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Abstract 

The Lutheran reformers Martin Luther and Philipp Melanchton had clear views about the possibility 

that some people will end up in a tormenting hell after death. For them, hell is a likely destiny for 

those who have not received the gift of righteousness from God. Other theologians have been 

skeptical about the idea of hell, for different reasons. For example, some think that it is impossible 

to combine the belief in a loving God with the thought of an everlasting punishment. Others think 

that those who go to heaven cannot be truly happy if they are divided from some of their family and 

friends, who are in hell. The purpose of this essay is to examine if it is possible to affirm universal 

salvation within the Lutheran tradition. 

 

To do so, I have examined different theological views on what happens after death: the belief in 

hell, the belief that there is no hell, and the belief that nothing happens at all after death. Some of 

those who believe in hell think that it is a place of everlasting agony as a punishment for sins 

committed on earth, some believe that hell is painful because God is the source of life and joy and 

therefore eternity without God is a place of misery. Some think of hell in terms of annihilation or 

conditional immortalism: that the souls of those who do not enter heaven are destroyed after death, 

or that those who do not enter heaven will not be resurrected and will stay dead. Since the purpose 

of this essay is to study universalism within the Lutheran tradition, I have discussed what the core 

of Lutheran theology is, namely justification through faith. An important question is that of 

predestination and free will. Those who defend the doctrine of hell often argue that people must be 

able to have a free choice: to choose God or not to choose God. If someone does not want to meet 

God after death, there must be an alternative. Traditional Lutheran theologians are skeptical about 

the idea that people have a free will, especially in relationship with God. They believe that the act of 

justification and the gift of righteousness is a gift from God, it is not something that people can 

chose themselves. In the discussion, a central issue is how theology can change within a tradition. 

My conclusion is that it is possible to be a universalist as a Lutheran if you believe that God choses 

to predestinate all people. The main problem is about faith: how the believer responds to God’s 

calling. Belief must be understood in a different way from Luther’s and Melanchthon’s views. 
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1. INLEDNING 

1.1 Inledning 

För femtio år sedan, 1970, trodde 83 % av Svenska kyrkans präster på helvetet.1 Det är i god 

enighet med prästernas lutherska tradition. Reformatorn Martin Luther hade själv en personlig 

rädsla för helvetet och fördömelsen som var levande och stark. Även andra tidiglutherska teologer 

trodde på helvetets realitet. I Den augsburgska bekännelsens apologi uttrycker Philipp Melanchton 

fördömelsen så här:  

 

… Kristus skall vid tidens slut komma i synlig måtto och uppväcka alla döda samt giva de gudfruktiga 

evigt liv och evärdlig glädje, men de ogudaktiga skall han döma att med djävulen pinas utan ände.2 

 

Det finns skäl att anta att helvetestron bland prästerna ser annorlunda ut idag, utifrån mina egna 

erfarenheter av samtal med präster. Även empiriska undersökningar av prästers tro verkar tyda på 

detta. 1991 tyckte en del av prästerna i Strängnäs stift att det var komplext att predika om den 

yttersta domen med dubbel utgång.3 I en undersökning 2011 i tidningen Dagen trodde 48,5% av 

Svenska kyrkans präster på helvetet.4 I Svensk teologisk kvartalstidskrift 2016 redogjordes för en 

undersökning bland prästers tro, där många präster svarade att de tror att alla som dör kommer till 

Gud.5 

 

Det verkar råda en spänning där prästerna (inte alla, men en hel del) ifrågasätter helvetet samtidigt 

som helvetesläran är central i traditionell luthersk teologi. Prästerna förhåller sig till den lutherska 

identiteten på ett särskilt sätt, då de i sina prästlöften har lovat att ”…stå fasta i kyrkans tro, rent och 

klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår 

kyrkas bekännelse”.6 Även Svenska kyrkans diakoner förhåller sig till traditionen på ett särskilt sätt 

även om de inte förhåller sig till förkunnelsen på samma sätt som präster. 

 

Den inledande texten kring prästernas relation till helvetestro belyser en grupp där uppsatsens 

tematik blir särskilt konkret: om helvetestro är ofrånkomlig i en luthersk identitet eller om det inom 

denna tradition är möjligt att tro att alla kommer att komma till himlen efter döden. Jag kommer inte 

att fördjupa mig i prästernas tro eller deras konfessionella identitet. Uppsatsens tematik är bredare 

än prästernas och gäller om tron på att alla kommer att komma till himlen efter döden 

 
1 Hedenius Ingemar, 1972, s 14. 
2 Den augsburgska bekännelsens apologi, 1969, s 237. 
3 Bäckström Anders 1992. 
4
 https://www.dagen.se/nyheter/2011/11/03/kristna-ledare-tror-att-helvetet-existerar/ [2022-03-23]. 

