende i sin övertygelse om att de har patent på 

rättfärdiggörelsen. Han menar snarare att det bör tolkas tvärtom, att Paulus syfte med 

dessa verser var att motverka deras självförtroende och skryt.
47

 Rättfärdiggörelse genom 

tro gäller inte enbart de som står utanför förbundet
48

 utan alla människor. Lagen kan inte 

göra någon människa rättfärdig. Romarbrevet avser alltså belysa misslyckandet från 

judarnas sida av att tolka lagens roll. I stället för att se den som en bekräftelse på deras 

unika ställning inför Gud som ett utvalt folk, borde de enligt Dunn snarare göras 

medvetna om deras fortsatta behov av Guds nåd.
49

 Frågan är dock hur berättigad Dunns 

kritik mot judarnas påstådda skryt egentligen är. Än mer väsentligt är ifall han avser 

samtliga judar, eller om kritiken enbart riktar sig mot vissa riktningar inom judendomen. 

Kring detta vore det högst berättigat med en redogörelse, något som i nuläget lyser med 

sin frånvaro.   

 

2.1.6 Exemplet om Abraham 

I enlighet med vad som tidigare redogjorts i fråga om Paulus syn på Abrahams 

rättfärdiggörelse följer här ett förtydligande, med utgångspunkt i Joseph A. Fitzmyers
50

 

kommentarer av Romarbrevet.  

 

Abrahams rättfärdiggörelse beskriver Paulus i det fjärde kapitlet, där han citerar från 

Gamla testamentet.
51

 Budskapet är solklart: det var genom tro som Abraham räknades 

som rättfärdig inför Gud. Vidare lyfter Fitzmyer fram en rad funderingar kring just 

Abraham och effekterna av hans gärningar som är värda att beakta. Den kanske mest 

framträdande argumentationen han för är kring de efterkommande effekter som 

Abrahams aktioner gett upphov till bland det judiska folket. På grund av Abrahams 

trofasthet och lydnad gentemot Gud slöt de ett förbund där hans ättlingar utlovades 

välsignelse och att bli talrika som stjärnorna.
52

 Denna berättelse har enligt somliga 

forskare lett till att det judiska folket per automatik räknat sig själva som rättfärdiga, 

                                                
47 Dunn, D.G. James, World Biblical commentary 38A – Romans 1-8, 1988, s.160 
48 Icke-judar, dvs.  
49 Dunn, World Biblical commentary 38A – Romans 1-8, 1988, s.160 
50 Joseph A. Fitzmyer är präst, författare till ett ofantligt antal verk, samt lärare inom nya testamentet 
51 Närmare bestämt Första Mosebok 15:6  
52 1 Mos. 15:5ff  
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eftersom de är Abrahams ättlingar och därmed en del av förbundet. I viss mån kan det 

anses berättigat, men i enlighet med vad Paulus hävdar kan detta uppfattas som en 

paradox. Om var människa blir rättfärdig genom tro, vilket Paulus så ihärdigt predikar, 

borde det onekligen bli en paradox då judarna anses bli rättfärdiga på grundval av att de 

står under det förbund som slöts mellan Abraham och Gud. Det kan verka oberättigat att 

de skulle vara fullständigt befriade från något personligt ställningstagande.
53

 Å andra 

sidan vore det ytterligare en paradox om Gud brutit sitt förbund med Abrahams 

efterkommande, eftersom Han gett ett löfte om att Hans ord alltid ska bestå.
54

  

 

Fitzmyer behandlar även frågan om statusen kring Abrahams bedrifter. Att vara beredd 

att offra sin son för sin Gud
55

 visar prov på en alldeles unik lydnad och lojalitet, vilket 

även Gud verkar tycka, med tanke på de löften som gavs åt Abraham i enlighet med deras 

förbund. Denna osjälviska och oerhörda handling är dock ingenting som Abraham själv 

kan, eller bör, tacka sig själv för, hävdar Paulus. Fitzmyer menar att Paulus leker med 

tanken att Abraham kunde skatta sig lycklig som via sin handling ställdes under Guds nåd 

och förbarmande.
56

 Detta i sin tur skulle mycket väl kunna ge honom skäl till att tacka sig 

själv och ge upphov till skryt. Även Paulus skriver att om det vore så att han blev 

rättfärdig genom gärningar, då har han någonting att vara stolt över.
57

 Redan i den 

efterkommande versen ratar dock Paulus denna idé. I själva verket kunde alltså inte ens 

Abraham anses berättigad till att skryta över sina handlingar; framför allt inte inför Gud, 

eftersom hans status inför Gud berodde på gudomlig nåd och bistånd.
58

  

 

 

                                                
53 Detta, att inga individuella krav ställs på judarna, är ingen officiell lära. I enlighet med vad som tidigare 

redogjorts hävdar en del forskare att judarna via lagen ser till så att de ”förblir” i förbundet och därmed står 

under Guds välsignelse. Men något behov av individuell tro verkar inte vara nödvändigt i fråga om 

rättfärdiggörelse, om man enbart tolkar dessa utsagor och inte tar fasta på Paulus budskap. Det är dock inte 

omöjligt att det är en sak som helt enkelt tas för givet. Varför följa lagen som man fått av en Gud, ifall man 

inte tror att denna Gud är verklig?  
54 Se bl a Jeremia 33:35-26, 44:28 
55 1 Mos. 22:1-18 
56 Fitzmyer, Romans – a new translation with introduction and commentary, 1993, s. 372 
57 Rom. 4:2 
58 Fitzmyer,, Romans – a new translation with introduction and commentary, 1993, s. 373 
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2.2 Jakobsbrevet 

 

2.2.1 Bakgrund 

Författaren till brevet tros vara Jakob, Jesu bror. Jakob var tillsammans med Petrus en av 

de första ledarna för församlingen i Jerusalem.
59

 Att han var en framstående karaktär med 

stort inflytande råder det alltså inget tvivel om. Auktoriteten som säkerligen tillkommit 

av att han var Jesu bror kan också ha varit en inflytelserik ingrediens. Gällande brevet 

tros det snarast ha varit ett tal, som i efterhand blivit nertecknat. Vilken inverkan det kan 

ha haft på brevets utformande och innehåll är dock inte lika uppenbart. Att det tros vara 

ett nedskrivet tal är för visso inget unikt bland de katolska breven, till vilka även 

Jakobsbrevet klassas som en del av.
60

  Dessa katolska brev skiljer sig en del från de 

övriga brev i Nya testamentet, de som i huvudsak tillskrivs Paulus, i ett par avseenden. 

