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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Titeln på uppsatsen, Frälsning för alla, är hämtad från Den svenska psalmbokens psalm 398, där en vers 

lyder: ”frälsning för alla, vanns på korset en gång”. Jesu korsdöd framställs här innebära att alla 

människor är frälsta. Samma sak kan man sluta sig till av vissa bibelverser. Kol 1:20 talar om ungefär 

samma sak, genom blodet på korset försonar Gud allt på jorden och allt i himlen. 

 

Det framgår ingen uppdelning. Det gör det däremot i vissa bibelverser och inte vilka som helst utan 

sådana där det är Jesus själv som, främst genom evangelisten Matteus, talar. Enligt dessa verser, 

exempelvis i Matt 25:41, 25:46 ska människor delas upp i dem som ska till Faderns välsignelse (Matt 

25:34) och de som ska till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar (Matt 25:41). 

 

Den som i trygg förvissning sjunger med i detta och reflekterar över det kan ha problem att få det att gå 

ihop med att samtidigt höra de ord som främst evangelisten Matteus i Bibeln tillskriver Jesus om att 

människor ska delas upp i de som ska till faderns välsignelse (Matt 25:34) och de som ska till den eviga 

eld som väntar djävulen och hans änglar (Matt 25:41), att vissa ska gå till evigt straff (Matt 25:46).  

 

Vad är det som gäller? Blev inte som Psalm 398 och bibelverser som Kol 1:20 berättar, alla frälsta 

genom Jesus Kristus offerdöd? 

 

Vi kan notera att det inte bara handlar om att ställa Bibelns budskap mot andra källor. Det verkar finnas 

en motsättning inom Bibeln. Denna motsättning finns också på andra ställen. I den apostoliska 

trosbekännelsen uttrycks kyrkans lära som en tro på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett 

evigt liv. I den Augsburgska bekännelsens artikel nr 17 läser vi om Kristi återkomst: 

”de ogudaktiga ska han döma att med djävulen pinas utan ände”.1 

 

I Romarbrevet skriver Paulus: ”Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, 

varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något 

annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”.2 

 
1 Hjalmar Lindroth. Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 6. Uppl. Stockholm: Verbum, 2015, 237. 
2 Rom 8:38-39 
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Det finns olika sätt att se på bibeltexters auktoritet, allt från att de är på ordvis nivå inspirerade och till 

och med utandade av Gud själv, till att de är ett rent mänskligt verk. Jag förutsätter i denna studie inte att 

bibeltexter står över ifrågasättas, och ibland kontextualiseras. Det är dock önskvärt om vad som framstår 

som inkoherenta förhållanden mellan olika utsagor kan överbryggas och sammanfogas. Önskvärt är då 

att Paulus verser ovan inte ska behöva kompletteras med orden – förutom människan själv” (som då ju 

gör sig till större än själva skapelsen). Är det rimligt att frälsningen vilar på så skakig grund som våra 

egna nyckfulla val och handlingar? 

 

Karin Johannesson, nuvarande biskop i Uppsala stift, skriver i Svensk kyrkotidning på ämnet att som 

präst behövas predika över bibeltexter som talar om dubbel utgång, om att vissa ska dömas till straff som 

kanske till och med är eviga. Hon uppger sig behöva acceptera att bibeltexter säger så. Den lösning hon 

väljer är den agnostiska och den relationella. Agnostisk i att det ligger utanför vår kunskapssfär hur det 

blir efter döden, relationell i det att vi alla ställs inför samma agnosticism och i detta faktiskt kan göra 

livet lättare för varandra genom att erbjuda varandra tröst.3 

 

Men går det verkligen inte att göra mer? Kan verkligen inte de motstridiga rösterna förklaras och 

förenas? I så fall hur? Tankar kring detta ligger som grund för denna uppsats. 

 

1.2 Syfte 

I denna uppsats vill jag belysa olika sätt att lösa den dubbelhet som ryms inom kristen tradition i fråga 

om synen på dom och frälsning. Denna dubbelhet är ett resultat av att det verkar som att det i såväl 

Bibeln, som hos teologer genom tiderna, finns olika synsätt. Det vore en övermaga uppgift att ge sig ut 

för att upplösa motsättningen. Syftet begränsas istället till att nyanser och peka på vägval och grund för 

olika positioner.  

 

Jag vill peka på några motsättningar mellan tankarna om eviga straff å ena sidan och universell frälsning 

å andra sidan, samt hur mitt urval av teologer bemöter dem. Därigenom vill jag visa vissa centrala 

problem med förespråkandet av en universell frälsning, samt olika sätt att försvara den samma. Jag vill 

också visa några av de konsekvenser för kristen lära, människobild och gudsbild dessa kan resultera i. 

 
3 Karin Johannesson. ”Mellan himmel och helvete”. Svensk Kyrkotidning. Nr 10, 2013: 200-204. 
http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2013_10-artikel-johannesson.pdf (Åtkomst 2020-05-28) 
 

http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2013_10-artikel-johannesson.pdf
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Ett syfte är alltså att hitta resurser för en människo- och gudsbild som är till gagn för upprätthållande av 

människovärdet. Detta i övertygelsen om att ifall vi betraktar dem som skiljer sig från oss i mening och 

tro som fördömda, och som i färd att rättmätigt drabbas av eviga straff, kommer det att ha negativa 

effekter på vår människosyn och vår förmåga till empati. Så också vad gäller vår gudsbild, om det högsta 

goda straffar tidsmässigt och omfångsmässigt begränsade brott med eviga straff. 

 

För att återknyta till den artikel av Karin Johannesson som kommenterades i bakgrundsavsnittet är det 

önskvärt att finna rimliga teologiska vägval som resulterar i en lära som skänker tröst och tillförsikt i 

frågor som rör eskatologi. Detta innebär ett pastoralt syfte och önskemål om en resurs i själavård. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka möjligheter med, respektive problem för, universell frälsning finns i de undersökta texterna?   

- Vilket resultat för kristen lära samt människo- och gudsbild kan dessa ställningstaganden få? 

Anspråket är självklart inte att helt gå till botten med frågeställningarna. Det vore en uppgift som är 

mycket större än detta projekt. Vad som vill uppnås är en bild av vilka vägval som kan finnas och vad de 

kan ge för eventuell frukt. Jag vill undersöka om det är en farbar väg. 

 

1.4 Teori 

Jag kommer att genomföra en innehållslig idéanalys. Det innebär att jag kommer att beskriva och 

klargöra innehållet i de granskade texterna. Centrala ställningstaganden och grunder för hållningar 

kommer att redovisas. Slutligen handlar det om att pröva hållbarheten i det som uttrycks i texterna. 4  

 

I anslutning till detta är teorier om sanning relevanta. Både korrespondensteorin om sanning och 

koherensteorin om sanning är relevanta teorier för denna studie. Korrespondensteorin säger att ett 

påstående är sant om det utrycker något som också motsvarar ett yttre faktum.5 Ett påstående om att det 

står en vas på bordet är sant om det också står en vas på bordet. Koherensteorin säger att en utsaga är 

sann om den utan motsägelse befinner sig i ett sammanhängande system av andra utsagor.6 Ett påstående 

om att Gud är god stämmer om den befinner sig i ett system av andra utsagor som inte motsäger det.  

 
4 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, 213. 
5 Grenholm. Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning, 45-46. 
6 Ibid., 46. 
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Av vikt för denna studie är att dess slutsatser befinner sig i koherens med vissa utvalda centrala kristna 

värden och begrepp. I praktiken betyder det att synbara motsägelser mellan det någon hävdar och vad 

som uttrycks i Bibeln måste granskas och förklaras. En lära som helt motsägs av Bibeln är oacceptabel. 

Det teoretiska perspektivet innebär en kvalificering av vad som är viktigt för att läran ska kallas kristen. 

De begrepp som anses centrala kommer att förklaras nedan. Det är fullt möjligt att bygga en kristen lära 

på andra centrala begrepp, men för denna studie så är det perspektivet det som valts. Texterna kommer 

att bedömas efter hur de i koherent mening förhåller sig till andra texter och begrepp.  

 

Centrala begrepp här är frälsning och försoning samt de ord som i Bibeln översätts med de svenska orden 

evig, straff och helvetet. Dessa kommer att undergå en begreppsanalys. Andra centrala begrepp och 

värden är frihet, rättvisa, nåd och förlåtelse. Det är också önskvärt om den nutida kristna frälsningslära 

som framträder kan ge hopp i livets slutskede. 

 

Det innebär också en kvalificering av vad som krävs för att en lära ska kallas nutida. Här är 

korrespondens med en nutida världsbild det valda perspektivet. 

 

Begreppet universell frälsningslära innebär här att den utsträcks till att gälla alla, kristna likväl som alla 

icke-kristna. Frälsning för alla alltså. 

 

Teoriperspektivet utvecklas i avdelning 2.  

 

1.5 Metod 

Som metod kommer texterna att underkastas två kriterier, ett korrelationskriterium och ett 

koherenskriterium. Dessa leder till formulerandet av fyra analysfrågor som utvecklas nedan. 

 

Metoden att ställa tankar och texter mot analyskriterier på detta sätt lånar jag från Eva-Lotta Granténs 

bok Utanför paradiset.7 Detta kommer att förklaras mer ingående i avdelning 2.1 och 2.2. 

 

Med utgångspunkt i korrelationskriteriet kommer jag att ställa följande analysfråga till tänkarna: 

1) Hur korrelerar läran med en världsbild som innehåller att utvecklingen drivits framåt av 

evolutionen och att detta omöjliggör att det vid någon historisk punkt funnits en syndfri 

människa? 
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Jag kommer också att tillämpa ett koherenskriterium som används för att se hur texterna står i relation till 

utvalda centrala Bibliska och teologiska perspektiv. Här eftersträvas koherens med övriga utsagor i den 

kristna läran och i viss mån med intuitiva perspektiv på rättvisa. 

Koherenskriteriet leder mig till att formulera följande tre analysfrågor till respektive tänkare:  

2) Hur förhåller de sig i allmänhet till den bibliska grund som kristen lära vilar på, och i synnerhet 

till 1 Mos 1:31 där Gud konstaterar att skapelsen är mycket god och Matt 25:41-46 där Jesus talar 

om eviga straff?  

3) Hur tar läran hänsyn till det för kristendomen centrala värdet rättvisa utan att tappa balansen med 

två andra centrala kristna värden – nåden och förlåtelsen?  

4) Hur tar läran hänsyn till den fria viljan hos människan, och hos Gud? 

 

De metodologiska aspekterna utvecklas i avdelning 2. 

 

1.6 Material 

Tre teologer har utvalts på grund av sina olika kopplingar till universella kristna frälsningsläror. 

Anledningen till valet av just dessa redovisas i respektive närläsnings- och analysavsnitt. 

 

De teologer vars texter som kommer att användas i denna studie är Origenes från Alexandria (ca 185-

254), den schweiziska reformerta teologen Karl Barth (1886-1968) och den nutida tyska reformerta 

teologen Jürgen Moltmann (1926-). I nedan redovisade fall kommer också framställningar gjorda av 

andra om dem och deras texter att användas. När det gäller Karl Barth så är det enbart sekundärlitteratur 

som kommer att användas. 

 

Vad gäller Origenes så används primärlitteratur (On First Principles) och sekundärlitteratur skriven av 

Ilaria Ramelli8 och Tom Greggs9 10. Karl Barth läses i sekundärkällor skrivna av Tom Greggs11 och 

Oliver Crisp12. Även tidskriftsartiklar om aktuella områden i Karl Barths teologi beaktas. 13 14 Jürgen 

 
7 Eva-Lotta Grantén. Utanför paradiset: Arvssynsläran i nutida Luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum, 2013, 28-29. 
8 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Leiden: 
Brill, 2013. 
9 Tom Greggs. “Particularist Universalism in Origen”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 29-46. Eugene: Cascade 
Books, 2011. 

10 Tom Greggs. Barth, Origen and Universal Salvation: Restoring Particularity. [Elektronisk resurs] Oxford University Press, 
2009. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199560486.001.0001   (Åtkomst 2020-05-21) 
11 Tom Greggs. Barth, Origen and Universal Salvation: Restoring Particularity. 
12 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 305-324. Eugene: 
Cascade Books, 2011. 
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Moltmanns lära är utspridd över en stor del av hans produktion och därför har jag funnit ett mycket 

bredare urval av primärlitteratur nödvändigt, därför används fyra böcker skrivna av Moltmann15 själv och 

en essä från en antologi med honom och andra.16 Därpå används Nicholas Ansell som 

sekundärlitteratur.17 

1.7 Avgränsning 

Studieämnet är till att börja med kristen frälsning i eskatologisk mening. Eskatologin hanterar frågor om 

de yttersta tingen. Exempel är dom, Jesu återkomst och vad som händer människan efter döden.18 

 

Frälsningsläran förhåller sig här till det som händer eskatologiskt. En skillnad görs till traditioner inom 

kristenheten som ser frälsning som något som får full kraft här och nu i detta livet. Det föreligger inte 

med nödvändighet någon motsättning i detta, men denna studie handlar om den eskatologiska aspekten. 