5 Blåder Niclas & Willander Erika, 2016. 
6 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, 2014, s 45. 
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(universalism) är förenlig med luthersk identitet. Jag ska inte undersöka huruvida universalism är 

den bästa teologiska positionen överhuvudtaget, utan mitt mål är just att se om det är möjligt att 

omfatta en luthersk identitet och vara universalist och vad det i så fall blir för teologiska kostnader. 

 

En anledning till att jag är intresserad av temat helvetet är att det är ett i mina ögon centralt 

teologiskt område då det har med många andra teologiska föreställningar att göra. Helvetestro 

anknyter till frälsningslära, rättfärdiggörelselära, frågan om ont och gott, frågan om definitiv och 

slutgiltig rättvisa, gudsbild, bibelsyn och människoson, för att bara nämna några teologiska 

områden som helvetestro har att göra med. Helvetestro har således inte enbart att göra med livet 

efter döden, utan är i högsta grad en fråga som berör andra teologiska områden. 

 

1.2. Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, universalism går att förena med luthersk 

identitet. För att genomföra detta ska jag studera olika teologiska uppfattningar om helvetet, vilka 

fundamentalteologiska utgångspunkter som helvetestro bygger på och vilken typ av kritik det kan 

finnas mot helvetestro. Jag ska studera hur luthersk helvetestro och helvetessyn kan se ut, vad 

luthersk identitet är och hur teologi kan omformuleras. En avgörande fråga är vad som är centrum i 

luthersk teologi. Uppsatsens teman ska sammanfattas och resultera i en slutsats: om det är 

kompatibelt att vara lutheran och universalist. 

 

1.3. Frågeställning 

Är universalism kompatibel med luthersk identitet? 

 

1.4. Begreppsdefinition 

Åtta begrepp ska definieras här: helvetet, himlen, purgatoriet, den dubbla utgången, universalism, 

luthersk teologi, helvetestro och helvetessyn. 

 

Helvetet är naturligtvis ett centralt begrepp i uppsatsen. Det är inte så svårt att se att helvetet finns 

på jorden, men jag kommer att fokusera på helvetet efter döden. I definitionen av helvetet utgår jag 

från fyra teser som Jonathan Kvanvig menar vara traditionell syn på helvetet, utifrån hans 

artikel ”Hell” i The Oxford Handbook of Eschatology. Kvanvig formulerar följande fyra teser: 

1) Strafftesen: syftet med helvetet är att bestraffa människor på grund av sådant som de har 

gjort under sitt jordliga liv. 

2) Icke-fly-tesen: det är omöjligt att komma ut från helvetet. 

3) Anti-universalism-tesen: några människor kommer att bli dömda till helvetet. 



 

 8 

4) Evig existens-tesen: helvetet är en evig tillvaro av medveten närvaro.7 

 

Helvetet är alltså enligt Kvanvigs teser en plågsam plats där det kommer att finnas personer. Det 

finns de som menar att helvetet kan existera som plats, men att det kommer att vara tomt. Detta 

överensstämmer inte med det Kvanvig menar är en traditionell karakteristik på helvetet. De som 

befinner sig i helvetet besitter ett medvetande och de är där på grund av synder som begicks under 

jordelivet. Det finns även andra syner på vad helvetet kan vara, dessa refererar jag till 

som ”alternativa”. Mer om detta i kapitel 2.1. 

 

Med begreppet himlen syftas till en positiv tillvaro i Guds närhet efter döden. Exakt hur himlen är 

beskaffad går jag inte in på, utan nöjer mig med att definiera på detta sätt. 

 

Med purgatoriet (skärselden) avses en tillvaro efter döden där själen renas i väntan på att komma 

till himlen. Purgatoriet kan vara plågsamt, men skillnaden mot helvetet är att detta är temporärt. De 

som befinner sig i purgatoriet kommer en dag att komma till himlen. Purgatoriet har avfärdats inom 

luthersk teologi men har ändå haft en plats i teologins historia och kommer därför att finnas med i 

mitt resonemang. 

 

När jag skriver om tron att det finns både himmel och helvete, och att människor kan komma till 

antingen eller, så använder jag termen den dubbla utgången. 

 

När jag skriver om tron att alla människor kommer att komma till himlen använder jag termen 

universalism.  

 

Nästa begrepp att definiera är luthersk teologi. Med ”luthersk teologi” menar jag teologi som 

självdefinierar sig som luthersk och som härstammar från den lutherska reformationen. Jag menar 

inte enbart Martin Luthers egen teologi även om denna såklart är central. Luthersk teologi kan även 

innefatta exempelvis Den augsburgska bekännelsen, författad av Philip Melanchton.  

 

Jag kommer att skilja på begreppen helvetestro och helvetessyn. Med det förstnämnda menas tron 

att helvetet existerar/inte existerar. Med det sistnämnda menas hur helvetet är beskaffat. 