Den kanske mest framträdande skillnaden är att dessa katolska brev inte är skrivna till 

någon särskild församling i en specifik historisk kontext, utan de är mer att betrakta som 

allmänna. Författarna till dessa brev tros i huvudsak vara Jesu syskon eller några av de 

ledande apostlarna.
61

 Sättet att förkunna diverse budskap skiljer sig också en del från de 

övriga breven; likaså vad författaren betonar. Likt redogjort tidigare är alltså även dessa 

brev ansedda att i huvudsak vara nedskrivna predikningar, snarare än brev. Inledningen 

till Jakobsbrevet visar på en allmän adressat, vilket följaktligen gör att dess 

kategorisering inom de katolska breven förefaller högst berättigad. Detta baseras på 

adressaten som brevet tillskrivs, vilken består i de ”tolv stammarna i förskingringen”, 

vilket enligt de flesta forskare syftar på en gemensam bild för den kristna kyrkan. En 

annan tolkning av ”de tolv stammarna” skulle kunna vara att Jakob syftar på de judar som 

levde omkringspridda i Medelhavsområdet; denna tolkning är dock betydligt mindre 

uppskattad bland forskare idag.
62

 

 

 

 

 

                                                
59 Andersson, Bengtsson, Bibel intro, 2003, s.320 
60 Andersson, Bengtsson, Bibel intro, 2003, s.316  
61 Andersson, Bengtsson, Bibel intro, 2003, s.316 
62 Andersson, Bengtsson, Bibel intro, 2003, s.320 
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2.2.2 Laggärningar och rättfärdighet 

 

”Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han lade sin son Isak som offer på 

altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna 

som hans tro blev fullkomlig”63 

 

Här finner vi samma exempel som Paulus tog upp i Romarbrevet, fast med ett motsatt 

budskap. Romarbrevets budskap var att det var Abrahams tro som gjorde honom 

rättfärdig, medan det här i Jakobsbrevet snarare anses vara hans gärningar. Denna 

betoning på gärningarnas avgörande roll vid en människas rättfärdiggörelse återkommer 

gång på gång och är utan tvekan att betrakta som det generella och huvudsakliga 

budskapet i brevet. Författaren gör en liknelse angående tro utan gärningar genom att 

sätta det i ett vardagligt perspektiv. Att tro utan att utföra gärningar jämför han med att 

säga åt en svältande syster eller broder utan kläder att tänka på att hålla sig varm och äta 

sig mätt; utan att ge denne vad kroppen behöver.
64

 Om man inte gör någonting så är 

allting bara tomma ord; tillika är så fallet även ur ett religiöst perspektiv, enligt 

Jakobsbrevet. Om det inte finns några gärningar så är tron död; i sig själv är den 

ingenting värd. Ännu en liknelse görs i samma kapitel, där tro utan gärningar liknas med 

en kropp utan livsande; i båda fallen är tron kontra kroppen död.  Frågan är dock om 

författaren verkligen ansåg att tron i sig är meningslös, eller om det snarare var menat 

som en uppmaning till folk om att inte vara alltför passiva. Hur stämmer det annars 

överens med det evangeliska budskapet om att en människa som har tro, om än så liten 

som ett senapskorn, kan förflytta berg eftersom ingenting för denne ska vara omöjligt?
65

 

 

Till skillnad från i Romarbrevet finns det ingen direkt risk för att budskapet ska uppfattas 

som tvetydigt eller abstrust. Detta medför att läsningen av brevet förenklas markant, men 

å andra sidan öppnar det upp dörrarna för en rad andra frågor. Den kanske mest relevanta 

i detta avseende är hur det ens är möjligt att Romarbrevet och Jakobsbrevet har så skilda 

budskap. Bibeln är trots allt den huvudsakliga källan till hur ett kristen bör tolka 

                                                
63 Jakobsbrevet, 2:21-22, Bibel 2000 
64 Jak. 2:15-17 
65 Matteusevangeliet 17:20. För liknande jämförelser, se bl a Lukasevangeliet 17:6 
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omgivningen och komma underfund med hur hon bör leva sitt liv för att bli rättfärdig, 

varpå dessa paradoxala budskap försvårar förutsättningarna oerhört mycket för den 

troende. Det generella budskapet i de nytestamentliga breven är att det är tron som är 

avgörande, även om gärningarnas roll långt ifrån förkastas, varpå Jakobsbrevet 

följaktligen har blivit en slags antagonist till de övriga paradigm som känns ganska 

vedertagna. Detta har i sin tur lett till att en del teologer kommit att tycka väldigt illa om 

Jakobsbrevet; den kanske mest framträdande av dessa är Martin Luther. Mer om detta 

följer längre fram under textens gång.  

 

2.2.3 Försök till att förklara Jakobsbrevet säregna budskap 

Återigen finns det goda skäl till att belysa den historiska kontextens relevans, även om 

det kanske inte är lika påtaglig som i t ex Romarbrevet. Eftersom Jakobsbrevet, i enlighet 

med var som redogjorts tidigare, är ett katolskt brev är det sannolikt att författaren velat 

vara extra tydlig med sitt budskap, för att motverka eventuella missförstånd eller 

oklarheter. Att det tros vara ett nedskrivet tal till råga på allt, torde snarast styrka denna 

teori, då muntliga tal i regel förutsätter pondus, slagfärdighet och tydlighet. I ett brev är 

det betydligt lättare att i lugn och ro förklara alla sina yttranden, medan det i ett tal är 

desto svårare att inte bli tagen på orden och utsättas för en hårddragen slutsats av talets 

budskap. Följaktligen är det inte en nödvändighet att den nedtecknade tolkningen ger en 

adekvat bild av talets egentliga syfte. 

 

Ett annat försök till att försöka förklara Jakobsbrevet säregna budskap mynnar ut i det 

som Luke Timothy Johnson
66

 kallar för författarens försök till att övertyga sina 

anhängare. Han menar att exempel, citat och frågor, vilket Jakob använder flitigt, är 

användbara instrument vid försök till övertygande. Vidare anser han att det andra kapitlet 

i Jakobsbrevet, dvs. det kapitel där rättfärdighetsfrågan behandlas som utförligast, är det 

kapitel där hans medvetna retorik om att försöka förändra åskådarnas åsikter når sin 

kulmination.
67

 Att författaren avsåg påverka sin omgivning är knappast att betrakta som 

något unikt för Jakobsbrevet, men det lyfter likväl fram en viktig poäng. Om vi ställer oss 

                                                
66 Luke Timothy Johnson är professor inom Nya testamentet på Candler School of Theology på Emory 

University i Atlanta, Georgia.  
67 Johnsson, Timothy, Luke, The letter of James – A new translation with introduction and commentary, 

1995, s.218  
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frågan varför denna predikan/brev ansågs nödvändig av Jakob, torde det rimligtvis 

förefalla som en logisk slutsats att de saker som han tar upp är saker som kändes 

relevanta för den samtid han levde i. Följaktligen är, som nämnt tidigare, den 

huvudsakliga argumentationen i brevet centrerad kring gärningarnas relevans vid 

rättfärdiggörelsen; och en tänkbar slutsats blir därmed att denna fråga vid den tiden var 

ett problem. Förenklat innebär detta att om det inte rådde några oklarheter, eller om 

frågan kring gärningarnas relevans inte var ett problem, förefaller Jakobs tal/brev ipso 

facto vara nästintill meningslöst.  