 

Den frälsningslära som är av intresse för denna studie är en som omfattar alla människor. Det är dock en 

kristen frälsningslära som är objekt för denna studie. Därför ställs krav på att den inte kan vara av 

pluralistiskt slag. Det innebär att den för att kallas kristen måste ha Kristus som princip och bärande 

element. Läror som säger att alla, eller många, religioners frälsningsvägar leder till målet19 står utanför 

denna studie. Frälsningen måste för att läran här ska kallas kristen komma genom Jesus Kristus. 

 

Det finns många sätt att formulera en universell frälsningslära. Här är fokus på de tre tänkarna Origenes, 

Karl Barth och Jürgen Moltmann. Hos dessa tre begränsas sedan studien till att i huvudsak röra delar av 

läran som kommer i kontakt med de analyskriterier som är studiens metod.  

1.8 Forskningsläge 

En sökning i Uppsala universitetsbiblioteks databas på orden ”universal salvation” som kvalificeras med 

ordet ”christianity” ger 6.599 träffar. Avgränsning är således nödvändig.  

 
13 Shao Kai Tseng, “Condemnation and Universal Salvation”. Scottish Journal of Theology, Volym 71, Nr. 3, 2018: 324-338. 14 

Tom Greggs. “Jesus is Victor”. Scottish Journal of Theology. Volym 60, Nr. 2, 2007: 324-338. 

15 Moltmann, Jürgen. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997. Moltmann, Jürgen, God in Creation. Femte 
upplagan. London: SCM Press, 2005. Moltmann, Jürgen.The Crucified God. 40th Anniversary Edition. London: SCM Press, 
2019. Moltmann, Jürgen. Treenigheten och Guds rike. Stockholm: Verbum, 1991. 
16 Jürgen Moltmann. “The Logic of Hell”. I God Will be All in All: The Eschatology of Jürgen Moltmann. Richard Bauckham 
(Red.) 43-47. Mineapolis: Fortress Press, 2001. 
17 Nicholas Ansell. The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen 
Moltmann. Eugene: Cascade Books, 2013. 
18 Katarina Westerlund. ”Antropologi och eskatologi”. I Systematisk Teologi: En introduktion. Mattias Martinsson, Ola 
Sigurdson och Jayne Svenungsson (Red.) 145-166. Stockholm: Verbum, 2007, 146. 
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Ett namn som ofta förknippas med universell frälsning är Origenes och hans lära om apokatastasis 

panton – alltings återställande. Denna kan sägas grundas i hans verk On First Principles.20 Läran har 

varit ifrågasatt och blivit fördömd bland annat på kyrkomötet i Konstantinopel 553.21 Det råder dock 

stridaktiga meningar om det verkligen var Origenes egen lära som fördömdes.  

Ilaria Ramelli ger i ett relativt nytt och väldigt omfattande verk The Christian Doctrine of 

Apokatastasis22 en större utläggning där hon har som uppenbar ambition att visa att Origenes lära både är 

ortodox, och var omfattad av en stor del av kyrkofäderna. Ramelli skriver från en katolsk tradition.  

I boken All Shall Be Well: Explorations In Universal salvation and Christian Theology From Origen To 

Moltmann23 ges porträtt över 17 olika tänkare och deras respektive tolkning av en universell frälsning. 

Redaktör för denna är Gregory MacDonald som placerar sig själv i en evangelikal tradition.  

I All Shall Be Well skriver Tom Greggs analysen av Origenes universalism. Greggs är också en forskare i 

Karl Barth och har bland annat gett ut boken Barth, Origen, and Universal Salvation, vilken används i 

denna studie.  

Vad gäller Jürgen Moltmann och hans frälsningslära har han gett ut verk av relevans sedan utkomsten av 

Theology Of Hope fram till The Living God and the Fulness of Life. 

Centralt för att formulera en universell frälsningslära i kristen kontext är att överbrygga de motsättningar 

som finns mellan olika bibeltexter i just den frågan. Inom exegetiken är särskilt det ord som i Bibel 2000 

översätts med ”evig” viktigt (som i eviga straff Matt 25:46). Detta är Ramellis argumentation i The 

Christian Doctrine of Apokatastasis. Bibel 2000 är dock inte ensam om att översätta ordet så. Så sker 

också i engelska NIV och i spanska La Palabra. Så också i Heikel och Fredrichsens Ordbok till Nya 

Testamentet och de apostoliska fäderna.24 Ett annat ord av central betydelse är det som Bibel 2000 

översätter med helvete, i grekiska originalet gehenna. Nicholas Ansell argumenterar med stöd i hos 

Lloyd Bailey (1986) för en nyansering i dess betydelse.25 

 
19 Mikael Stenmark. Religioner i konflikt. Stockholm: Dialogos, 2012, 110. 
20 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2012. 
21 Gregory MacDonald. ”Introduction: Between Heresy and Dogma”. I All shall be well. Gregory MacDonald (Red.) 1-28. 
Eugene: Cascade Books, 2011,  4. 
22 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Leiden: 
Brill, 2013 
23 Gregory MacDonald. All shall be well. (Red.) Eugene: Cascade Books, 2011. 

24 Ivar Heikel och Anton Fridrichsen. Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna. (Ny utg.) 
Uppsala: Bibelakademiförlaget, 2013. 
25 Nicholas Ansell. The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen 
Moltmann. Eugene: Cascade Books, 2013, 319-340. 



UPPSALA UNIVERSITET VT20 Roger Karlsson  10 (42) 

 

   

En bok med en titel som anknyter till denna uppsats titel är Sven Hillert Frälsning för alla?26 i vilken han 

argumenterar för en förståelse av Paulus mer hotfulla beskrivningar i Bibeln om den yttersta tiden som 

bygger på utsagornas funktion i aktuellt brev, hot om straff fyller funktionen att mana de troende 

samman. Det är när Paulus känner sig hotad som han talar om straff.  

Vad gäller definitioner har Mikael Stenmark i Religioner i konflikt. dragit upp definitioner för indelning 

av frälsningslära i inklusivism, exklusivism och pluralism.27 

Av stor vikt för min studie är det sätt att använda kriterier som hämtats från Eva-Lotta Granténs Utanför 

paradiset. Hon formulerar i detta verk en nutida luthersk arvsyndslära och använder i detta bland annat 

ett korrelationskriterium som ämnar göra rättvisa åt att nutida människor bekänner sig till 

evolutionsläran. Därför kan paradiset och det syndlösa urtillståndet inte ses som en historisk händelse. På 

andra punkter skiljer sig ämnet vi behandlar åt. 

Det råder som synes av denna ytterst begränsade överblick ingen brist på forskning i området 

frälsningslära. Det som min studie bidrar med, och som ger den sitt existensberättigande, är urvalet av de 

aktuella tänkarna och att de samtliga möts av, och mäts med, de analyskriterier jag satt upp. Det för dem i 

samtal med en annan kontext än de nödvändigtvis är skrivna för. Det kan öppna upp för nytt sätt att se 

dem och ta emot dem. Därmed kan de bli en resurs för nytänkande. 

Jag kommer nu att gå igenom de perspektiv och begrepp som är av relevans för min studie. 

 

2. Teoretiska perspektiv 
 

2.1 Korrelationskriteriet 

 

Eva-Lotta Grantén drar i boken Utanför paradiset konsekvenserna på teologins områden av att bekänna 

sig till evolutionsläran. Hon använder sig av tre kriterier: Korrelationskriteriet som kräver att en rimlig 

nutida lära korrelerar med en naturvetenskaplig världsbild, relevanskriteriet som kräver att den ska vara 

relevant för nutida existentiella behov, och det pragmatiska kriteriet som innebär att inte alla val av lära 

är lika användbara i alla kontexter.28  

 

 
26 Sven Hillert. Frälsning för alla? En biblisk vision. Stockholm: Verbum, 2002. 
27 Mikael Stenmark. Religioner i konflikt. Stockholm: Dialogos, 2012 
28 Eva-Lotta Grantén. Utanför paradiset: Arvssynsläran i nutida Luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum, 2013, 28-29. 
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Att på detta sätt ställa texter och tankar mot analyskriterier kan hjälpa mig att bedöma om en 

frälsningslära är hållbar eller inte. Jag behöver dock revidera kriterierna för att passa min frågeställning. 

 

Jag ämnar använda hennes korrelationskriterium för att ställa frågor till de texter jag ska studera. Jag 

tänker använda det delvis på samma punkt som hon gjort, i det att en frälsningslära inte får förutsätta ett 

historiskt tillfälle då människan och skapelsen levde under andra villkor, dvs utan synd, lidande och död.  

 

Eva-Lotta Grantén pekar på att det faktum att människor idag, i alla fall i vår västerländska kontext, 

omfamnar en världsbild där världen drivs framåt av evolution. Detta är okontroversiellt i de breda 

delarna av kristenheten i vår del av världen. Här kan dock finnas en oförmåga att dra de fulla 

konsekvenserna av denna världsbild.  

 

Konsekvensen av detta perspektiv blir att vi inte längre kan förklara ondska och lidande i världen med att 

det är något som kommit in i en från början god skapelse utan lidande och död. Det är inte ovanligt att 

tolka död och lidande som ett resultat av människans syndafall. Men om vi tar evolutionsläran på allvar 

inser vi att döden och lidandet i själva verket alltid funnits med. Det till och med varit en nödvändig 

drivkraft för utvecklingen. Detta ställer oss den besvärande frågan om Gud inte skapat världen god? 29 

 

Den metodologiska konsekvensen av detta teoretiska perspektiv blir analysfrågorna till de olika tänkarna 

om hur de löser detta problem så att läran inte motsägs av Bibeln. Här berörs både korrelationskriteriet 

analysfråga om förekomst av ett syndfritt tillfälle i historien och den analysfråga som hör till 

koherenskriteriet om hur man då förklarar det faktum att Gud säger om skapelsen att den är mycket god. 

 

2.2 Koherenskriteriet 

Detta kriterium är kanske det mest bärande i denna studie. Det vore ytterst problematiskt att formulera en 

kristen lära som i centrala delar motsägs av Bibeln. Diskrepanser måste på något sätt förklaras och om 

möjligt utredas. Detta sker här på främst två sätt, genom att visa att de perikoper i Bibeln som verkar 

motsäga läran i själva verket handlar om något annat eller att hävda att de perikoper som används kan 

översättas på ett annat sätt. Varje tänkare kommer i denna studie att få förhålla sig till två bibelställen, 

dels 1 Mos 1:31 där Gud konstaterar att skapelsen är mycket god, dels Matt 25: 41-46 där Jesus själv talar 

om dom och eviga straff. 

 

 
29 Eva-Lotta Grantén. Utanför paradiset: Arvssynsläran i nutida Luthersk teologi och etik, 35. 
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Vidare finns det centrala värden i den kristna traditionen som också är intuitiva i vår tankekontext i en 

sekulär humanistisk miljö. Jag kommer att lyfta fram två begrepp som en kristen lära måste ta på allvar.  

För det första frågan om rättvisa, det strider mot vår rättskänsla att orätter ska lämnas utan åtgärd och 

utan konsekvenser. På något sätt måste en lära stå i ett koherent förhållande till detta begrepp och på 

något sätt lösa det.  

 

Nästa sak är den fria viljan. Här åsyftas människans fria vilja att säga ja eller nej till Gud. Denna fria vilja 

är central därför att den är en central del av en rad andra argument, exempelvis bygger många 

teodicéargument på just människans fria vilja.30 Utsagan att Gud är allgod, allvetande och allsmäktig 

trots att världen innehåller lidande och ondska förklaras med att det senare är ett resultat av människans 

fria vilja. Därför måste en hållbar lära på något sätt ta hänsyn till människans fria vilja. 

 

Kanske än viktigare blir den fria viljan när det är Guds frihet som ska beaktas. Är inte Gud fri så finns 

det ju något som begränsar Gud, något som är överordnat. Guds allmakt behöver tillvaratas. De läror som 

granskas måste alltså ta hänsyn till den fria viljan hos såväl människan som Gud. 

 

2.3 Begreppsanalys 

Vissa centrala begrepp kommer till användning i studien. Jag går igenom dem här, för att sedan tillämpa 

dem, i den mån det är relevant för frågeställningen, i mötet med respektive tänkare. 