 

 

 

 
7 Kvanvig Jonathan L, 2008, s 414.  
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1.5. Disposition, metod och teori 

Efter inledningen kommer jag att i kapitel två redogöra för tankar kring helvetets existens utifrån 

olika teologers perspektiv. De tre huvudlinjerna är att helvetet finns, att helvetet inte finns och att 

inget händer efter döden. Bland de som tror att helvetet existerar finns olika tankar om dess 

beskaffenhet. Några tror att helvetet är en plågsam plats medan andra utgår från alternativa 

helvetessyner som exempelvis att själen förintas efter döden. De fundamentalteologiska 

utgångspunkterna ska presenteras: vad som teologerna bygger sina tankar på. De teologer som jag 

har valt ut är sådana som anknyter till de olika helvetessynerna som presenteras och som därmed är 

viktiga för projektet. 

 

I kapitel tre presenteras hur Luthers och de lutherska bekännelseskrifternas helvetestro och 

helvetessyn ser ut. Vidare sker en genomgång av vad centrum i luthersk teologi är: rättfärdiggörelse 

genom tro. Det blir en kort redogörelse för luthersk fundamentalteologi. Slutligen kommer ett 

avsnitt om hur luthersk teologi kan omtolkas. Här utgår jag från två begrepp: semper reformanda8 

och konfessionell tradition. Den förra står för ständig reformation och den senare för att luthersk 

teologi måste ha kontinuitet med den tidiglutherska teologin. I kapitlet om luthersk teologi är en 

viktig aspekt predestinationsläran: tanken att det är Gud som väljer ut de som ska rättfärdiggöras. 

Både Luther och Melanchton menar att människan inte har ett helt fritt val i relation till Gud. 

 

I kapitel fyra ska jag kritiskt diskutera resultat, se vilka olika perspektiv som kan rymmas i en 

luthersk teologi kring vad som händer efter döden, samt ge ett förslag till om universalism kan vara 

en rimlig luthersk hållning.  

 

Som analysverktyg för hur tro kan omtolkas kommer jag att använda en metod utformad av Ian 

Barbour utifrån filosofen och matematikern Imre Lakatos. Lakatos metod utgår från 

naturvetenskapen och behandlar kärnvärden och perifera värden och är enligt Barbour en slags 

mellanposition mellan två vetenskapliga ytterligheter gällande omtolkning: Karl Poppers tanke att 

all vetenskaplig fakta ska ifrågasättas och kritiseras samt Thomas Kuhns tanke att om vi har 

utformat och accepterat ett tolkningsparadigm, så ska detta bara i undantagsfall ifrågasättas. Popper 

utgår alltså från att vara öppen för omtolkning, medan Kuhns utgångspunkt är att vara restriktiv för 

omtolkning. Lakatos mellanposition bygger på tanken att det inom vetenskapliga ”program” (med 

program menar han större tolkningsparadigm) finns mer centrala och mer perifera idéer. De centrala 

idéerna skyddas genom att det finns tentativa perifera hypoteser runtom som ett skyddsbälte. De 

perifera hypoteserna är i högre grad möjliga att omtolka än de centrala idéerna. Barbour för över 

 
8 Egentligen förkortning av ecclesia semper reformanda: ”kyrkan bör/ska ständigt reformeras”. 
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Lakatos metod till teologin och menar att det i religiösa ”program”, alltså större tolkningsparadigm, 

finns en kärna av mer centrala teologiska teman9 som är omgiven av mer perifera teologiska 

teman.10 Det som Barbour menar kan vara religionens program är skolor av kristen teologi som neo-

ortodoxi, thomism eller processteologi. Ett alternativ kan vara att se kristendomen som en helhet 

som ett religiöst program. Då kan centrala idéer vara tron på en personlig Gud som uppenbaras i 

Jesus Kristus och andra teologiska teman mer eller mindre perifera.11 Vid en teologisk omtolkning 

omtolkas inte bara en komponent utan de olika teologiska teman är delar av en större kontext. Om 

ett teologiskt tema omtolkas görs det inte i isolering utan andra teologiska teman kan också 

påverkas. Till exempel – om det centrala teologiska temat att Jesus Kristus är Guds son ändras, 

behöver mycket teologi omtolkas. En del teologiska teman kanske inte kan omtolkas utan att 

teologin upphör att vara en kristen tro. Samtidigt kan andra teologiska teman omtolkas utan att så 

mycket händer med teologin som helhet. Denna metods användande blir en del av den 

sammanfattande diskussionen. Jag väljer själv att använda Barbours metod då jag tror att den kan 

vara ett fruktbart verktyg för att kunna analysera hur teologiska teman kan omtolkas i relation till 

teologi som helhet. Mitt syfte med att använda denna metod är att kunna förhålla mig omtolkande 

samtidigt som jag vill utgå från teologisk tradition och kontinuitet. I användandet av Barbours 

metod tänker jag mig luthersk kristendom som ett program och rättfärdiggörelsen som det mest 

centrala teologiska temat. 