 

Parallellt med detta resonemang kan det göras en intressant iakttagelse kring det tidigare 

använda citatet angående Abrahams rättfärdiggörelse, där Jakob skriver att människan 

blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 
68

 Trots att detta kan uppfattas 

som en semantisk diskussion och ett långsökt försök till att finna likheter sinsemellan 

Romarbrevet och Jakobsbrevet, antyder det likväl att tron i sig faktiskt kan ha en alldeles 

unik roll. Läsningen av denna vers kan vinklas på mer än ett sätt; sannolikt är dock att det 

även i detta fall inte rör sig om att författaren öppnar för rättfärdiggörelse genom enbart 

tro, men det är inte desto mindre en väsentlig sak att belysa. Det är dock, på tal om 

semantik, inte otänkbart att denna möjlighet till en annan tolkning av versen har uppstått 

som ett resultat av en modern och förenklad översättning. Om vi spårar översättningen av 

versen ända bak till år 1917 ska vi komma till underfund med att budskapet där är mer i 

samklang med de övriga utsagorna om trons möjligheter till rättfärdiggörelse som ges i 

brevet: 

 

”I sen alltså att det är av gärningar som en människa bliver rättfärdig, och icke av tro allenast”69 

”Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro”70 

 

Ställningstagandet i citatet från 1917års översättning ger inget utrymme för någon annan 

tolkning än att det är genom gärningar, och ingenting annat, som människan blir 

rättfärdig. Översättningen från Bibel 2000 kan däremot läsas antingen som att det är 

                                                
68 Rom. 2:24 
69 Rom. 2:24, Den Heliga Skrift – 1917 års översättning 
70 Rom. 2:24, Bibel 2000 



21 

 

genom gärningar och inte bara genom tro, eller att det är genom gärningar och inte bara 

genom tro. Språkbruket öppnar alltså upp för möjligheten till tolkningen att man faktiskt 

kan bli frälst genom tron, men att man också kan bli frälst genom gärningar. Budskapet i 

detta fall skulle bli att bara för att man kan bli frälst genom tro, innebär det inte att tron 

har patent på rättfärdiggörelsen, utan den kan uppnås även genom gärningar. 

Sammanfattningsvis är budskapet med denna teori att försöka upplyfta möjligheten till att 

fokuseringen på gärningarnas relevans har blivit så pass fokuserad, och därmed 

möjligtvis övertolkad, att det har blivit på bekostnad av att trons roll i det hela har blivit 

tvungen att ta en mer marginell roll, oavsett om det var Jakobs avsikt eller inte. 

 

I fråga om det som skrevs angående varför talet/brevet överhuvudtaget myntades var 

avsikten att påvisa att en tänkbar anledning till detta var att den dåvarande situationen 

krävde det. Vidare är det något som är aktuellt än idag, där debatten kring gärningarnas 

roll fortfarande pågår. Kanske var det så att församlingsmedlemmarna i Jerusalem som 

Jakob, i enlighet med vad som tidigare kungjorts, var med och grundade, rent ut sagt hade 

förkastat gärningarnas roll. Om så var fallet är det inte särskilt abstrust att Jakob fann det 

nödvändigt att på ett hårt och bestämt sätt förklara att gärningarna fortfarande hade en 

väsentlig roll. En kristen som har inställningen ”så länge jag tror är jag fri att göra vad jag 

vill, för gärningar kan inte göra mig rättfärdig ändå” är med största sannolikhet ute på 

ganska tunn is enligt många teologer. Kanske var Jakobsbrevet följaktligen en reaktion 

mot detta sätt att tänka, men som i efterhand, och ur sitt sammanhang, fick en tämligen 

snäv och hårddragen tolkning.  

 

2.3 Tro eller gärningar, vilket kommer först? 

Vid studerandet av Romar- och Jakobsbrevet är det lätt att gå vilse i de olika teologiska 

utsagor som förkunnas, inte minst med tanke på de tvetydigheter och till synes 

paradoxala budskap som ges sinsemellan. För att göra det hela begripligt är det lätt att 

generalisera och på så vis riskera slå fast saker en aning för tidigt. Denna förenkling kan i 

sin tur innebära att budskapet rent ut sagt förändras; följaktligen gäller det att inte sätta 

ner foten alltför tidigt. Här följer nu en kortfattad sammanfattning av budskapen mellan 

de två breven. 
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Trots de till synes uppenbara olikheter som beskrivs kan det emellertid finnas tolkningar 

som indikerar på att de båda breven talar om samma sak fast med tonvikten på olika 

områden. Båda breven behandlar frågan om människans rättfärdiggörelse, de lyfter fram 

tron som en viktig ingrediens och båda uppmanar till goda gärningar. Det som i huvudsak 

skiljer dem åt är var författarna lägger tonvikten, eller rättare sagt hur de prioriterar 

ordningsföljden. Romarbrevet framhäver tron som A och O. Utan tro kan en människa 

aldrig bli rättfärdig, oavsett hur många goda gärningar hon utför. Dessa gärningar bör 

snarast betraktas som en naturlig följd av att en människa blivit troende. Om det är så att 

en människa kommit till tro förefaller lydnad av de föreskrifter och lagar som finns som 

en konstitutiv konsekvens, även om det inte är dessa gärningar som gör personen i fråga 

rättfärdig. Väldigt förenklat skulle det kunna liknas vid en bekräftelse på att hon kommit 

till tro, inte som ett medel för att nå dit.  

 

I Jakobsbrevet finner vi å andra sidan vid en första läsning ett direkt motsatt budskap, 

nämligen att det i stället är gärningarna som är huvudingrediensen för att nå 

rättfärdighet. Jakob redogör för flera utsagor och exempel där syntesen är att tro utan 

gärningar är död. Anledningen till formuleringen ”vid en första läsning” beror på att det, 

beroende på vilken infallsvinkel man har, kan tolkas på fler än ett sätt. För i själva verket 

strider denna slutsats inte nödvändigtvis mot budskapet i Romarbrevet. Om en människa 

är troende så torde gärningar, i enlighet med de föreskrifter som finns, förefalla naturliga. 