 

2.3.1 Frälsning 

Begreppet frälsning är centralt för kristendomen. Det råder ingen tvekan om att vi alla ska dö. I Bibeln 

och i den kristna kyrkans centrala bekännelser utlovas dock att detta inte är slutet. Det kommer något 

mer. Genom att Gud blev människa i Jesus Kristus och händelser runt honom så finns en möjlighet för 

uppståndelse från de döda också för människan. Det finns verser i Bibeln som talar om en ny himmel och 

en ny jord (Upp 21:1). Det finns verser som talar om det eviga livet (Titus 1:2). Det finns också både 

inslag i bekännelser och i Bibeln om att människan ska dömas efter sina handlingar. Det talas om straff 

och belöning (ex Matt 25). Frälsning syftar i denna studie på det som förväntas bli resultatet av den dom 

som det talas om ovan. Här åsyftas att få vad Bibeln kallar evigt liv i gemenskap med Gud. 

 

 
30 Francis Jonbäck. Meningslöst lidande. Stockholm: Dialogos, 2018, 34. 
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Det finns olika sätt att se på vad som kan vara utgången av denna dom. Martin Luther hävdade en dubbel 

utgång, där vissa ska belönas och andra dömas till eviga straff. Detta är också en del av den bekännelse 

som exempelvis Svenska kyrkan ansluter sig till i den Augsburgska bekännelsens 17e artikel.31 I samma 

tradition finns, som jag skrev i inledningen, också en mjukare lära som talar om att alla ska bli räddade. 

Mellan dessa två läror finns en lära om att för att få komma till den himmelska belöningen i form av 

evigt liv i gemenskap med Gud, måste den som bär på synder renas i vad som kan kallas skärseld.32 

 

Vi lever i en tid och på en plats med konkurrerande anspråk på religiös sanning. Vi kommer i kontakt 

med fler religioner än den kristna. Det finns också inom kristendomen olika sanningsanspråk.  

Mikael Stenmark tar upp denna fråga och kategoriserar sätt att förhålla sig till den i Religioner i konflikt. 

Han finner i huvudsak tre sätt att kategorisera dessa förhållningssätt: 

 

1) Frälsningsmässig exklusivism. Bara den egna religionens frälsningsväg leder till frälsning.33 

2) Frälsningsmässig inklusivism. Man anser att flera religioner innehåller vägar som leder till 

frälsning men den egna är överlägsen och därför att föredra.34 

3) Frälsningsmässig pluralism innebär att alla, eller i alla fall flera, religioner innehåller fungerande 

frälsningsvägar.35 

 

Värt att notera är att Stenmark i detta arbete använder begreppet universalism för att beteckna en variant 

av pluralism.36 Jag själv använder det på ett annat sätt här. Kvalificeringen av begreppet universalism i 

denna studie är en frälsningslära som innebär att den kristna frälsningsvägen, dvs Jesus korsdöd, 

utsträcks till att omfatta alla. 

 

2.3.2 Försoning 

Inom kristendomen är som redan påpekats Jesus korsdöd av central betydelse. Den är kopplad till 

människans försoning med Gud. Denna är nödvändig eftersom människan anses leva bortvänd från Gud 

och stå i skuld till Gud på grund av detta.  

 

 
31 Hjalmar Lindroth. Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 6. Uppl. Stockholm: Verbum, 2015, 237. 

32 Kristof Vanhoutte och & Benjamin McCraw (red.). Purgatory: Philosophical Dimensions, Cham: Springer International 
Publishing,  2017, 21. 
33 Mikael Stenmark. Religioner i konflikt. Stockholm: Dialogos, 2012, 55. 
34 Mikael Stenmark. Religioner i konflikt, 87. 
35 Ibid., 116. 
36 Ibid., 115. 
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Det finns objektiva perspektiv. Dessa innebär att försoningen sker oberoende av människan och genom 

Guds handlande. Dessa skiljer sig från subjektiva försoningsläror som fokuserar på tillägnelseaspekten, 

dvs vad människan gör som ett svar på det Jesus gjorde på korset. 

En objektiv försoningslära är den klassiska försoningsläran. Enligt denna tillhör syndare Satan och 

hamnar därför i helvetet. För att rädda dessa så gjorde Gud en byteshandel med Satan och bytte syndarna 

mot Jesus Kristus. Satan blev dock lurad då han inte kunde behålla Jesus Kristus mer än tre dagar.37 

 

En annan variant av en objektiv försoningslära är satisfikationsläran som teologen Anselm av 

Canterbury (1033-1109) stod bakom. Enligt denna lära dog Jesus Kristus för att tillfredsställa Gud 

Faderns behov av botgöring. Människans synd var så stor att det behövdes ett oändligt stort offer för att 

betala deras skuld, detta offer bestod av Gud själv. Värt att notera är att här betalas lösensumman till 

Gud, istället för som i den klassiska försoningsläran till Satan.38 

 

Mot dessa kan ställas ett exempel på en subjektiv försoningslära. Bakom denna lära står Pierre Abaelard 

(1079-1142). Han såg Jesus korsdöd som det överlägsna beviset på Guds kärlek till människan. Det 

viktiga här är hur vi reagerar på händelsen. Vi försonas genom att detta väcker ett gensvar i oss som 

förändrar oss och får oss att vilja leva mer kärleksfullt. Detta kallas också teorin om moralisk påverkan.39 

 

 

2.3.4 Helvetet 

Den som vill argumentera mot eviga straff och för en universell frälsning ställs inför problem i att den 

som i Bibeln talar om helvetet är Jesus själv, framför allt i Matteus evangelium, där ordet i förekommer 

sju gånger, vid samtliga fall kommande från Jesus.40  

 

Det finns dock utrymme för val av perspektiv. Att ifrågasätta hållbarheten i talet om helvetet blir svårt, 

och skulle få konsekvensen att relativisera Bibeln och skapa en märklig kanon i kanon där Jesus ord 

nedvärderas. En mer fruktbar väg är att ifrågasätta relevansen i det genom att se om inte Jesus i de ord 

som tillskrivits honom kan ha menat något annat än vad vi i vår kontext förstår när vi hör det.  

 

 
37 Ann Heberlein. ”Synd och frälsning”. I Systematisk teologi: En introduktion. Mattias Martinsson, Ola Sigurdson och Jayne 
Svenungsson (Red.) 189-209. Stockholm: Verbum, 2007, 202. 
38 Ann Heberlein. ”Synd och frälsning”, 202 
39 Ibid, 203. 
40 Matt 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33. 
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Något som starkt har färgat vårt sätt att tänka inför detta begrepp är Dante Alighieris Den gudomliga 

komedin. Detta 1300-talsverk målar i ett starkt bildspråk upp helvetet. Detta har haft stor inverkan på vårt 

sätt att förstå begreppet. Varken Jesus eller de som lyssnade till Jesus ord hade dock läst Dante Alighieri. 

Därför kan det vara fruktbart att granska vad de kan ha lagt för betydelse i det ord som översätts med 

helvetet. Vilken förståelsekontext talade Jesus i?  

 

Det begrepp som i Bibel 2000 översätts med ordet helvete är i Nya Testamentet det som kan anglifieras 

till gehenna (på grekiska, i kasus ackusativ: γέενναν), vilket är en variant av det gammaltestamentliga 

ben-hinnons dal.41 

 

Ben-hinnons dal var platsen för avgudadyrkan i såväl det kronistiska historieverket (2 Kung 23:10, 28:3), 

som i de profetiska texterna (Jer 7:31; 32:38). Den judiska kungen Manasse offrade sina söner till Baal 

där, något som såklart starkt fördöms i de bibliska texterna. 

 

Nicholas Ansell hävdar att förståelsen av ordet gehenna i den judiska kontext som Jesus talade och levde 

i kan ha varit något inte fullt så utomvärldsligt som vi tolkar det som idag.42 

I sin argumentation refererar Ansell till, men håller inte helt med, Lloyd R. Bailey. Denna visar i en 

artikel i The Biblical Archaeologist att det fanns tre sätt att förstå ordet gehenna vid denna tid och plats.43 

1) En vanlig fysisk plats utanför Jerusalem. Det är i denna mening den nämns i 2 Kung 23:10, när kung 

Josia förstör platser och föremål för avgudadyrkan. I bibeltextens förklaring av detta nämns att det 

gjordes för att man inte längre skulle kunna offra sina söner och döttrar på bålet åt Molok. 

2) En plats belägen utanför Jerusalem av extraordinärt slag där syndare ska straffas. I Bibelns 

profetlitteratur förutspår såväl Jeremia (7:30-34) som Jesaja (66:24) att platsen ska använda till att i 

framtiden utplåna fiender.  

3) En utomvärldslig plats för straff av syndare efter döden. Det finns linjer inom rabbinsk litteratur som 

hävdat att denna plats funnits sedan skapelsen. Här blir gehenna synonymt med underjorden. 

 
41 Nicholas Ansell. The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen 
Moltmann. Eugene: Cascade Books, 2013, 322f. 
42 Nicholas Ansell, Annihilation of Hell, 334. 

43 Lloyd R. Bailey. “Gehenna: The Topography of Hell”. The Biblical Archaeologist. Vol 49, Nr. 3, 1986: 187-91. DOI: 
10.2307/3210000 
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Det handlar alltså om en väl belagd dal i Jerusalems närområde som i en viss förståelse fått ge namn åt 

det underjordiska. Bailey förklarar denna överföring av begreppet med att i denna kulturförståelse var ett 

altare något som förband den troende med det gudomliga. En portal till en annan verklighet. Det altare 

som användes för mänskliga offer blev porten till underjorden. 

Den nutida förståelsen för ordet har sån tyngdpunkt på den tredje betydelsen att de andra riskerar 

glömmas. 

Bailey argumenterar för att alla dessa tre betydelser förekom vid Jesus tid. Detta med stöd i att det nämns 

i rabbinsk litteratur från samma tid. Här är inte Ansell överens med Bailey. 

Ansell lägger fokus på den andra betydelsen. Han argumenterar för att Jesus hotar med att om de inom 

den judiska kontexten inte omvänder sig ska de drabbas av samma jordiska straff som Israels fiender. 

Detta med en förförståelse av hur platsen i profetisk litteratur används som bild för något fasansfullt. 

Ansell tillbakavisar Baileys påstående om att det vid Jesus tid fanns en förståelse för gehenna som något 

utomvärldsligt och apokalyptiskt. Det stöd som Bailey åberopar för detta är rabbinsk litteratur. Ansell 

slår fast att det enda stöd för att förstå gehenna som en utomvärldslig realitet kommer från litteratur 

producerad efter år 70 v.t., dvs i en kontext som skiljer sig från den som Jesus talade i. Vid denna tid 

hade templet förstörts och detta ledde till helt nya sätt för den judiska självförståelsen.44 

2.3.5 Evig 

Det ord som översätts med evig och tillskrivs Jesus när han talar om en evig eld är aionion (på grekiska 

αἰώνιον, evig eld: πῦρ τὸ αἰώνιον).  

 

Ramelli argumenterar för att man i breda delar av kristenheten förstod detta som ett begrepp som 

kvalificeras av sitt sammanhang. Det betyder bara evig när det beskriver Gud, aldrig när det beskriver 

något skapat och aldrig när det beskriver straff. Då betyder det istället ”tillhörande den kommande 

tiden”. För att beskriva evighet som inte är en egenskap hos Gud användes istället ordet aidios.45 

 

Ramelli hävdar att det var när den kristna läran och Bibeln översattes till latin som de två grekiska orden 

aionios och aidios fördes samman till det latinska aeternus och ordet evig på ett okvalificerat sätt.46 

 
44 Nicholas Ansell. The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen 
Moltmann. Eugene: Cascade Books, 2013, 337. 
45 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Leiden: 
Brill, 2013, 33. 
46 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena, 33. 
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Det går då att hävda att det inte alls ska översättas med eviga straff, utan att författarintentionen och den 

ursprungliga receptionen istället var ”straff som tillhör den kommande tiden”. 

 

Till Ramellis tolkning ansluter sig såväl Jürgen Moltmann47 som Nicholas Ansell.48 Detta är dock inte 

allmänt vedertaget. Det finns andra tolkningar, så exempelvis i Bibel 2000. 

2.3.6 Straff 

Bibeln talar om straff. Det finns dock olika sätt att se på dessa straffs karaktär, varaktighet och syfte. 