 

Ett annat sätt till hur modellen skulle kunna användas är i relationen mellan inkarnationslära och 

nattvardslära. Ett antagande är att det centrala teologiska temat är att Gud inkarneras i Jesus. Om en 

teologisk omförhandling sker kring det påståendet, så påverkar det övrig teologi, bland annat 

nattvardslära. Om inte Jesus är Guds son utan endast en vishetslärare, profet eller filosof, så blir det 

mycket svårt att hävda en realpresenslära. Genom att ett centralt teologiskt tema förändras, så får 

det vidare konsekvenser i teologin. 

 

1.6. Fundamentalteologi 

Jag kommer i uppsatsen att förhålla mig till fundamentalteologiska frågor: varifrån kristna får 

kunskap om det gudomliga. Det går naturligtvis inte att metafysiskt undersöka helvetets existens 

och essens med naturvetenskapliga metoder utan i stället måste andra metoder användas. I den 

kristna idétraditionen har det huvudsakligen funnits två kunskapsvägar: förnuft och uppenbarelse. I 

teologi som utgår från förnuftet är premissen att många teologiska frågor, till exempel Guds 

 
9 Författaren använder termerna ”central and peripheral beliefs”, jag väljer att översätta med ”teologiska teman”. 
10 Barbour Ian, 1990, s 60. 
11 Barbour Ian, 1990, s 61. 
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existens, kan undersökas genom rationellt och förnuftsmässigt resonerande.12 Inom förnuftsbaserad 

teologi är utgångspunkten att Gud har gett människan förnuftet för att hon ska kunna förstå sig 

själv, världen och Gud. Genom förnuftet kan människan därför värdera argument för bland annat 

Guds existens, analysera relationen mellan Gud och världen, Guds egenskaper, försoningslära, 

inkarnation och religiöst språk.13 Den uppenbarelsebaserade teologins utgångspunkt är att Gud 

(nästan) endast kan bli känd genom Kristus och skriften. Religiös tro är Guds initiativ, inte 

människans.14 Därför är Guds uppenbarelse källan till kunskap om det gudomliga. Anton 

Fridrichsen har gjort ett uttalande om grunden till kunskap om livet efter döden, som kan illustrera 

det uppenbarelsebaserade perspektivet: ”Övertygelsen om att det finns ett liv efter döden kan 

byggas på mycket skiftande grundvalar, av vilka endast en enligt min är bärkraftig: bibeln”.15 Elena 

Namli presenterar de båda synerna så här: ”Förnuft är människans förmåga att tänka självständigt 

och förstå sig själv, världen och Gud på ett sätt som är oberoende av samhällets, kulturens, kyrkans 

eller annan auktoritet. Uppenbarelse handlar om kunskap som ges genom att Gud meddelar sig med 

oss”.16 Namli menar att både de som framhäver förnuftets exklusiva ställning och de som för fram 

uppenbarelsen som enda källa har alltför statisk syn på förnuft och uppenbarelse. Förnuft och 

uppenbarelse är dialektiskt beroende av varandra och man kan bara förstå begreppen i relation till 

varandra.17 Jag är medveten om komplexiteten i begreppen förnuft och uppenbarelse, men vill 

använda de som två poler. Teologer kan röra sig i fältet däremellan, kring de två begreppen som står 

i relation till varandra. Jag använder förnuftsbegreppet när jag talar om filosofiskt resonerande och 

uppenbarelsebegreppet när jag talar om bibelbaserad och traditionsbaserad argumentation. 

Fundamentalteologin kommer att finnas med i uppsatsen som analysverktyg kring vad för 

kunskapskällor teologer bygger sina perspektiv på, i frågan om vad som händer efter döden. 

 

1.7. Forskningsöversikt 

Luther och luthersk identitet är ett stort forskningsfält både i Sverige och internationellt.  

2006 initierades ett forskningsprojekt av Elisabeth Gerle och Carl-Henric Grenholm kring luthersk 

teologi och etik i ett efterkristet samhälle, vilket har resulterat i flera böcker och artiklar.18  Projektet 

syftade till att klargöra och granska innehållet i centrala lutherska uppfattningar, bland annat 

synden, rättfärdiggörelsen, nåden, moralen och kallelsen. Uppsala universitet ansvarade för 

projektet tillsammans med Svenska kyrkans forskningsenhet. En bok som har publicerats inom 

ramen för projektet och som anknyter till uppsatsens tema hur tro kan förändras inom ramen för 