Om inga gärningar finns, då finns det följaktligen skäl att eventuellt kritisera den troendes 

legitimitet. Tanken av att mäta religiositet är för visso absurd, men att en tro på en Gud, 

som enligt Bibeln uttryckligen ställer vissa krav på sina undersåtar, resulterar i gärningar 

är knappast något häpnadsväckande. Följaktligen verkar fallet även i Jakobsbrevet vara så 

att en av funktionerna med gärningarna är att agera som måttstock, eller som en form av 

bekräftelse på människans tro. Som skrivet i inledningen, är det farligt att sätta ner foten 

alltför tidigt, men detta till trots kan det å andra sidan vara berättigat att belysa de 

alternativa tolkningar som finns, i sökandet efter gemensamma budskap och att komma 

till botten med varför dessa [till synes] paradoxer existerar.  
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I en av Radlers beskrivningar av rättfärdighetsdilemmat kan man på sätt och vis säga att 

han förenar de ”två” budskapen inom Romar- respektive Jakobsbrevet på följande sätt: 

 

Rättfärdigheten är å ena sidan en gåva, och den gåvan blir förlänad den troende människan av 

Gud, men rättfärdighet bör samtidigt också bilda grundvalen för en ny levnadsvandel, och 

rättfärdigheten bör påverka det konkreta mänskliga görandet71 

 

Först skriver han att det är en gåva, det vill säga någonting som är gratis och därmed inte 

går att göra sig förtjänt av, vilket är helt i enlighet med vad Paulus förkunnat. Därefter 

fortsätter han och skriver att denna tilldelade rättfärdighet bör leda till att den troendes liv 

och handlingar förändras, vilket är i enlighet med vad Jakob förkunnat. Bådas budskap är 

kungjorda och någon motsägelse i detta citat finns det knappast. Frågan är dock, och det 

är ganska sannolikt att det är fallet, om Radlers beskrivning är mest gynnsam för Paulus 

synsätt än för Jakobs. Trots de olika försök som gjorts till att få de olika brevens budskap 

att passa in går det inte att blunda för Jakobs oerhörda tydlighet kring att det faktiskt är 

gärningarna som gör en människa rättfärdig. Sålunda är det inte lika säkert att Jakob varit 

lika nöjd med Radlers beskrivning av rättfärdighetsdilemmat som Paulus, med tanke på 

att ordningsföljden mellan tro och gärningar i detta fall inte stämmer överens med de 

proklamationer som gjorts i Jakobsbrevet. Först kommer gärningarna, sen kommer 

rättfärdigheten; inte tvärtom.  

 

2.4 Martin Luthers syn på rättfärdiggörelsen 

 

2.4.1 Bakgrund 

Om den flitiga munken Martin Luther kan det sägas att han var en oerhört färgstark 

person, som satte sin prägel på såväl kyrka som samhälle. Hans nytänkande kom så 

småningom att orsaka det vi idag kallar för den lutherska reformationen. För att kort 

beskriva de utgångspunkter han hade i sin bibeltolkning var en av hans grundläggande 

principer att Skriften var det som skulle utgöra grundvalen för all tro och teologi
72

. Han 

kallade denna princip för sola scriptura.
73

 Endast genom Bibeln kan vi finna svar på vad 

                                                
71 Radler, Kristen dogmatik, 2006, s.495 
72 Ekstrand, Thomas, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.20 
73 Sola scriptura - Skriften allena 
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människan bör tro och hur hon bör leva sitt liv. En parantes i detta fall, som likväl kan 

vara relevant, är att även kyrkan enligt Luther är underordnad detta. Detta var en av de 

saker som bidrog till reformationens uppkomst, nämligen att Luther ansåg att alla 

människor och institutioner var tvungna att finna legitimitet för sina trosuppfattningar, 

ställningstaganden och gärningar i Skriften.  

 

En annan central lära inom Luthers teologi mynnar ut i det han kallade för sola fide.
74

 

Innebörden av detta uttryck är kort och koncist att en människa blir rättfärdig endast av 

tro. Luther var väldigt tydlig på den punkten, en människa kunde inte göras rättfärdig på 

grundval av sina gärningar, utan det var tron allena, och ingenting annat, som kunde göra 

människan rättfärdig.
75

 Laglydnad var absolut en viktig faktor i den troendes liv; vilken 

konkret roll den skulle ha beskrivs dock utförligare i nästa kapitel. 

 

2.4.2 Olika former av rättfärdighet  

I enlighet med vad ovanstående kapitel kungjorde blir människan enligt Luther rättfärdig 

enbart genom tro. Frälsningen sker alltså uteslutande på grundval av Guds nåd, det vill 

säga det som Luther kallar för sola gratia.
76

 Poängen är att människan blir tilldelad Guds 

nåd efter att hon kommit till tro. Detta innebär dock inte att allting är färdigt och att 

människan i sig själv är rättfärdig. Inför Gud är hon rättfärdig, på grund av Guds nåd som 

hon fått genom sin tro, men i samklang med Luthers proklamation i Lilla katekesen måste 

hon fortfarande leva i daglig omvändelse och kontinuerligt arbeta mot sin gamla 

(syndiga) människa.
77

 Detta kan framstå som ganska invecklat och nästintill paradoxalt, 

men en förklaring finner vi i faktumet att Luther faktiskt delar upp rättfärdigheten i två 

områden. När Luther talar om rättfärdighet gör han nämligen skillnad på rättfärdighet 

inför Gud, coram Deo och inför människor, coram hominibus. Ekstrand skriver att det 

enligt Luther inte räcker med att till det yttre leva upp till Lagen för att bli rättfärdig inför 

Gud, men Gud vill samtidigt att människor ska kunna leva tillsammans utan att göra 

                                                
74 Sola fide – Av tro allena 
75 Ekstrand, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.23 
76 Sola gratia – Endast av [Guds] nåd  
77 Ekstrand, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.24-25 
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varandra illa.
78

 Detta synsätt tycks matcha Paulus syn på laggärningarnas förhållande till 

rättfärdiggörelsen, även om Paulus inte utvecklar sin syn inom frågan lika utförligt som 

Luther gör. Vidare framhäver de båda Lagen som nödvändig eftersom den gör människan 

uppmärksammad på den orättfärdighet som orsakats genom hennes synder, varpå behovet 

av Guds nåd nyanseras. Luther beskriver i Stora katekesen att människan inte blir 

rättfärdig på grund av gärningar, men att Gud å andra sidan inte kan lämna det ohämnat 

när hon vänder sig från Honom.
79

 Följaktligen konkretiserar detta Luthers poäng om att 

människan står i ett direkt behov av Guds nåd för att bli rättfärdig och skonas från 

domen. Denna nåd tillskrivs människan om hon kommer till tro på Jesus Kristus som 

Guds son; hans död och uppståndelse. Men för att betraktas som rättfärdig inför andra 

människor, coram hominibus, bör hon utföra laggärningar för att upprätthålla ett rättvist 

och fungerande samhälle. Kort sagt så står budskapet fast om att människan på grund av 

Guds nåd görs rättfärdig inför Honom genom tro, men för att bli rättfärdig inför sina 

medmänniskor måste hon utöver detta arbeta med sin dagliga omvändelse och följa 

Lagen. Det förefaller vidare uppenbart att Luthers syn på laggärningar och rättfärdighet 

stämmer väl överens med Paulus utsagor. Detta är även något som Luther själv 

uppmärksammar, då han hävdar att Romarbrevet sammanfattar hela den evangeliska 

läran om rättfärdiggörelse genom tron allena.
80

 I fråga om Luther och Romarbrevet bör 

det dock nämnas att inte alla forskare är överens om att Luthers slutsatser är helt riktiga. 