 

Ramelli pekar på att det i den antika filosofin, som den kom till uttryck hos Aristoteles, fanns en 

distinktion mellan olika typer av straff. Det talas om kolasis som är en typ av straff som finns för 

uppbyggelse av den som straffas, medan timora är ett retributivt straff som syftar till hämnd.49 

 

I de nytestamentliga bibeltexterna är det ord som används när det talas om straff som Gud lägger på 

människan kolasis, aldrig timoria. När Jesus således i Matteus evangelium talar om att vissa ska få gå till 

eviga straff, så är orden som används på grekiska kolasin aionion (Matt 25:46).  

 

Dessa straff kan betraktas som något som syftar till att få den som drabbas av dem att ändra sig. Det är en 

tanke som finns i modern straffrätt. På samma sätt har teologer genom historien ibland tolkat de straff 

som Bibeln talar om som pedagogiska. Ett exempel är Klemens av Alexandria (150-215).50 

Detta sätt att se på straff innebär att straffen aldrig är slutgiltiga i betydelsen att någon döms till att för 

evigt uthärda dem. De är penultimata, och syftar till att förändra något. En ny chans kommer i nästa steg. 

 

Efter denna genomgång av perspektiv och begrepp går nu denna studie över i att använda och tillämpa 

dessa på det material som ska granskas för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

3. Närläsning och analys 
 

I denna avdelning kommer de respektive tänkarna att analyseras. Den innehållsliga idéanalysen kommer 

att bedrivas i två steg. Först fastställs en övergripande bild av centrala ställningstaganden och hur de 

bygger läran. I nästa steg tillämpas metoden med operativa analysfrågor. Resultatet diskuteras i avsnitt 5. 

 
47 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 257. 

48 Nicholas Ansell. The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen 
Moltmann. Eugene: Cascade Books, 2013, 333. 
49 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena, 32. 
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3.1 Origenes 
Det är inte ovanligt att man stöter på Origenes namn när det talas om universell frälsning. Då under 

namnet apokatastasis panton – ungefär alltings återställande. Termen förekommer som substantiv i Apg 

3:21 (ἀποκαταστάσεως πάντων) då Petrus, enligt Bibel 2000 översättning, talar i Salomos pelarhall 

om att himlen ska behålla Messias till den dag då allt som Gud förkunnat genom profeterna blir 

upprättat. Den engelska översättningen NIV använder istället för ordet upprättat orden restore 

everything. Den engelska översättningen ligger närmare att formulera det som återupprättat än upprättat.  

 

Det handlar om att saker ska återställas till sina ursprungliga, rätta, tillstånd. 

 

Signifikant för Origenes lära om apokatastasis panton är hans lära om pre-existenta själar. I On First 

Principles skriver Origenes att världen skapades av Gud som en reaktion på ett himmelskt fall. Änglar 

med Djävulen i spetsen gjorde uppror mot Gud. De som syndat svårt blev demoner, de som knappt 

syndat alls blev änglar. De som gjort något som varken förtjänade att straffas med att de blev demoner 

eller förtjänade att belönas med att de blev änglar försågs med en kropp och fick ingå i skapelsen. Gud 

band själen till denna kropp som straff. Origenes framställer alltså anmärkningsvärt nog själva skapelsen 

som ett straff.51 

 

Själen är hos Origenes en egen substans. Den är också sätet för rationalitet. Det Kristus gör i sin 

frälsningsgärning är att befria människan från det irrationella. 52  

Origenes använder denna teori för att förklara att människor i jordelivet möter olika öden. Att folk 

drabbas av lidande eller möter framgång i detta livet beror enligt detta perspektiv på det de gjort i sitt 

pre-existenta tillstånd.53 Läran ligger här snubblande nära en karmalära som betonar blind merit och det 

finns en risk att nåd och förlåtelse inte beaktas i tillräcklig mån. 

 

Den uppmärksamme läsaren reagerar kanske här på att detta ligger nära en gnostisk syn på kroppen som 

något ont. Det ovan refererade behöver därför nyanseras med att Origenes enligt Ramelli på andra ställen 

betonar att bara Gud är utan kropp.54 Själarna hade även före fallet en kropp. Det var dock en annan typ 

 
50 Ibid., 127. 
51 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2012, 67. 
52 Tom Greggs. “Particularist Universalism in Origen”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 29-46. Eugene: Cascade 
Books, 2011, 32. 
53 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2012, 67. 
54 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Leiden: 
Brill, 2013, 204. 
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av kropp. Ramelli betecknar kroppen före fallet som en ”lätt kropp” och efter fallet som en ”tung kropp”. 

Här blir 1 Mos 3:21 som i Bibel 2000 talar om att Gud (efter fallet) gjorde kläder av skinn åt mannen och 

kvinnan och klädde dem. Dessa skinnkläder tolkas av Ramelli som den jordiska ”tunga” kroppen.55 

 
Analysfrågor Origenes 

 

Fråga 1: Hur korrelerar läran med en världsbild som innehåller att utvecklingen drivits framåt 

av evolutionen och att detta omöjliggör att det vid någon historisk punkt funnits en syndfri 

människa? 

 

I ljuset av skapelseberättelsen i 1 Mos 1-3 kan återställelsen till det rätta tillståndet, eftersom själva 

skapelsen i viss mån är ett straff, tolkas som att det redan från början skett saker som gör att det inte är 

till ett tillstånd inom ramen för skapelsen som återställelsen har som mål. Det handlar istället om det 

tillstånd som låg före och som var orsaken till skapelsen av en fysisk värld. Origenes förutsätter iofs ett 

tillstånd då ingen ondska fanns, men detta förlägger han till före skapelsen av denna världen.56 

 

Ses apokatastasisläran däremot som syftande till att återställa skapelsens tillstånd till en punkt inom 

ramen för 1 Mos 1-3 uppstår en konflikt med korrelationskriteriet. Om ätandet av frukten från 

kunskapens träd ska ses som något bokstavligt och något som skett vid en historisk punkt så har vi en 

konflikt. Origenes var dock företrädare för en allegorisk tolkning av Bibeln.57 Det går därför att anta att 

det i 1 Mos beskrivna syndafallet är en bild för något som skett i ett helt annat metafysiskt tillstånd.  

 

Denna beskrivning av människan möter dock andra problem. Om själva jordelivet är ett straff är det svårt 

att se skapelsen som god. Vi ska se hur Origenes tar sig an den utmaningen i nästa analysfråga. 

 

 

Fråga 2: Hur förhåller Origenes sig i allmänhet till den bibliska grund som kristen lära vilar på, och 

i synnerhet till 1 Mos 1:31 där Gud konstaterar att skapelsen är mycket god och Matt 25:41-46 där 

Jesus talar om eviga straff?  

 

Vi har redan sett att Origenes har biblisk grund för begreppet apokatastasis. Han väljer också delvis 

bibliska argument för sin lära. Det är på flera ställen i On First Principles tydligt att Origenes anser 

Bibeln av stor betydelse för att avgöra vad som är en riktig kristen lära.58 

 
55 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena, 204. 
56 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena, 144. 
57 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2012, 277f. 
58 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2012, 139, 271, 279. 
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På samma sätt förhåller han sig enligt Ramelli vad gäller frälsningsläran. Ramelli lyfter i beskrivningen 

av Origenes renlärighet fram bibeltexter som talar om alltings upprättande (Apg 3:21), att alla knän ska 

böjas för Jesus (Fil 2:10) och att Gud ska vara allt i allt (1 Kor 15:28).59 

 

Att Gud ska vara allt i allt innebär för Origenes att ondskan inte längre ska finnas. Hos Origenes har 

ondskan ingen substans, den är avsaknad av substans, avsaknad av godhet. För att Paulus ord i 1 Kor 

15:28 därför ska bli sanna så måste all ondska försvinna. Det gör den om alla rationella varelser slutar 

välja den. Så kommer enligt Origenes också att ske.60 

 

I sin exegetik skriver Origenes att det är värt att notera att Gud i skapelseberättelsen deklarerar att 

människan ska skapas till Guds avbild och likhet men sedan inom ramen för denna berättelse enbart 

konstaterar att hon skapats till avbild. Enligt Origenes är likheten något som återstår att komplettera 

skapelsen med. Detta genom en undervisning av henne utförd av änglar efter döden.61 

 

Det mycket goda som Gud talar om förläggs här alltså till ett senare tillstånd, ett potentiellt tillstånd som 

förverkligas i frälsningen. 

Det finns dock som bekant bibelverser som kan användas mot en lära om frälsning för allt och alla. Jesus 

själv talar bland annat i Matt 25:41-46 om eld och straff som är aionios, vilket i Bibel 2000 översätts med 

ordet evig/eviga.62 

 

Enligt Ramelli tolkade varken Origenes eller andra teologer i hans närtid ordet så. Ordet är beroende av 

sin kvalificering. När det, som i dessa exempel, betecknar en eld och straff ska ordet förstås som ”inte av 

denna världen / av den kommande världen”.63 

 

 

Fråga 3: Hur tar läran hänsyn till det för kristendomen centrala värdet rättvisa utan att tappa 

balansen med två andra centrala kristna värden – nåden och förlåtelsen?  

 

Origenes förnekade inte att det enligt hans lära ska förekomma allvarliga straff och en dom. Straffen 

kommer dock att ha till syfte att lära och läka människor, inte att utplåna dem eller att hålla dem i evig 

straffdom. Straffen är inte av det hämnande slaget utan av det pedagogiska. 64 

 
59 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Leiden: 
Brill, 2013, 16. 
60 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles, 247. 
61 Ibid., 152 
62 Matt 25:41, 25:46 
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Den som begått allvarliga synder kommer alltså inte undan sitt straff. För att göra frågan begriplig kan en 

jämförelse göras. Ska Hitler och hans bödlar från koncentrationslägren under andra världskriget efter sin 

död behandlas på precis samma sätt som Nelson Mandela eller ett helgon som hela sitt liv på bekostnad 

av eget lidande hjälpt andra? Ska alltså bödlarna undgå straff?  

 

Origenes tänker inte att någon ska komma undan. Rättvisan ska segra genom att alla ska få sina straff. 

Detta i en process som sannolikt har legat till grund för läran om skärselden. Människor ska enligt denna 

renas i eld på ett sätt som syftar till deras räddning men som inte på något sätt är behagligt. Till stöd har 

Origenes här bland annat 1 Kor 3:15 som säger att även den som i Guds prövning befinns ha gjort fel ska 

räddas, men ”som ur eld”. 

 

Origenes lära ger alltså svaret att alla brott ska straffas. Alltså har frågan om rättvisa beaktats av honom. 

Ett problem som uppstår är att andra centrala värden i den kristna läran, nåd och förlåtelse, inte alls 

beaktas. Allt sker på ett närmast matematiskt eller mekaniskt sätt. Frågan om nåd verkar ha en ytterst 

underordnad roll. Betydelsen av nåd och förlåtelse blir här att Gud ger människan fler chanser, även efter 

döden och att det verkar som att ingen ska överges eller lämnas åt förintelse.  

 

Fråga 4: Hur tar läran hänsyn till den fria viljan hos människan, och hos Gud? 

 

Återstår då frågan om hur den fria viljan tas på allvar i Origenes lära om apokatastasis panton. Det är av 

relevans för en hållbar kristen frälsningslära att den inte reducerar människan och hennes handlingar till 

något mindre än på riktigt. Om inte människan har en fri vilja så kan inga moraliska krav ställas på 

henne. Då kan hon heller inte fullt ut ställas till svars för sina handlingar.  

 

Har då människan en fri vilja enligt Origenes? Svaret är ja. Det är just den fria viljan hos rationella 

varelser som gör att alla kommer att räddas. Hela tankebygget med pedagogiska straff bygger på att alla 

rationella varelser ska ledas till så hög grad av rationalitet att de väljer bort det som är ont. Detta kommer 

enligt Origenes samtliga att göra, även om det kommer krävas olika mycket för olika individer och att det 

kommer att ta olika lång tid. Det är detta som är själva syftet med skapelsen enligt Origenes.65 

Betydelsen av ordet frihet blir här friheten att utan tvång själv få välja mellan olika alternativ. 

 
63 Ilaria Ramelli. The Christian Doctrine of Apocatastasis: A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena. Leiden: 
Brill, 2013, 33. 
64 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2012, 146. 
65 Origen and G. W. Butterworth. On First Principles. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2012, 67. 
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I Origenes lära om apokatastasis är det Guds handlande och kraften i kristushändelsen som ligger till 

grund för att alla ska frälsas. Det är inte någon princip som Gud måste underkasta sig, utan det handlar 

om vad Gud i inkarnationen och korshändelsen faktiskt har gjort och gör. Detta i total frihet och av 

kärlek. Så säkrar Origenes Guds fria vilja. 