 
12 Barbour Ian, 1990, s 11. 
13 Jonsson Ulf, 2004, s 55.  
14 Barbour Ian, 1990, s 11. 
15 Anton Friedrichsen i Hedenius Ingemar, 2005, s 201. 
16 Namli Elena, 2007, s 73. 
17 Namli Elena, 2007, s 86, 89. 
18 https://www.svenskakyrkan.se/forskning/luthersk-teologi-och-etik--i-ett-efterkristet-samhalle [2022-03-23]. 
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luthersk identitet är Eva-Lotta Granténs Utanför paradiset.19 Grantén undersöker nya teologiska 

förhållningssätt till den traditionella lutherska arvsyndsläran. Hon utformar tre kriterier för 

omtolkning: korrelation (teologiska tolkningar idag måste korrelera med den samtida världsbilden), 

relevanskriteriet (nutida tolkning behöver vara meningsfull) och det pragmatiska kriteriet (vad 

tolkningen får för konsekvenser).20 En avhandling som inte är knuten till det lutherska 

forskningsprojektet men som behandlar luthersk tro i omtolkning är Anna-Karin Hammars 

Skapelsens mysterium.21 Avhandlingen syftar till att konstruktivt skapa en dopsyn som förhåller sig 

kritiskt till arvsyndsläran. Hammar utgår från att ge konstruktiva förslag utifrån den teoretiska 

utgångspunkten att ”… trovärdig teologi uppstår i ett kritiskt och/eller konstruktivt möte mellan 

tolkning av tradition och tolkning av situation”.22 

 

Det har gjorts olika studier av Svenska kyrkans prästers tro. Dessa studier relaterar till mitt genom 

att de undersöker hur teologi uttrycks och förändras inom ramen för en tradition. Ann-Louise 

Eriksson gjorde ett empiriskt studium av Svenska kyrkans prästers tro 2012, vilken ännu inte är 

publicerad. Eriksson frågade de 3500 präster som då fanns i Svenska kyrkans register om deras tro, 

samt genomförde tio djupintervjuer. I undersökningen frågades prästerna om tro på det eviga livet, 

bland annat om evigt liv innebär en kroppslig uppståndelse och om alla som dör kommer till Gud 

eller endast de som tror på Jesus. Utifrån Erikssons studium har Niclas Blåder och Erika Willander 

skrivit artikeln ”Svenska kyrkan och dess prästers tro” i Svensk teologisk kvartalstidskrift.23 Artikeln 

är omnämnd i inledningen, så även Anders Bäckströms undersökning av prästers tro, i detta fall 

präster i Strängnäs stift år 1991. På frågan om det är svårt eller lätt att beröra vissa frågor i 

förkunnelsen så svarade 16, 8, 40, 24 respektive 11% av prästerna att det var mycket lätt, lätt, både 

och, svårt och mycket svårt att predika om den yttersta domen och den dubbla utgången. Detta kan 

jämföras med att predika om rättfärdiggörelse av tro genom nåd, då svarsandelen var 43, 23, 27, 4 

och 1%.24 Anne-Louise Eriksson har undersökt hur Svenska kyrkans tro formuleras idag genom att 

undersöka predikan. Detta skriver hon om i boken Att predika en tradition.25 Eriksson menar att det 

är svårt att peka ut offentliga och officiella uttryck för Svenska kyrkans tro men att predikan är ett 

av få sådana uttryck. Hon undersöker ett flertal predikningar och utgår från att dessa kan anses 

representera kyrkans tro, snarare än den enskilda prästens tro.26 Eriksson undersöker predikningar 

från femte söndagen i fastan samt från påsken utifrån begreppet ”literacy”: att kunna tolka, förstå 

 
19 Grantén Eva-Lotta, 2013. 
20 Grantén Eva-Lotta, 2013, s 28–29. 
21 Hammar Anna Karin, 2009. 
22 Hammar Anna Karin, 2009, s 157. 
23 Blåder Niclas & Willander Erika, 2016. 
24 Bäckström Anders, 1992, s 87. 
25 Eriksson Anne-Louise, 2012. 
26 Eriksson Anne-Louise, 2012, s 10–11. 
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och kommunicera religiös text.27 Jag går inte närmare in på Erikssons resultat, utan kommenterar 

här hennes metod och utgångspunkter.  