Somliga menar att Luther förenklar Paulus budskap så pass mycket att han faktiskt 

förändrar det.
81

  

 

Sammanfattningsvis har alltså lagen två funktioner. Den första funktionen handlar om att 

människan har fått Lagen för att kunna upprätthålla en rättvis och korrekt ordning inom 

de mänskliga relationerna. Det innebär helt enkelt att Lagen blir en måttstock för vad som 

är moraliskt rätt och genom vårt förnuft är detta någonting som alla människor har 

tillgång till.
82

 Lagens andra funktion består i att den driver människan till Kristus.
83

 Gud 

                                                
78 Ekstrand, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.25 
79 Ekstrand, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.24 
80 Ekstrand, Thomas, intervju via mailkorrespondens, 2010-05-18 (Se bilaga) 
81 Tellbe, Med framtiden i ryggen, 2002, s.155-156 
82 Ekstrand, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.25 
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kräver som sagt att vi ska uppfylla hela lagen, det vill säga även med vårt hjärta och inte 

enbart genom yttre laggärningar. Denna andra funktion av Lagen handlar alltså om att 

synden uppenbaras för människan och tillika Guds vrede över den, varpå vi i vår tro 

söker oss till Kristus och på så vis görs rättfärdiga inför Gud.
84

 Förenklat innebär detta att 

distinktionen mellan Luthers två sätt att se på rättfärdiggörelsen är att den å ena sidan 

handlar om människans relation till Gud, å andra sidan om människans relation till andra 

människor. I fråga om Luthers förhållningssätt till Romarbrevet kontra Jakobsbrevet är 

han väldigt tydlig om var han står. Angående Romarbrevet har det redan klargjorts hur 

Luther förhöll sig till det, efter alla sina lovord om att brevet sammanfattar hela den 

evangeliska läran om hur en människa blir rättfärdig. Jakobsbrevet å andra sidan hade 

han uppenbara problem med. Han menade att brevet slirade i sin förståelse av 

gärningarnas förhållande till lagen
85

 och var därmed kritisk till brevets kanonisering.
86

 

Luther var alltså skeptisk till om Jakobsbrevet över huvud taget skulle utgöra en del av 

Bibeln, men när det trots allt blev så, så placerade den sist på grundval av hans ogillande 

av den. Han menade att skrifter som framhöll tron som det mest avgörande i en 

människas rättfärdiggörelse var viktigare än andra böcker och brev. Vidare ska han till 

och med ha kallat Jakobsbrevet för en halmepistel.
87

 Detta konkretiserar faktumet att 

Luther tog tydligt avstånd från Jakobsbrevet och att hans budskap om rättfärdiggörelsen 

uppfattades som en antagonist till det som proklamerades av Jakob.  

 

2.5 Origenes syn på rättfärdiggörelsen 

En person som verkligen sticker ut i jämfört med de som hittills tagits upp är 

bibeltolkaren, teologen och kyrkofadern Origenes. Hans syn på hur en människa når 

rättfärdighet beskriver han i sin s.k. apocatastasislära.
88

 Denna lära bottnar i 

uppfattningen om att alla människor, oavsett ursprung, kultur, gärningar, tradition eller 

personlig tro, kommer att nå rättfärdighet. Denna teori grundar han på det bibliska 

                                                                                                                                            
83 Ekstrand, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.25, Se även Ekstrands kommentarer via 

mailkorrespondens i uppsatsens bilaga 
84 Ekstrand, Evangelisk-luthersk teologi på 2000-talet, 2009, s.26 
85 Ekstrand, Thomas, intervju via mailkorrespondens, 2010-05-18 (Se bilaga) 
86 Andersson, Bengtsson, Bibel intro, 2003, s.322. Se även Ekstrands kommentarer via mailkorrespondens i 

uppsatsens bilaga 
87 Andersson, Bengtsson, Bibel intro, 2003, s.322 
88 Forsyth, Neil, The old enemy – Satan and the combath myth, 1989, s.379ff.   
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budskapet om att Gud är alltigenom god och rättvis. Följaktligen torde det ligga i Guds 

intresse att vilja ha hela sin skapelse, människan som är skapad till Hans avbild
89

, hos sig. 

För om Gud verkligen är god och rättvis skulle det förefalla naturligt att Han bara vill det 

som är bäst för sin skapelse, vilket i själva verket borde vara ett liv tillsammans med 

Honom i himlen. Vidare förefaller det enligt Origenes som ett axiom att alla människor 

når rättfärdighet eftersom den enda anledningen till att en människa skulle välja att inte 

tro på, och följa, Gud är att personen i fråga helt enkelt inte insett att Gud faktiskt är sann. 

Och att inte förstå att Gud är sann är knappast någonting som en god och rättvis Gud 

skulle klandra någon människa för, eftersom det snarast torde bero på bristande intellekt; 

vilket självklart inte är att betrakta som en synd, eller någonting Gud skulle döma henne 

för. Följaktligen förefaller den automatiska rättfärdiggörelsen som en naturlig följd av 

Guds godhet och rättvisa.  Gud skulle knappast döma sin skapelse och avbild till ett liv 

efter döden i frånskildhet från Honom på grundval av att hon varit ett offer för 

okunnighet. Om så vore fallet skulle hela teorin om att Gud är god och rättvis fallera, 

vilket naturligtvis är otänkbart. Så vad är då syftet med att människan ens fått en fri vilja, 

om våra val i detta liv ändå inte gör någon skillnad? Origenes svar är att detta liv snarast 

är att betrakta som en träning, en slags skola, inför det kommande, riktiga, livet i 

himlen.
90

 

 

I vissa avseenden förefaller Origenes apocatastasislära vara både logisk och 

iögonfallande, men det går samtidigt inte att blunda för alla de frågor som lämnas 

obesvarade. Att han förkastar gärningarna i frälsningssyfte är inte direkt att betrakta som 

något häpnadsväckande, men däremot att han även tycks förkasta tron. Om alla 

människor når frälsning oavsett vad, spelar det då över huvud taget någon roll vad 

människan gör? En kanske mer väsentlig fråga är varför så många av författarna till 

Bibelns böcker och brev skulle ägna tid åt att beskriva och systematisera tron och 

gärningarnas relevans om det ändå inte gjorde någon skillnad. Varför skulle Gud skicka 

ut profeter till att förmana människor och samhällen till att överge sina syndiga livsstilar? 