 

3.2 Karl Barth 
Den schweiziske reformerta teologen Karl Barth tar på flera ställen i sin produktion tydligt avstånd från 

såväl Origenes apokatastasis som universell frälsning som teologisk princip.66 Det kan därför förvåna att 

han förekommer i denna studie. Det gör han dock av främst två skäl som nedan ska utvecklas. 

 

För det första så finns det i Barths produktion utsagor som tydligt implicerar universell frälsning. För det 

andra så har han i samband med detta lösningar på flera av denna studies centrala frågor. Inte minst 

frågorna om frihet och rättvisa. 

Karl Barths produktion är omfattande. De frågor som är av relevans här utläggs tydligast i Church 

Dogmatics, som är ett gigantiskt verk. På grund av denna studies omfång har här sekundärkällor använts. 

 

Vad gäller Karl Barths avståndstagande från apokatastasis så framför Tom Greggs teorin att den kan ha 

två skäl. Dels kan den bero på en ovilja att förknippas med Origenes lära som, i alla fall delvis, fördömts 

som heretisk i kyrkomötet i Konstantinopel år 553. Men kanske ännu mer handlar det enligt Greggs om 

teologisk metod. Det är grundläggande i Karl Barths teologi att inte låta någon princip vara viktigare än 

uppenbarelsen i Jesus Kristus. Detta för att undvika ett förtingligande av det som visat sig i en person. 67 

 

I Karl Barths teologi har Guds utväljande företräde. Detta visar sig enligt Greggs genom att läran om 

utväljandet läggs fram redan i doktrinen om Gud i Church Dogmatics. Detta ger doktrinen företräde före 

alla andra doktriner.68 Doktrinen om utväljandet ligger sedan också till grund för andra viktiga områden 

som antropologi, Guds försyn, teodicé och etik.69 

 

 
66 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 305-324. Eugene: 
Cascade Books, 2011, 310. 

67 Tom Greggs. “Jesus is Victor: Passing the impasse of Barth in Universalism”. Scottish Journal of Theology, Volym 60, Nr. 2, 
2007: 206. doi:10.1017/S0036930607003201 

68 Tom Greggs. “Particularist Universalism in Origen”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 29-46. Eugene: Cascade 
Books, 2011, 19. 
69 Tom Greggs. “Particularist Universalism in Origen”, 20. 
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Just utväljandet av Jesus Kristus och människan i honom skedde före allt annat. Före all tid. Det skedde 

innan något skapades, innan ens tiden fanns, innan något annat utväljande eller fördömande.70 

I Kristus, som är både sann Gud och sann människa enligt den nicaeno-konstantinopelska 

trosbekännelsen från 325 och 381,71 finns alltså samtidigt den utväljande Guden och den utvalda 

människan. 

 

Karl Barths lära om utväljande både ansluter till och innebär ett brott med hans reformerta tradition. I den 

finns en lära om dubbel predestination, ett på förhand bestämt utfall. Denna innebär att vissa är bestämda 

av Gud på förhand att räddas, andra till att gå förlorade. Detta grundat i Jean Calvins lära och utvecklat 

av Theodore Beza. Den senare utvecklade läran genom att lägga till att detta skedde innan skapelsen. Att 

på detta sätt tala om beslut av Gud som fattade innan ”syndafallet” kallas supralapsarism.72 

Det är konsekvensen av predestinationen som innebär det radikala brottet med den reformerta 

traditionen. Där Calvins och Bezas lära talar om att vissa människor ska räddas och andra drabbas av 

fördömelse talar Barth istället om att detta drabbar en och samma person – Jesus Kristus. Han är både 

den utvalda människan och den fördömda människan. Han drabbas av både Guds ja och Guds nej, så att 

ingen annan människa sedan går förlorad. Utväljandet av Kristus kommer alla andra människor till del. 

Fördömelsen av Kristus stannar i Kristus och drabbar därför ingen annan.73 

 

Kristus är, som både Gud och människa, både den som väljer, blir utvald och den som tar på sig 

förkastande. När Kristus segrar så segrar han åt hela mänskligheten. På samma sätt förkastas människan i 

Kristus, han bär all förkastelse så att den inte drabbar någon annan människa. Detta sker i utväljandet av 

Kristus före all tid. Det finns alltså ingen tid när inte människan var utvald till frälsning. Det är det som 

är räddningen. Konsekvensen blir att alla människor är predestinerade till frälsning. 

 

Karl Barth tar dock som sagt i ord avstånd från apokatastasis. Det gör han i Church Dogmatics, vilket 

citeras av Crisp74, och i konversation med Berkouwer som kommenterat Church Dogmatics med att 

Barth där verkar ta ställning för universell frälsning, vilket kommenteras av Greggs.75  

 

 
70 Ibid., 25. 
71 Hjalmar Lindroth. Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 6. Uppl. Stockholm: Verbum, 2015, 47. 
72 Jonathan Hill. Den Kristna kyrkans historia. Örebro: Libris förlag, 2013, 264. 
73 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 305-324. Eugene: 
Cascade Books, 2011, 313. 
74 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”, 309. 
75 Tom Greggs. “Jesus is Victor: Passing the impasse of Barth in Universalism”. Scottish Journal of Theology, Volym 60, Nr. 2, 
2007: 196-212. doi:10.1017/S0036930607003201 
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Det som lyfts fram av Crisp är att Barth i Church Dogmatics också säger att det skulle inskränka Guds 

frihet att binda Gud och Guds nåd vid den doktrin som kallas apokatastasis. Det finns ingen sådan rätt 

eller nödvändighet som människan kan avkräva Gud. På ett annat ställe skriver Barth enligt Crisp att 

trots att allt verkar leda oss till att tro på en universell frälsning så kan människan inte ta på sig att ställa 

ett sådant krav på Gud, då det ska vara en fri gåva. 76 

 

Shao Kai Tseng skriver med utgångspunkt i Barths syndalära att det finns en dialektik i Barths texter. 

Shao Kai Tseng pekar på en tvåvägsbestämning av människans frälsning. Dels den objektiva faktor som 

kommit till uttryck här ovan, men dels också en rörelse av människans subjektiva gensvar på densamma. 

Hur dessa förhåller sig till varandra vill Barth enligt Shao Kai Tseng förhålla sig ödmjukt agnostisk till.77 

 

En linje som kommer till uttryck hos Karl Barth och som citeras av Crisp är att människans utgångsläge 

kan vara att i Kristus vara utvald till räddning, men att människan genom att säga nej till Gud kan ställa 

sig utanför utväljelsen.78 

 

Innebörden skulle bli att människan är frälst till dess hon avsäger sig frälsningen. Konsekvensen av ett 

sådant argument blir dock närmast absurd, vilket Crisp i en fotnot pekar på. Resultatet blir ju ett kraftfullt 

argument mot evangelisation, då alla är räddade om de inte hör evangeliet men fördömda den stund de 

har hört det men avvisat det.79 

 

Två förslag har redan nämnts som svar på motsägelsefullheten hos Barth i denna fråga. Ovilja att 

förknippas med Origenes och den metodologiska frågan om att peka på en person istället för en princip. 

Det kan finnas ett tredje alternativ också. 

 

Det tredje alternativet kan vara en pastoral aspekt här liksom hos Origenes. Origenes ville inte i alla 

lägen tala högt om sin lära om universell frälsning. Han såg en risk i att människor om de blev för trygga 

i sin förvissning om att de skulle bli räddade slutade anstränga sig etiskt och började uppträda på ett mer 

 
76 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 305-324. Eugene: 
Cascade Books, 2011, 310. 
77 Shao Kai Tseng. “Condemnation and Universal Salvation”. Scottish Journal of Theology, Volym 71, Nr. 3, 2018: 330. 
78 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 305-324. Eugene: 
Cascade Books, 2011, 323. 
79 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”, 323. 
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syndfullt sätt.80 Kanske var det samma hänsyn som fick Karl Barth att inte tydligt vilka ta ställning för 

universell frälsning? 

 
Analysfrågor Karl Barth 

Fråga 1: Hur korrelerar läran med en världsbild som innehåller att utvecklingen drivits framåt 

av evolutionen och att detta omöjliggör att det vid någon historisk punkt funnits en syndfri 

människa? 

 

I Barths lära skedde Guds beslut, utväljandet av Jesus Kristus, före skapelsen, alltså före all tid. Detta gör 

att Barth förhåller sig på ett, för denna studies korrelationskriterium, gynnsamt sätt. Därmed är inte Guds 

beslut att utvälja människan, genom Jesus Kristus, en reaktion på ett historiskt syndafall. Det är istället 

ett beslut som föregick människans skapelse och tillfälle att falla i synd. Detta håller ihop skapelse och 

eskatologi och gör frälsningen till något som fanns med i Guds plan redan före skapelsen. 

 

Vi har sett hur Karl Barth förhåller sig till korrelationskriteriet analysfråga om att en bekännelse till 

evolutionsläran omöjliggör ett historiskt syndfritt tillstånd. Det är dock inte denna studies slutsats att Karl 

Barth själv skulle underkastat sin lära ett sådant kriterium. Det är möjligt att han hävdat teologins 

företräde framför naturvetenskapen. Här tillämpas det ändå, detta för studiens metods skull. 

 

 

Fråga 2: Hur förhåller Karl Barth sig i allmänhet till den bibliska grund som kristen lära vilar på, 

och i synnerhet till 1 Mos 1:31 där Gud konstaterar att skapelsen är mycket god och Matt 25:41-46 

där Jesus talar om eviga straff?  

 

Utväljandet av Jesus Kristus före all tid grundas bibliskt i Ef 1:4 (Bibel 2000: ”liksom han före världens 

skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek”). Av relevans är också 

Kol 1:15-20 som berättar att i Kristus skapades allting, han fanns före allting. Vi har också sett att det var 

viktigt för Karl Barth med en teologi som i första hand var grundad i Bibeln. 

 

Vad som återstår är att Barth blir en förklaring skyldig till utsagan i 1 Mos 1:31 om att Gud när Gud 

skapat människan konstaterar att det han skapat var mycket gott. Detta löser Karl Barth genom att också 

här hänvisa till Jesus Kristus. Det Gud säger i 1 Mos 1:31 om skapelsens godhet syftar på Jesus Kristus. I 

honom är det fullbordat, i skapelsen som vi erfar den (innan eskaton) är det ännu inte så. Det goda som 

åsyftas är alltså Jesus Kristus och inte ett historiskt tillstånd av syndfrihet. 

 

 
80 Tom Greggs. “Particularist Universalism in Origen”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 29-46. Eugene: Cascade 
Books, 2011, 44. 
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I Matt 25:41-46 låter evangelisten Matteus Jesus berätta en liknelse om hur han vid domen ska separera 

fåren från getterna. De som avvisat någon människa i nöd har avvisat Kristus själv och ska drabbas av 

den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar, de ska gå bort till evigt straff. 

 

I Barths lära om utväljande och fördömande är det mycket riktigt detta som drabbar människan. Men det 

drabbar människan Jesus Kristus och ingen annan.  

 

Det går att i Barths lära finna stöd för ett mer individuellt fokus. Crisp citerar Barth när denna skriver att 

det är den gudlösa människans sak att lida av den existens de skapat sig genom sitt nej till Gud, i 

medvetenhet om att deras nej till Gud drabbat den syndfria människan Jesus Kristus. De kan dock bara 

uppleva hotet om fördömelse, denna fördömelse kan aldrig drabba dem själva. Den är ett mål de aldrig 

kan nå.81 

 

 

Fråga 3: Hur tar läran hänsyn till det för kristendomen centrala värdet rättvisa utan att tappa 

balansen med två andra centrala kristna värden – nåden och förlåtelsen?  

 

Synder ska straffas. Straff ska alltså utdömas i enlighet med vad Jesus hotar med i Matt 25:41-46 för de 

brott som begåtts av människan, men Gud tar själv på sig dem. I den enskilde människans liv finns de 

som hot och som dåligt samvete över att de drabbat en oskyldig (Jesus Kristus) men aldrig som 

förverkligade straff i betydelsen fördömelse.82 

 

Vi ser att Barths försoningslära i första hand ser till den objektiva försoningen i vad Gud gjort, men att 

den också får med den subjektiva aspekten i vad detta innebär för människan. 

 

Nåd och förlåtelse ingår i utväljandet av Jesus Kristus att sona människans synder. Att Jesus Kristus tar 

på sig hela mänsklighetens straff är det definitiva utslaget av nåd och förlåtelse. Detta i balans med att 

synderna faktiskt blir sonade i Jesus Kristus offerhandling, lidande och död. 

 

Fråga 4: Hur tar läran hänsyn till den fria viljan hos människan, och hos Gud? 