 

Karin Johannesson har skrivit artikeln ”Mellan himmel och helvete” i Svensk Kyrkotidning, som 

behandlar hur man som präst i en evangelisk-luthersk kyrka ska förhålla sig till den dubbla 

utgången, framför allt i griftetal. Hon menar att all teologisk reflektion ska baseras på skriften allena 

och förespråkar att prästerna ska förmedla en otydlighet gällande vilka som kommer till himlen eller 

inte, men en tydlighet att det är genom Kristus som vägen till himlen går. Hon menar att även om 

det är tilltalande att tänka sig att alla kommer till himlen när de dör är det inget som ska tas för givet 

i en luthersk kontext.28 

 

Kritisk teologisk diskussion kring helvetestro och helvetessyn sker internationellt. I Kyrkans 

Tidning nr 26 2020 uppmärksammade Ola Sigurdsson den ortodoxa teologen David Bentley Harts 

helveteskritiska bibelforskning i artikeln ”Ett älskat helvete. Den som argumenterar för universell 

frälsning kan få det hett om öronen”.29 Jonathan Kvanvig skriver att många teologer idag arbetar 

med frågan om helvetet, till skillnad från tidigare årtionden: under 1960-talet uppmärksammade 

teologer att inget större verk publicerats kring helvetesläran på över hundra år. Kvanvig skriver att 

dagens teologer inte har slutat att tänka på helvetet som ett straff, men något som har kommit fram 

på senare år är en förskjutning i motiv. Kvanvig menar att anledningen till att någon skulle komma 

till helvetet tidigare motiverades med ett krav på rättvisa efter ens jordiska liv, men idag motiverar 

många i stället helvetet med det fria valet. Han skriver att intresset kring universalism har tagit en 

central plats i den teologiska reflektionen kring vad som händer efter döden. Debatten kring 

universalism har handlat om huruvida det reducerar betydelsen av individens val under våra 

jordiska liv och om det devalverar det fria valet då alla ändå kommer till himlen oavsett om Gud 

väljs bort eller inte.30 Några som i akademisk kontext har skrivit om universalism är Jonathan 

Kvanvig och Thomas Talbott. Både Kvanvig och Talbott är själva universalister. Som exempel på 

deras verk kan nämnas Kvanvigs bok The Problem of Hell och Talbotts bok The Inescapable Love 

of God .31. De har också skrivit varsin artikel i The Oxford Handbook of Eschatology, vilka används 

i uppsatsen: ”Hell” av Kvanvig och ”Universalism” av Talbott.32  

 

 

 
27 Eriksson Anne-Louise, 2012, s 9. 
28 Johannesson Karin, 2013, s 200–204 
29 Sigurdsson Ola, 2020 
30 Kvanvig Jonathan L, 2008, s 422. 
31 Kvanvig Jonathan L, 1994, Talbott Thomas, 1999. 
32 Kvanvig Jonathan L, 2008, Talbott Thomas, 2008. 
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Den kritiska debatten kring helvetestro och helvetessyn har förekommit i tidskrifter, inte minst 

religionsfilosofiska sådana. I den norska tidskiften Kirke og kultur, i artikeln ”For helvete”, 

efterlyser Oddbjörn Leirvik en ny helvetesstrid, inte minst på moraliska grunder. Han menar att de 

liberala teologerna har gjort det för lätt för sig när de hänvisar till kristendomen som en kärlekens 

religion. Leirvik menar att de liberala teologerna behöver brottas med bibeltexter.33 Anders 

Runesson skriver i samma tidskrift att helvetesskeptikerna fokuserar för mycket på individen, i 

artikeln ”Den frälsande domen”. Runesson utgår från Matteusevangeliet, som han menar handlar 

om en upprättelse för hela folket. Domen är frälsningen, en upprättelse för alla hungrande, fattiga 

och förtryckta.34 I den religionsfilosofiska tidskriften Religious Studies har helvetestro debatterats 

utifrån olika synvinklar genom årens lopp. I april 2022 fanns det 286 artiklar i tidningens artikelsök, 

så frågan är onekligen vanligt återkommande. För att nämna några exempel, så skrev Wilko van 

Houten 1999 artikeln ”Hell and the Goodness of God” där han argumenterar positivt för behovet av 

en helvetesdoktrin. Helvetet hör för honom ihop med övertygelsen att Gud är kärlek och vill leva 

med människor i kärlek och vänskap.35 2014 skrev Morgan Luck artikeln ”Escaping Heaven and 

Hell” där han argumenterar att den traditionella läran att ingen i helvetet kan fly därifrån innebär ett 

problem för teisten, då Gud hade kunnat ordna detta annorlunda. Luck refererar till andra artiklar: 

Buckareff och Plug som 2005 menade att Gud kan se till att de som är i helvetet kan fly därifrån, 

och även till Matheson som 2014 argumenterade att om alla i helvetet kan fly, så kan också alla i 

himlen fly. Matheson ger skäl till varför det är omöjligt för någon att fly från himlen. Därför borde 

ingen heller kunna fly från helvetet. Luck ansluter sig till debatten och argumenterar mot 

Matheson.36 2001 skrev Kelly James Clark artikeln ” God is great, God is good: medieval 

conceptions of divine goodness and the problem of hell”. Där menar Clark att medeltida syner på 

gudomlig godhet och helvetet är inkompatibla med den moderna synen på godhet. Under 

medeltiden tänkte man att enda sättet Gud som kan vara god mot de i helvetet på är att tillåta deras 

fortsatta existens. Clark argumenterar att den medeltida förståelsen gör Gud till en torterare snarare 