Den med sannolikhet allra viktigaste frågan är dock varför Gud skulle behöva offra sin 

                                                
89 1 Mos. 1:26-27 
90 Forsyth, The old enemy – Satan and the combath myth, 1989, s.380 
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enda son till lidande och död på korset för människans synder, om dessa synder ändå inte 

utgjorde något hinder för människans rättfärdiggörelse.  

 

2.6 Augustinus syn på rättfärdiggörelsen 

 

2.6.1 Bakgrund 

Biskopen Augustinus är att betrakta som den mest framträdande teologen inom den 

västerländska kyrkan. Hans texter har haft stor inverkan på teologer och forskare ända 

fram till idag, vidare influerade han Luthers sätt att tänka och systematisera sin teologi. 

Likt Luther hade Augustinus en bild av kyrkan som trångsynt, och emellertid direkt 

felaktig i sina budskap, varpå han under en tid sökte sig till andra inriktningar. Så 

småningom överlät han sig dock helt och hållet till den kristna tron, där han, som sagt, 

kom att inta en oerhört central roll.
91

 Augustinus är den teolog som haft störst inflytande 

på eftervärlden, inte enbart inom teologiska frågor utan han har även haft stor inverkan 

inom såväl filosofi som religiösa kulturer i helhet.
92

 Han riktade sina predikningar och 

texter till alla människor; unga och gamla, bildade och obildade, gamla och unga, 

församlingsmedlemmar och icke-kristna, osv.
93

 

 

2.6.2 Rättfärdiggörelsen 

Om rättfärdiggörelsen kan det sägas att Augustinus inte förkastade gärningarnas relevans, 

tvärtom. Han såg våra gärningar som något Gud förberett för att vi ska följa dem och 

vandra i dem. Dock skulle dessa gärningar inte vara möjliga att utföra om det inte vore 

för Guds nåd. Utan Guds nåd skulle vi inte förstå Hans vilja och därmed inte heller kunna 

underordna oss den.
94

 Augustinus hänvisade, likt Luther, flitigt till Paulus och hans 

förmaningar i Romarbrevet, där gärningarna diskuteras ihärdigt. Vidare framhöll han 

även evangeliernas budskap om att Jesus inte kom till världen för att döma den, utan för 

att rädda den. Detta ställer han vidare i förhållande till Paulus förmaning i Romarbrevet 

om att människan kommer att dömas efter sina gärningar. Vid en första anblick kan detta 

                                                
91 White, Carolinne, Augustinus bekännelser, 2002. Bakgrundsbeskrivningen av Augustinus återfinnes 

innan innehållsförteckningen  
92 Laato, Maria, Anni, Hagman, Patrik, Augustinus tretton brev, 2007, s.7 
93 Laato, Hagman, Augustinus tretton brev, 2007, s.7 
94 Laato, Hagman, Augustinus tretton brev, 2007, s.64-65 
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uppfattas som en paradox, men Augustinus framhåller i stället Guds nåd som det som 

sammanflätar dessa till synes tvetydiga budskap. Av egen kraft kan nämligen ingen 

människa utföra Guds vilja genom gärningar, men genom Guds nåd har Han visat oss vad 

hans vilja är så att vi ska kunna följa den och förenas med Honom. Följaktligen ser 

Augustinus detta som en fullbordan, snarare än en paradox. Gud visar sin vilja för oss 

genom Lagen för att vi ska kunna skilja på vad som är rätt och fel, därefter låter han oss 

via våra val/gärningar närma oss honom. Men dessa gärningar kan i sig själva inte göra 

oss rättfärdiga, utan det är genom att vi tar emot Guds nåd genom förlåtelsen som 

möjliggjorts genom Jesu offer som vi görs rättfärdiga. Detta ställningstagande kan i sig 

också betraktas som en gärning, det vill säga att människan väljer att följa Gud. Dock 

framhäver Augustinus även i detta fall Guds nåd som en avgörande faktor genom att han 

åter igen hänvisar till evangelierna där Jesus sa till sina lärjungar att utan honom kan de 

inte göra någonting, i fråga om rättfärdiggörelsen.
95

 Vidare fördömer Augustinus i 

samklang med Paulus alla de som anser sig bli rättfärdiga av sig själva, i stället för att 

framhäva Guds nåd som det enda avgörande. Paulus skriver i Första Korinthierbrevet att 

ingen människa ska grunda sin stolthet på människan, utan snarare ha sin stolthet i Gud.
96

 

Även Augustinus fördömer de människor som skyter om sig själva, som om det inte vore 

Gud som utvalt dem och genom sin nåd gett dem rättfärdigheten som en gåva.
97

 

Augustinus citerar till och med Jakobsbrevet där författaren skildrar en beskrivning av att 

allt det goda vi får, det får vi som en gåva från Gud.
98

 Här flätar Augustinus faktiskt 

samman ett av de mest centrala budskapen genom att poängtera det gemensamma 

budskap som han finner i både Romarbrevet och Jakobsbrevet.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Augustinus syn på rättfärdiggörelsen till fullo 

grundar sig på Guds nåd som det absolut avgörande. Människan har ett ansvar att lyda 

Guds lagar och förmaningar genom att utföra gärningar i enlighet med dem, men det är 

genom Guds nåd som dessa lagar uppdagats, och det är tillika av nåd som vi får motta 

rättfärdighet av Gud som en gåva, genom Hans sons död på korset för människans skull.  

                                                
95 Laato, Hagman, Augustinus tretton brev, 2007, s.65 
96 Första Korinthierbrevet 1:31, 3:21 
97 Laato, Hagman, Augustinus tretton brev, 2007, s.66 
98 Laato, Hagman, Augustinus tretton brev, 2007, s.66. För att se citatet i sin ursprungstext, se Jak.1:17 



30 

 

2.7 Katolska kyrkans syn på rättfärdiggörelsen 

 

2.7.1 Bakgrund 

I den vardagliga diskussionen är det inte alltför ovanligt att det görs en distinkt skillnad 

mellan det lutheranska och det katolska sättet att tolka rättfärdiggörelsebegreppet. 