 

Genom att Jesus Kristus är sann människa, och ställföreträdande människa, kan man se på de val han 

gjorde under sitt jordiska liv.83 

 
81 Oliver Crisp. “I Do Teach it, but I Also Do Not Teach It”. I All Shall Be Well. Gregory MacDonald (Red.) 305-324. Eugene: 
Cascade Books, 2011, 315. 
82 Ibid, 315. 
83 Tom Greggs. Barth, Origen and Universal Salvation: Restoring Particularity. [Elektronisk resurs] Oxford University Press, 
2009, 47.  DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199560486.001.0001   (Åtkomst 2020-05-21) 
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Här är de bibliskt skildrade situationerna av Jesus val och agerande viktiga. Vi ser sådana situationer 

exempelvis när där han frestas av satan i öknen84, när han låter döpa sig av Johannes döparen85, när han 

fullt medveten om vad som väntar honom i lidande och död beslutar sig för att gå upp till Jerusalem86, 

när han svettas blod av ångest i Getsemane och först ber att ”denna bägare” ska gå honom förbi men 

sedan säger ja till Faderns vilja87. 

 

I dessa situationer och i dessa val är det människan Jesus som säger människans svar till Gud. Därmed är 

enligt Barth människan en aktiv part som fritt väljer sitt ja till Gud.88 

 

Frihet får här betydelsen att utan tvång få välja. Det fria valet av människan är dock flyttat från varje 

människas individnivå till den mest mänskliga av alla människor, Jesus Kristus. På samma sätt, flyttat 

från individ till Jesus Kristus, tas människans nej till vara. Detta nej är det som sonas i Jesus Kristus. Den 

smärta och den övergivenhet som Jesus upplevde på korset är Guds nej till människan. Men detta nej 

stannar vid att drabba Jesus Kristus. 

 

Vad gäller Guds frihet så är den absolut. Gud väljer fritt före all tid att utvälja människan i Jesus Kristus. 

Det är inte en följd av någon teologisk princip. Det är inte något Gud är tvingad till av någon ordning 

ovanför eller utanför sig själv. Det är ett helt fritt val. Det är dock ett val som är konsistent med Guds 

natur, då Gud hos Barth är den utväljande guden. Härmed håller Karl Barth ihop Guds kärlek med Guds 

vilja. Gud är helt fri i sitt val. 

 

 

3.3 Jürgen Moltmann 
Jürgen Moltmann (född 1926) är en tysk reformert teolog som är professor emeritus i teologi vid 

Tübingenuniversitetet i Tyskland. Moltmann har en bred produktion som spänner över många teologiska 

områden. För denna studie har han lästs i primärlitteratur vad gäller skapelsen (God in Creation), Jesus 

korsfästelse, död och uppståndelse (The Crucified God) och eskatologi (Den Gud som kommer). Även 

boken Treenigheten och Guds rike har lästs då det i den finns ett kapitel om människans frihet som är av 

relevans för denna studie. Så också dialogboken med bland andra Richard Bauckman God Will be All in 

 
84 Luk 4. 
85 Mark 1:9. 
86 Luk 18:31. 
87 Luk 22:42. 
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All, där essän The Logic of Hell ingår. Utöver detta har Nicholas Ansells analys av Moltmann i The 

Annihilation of Hell lästs. 

 

För denna studie är främst två områden i Moltmanns teologi av stort intresse. Det gäller hur han ser på 

korshändelsens effekter och konsekvenser, och det gäller hans syn på kreativ rättvisa. 

 

Jürgen Moltmann tar tydligt ställning för en universell frälsning. Denna begränsas dock inte till att gälla 

bara människan utan hela skapelsen och hela kosmos. Moltmann hänvisar till Kol 1:20 som säger att 

genom Jesus död på korset så ska Gud stifta fred och försona allt med sig, allt på jorden och allt i himlen. 

Den försoning som skedde på korset gäller inte bara mig som individ, inte heller bara mänskligheten utan 

allt i universum. Detta är av relevans som svar på ett av vår tids mest aktuella problem, klimatkrisen. 89 

 

Här blir det tydligt att Moltmann håller ihop skapelse och eskatologi. Gud skapar inte för att fördöma 

eller utplåna utan har en plan med skapelsen och dess fullbordan. Inte bara alla utan allt ska räddas. Det 

är inte en annan jord som är målet. Denna jord är ingen slit- och slängvara. Nulla salus sine terra, ingen 

frälsning utan jorden, parafraserar Moltmann den klassiska ecklesiologiska dogmen om ingen frälsning 

utanför kyrkan – extra ecclesiam nulla salus. 90 

 

För att förstå Moltmanns slutsatser av vad som hände i Jesus Kristus död och uppståndelse behöver vi 

utgå ifrån hans skapelselära. Här har Moltmann sin utgångspunkt i kabbalistiska zimzum-läror, som 

anger att för att bereda plats för en skapelse skild från sig själv drog sig Gud undan från sig själv och 

skapade ett ingenting. Denna gudomliga självbegränsning kallas här för zimzum. Det som uppstår är ett 

utrymme inom Gud där Gud begränsat sin närvaro, för att skapelsen ska kunna ta plats och leva skild 

från Gud. 91 

 

Zimzum betyder kontraktion eller koncentration och innebär ett tillbakadragande av sig själv i sig själv. 

Denna lära har kopplingar till Shekinah-läran, som innebär att Gud kan styra och begränsa samt 

koncentrera sig närvaro på exempelvis det sätt som i Bibelns gamla testamente sker när han är 

närvarande i templet.92 

 

 
88 Tom Greggs. Barth, Origen and Universal Salvation: Restoring Particularity. [Elektronisk resurs] Oxford University Press, 
2009, 48.  DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199560486.001.0001   (Åtkomst 2020-05-21) 
89 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 111. 
90 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 288. 
91 Jürgen Moltmann, God in Creation. Femte upplagan. London: SCM Press, 2005, 86. 
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Detta är den initiala skapelsen och genom den vänder sig Gud inåt sig själv och skapar ett nihilo, ett 

ingenting. Något som negerar Gud själv. Gud skapar alltså inte bara genom att kalla något till existens. 

Gud skapar också genom att begränsa sig själv.93 

 

Moltmann skiljer mellan han kallar initial creation eller creatio ex nihilo, och det som sedan sker genom 

kors- och uppståndelsehändelsen i Jesus Kristus som han kallar creation in history. Här agerar Gud i 

historien, genom att uppleva historien. Genom att vända katastrof till seger sker här frälsningen och ett 

tecken på en ny skapelse kan ses. 94 

 

Detta är en försmak av en tredje del av skapelsen som Moltmann kallar för eschatological creation, i 

vilken det nihilo, det ingenting som uppstod när Gud begränsade sig själv i zimzum övervinns. Det sker 

genom att Gud själv, i Jesus Kristus, utsätter sig för detta ingenting i den övergivenhet han upplever på 

korset. I detta går Gud in i det nihilo som uppstod i den initiala skapelsen och därmed är det inte längre 

ett nihilo utan en plats där Gud är närvarande. 95  

 

 
Analysfrågor Jürgen Moltmann  

Fråga 1: Hur korrelerar läran med en världsbild som innehåller att utvecklingen drivits framåt 

av evolutionen och att detta omöjliggör att det vid någon historisk punkt funnits en syndfri 

människa? 

 

Frågan är i centrala delar besvarad i den inledande beskrivningen av Moltmanns lära. Som nämnts ovan 

är zimzum-läran om Guds självbegränsning central för Moltmanns förståelse av skapelsens grundvillkor 

och kosmogoni (kosmos födelse). Denna förutsätts ha tagit form innan skapelsen av himmel och jord i 1 

Mos 1.  

 

Det är denna begränsning av Guds närvaro som är anledningen till den negation av Gud som synden 

innebär. Alltså förutsätter inte Moltmann ett historiskt syndfritt tillstånd. Det är något som ligger framför 

oss, i eskatologisk tid när skapelsen har fullkomnats. 

 

 

 

 
92 Jürgen Moltmann, God in Creation, 87. 
93 Ibid., 88. 
94 Jürgen Moltmann, God in Creation. Femte upplagan. London: SCM Press, 2005, 93. 
95 Jürgen Moltmann, God in Creation, 91. 
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Fråga 2: Hur förhåller Jürgen Moltmann sig i allmänhet till den bibliska grund som kristen lära 

vilar på, och i synnerhet till 1 Mos 1:31 där Gud konstaterar att skapelsen är mycket god och Matt 

25:41-46 där Jesus talar om eviga straff?  

 

För Moltmann är de bibliska beskrivningarna av vad som händer på korset viktiga. Han argumenterar 

emot att för mycket fokusera bara på uppståndelsen. Av yttersta vikt är också händelserna på väg till och 

på korset. Av vikt är också vem det var som dog och uppstod.  

 

Moltmann pekar på att löftet om uppståndelse och att döden inte har sista ordet inte nödvändigtvis är ett 

hoppfullt budskap. Det innehåller förställningar om att de rättfärdiga ska belönas men de orättfärdiga 

straffas. Vem kan vara säker på att hen kommer att betraktas som rättfärdig?96  

 

I detta är det av yttersta vikt att den som Gud valde att uppväcka från de döda dog en orättfärdigs död. 

Det som var nytt i det kristna påskbudskapet om Jesus uppståndelse var inte att Gud lät en person uppstå 

innan alla andra. Det nya och skandalösa var att den som uppstod var en som var fördömd, avrättad och 

övergiven. I och med det så finns det hopp. Därför är inte längre löftet om uppståndelse villkorat till om 

någon ska bedömas som rättfärdig eller inte. Det blir ett hopp som omfattar alla.97 

 

Moltmann lägger också stor vikt vid att korshändelsen skedde på Golgata, utanför Israels stadsmurar. 

Den skedde bildligt och bokstavligt på en plats där det inte betydde något om en person var jude eller 

hedning eller tillhörde någon annan grupp eftersom det i döden inte finns några distinktioner. Den är lika 

för alla. Detta bryter enligt Moltmann ner alla distinktioner mellan människor. Även distinktionen mellan 

utvald och förkastad. Detta innebär enligt Moltmann att korsets teologi är en sann kristen universalism. 

Den frälsning korset för med sig gäller alltså utan åtskillnad.98 

 

Vad gäller 1 Mos 1:31 så ser inte Moltmann den initiala skapelsen som fullbordad. Han talar om 

skillnaden mellan naturens rike, nådens rike och härlighetens rike.99 Det är först det senaste av dessa – 

härlighetens rike som är skapelsens fulländning och det som är mycket gott i den aktuella bibeltexten. 

Moltmann skriver att ”mycket god” här inte ska ses som grekiskans ”fullkomlig och utan framtid” utan 

som hebreiskans betydelse av ”ändamålsenlig och i överensstämmelse med skaparens vilja”.100 

 

 
96 Jürgen Moltmann.The Crucified God. 40th Anniversary Edition. London: SCM Press, 2019, 179. 
97 Jürgen Moltmann, The Crucified God, 180. 
98 Jürgen Moltmann, The Crucified God, 199. 
99 Jürgen Moltmann. Treenigheten och Guds rike. Stockholm: Verbum, 1991, 228. 
100 Jürgen Moltmann, Den Gud som Kommer, 278. 
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Allting är dock skapat för fulländning. Inkarnationen i Jesus Kristus är lika lite som hos Barth hos 

Moltmann en lösning på ett oväntat problem. Skapelse och eskatologi hålls ihop hos Moltmann. 

Vad gäller Matt 25:41-46 så argumenterar Moltmann först och främst mot vår intuitiva förståelse av 

begreppet dom. Han pekar på hur kyrkan använt det Jesus i dessa verser säger för att injaga skräck och 

ångest i människor och därmed få dem att söka räddningen i kyrkans nådemedel. 101 

 

Moltmann visar i sin argumentation på motsägelsen mellan att Gud som skapar av kärlek skulle fördöma, 

inte bara det onda utan att också helt fördöma de människor han skapat.  För att nyansera detta lyfter han 

fram förutsättningar för domen. 

 

Det faktum att det är Jesus som är domaren har hos Moltmann stor betydelse. Jesus har i sina möten med 

människor och i sitt agerande på korset visat att han inte dömer enligt denna världens rättvisa. Den 

rättvisa han dömer enligt har han uppenbarat i sin kärlek till fienderna, acceptans av de fattiga och de 

som är att betrakta som syndare. Det är uppenbart att Jesus i evangeliernas berättelser hellre visar nåd än 

fördömer. Att döma efter annan norm vore enligt Moltmann en motsägelse. 102 

 

Vidare frågar sig Moltmann vilket syfte domen tjänar. Den kan vara något som leder vidare. Den är alltså 

i så fall inte det sista som sker utan en väg mot något annat. Moltmann argumenterar för att liksom inte 

synden var det första, utan välsignelsen, så är inte domen det sista som sker. Det sista, det som allt syftar 

till, måste vara den nya skapelsen där rättfärdighet råder och Gud blir allt i allt (Kol 1:16).103 

 

Ett annat sätt som Moltmann bemöter Jesus utsaga i Matt 25:41-46 med är förståelsen av ordet aionios. 