än en omsorgsfull förälder. Clark debatterar i artikeln mot Eleonore Stump som försvarar tanken att 

icke-existens är sämre än att existera under plågor.37 2004 var det en debatt mellan Jerry Walls och 

Thomas Talbott om helvetet och fri vilja, där Walls i debattartiklarna ”A hell of a choice” och ”A 

hell of a dilemma” menar att det är rimligt att tänka sig att människan kan bli evigt separerad från 

Gud, annars respekterar inte Gud människans fria vilja.38 Talbott argumenterar mot detta i 

debattartikeln ”Misery and freedom” där han menar att fri vilja och universalism går ihop.39 Det 

 
33 Leirvik Oddbjörn, 2015. 
34 Runesson Anders, 2018. 
35 van Houten, Wilko, 1999. 
36 Luck Morgan, 2014. 
37 Clark James Kelly, 2001. 
38 Walls Jerry 2004 och 2004. 
39 Talbott Thomas, 2004. 
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finns också böcker och texter skrivna i pastoral kontext, till exempel Kärleken vinner av den 

amerikanska pastorn Rob Bell.40 Bell avvisar helvetesläran i boken, vilket har blivit kritiserat av de 

som menar att helvetesläran är en ofrånkomlig del av kristen teologi. 

 

Jag förhåller mig till all denna forskning på olika sätt, inte minst anknyter min uppsats till 

forskningen om hur luthersk tro kan omtolkas. De två forskningsprojekt som angränsar närmast till 

mitt är de tidigare nämnda projekten av Grantén och Hammar. Den stora likheten är att både 

Grantén och Hammar likt min forskning konstruktivt undersöker hur teologi kan omtolkas i en 

luthersk kontext. Skillnader ligger dels i valet av forskningsområde, där båda arbetar med frågan om 

arvsynd, dels i valet av metod. Grantén och Hammar använder metoder som är pragmatiska i sin 

utformning. De vill utforma en konstruktiv teologi som samtidsmänniskor ska kunna relatera till. 

Min uppsats är inte inriktad på ett pragmatiskt eller samtidstillvänt perspektiv. Jag vänder mig i 

stället inåt mot teologin med frågeställningen om vad som kan omtolkas inom ramen för en 

tradition. 

 

Som en ingång till luthersk teologi används olika lutherforskare, framför allt svenska teologer som 

Thomas Ekstrand utifrån hans artiklar ”Luthersk teologi idag”,41 ”The Construction of Lutheran 

Identity in the Church of Sweden”,42 ”Rättfärdiggörelseläran”43 samt ”Tradition, rättvisa och 

döden”,44 och Karin Johannesson utifrån hennes bok Helgelsens filosofi45. Jag använder även den 

tyska teologen Bernhard Lohse utifrån hans bok Martin Luthers Theology: Its Historical and 

Systematic Development.46 Jag relaterar också till andra forskare och deras böcker och artiklar, dock 

inte i samma utsträckning som de nyss nämnda. 

 

  

 
40 Bell Rob, 2011. 
41 Ekstrand Thomas 2007. 
42 Ekstrand Thomas, 2012. 
43 Ekstrand Thomas, 2017. 
44 Ekstrand Thomas, 2020. 
45 Johannesson Karin, 2014. 
46 Lohse Bernhard, 2011. 
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2. HELVETESTRO OCH HELVETESSYNER 

För visa en överblick av bredden som finns av helvetestro och helvetessyner, vilka senare kommer 

att relateras till, ska jag här presentera några av de övergripande tankarna om vad helvetet kan vara. 

Kapitlet utgår från tre huvuddelar utifrån uppdelningen att helvetet finns respektive att helvetet inte 

finns, samt tron att inget händer efter döden: vare sig himmel eller helvete finns. Jag kommer även 

att kommentera vilka fundamentalteologiska utgångspunkter som de olika perspektiven bygger på. 

 

2.1. Helvetet finns! 

Att helvetet finns har varit den dominerande åsikten bland alla kyrkor och teologer.47 Tongivande 

teologer som har trott på helvetet är bland andra Augustinus, Thomas av Aquino, Martin Luther, 

Jean Calvin, John Wesley och Jonathan Edwards. Det plågsamma helvetet kallas ibland ”poena 

sensus” ,48 vilket kan översättas med ”känslornas straff” (latin). Mikael Tellbe kallar denna 

helvetessyn för en ”klassisk helveteslära” och beskriver den som en mer eller mindre bokstavlig 

tolkning av bibeltexter om brinnande sjöar och annat.49 Denna typ av helvete är en plågsam plats 

där de som befinner sig där utsätts för smärta. Den mest kända skildringen av denna helvetessyn 

finns i Dante Alighieris Den gudomliga komedin. I Dantes skildring är helvetet uppbyggt av nio 

kretsar och tjugofyra olika nivåer, där straffet har att göra med den synd som människan har begått. 