Anledningen till varför denna uppdelning ofta görs kommer i denna uppsats på grund av 

omfångets begränsningar inte att behandlas, däremot kommer en mer central fråga i detta 

fall att diskuteras, nämligen vilka skillnader/likheter som finns. Det är nämligen så att de 

två riktningarna idag har enats om en gemensam syn på rättfärdiggörelsen, vilket kommer 

att redogöras för i nästkommande kapitel. 

 

2.7.2 Rättfärdiggörelsen 

 

Människan, kallad till saligheten men skadad av synden, behöver Guds frälsning. Guds hjälp 

kommer till henne i Kristus genom den lag som styr henne och den nåd som ger henne hjälp: 

´Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning… Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i 

vilja och gärning förverkligar hans syfte´99 

 

I enlighet med vad som tidigare förkunnats angående människans behov av Guds nåd vid 

hennes rättfärdiggörelse, framgår det att denna syn även delas av den katolska kyrkan. 

Budskapet som lyser igenom är att människan står i ett direkt behov av Guds nåd 

eftersom hon gjorts orättfärdig genom synden. Sedermera förefaller det som att det enda 

sättet till att göra sig kvitt denna synd är att överlåta sig åt Gud och ta emot hans nåd, som 

tilldelas människan genom Jesu offer. Ovanstående citat avslöjar även att det handlar om 

ett bistånd från Guds sida för att denna rättfärdiggörelse ska kunna göras möjlig. Det är 

alltså Gud som ska ha äran för att ha sänt sin son till människans försoning.
100

 Detta 

synsätt delas såväl av den katolska som av den lutheranska kyrkan. Att äran tillhör Gud 

medför, tämligen logiskt, att ingen människa kan upphöja sig själv och skatta sig lycklig 

för sina egna bedrifter. Rättfärdighet är följaktligen ingenting som kan uppnås genom 

                                                
99 Katolska kyrkans katekes, 1996, §1949, s.520 
100 The Lutheran World Federation and the Catholic Church, Joint declaration on the doctrine of 

justification, kap.3. Hämtat 2010-05-05. För fullständig address, se referenser  
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gärningar i sig, tillika är det inte någonting som människan genom egen kraft kan 

uppnå.
101

  

 

Det förefaller helt enkelt vara så att det katolska sättet att se på människans 

rättfärdiggörelse stämmer väl överens med såväl Luthers som Augustinus utsagor. Det 

enda sättet på vilket en människa kan uppfylla lagen och göras rättfärdig, är i, och genom, 

Jesus. Jesus framställs som den enda som lyckats efterleva Lagen till fullo, något som 

följaktligen inte är möjligt för oss människor. Sedermera är det genom att bli ett med 

Jesus som vi får ta del av hans rättfärdighet; och därtill tillskrivs även vi hans 

rättfärdighet, som en gåva.
102

 Sammanfattningsvis är rättfärdiggörelse någonting som 

tillskrivs människan som en gåva från Gud, på samma sätt som insikt om synd och 

möjlighet till att följa Guds lagar och bud också är en gåva från Gud. Ingen människa kan 

alltså anses vara sin egen lyckas smed, utan rättfärdiggörelse härleds till, och orsakas, av 

Gud. Det enda människan åläggs i detta avseende är att tro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 The Lutheran World Federation and the Catholic Church, Joint declaration on the doctrine of 

justification, kap.3. Hämtat 2010-05-05. För fullständig address, se referenser 
102 Katolska kyrkans katekes, 1996, §578, s.167 
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3. AVSLUTNING 

 

3.1 Sammanfattande analys  

Bland de utsagor som behandlats under uppsatsens lopp pekar en klar majoritet åt att 

rättfärdighet är något som människan genom egen kraft eller via gärningar inte kan 

uppnå. Rättfärdighet är snarast att betrakta som en gåva från Gud, något som människan 

tilldelas av nåd genom tron på Jesus som Guds son, samt hans död och uppståndelse till 

försoning för människans synder. Goda gärningar uppmuntras av samtliga (ev. 

undantagsvis Origenes) och framhålls i olika utsträckning som mer eller mindre 

avgörande, dock av olika anledningar. Upphovsmännen till de mest remarkabla synsätten 

i fråga om gärningar är författaren till Jakobsbrevet, samt Origenes. Bortsett från 

budskapen i Jakobsbrevet och i Origenes apocatastasislära ljuder samtliga parter i en 

enhällig stämma att det enda och den enda som ska krediteras för människans 

rättfärdighet är Gud. Ingen människa kan befogat tilldela sig själv äran för sin 

rättfärdiggörelse; ingen människa kan bli frälst om det inte vore för att Gud genom sin 

nåd orsakat detta. Människans del i det hela är kort och koncist att tro.  

 

Av alla de utsagor som tagits upp i denna uppsats kan det likväl, trots en förhållandevis 

enhällig syn på rättfärdiggörelsen, vara problematiskt att avgöra vilken roll gärningarna 

faktiskt har. Denna problematik tycks även vara någonting som ovannämnda teologer och 

forskare brottas med. Emellertid kan man även få uppfattningen av att de bibliska 

författarna försöker hålla ryggen fri genom att inkludera några till synes malplacerade 

verser som i realiteten tycks strida mot det generella budskapet i deras texter. Exempel på 

detta finner vi bland annat i Rom. 2:13 och 2:6. Det råder dock inget tvivel om att den 

generella uppfattningen är att det är tron som ger rättfärdighet. I fråga om gärningarnas 

roll är Martin Luther den som beskrivit deras roll mest utförligt. Hans sätt att utöver den 

gudomliga rättfärdigheten genom tron framhäva Guds vilja om att gärningarna ska föra 

människorna närmre varandra och inför varandra göras rättfärdiga och skapa ett bättre 

samhälle klingar med sannolikhet gott i mångas öron. Det hade dock varit önskvärt om 

även de bibliska huvudgestalterna varit lika tydliga. Trots väldigt bra sammanfattningar 

av deras budskap, i huvudsak i Romarbrevet, blir effekten olycklig när det dyker upp 
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saker som ger vatten på kvarnen till att ifrågasätta dessa sammanfattningar, till exempel 

genom de malplacerade verser som tagits upp.  

 

Någon sa en gång att: ”Man blir inte frälst genom gärningar, men man blir inte frälst utan 

dem heller”. Det är trots allt genom Lagen som människan kommer till insikt om vad som 

i Guds ögon betraktas vara rätt eller fel. Utifrån det kan hon fatta ett beslut om att 

antingen följa Gud, eller låta bli.  