Moltmann ansluter sig till dem som tolkar det på ett annat sätt än Bibel 2000. Det betyder hos Moltmann 

inte evig i okvalificerad mening. Det betyder ”tid utan fixerat slut” eller ”lång tid”.104 Även Nicholas 

Ansell väljer denna tolkning.105 

 

I samband med detta pekar Moltmann också på att den eld som Jesus talar om enligt evangelisten Markus 

(Mark 9:49) är en reningseld. Det kan alltså handla om pedagogiska och inte om evigt hämnande 

straff.106 

 
101 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 251. 
102 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer, 252. 
103 Ibid., 253. 
104 Idid., 257. 
105 Nicholas Ansell. The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen 
Moltmann. Eugene: Cascade Books, 2013, 333. 
106 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 257. 
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Fråga 3: Hur tar läran hänsyn till det för kristendomen centrala värdet rättvisa utan att tappa 

balansen med två andra centrala kristna värden – nåden och förlåtelsen? 

 

Vad gäller analysfrågan om att beakta begreppet rättvisa citerar Moltmann Max Horkheimer när denne 

säger ”Teologi är hoppet om att orätten inte ska få ha sista ordet”.107 

 

Detta är centralt för frågan om rättvisa och pekar på något intuitivt viktigt. Att orätten skulle tillåtas segra 

går emot en tydlig känsla för rättvisa inom oss.  

 

Moltmann visar dock även här ett sätt att kvalificera begreppet. Han tillbakavisar den retributiva rättvisan 

och pekar på hur den rättvisa som Jesus kommer med snarare är en kreativ rättvisa. En rättvisa som 

befriar och som varken låter förövarna segra över sina offer eller offren segra över sina förövare. Det är 

istället en rättvisa som innebär att den som dog både för offren och för förövarna ska segra. Det är en 

rättvisa som bryter den onda cirkeln av hat och hämnd.108 

 

Här pekar Moltmann på olika principer för rättvisa. Det han föreslår som överlägset är inte den 

vedergällande, hämnande och retributiva rättvisan. Överlägsen denna är det nya som Jesus Kristus 

kommer med. Den rättvisa som ställer allt till rätta.  

 

Det unika med att se rättvisa på detta sättet är att den inte nöjer sig med att förhålla sig till det som redan 

skett, utan pekar framåt mot något nytt. Enligt Moltmann pekar den mot en begynnelse av det eviga 

gudsriket.109 Elementet av nåd och förlåtelse är ytterst verksamt här. 

 

 

Fråga 4: Hur tar läran hänsyn till den fria viljan hos människan, och hos Gud? 

 

Till den sista av analysfrågorna, den om friheten. Frågan är relevant för att Gud ska få vara Gud och inte 

underordnat någon tvingande princip. Den är också relevant för att människans frihet ska beaktas, hon 

bör inte vara en marionettdocka som inte är aktiv i sitt eget öde. 

 

Vad gäller Guds frihet i samband med den universella frälsningen så blir frågan om Gud ställs under 

någon form av förpliktigande som har sitt ursprung utanför Gud själv. Om så vore fallet skulle Gud inte 

vara allsmäktig och alltså inte fullt ut Gud. Moltmann löser detta genom att peka på att det Gud väljer 

 
107 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer, 126. 
108 Jürgen Moltmann.The Crucified God. 40th Anniversary Edition. London: SCM Press, 2019, 182f. 
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inte är något godtyckligt. Det Gud väljer är det som är uttryck för Guds kärlek. Gud är bara sann mot sig 

själv om Gud väljer det kärleksfulla. I detta fallet en skapelse där ingen förkastas eller utplånas.110 

 

Vad gäller människans frihet så pekar Moltmann på ett annat sätt att förstå frihet än möjligheten att välja 

vilket som helst av olika alternativ, goda som onda. Med utgångspunkt i Joakim av Fiores sätt att dela in 

världens historia i tre delar - Faderns rike, Sonens rike och Andens rike gör Moltmann en parallell inom 

domänen frihet och talar om Nödvändighetens rike, Frihetens rike och slutligen Godhetens rike.111 

 

I Nödvändighetens rike bestäms allt av nödvändighet. Övergången till frihetens rike sker när människan 

lär sig att behärska naturen och tar makt över naturen. Denna makt kan dock användas till såväl gott som 

ont. Därför är övergången från Nödvändighetens rike till Frihetens rike inte fullt ut befrielse. Människan 

gör fortfarande det onda och ställs fortfarande inför vad Moltmann kallar valets kval.112  

Övergången till Godhetens rike sker först när vi befrias från kvalet att välja mellan det onda och det 

goda. Det godas rike kommer när vi med självklarhet bara gör det som är rätt.113 

 

Vi ser här alltså att Moltmann med frihet inte i första hand avser okvalificerad valfrihet. Snarare verkar 

han syfta på befrielse från driften att välja något annat än det goda. Att utan tvång bara göra det som är 

gott är alltså höjden av frihet.  

 

Moltmann verkar förstå frihet som befrielse från det som skiljer oss från Gud. Den initiala, ännu ej 

fulländade, skapelsen innebär en valfrihet som lämnar plats för att göra det som är ont, som Nicholas 

Ansell formulerar det.114 

Kommer då Gud enligt Moltmann att tvinga någon människa som inte vill det till frälsning? Svaret är 

nej, människan kommer att välja det själv eftersom förmågan att bara vilja det goda kommer att ges 

människan. 

Det är tydligt att Moltmann förutsätter att människan kommer att säga ett ja till Gud av fri vilja. Det 

verkar dock som att denna fria vilja i vissa fall först måste upprättas och genomgå en förvandling till det 

goda, det som Moltmann kallar för Godhetens rike.115 

 
109 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 26. 
110 Nicholas Ansell. “The annihilation of Hell and the Perfection of Freedom”. I All Shall be Well. Gregory MacDonald (Red.) 
417-439. Eugene: Cascade Books, 2011, 431. 
111 Jürgen Moltmann. Treenigheten och Guds rike. Stockholm: Verbum, 1991, 234. 
112 Jürgen Moltmann. Treenigheten och Guds rike, 235. 
113 Ibid., 235. 
114 Nicholas Ansell. The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen 
Moltmann. Eugene: Cascade Books, 2013, 194. 
115 Jürgen Moltmann. Treenigheten och Guds rike. Stockholm: Verbum, 1991, 235. 
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Den sanna friheten består alltså av att utan tvång i alla lägen bara välja det goda. 

Moltmann visar på vad han betraktar som den absurda konsekvensen av att så betona människans frihet 

att välja bort Gud och att välja sin egen utplåning som läran om helvetet och eviga straff innebär i essän 

The Logic of Hell.  

 

Att kräva av människor att själva välja mellan himmel och helvete är att förvänta sig för mycket av dem 

konstaterar Moltmann. Det är att basera mänsklighetens frälsning på för skakig grund. Det tenderar också 

att lägga människans beslut på samma nivå som Guds och att göra Gud till en utförare av tjänster som 

människan bestämmer över.116 

 

Moltmann vänder sig emot olika varianter av karmaprinciper som anger att den yttersta domen ska vara 

ett resultat av personers gärningar. Han hävdar att detta vore att helt glömma nådens princip, som säger 

att personen är mycket mer än sina gärningar. Om utslaget i den yttersta domen skulle ligga helt i våra 

egna händer så behövs ju ingen Gud, det blir en ateistisk princip där Gud i så fall är tvingad att helt rätta 

sig efter vad vi bestämt oss för att göra eller inte göra. Detta skulle lägga makt över Gud i våra egna 

händer och måste därför avvisas.117 

 

 

4. Diskussion av resultat 
Olika uppbyggnad och olika grunder och förutsättningar har visat olika svar på analysfrågorna. Här 

kommer svaren att beaktas utifrån denna studies frågeställningar. Syftet är att här besvara de frågor som 

finns i studiens inledning: 

 

- Vilka möjligheter med, respektive problem för, universell frälsning finns i de undersökta texterna?   

- Vilket resultat för kristen lära samt människo- och gudsbild kan dessa ställningstaganden få? 

 

Vi har sett att studiens teori och metod givit oss fruktbara svar från alla tre tänkarna, men i synnerhet 

Jürgen Moltmann har visat sig ha substantiella svar på just de frågor som här ställts och det teoretiska 

perspektiv som anlagts. Detta har lett till ett fokus på Moltmann, vilket kommer att avspeglas också i 

denna avdelning och i svaren på forskningsfrågorna. 

 

 
116 Jürgen Moltmann. ”The Logic of Hell”. I God Will be All in All: The Eschatology of Jürgen Moltmann. Richard Bauckham 
(Red.) 43-47. Mineapolis: Fortress Press, 2001, 45. 
117 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 133. 
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Origenes 

Origenes lära om universell frälsning har en styrka i att den är utpräglat kristen. Den deklarerar att alla 

kommer att räddas, men det är på grund av Jesus Kristus de gör det och inte på grund av sina respektive 

frälsningsvägar. Det blir därför en inklusiv exklusivism som både räddar alla och bevarar sin kristna 

särart och identitet. Läran är bibliskt grundad. Den beaktar såväl människans som Guds frihet. Detta är 

en styrka för den. 

 

Skärseldsläran är en av de stora svagheterna hos Origenes. Detta och den närmast karmaliknande bristen 

på nåd och förlåtelse när det gäller både orsaken till orättvisor och skillnader mellan människor i detta 

här och nu, och vad gäller den dom som ska komma. Det innebär att den som är fattig, sjuk och förtryckt 

är det på grund av egen klandervärdhet. Den får så att säga skylla sig själv. Detta är inget trösterikt 

budskap till de fattiga, sjuka och/eller förtryckta. Det finns här en både etisk och pastoral brist i läran. 

 

Det finns en pastoral brist i skärseldsläran och betoningen på straff. Det är inte ett önskvärt budskap att 

förmedla i själavårdsmöten med människor som står inför, eller bara i allmänhet fruktar, den egna eller 

någon älskads död. Här finns en diskrepans med det syfte som denna studie har vad gäller att finna en 

hållbar nutida frälsningslära som ger tröst och tillförsikt i eskatologiska frågor. 

 

Styrkan hos Origenes, både vad gäller människobild och vad gäller gudsbild, är att frälsningen verkligen 

utsträcker sig till alla. Till och med djävulen själv ska bli både omvänd och räddad. Detta ska dessutom 

ske av helt fria viljor, om än dessa kommer att kräva pedagogiska straff så sträcker sig Guds kärlek så 

långt att ingen enda av de skapade rationella varelserna ska överges. Gudsbilden blir en gud som är 

kärleksfull och som bara straffar för att åstadkomma något gott.  

 

Resultatet blir en kristen lära, men en kristen lära som kanske ligger långt ifrån att vara nutida. Den har 

drag som kan leda till en positiv människosyn i det att ingen ska lämnas till fördömelse men har brister i 

att var och ens olycka är vederbörandes eget fel, vilket kan inverka menligt på empati och omsorg för att 

inte tala om sociala reformer och social rättvisa. gudsbilden blir trots sina förmildrande nyanser i fråga 

om straffens art och längd en straffande Gud. Även på denna punkt brister läran i förmågan att vara 

nutida. 

 

Ett problem för alla kristna läror om universell frälsning är invändningen: Varför ska man vara kristen 

och leva efter en kristen etik om alla ändå möter samma öde i slutändan. Den kristne likväl som den icke-
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kristne. Helgonet likväl som mördaren. Ett svar baserat på Origenes lära är att ju större synd, ju större 

och mer omfattande, om än pedagogiska straff, väntar vid domen. 

 
Karl Barth  

Styrkan hos Karl Barths lära är att den, som den tolkas här, kommer att leda till att alla räddas. Detta på 

biblisk grund med referenser till bland annat Ef 1:4. Varje människa har del i att vara utvalda i Kristus 

och ska en dag bli lik honom. Detta leder till att vi slipper uppdelningen i räddade och förlorade som kan 

få negativa konsekvenser för hur människor bemöter varandra. Det har alltså en gynnsam effekt på 

människobilden.   

 

Så också på gudsbilden. Innan Gud är något annat så är Gud den som av kärlek har utvalt människan till 

räddning och till fullkomning. Skapelsen ska bli god. Allt det är bestämt innan all tid, vilket ger en 

trösterik gudsbild. 