 

3.2 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om en människa enligt Nya testamentet kan 

göras rättfärdig genom gärningar; och om inte, ta reda på vad det i så fall är som kan göra 

henne rättfärdig. Till hjälp har diverse teologers och forskares fördjupningar inom de 

olika texterna använts, samt deras egna åsikter som skildrats i deras texter. Slutsatserna 

har förefallit tämligen enhälliga, trots att ett par undantag har uppmärksammats. Här 

följer en kort sammanfattning av resultaten från de verk och personer som behandlats: 

 

Romarbrevet: Budskapet i Romarbrevet är att människan görs rättfärdig på grundval av 

Guds nåd. Trots ett par verser som skapar förvirring är den genomgående proklamationen 

att en människa i sig själv aldrig kan anses vara befogad till skryt eller egen ära vid sin 

rättfärdiggörelse. All rättfärdiggörelse är beroende av Guds nåd, eftersom det är Han som 

gör människan rättfärdig genom vår tro på hans son, Jesus Kristus. Människan kan alltså 

inte göras rättfärdig på grundval av sina gärningar, utan det sker genom tro. 

 

Jakobsbrevet: Detta brev kan uppfattas som en antagonist till Romarbrevet och är ett av 

de utstickande breven. Trots goda argumentationer i hopp om att förena budskapen i de 

två breven går det inte att blunda för det uppenbara syfte med brevet som Jakob gång på 

gång förkunnar. Människan blir rättfärdig genom sina gärningar. Samtidigt förklaras det 

att dessa gärningar inte skulle vara möjliga att utföra om det inte vore på grund av Gud. 

Följaktligen blir det slutgiltiga budskapet tämligen komplext, med tanke på svårigheten 

av att utskilja om brevets budskap om gärningarnas relevans kan ha blivit övertolkad. 

Den allmänna och mest vedertagna tolkningen av brevet är dock att den pekar på att det 
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är gärningarna som gör människan rättfärdig, varpå den har kommit att ratas av många, i 

synnerhet av Martin Luther.   

 

Martin Luther: Luther är en av de mest framträdande personerna till att framhålla trons 

relevans före gärningarnas. ”Sola gratia” (av nåd allena) är ett sammanfattande citat som 

på ett bra sätt beskriver hans lära. Dock förkastar han inte gärningarnas relevans, men att 

någon skulle kunna göras rättfärdig av egen kraft på grund av sina gärningar är en idé 

som han ratar med eftertryck. Vidare delar han upp rättfärdigheten i två delar, coram Deo 

och coram hominibus. Det handlar å ena sidan om att göras rättfärdig inför Gud genom 

tron på Jesu död och uppståndelse, varpå människan av nåd blir förlåten för sina synder. 

Å andra sidan handlar det om att Guds avsikt är att människan ska kunna leva i ett gott 

och rättvist samhälle tillsammans med sina medmänniskor, varpå coram hominibus blir 

relevant. Förenklat innebär det att människan görs rättfärdig inför Gud genom att tro och 

inför sina medmänniskor genom att utföra goda gärningar och följa Guds föreskrifter.  

 

Origenes: Det som bäst beskriver Origenes syn på människans rättfärdiggörelse är hans 

apocatastasislära. Denna lära handlar i huvudsak om att alla människor kommer att nå 

rättfärdighet, oavsett bakgrund, tradition, tro eller gärningar. Origenes härleder sina 

resonemang till Bibeln och anser sig finna legitimitet till sina ställningstaganden genom 

att åberopa det bibliska budskapet om att Gud är god och rättvis och att människan är 

skapad till Hans avbild. Vidare torde det ligga i Guds intresse att vilja göra hela sin 

skapelse rättfärdig. Den enda anledningen till att någon skulle välja att inte tro på, och 

följa, Gud är enligt Origenes att personen i fråga helt enkelt inte förstått att Gud är sann. 

Följaktligen torde en god och rättvis Gud inte döma någon på grund av bristande 

intellekt, vilket det i så fall borde handla om; vem skulle annars välja bort ett liv 

tillsammans med Gud? Sammanfattningsvis spelar alltså varken tro eller gärningar någon 

roll vid en människas rättfärdiggörelse, Gud gör alla människor rättfärdiga ändå.  

 

Augustinus: Om den inflytelserika Augustinus kan man även här sammanfatta hans 

budskap med att det är Guds nåd som är det avgörande vid en människas 

rättfärdiggörelse. Augustinus fördömer de människor som framhäver sina egna bedrifter 



35 

 

vid sin påstådda rättfärdiggörelse; allt sådant skryt förkastas med eftertryck. I stället vill 

han framhålla att människan bör ha sin stolthet i Gud, eftersom det är Han som genom att 

utlåta sin son till människans försoning bör visas tacksamhet. Summa summarum: 

människan blir rättfärdig på grundval av Guds nåd och inte av gärningar.   

 

Katolska kyrkan: Trots den generella uppfattning som folk tycks ha fått om den 

katolska kyrkan genom historiens gång har denna uppsats påvisat att i fråga om 

rättfärdiggörelsen finns det uppenbara likheter med det lutheranska synsättet. 

Sammanfattningsvis är rättfärdiggörelse någonting som tillskrivs människan som en gåva 

från Gud, på samma sätt som insikt om synd och möjlighet till att följa Guds lagar och 

bud också är en gåva från Gud. Ingen människa kan alltså anses vara sin egen lyckas 

smed, utan rättfärdiggörelse härleds till, och orsakas, av Gud.  
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Bilaga 
 

 
 

Hej! 
Här kommer frågorna: 
1. Kan en människa bli rättfärdig på grundval av sina [lag] gärningar? (Om inte, vilken funktion 
har/hade de?) 
2. Hur bör skillnaderna sinsemellan Romarbrevets och Jakobsbrevets budskap förklaras på bästa 
sätt? 
 
Christopher Hall 

 
Hej! 
Här kommer några korta försök till svar: 
  
1. I luthersk teologi kan inte en människa bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Men man 
måste skilja på lagens gärningar "inför Gud" och "inför människor" (coram Deo resp coram 
hominibus). Lagen fyller för Luther två funktioner: a) Den reglerar mänsklig samlevnad och sätter 
en gräns för ondskan (lagens borgerliga el. civila bruk), b) Den driver till Kristus, dvs. den gör att 
människan kommer till insikt om sin synd och sitt behov av nåd för Kristi skull (lagens s.k. 
teologiska bruk). 
  
2. Det är en omfattande fråga du ställer om Romarbrevet och Jakobsbrevet. Frågan är om du vill 
veta vilken skillnaden var i brevens respektive ursprungskontext, eller i Luthers tolkning av dem. 
När det gäller Luther, så menade han att Jakobsbrevet slirade i förståelsen av förhållandet mellan 
tro och gärningar, och därför var han tveksam till brevets kanoniska status. Romarbrevet däremot 
såg han som sammanfattningen av evangeliet om rättfärdiggörelse genom tro allena. 
  
Vänligen 
Thomas 
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