 

Karl Barth tar frågorna om rättvisa och frihet på allvar. Dock kanske inte på det individuella planet. 

 

Bödlarnas brott förblir inte ostraffade sett ur en kollektiv mening då de sonas av Gud själv. En svaghet 

för denna lära, sett ur ett retributivt perspektiv, är att på det individuella planet så förblir bödlarnas brott i 

någon mening osonade. Detta är dock en styrka sett ur perspektiv av de begreppen nåd och förlåtelse. 

 

En svaghet för Karl Barths lära är att han själv förnekar att det är en lära om universell frälsning. Barth 

talar på vissa ställen om hot som inte kommer att verkställas, på andra ställen om hot som ska tas på 

allvar. Karl Barth har visat sig kanske vilja sträva efter en pastoral agnosticism. Här uppstår en oklarhet 

som är besvärande för hans lära sett ur denna studies perspektiv. 

 

Denna verkar dock ha sin grund i att Karl Barth ser så allvarligt på Guds frihet, ett perspektiv som är av 

vikt i denna studie. Barth tillbakavisar principen om apokatastasis panton av just detta skäl. Ingen princip 

får vara tvingande på Gud och inte heller vara viktigare personen Jesus Kristus. Det är en styrka ur 

perspektivet att läran ska vara kristen. 

 

Det finns alltså utrymme för att tolka Karl Barths lära på ett sätt som gör den pastoralt önskvärd. Att alla 

redan före skapelsen varit utvalda i Jesus Kristus kan vara trösterikt.  
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Anledningen att vara kristen och anledningen att följa en kristen etik kan enligt Karl Barths lära vara att 

allt annat leder till ett existentiellt lidande. Den synd man ägnar sig åt är plågsam att bära på 

medvetenheten om. Det handlar då om att välja mellan att aktivt delta i Guds ja eller att delta i Guds nej. 

 

 
Jürgen Moltmann 

En styrka med Jürgen Moltmanns lära om universell frälsning är att den, utan den eventuella reservation 

för agnosticism som vi såg hos Karl Barth, verkligen gäller alla. Inte bara alla människor utan allt det 

skapade är skapat för att räddas och fullkomnas. Detta håller ihop skapelsen och det är ytterst attraktivt 

då det tar hänsyn till nutida relevant fråga som klimatkrisen. Jorden ska med in i evigheten. 

 

När det gäller frågan om betydelsen av Jesus lidande och korsdöd vilar Moltmann på en stabil biblisk 

grund. Flera relevanta verser har lyfts fram som fungerar som stöd för hans slutsatser. Denna vilar dock 

också på förbibliska ställningstaganden i kabbalistisk zimzumlära. Det kräver en viss tankemässig vighet 

att omfamna denna lära om Guds skapande av tomhet och negation av sig själv. Är dock den biten på 

plats så är de bibeltexter som Moltmann pekar på som en åtgärd mot denna tomhet starkt hållbara. 

 

Zimzumläran och den efterföljande läran om att skapelsen inte i sitt initiala skede är fullkomnad, utan att 

den går mot att vara så mycket god som Gud kallar den i 1 Mos 1:31. Detta löser frågan om omöjligheten 

av ett historiskt tillstånd av syndfrihet. På samma sätt skiljer det Gud från den ondska vi ser i världen och 

i oss själva. Den är därmed både erfarenhetsmässigt hållbar och relevant för nutida upplevelser. 

 

I frågan om rättvisa är Moltmann kreativ och nytänkande. Han lyfter frågan över det bristfälligt 

mänskliga och pekar på en högre form av gudomlig rättvisa. En rättvisa som skapar rätt för alla, bödlar 

likväl som offer och alla som är både och. Det är en ny rättvisa som inte bara reagerar på redan begångna 

brott. Den bryter den onda cirkeln av utsatthet och hämnd, vilket är en styrka och en tillgång. 

 

Vad gäller frågan om frihet gör Moltmann ett perspektivval som löser vissa motsättningar vad gäller 

människans frihet. Frågan som kan ställas som invändning mot en universell frälsning är var människans 

(och Guds) frihet finns om detta är något som måste hända alla. Svaret på denna invändning blir hos 

Moltmann att peka på en annan form av frihet, den att bara kunna göra det goda.  

 

Till frågan behöver föras ett perspektiv som inte har rymts i denna studie, det om Moltmanns syn på tid. 

Han tänker om framtiden i termer av två kategorier, futurum som innebär den framtid som är en följd av 
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historisk kausalitet, och adventus som är den framtid som Gud skapar så att säga framifrån.118 Dessa 

kräver mer ingående förklaring för att ha potential att bli fullt ut förstådda, det ligger utanför denna 

studies omfång. Här kan sägas att adventus kan tolkas som att Gud öppnar upp tiden för att föra in något 

nytt. Detta kan tolkas som att människans förmåga att bara vilja det goda är något som ska upprättas i 

henne. 

 

Moltmann pekar på att Gud inte väljer att rädda människan och fullkomna skapelsen, av något tvång. 

Tvärtom är Gud bara sann mot sig själv när Gud väljer det som är Guds natur – det goda. Därmed är 

Guds frihet inte bunden genom en lära om universell frälsning. 

 

En stor tillgång och styrka i Moltmanns lära är att den lovar räddning och skapar trygghet för den 

enskilde. Den människobild som framträder är Guds avbild i Jesus Kristus som visade både hur Gud är 

och hur människan i sin fullkomnade version ska bli. Att människan är på väg till denna likhet med 

Kristus skapar en människobild som inte differentierar och delar upp människor i räddade och fördömda. 

Detta är en stor tillgång vad gäller människobild. 

 

Det är också en stor tillgång vad gäller gudsbild. Den Gud som framträder är en Gud som både vill och 

ska rädda alla människor. För gudsbilden är det av stor vikt att Gud inte är en hämnande Gud skild från 

sin kärlek. Inget undandrar sig Guds räddande kärlek. Ingen plats och inget tillstånd är utanför Guds 

närvaro. 

 

Varför vara Kristen om inte tro på Gud och en kristen livsföring är avgörande för den eskatologiska 

räddningen? Moltmann vänder på det vanliga synsättet att tro leder till frälsning. Han vill istället hävda 

att det är frälsningen som skapar tro.119 Den troende har redan del i frälsningen i detta liv, här och nu, alla 

andra får det vid ett senare tillfälle. Det hopp som delaktigheten i frälsningen ger är en existentiell resurs 

som skapar trygghet. 

 

5. Sammanfattning 
Genom en innehållslig idéanalys har de tre teologerna Origenes, Karl Barth och Jürgen Moltmann 

undersökts i frågor om universell frälsning. Detta för att ta reda på vilka eventuella möjligheter och 

problem för en nutida kristen lära om universell frälsning som dessas tankar kunde ligga till grund för. 

Det teoretiska perspektivet styrdes av ställningstaganden för korrelation med en nutida världsbild och 

 
118 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 45. 
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krav på koherens med vissa begrepp som här bedöms som centrala för en hållbar kristen lära. De begrepp 

som de här behöver hålla sig i ett koherent förhållande till är världsbild, vissa bibelverser, rättvisa, nåd 

och frihet. 

 

Studien fann att ingen av tänkarna förutsatte en tidpunkt i historien där människan levde fri från synd. 

Detta var nödvändigt för att lärorna skulle korrelera med evolutionsteorin och därmed med en nutida 

verklighetsförståelse. 

 

Origenes tolkar utsagan i 1 Mos 1:31 om att skapelsen från början var mycket god bildligt och som 

beskrivande ett tillstånd innan själva skapelsen. Rättviseaspekten blir hos Origenes till bejakandet av 

straff i sig, men beskrivande dem som med ett pedagogiskt istället för hämnande syfte och med målet att 

alla till slut ska räddas. Även aspekten frihet bevakas hos Origenes. Alla kommer enligt honom till slut 

att välja att leva med Gud. Den gudsbild som framträder hos Origenes är en Gud som ger var och en vad 

denne förtjänar. Nåd är inte ett lika centralt värde hos Origenes som hos de övriga två tänkarna vilket kan 

ses som en svaghet. 

 

Karl Barth tolkar Gud som den utväljande guden. Detta gör han på biblisk grund (Ef 1:4). Allt annat i 

synen på dessa frågor är underordnat utväljandet i Kristus och förkastelsen som Kristus tar på sig å 

människans vägnar. I Kristus sker ställföreträdande ja till Gud och ställföreträdande nej till människans 

synd. Friheten beaktas genom människan Jesus Kristus fria val att välja Guds vilja och att avstå från 

synd. 

 

För Moltmann är läran om zimzum central. Den innebär att när Gud skulle skapa universum från intet 

började Gud med att begränsa sig själv för att skapa utrymme för skapelsen. Detta blev ett ingenting, och 

en negation av Gud. Detta åtgärdas dock när Kristus kliver ner i dödsriket och när Kristus mellan 

Getsemane och Golgata kliver in i den totala övergivenheten. Därefter finns Gud även i tomheten och i 

det som tidigare var negationen av Gud. Skapelse och frälsning hålls ihop och han ser frälsningen som en 

del av fullbordandet av skapelsen som Gud redan från början haft som mål. Detta gäller hela skapelsen 

och inte bara människan. Inget är skapat till förkastelse eller undergång. Allt ska räddas. Allt ska bli bra. 

 

Moltmann pekar på att Gud mer skapar en ny form av rättvisa, en kreativ rättvisa, än en rättvisa som bara 

reagerar på vad som skett tidigare. Gud kommer med något nytt, något som skapar rättvisa. Så beaktas 

begreppet rättvisa. Vad gäller frihet så kvalificerar Moltmann detta begrepp till att i sin högsta form inte 

 
119 Jürgen Moltmann. Den Gud som kommer. Stockholm: Verbum, 1997, 260. 
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bara vara en fråga om möjlighet till valfrihet. Att vara fri att välja undergång, fri att välja det onda och 

det som inte är Gud betraktar inte Moltmann som verklig frihet. Frihet är att av fri vilja bara göra det 

goda. Denna förmåga, förmågan att inte kunna välja det onda, kommer Gud att skapa i människan när 

skapelsen blir vad den har som mål att bli. 

 

Alla tre tänkarna bidrar i någon mån med upphävandet av att sortera människor i utvalda och fördömda. 

Detta är av vikt för att inställningen att vissa människor väntar fördömelse och eviga straff kan påverka 

hur vi bemöter varandra här och nu. Det kan motivera till övergrepp och till att inte fullt ut beakta den 

andres människovärde och rättigheter. Mer än Origenes leder dock Karl Barths och Jürgen Moltmanns 

läror till ett upphävande av skillnaden mellan människor. Hos de två senare tänkarna upphävs 

skillnaderna helt. Hos Barth i att det är Jesus Kristus som är både den utvalde och den förkastade. I 

honom är vi alla utvalda, men ingen förkastad så detta inte utvidgas till att gälla någon annan än Kristus. 

 

Min studie visar att det finns resurser för en kristen universell frälsningslära att tillgå. En intressant 

framtida forskningsuppgift som jag redan sedan innan planerat är att undersöka hur ett urval av präster i 

Svenska kyrkan, som ju bekänner sig till Augsburgska bekännelsen, predikan över domen. Detta genom 

att samla in deras predikomanus och göra en innehållslig idéanalys över den. Hur predikan denna del av 

kyrkan i verkligheten? Vilka idéer och ställningstaganden ligger till grund? 

 

Jag tror denna uppsats kan ha implikationer utanför vetenskapssamhället vad gäller människosyn och 

gudsbild. Den erbjuder här resurser för att inte dela upp människor i ”ingrupp och utgrupp” så inte ens i 

en viktigt teologisk fråga som eskatologi. 

 

Studien har inte i detalj gått in på osäkerheten i hur Karl Barths ställningstaganden mot universell 

frälsning ska tolkas. Den har heller inte utrett Moltmanns tidsfilosofi. Inte heller har den utrett den 

exegetiska frågan om hur det ord som ligger bakom Bibel 2000 val av ordet evig motiveras av de som 

översätter det så. Den har endast ytligt pekat på olika innebörder av ordet frihet, här kan man exempelvis 

gå vidare med debatten mellan Martin Luther och Erasmus huruvida människan alls har en fri vilja eller 

om hon är helt slav under synden. Vad gäller etisk motivation och svar på frågan varför man ska vara 

kristen om resultatet i slutändan, enligt den universella frälsningsläran, är detsamma hur man än lever 

återstår att mer ingående besvaras. Här finns mycket intressant att gå vidare med. 
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