Som exempel på straff kan nämnas eld, virvelvindar, iskyla, dypölar och förblindande dimma. 

Intresset kring det plågsamma helvetet nådde sin kulmen under medeltiden då det fanns en särskild 

fascination av att måla av plågorna på olika sätt.50 Man behöver inte leta särskilt länge för att hitta 

kyrkor där denna typ av motiv finns gestaltade på olika sätt. Helvetet beskrivs som plågsamt även 

hos de teologer som inte skriver om rena fysiska plågor. Stefan Swärd skriver ”Helvetet innebär att 

definitivt leva utan Guds närvaro och aktiva omsorg och skörda konsekvenserna av sin egen 

ondska, onda handlingar och motiv... Det är plågsamt i helvetet.”51 Mikael Tellbe skriver ” Helvetet 

är ett fruktansvärt straff: evig död och total frånvaro av livets Gud”.52  

 

Ett alternativ till helvetet som plågokammare handlar om att helvetets plåga består i att skiljas från 

Guds närhet. Detta kallas för ”poena damni”,53 vilket kan översättas med ”förlustens straff” (latin). 

Kristen teologi lär att Gud är källan till all kärlek, liv och gemenskap. Då blir straffet att inte vara 

nära allt det som förknippas med Gud själv.54 Bengt Ankarloo skriver att om poena sensus är det 

 
47 Pinnock Clark H, 2008, s 463. 
48 Ankarloo Bengt, 2003, s 115. 
49 Tellbe Mikael, 2013, s 216. 
50 McGrath Alister, 2007, s 477. 
51 Swärd Stefan, 2011, s 217. 
52 Mikael Tellbe citerad i Swärd Stefan, 2011, s 225. 
53 Ankarloo Bengt, 2003, s 115–117. 
54 Ankarloo Bengt, 2003, s 115–117. 
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medeltida sättet att tänka kring helvetet så är poena damni något som kommer fram under 

upplysningstiden. Detta kan vara en naturlig utveckling, menar han, då upplysningstiden framhöll 

det intellektuella framför det kroppsliga, vilket ger konsekvenser även i synen på helvetet.55  Det är 

tydligt att poena sensus är ett straff, men Ankarloo frågar sig om poena damni verkligen är det. Han 

skriver att en fransk kyrkoman under upplysningstiden beklagande konstaterat att ett helvete, vars 

plågor i första hand bestod i förlusten av Guds anblick, var dåligt ägnat att förmå hans 

församlingsbor att komma till bikten.56 Samtidigt är både poena sensus och poena damni 

plågsamma helveten, dock på olika sätt: den förstnämnda genom nästan fysiska plågor, den 

sistnämndas lidanden består i att befinna sig i frånvaron från det goda, kärlek, liv och gemenskap. 

Dessa två helvetessyner (poena sensus och damni) stämmer in i Kvanvigs fyra teser om helvetet: 

helvetets syfte är att bestraffa, det är omöjligt att fly helvetet, några människor kommer att bli 

dömda till helvetet och helvetet är en evig existens av medveten närvaro.  

 

Det finns även alternativa tankar kring den dubbla utgången som är värda att kommentera: sådana 

som förnekar universalism men som inte går ihop med Kvanvigs fyra teser. En sådan kan vara är 

purgatoriet, som visserligen är en plågsam tillvaro efter döden, men som inte stämmer med 

Kvanvigs tes att helvetet är en evig existens. En variant av purgatoriet finns hos Augustinus, som 

menade att det fanns olika graderingar i helvetet. Endast ett fåtal människor är fullständigt goda 

eller fullständigt onda och kan därför komma rakt till himlen eller helvetet. Han införde därför 

kategorierna ”de inte fullkomligt goda”, som uppnår frälsning efter en mellantid, och ”de inte 

fullkomligt onda”, som får ett lindrigare straff i evigheten.57 Efter en reningstid kommer 

människorna som varit i purgatoriet till himlen. Den kanske mest betydande alternativa 

helvetessynen kallas ”annihilation” (från latinets ”nihil” – ingenting). Annihilation är tron på att de 

som inte kommer till himlen får sin själ förintad. Vid sidan om annihilation finns den 

snarlika ”conditional immortalism”, villkorad odödlighet.58 Villkorad odödlighet innebär tro på att 

människan inte besitter en odödlig själ. Vid döden dör själen och kroppen samtidigt och Gud väcker 

endast upp de som kommer att komma till himlen. De som inte kommer till himlen förblir döda.59 

Ett slags resonemang kring annihilation och villkorad odödlighet finns hos Philip Edgcrumbe 

Hughes, som argumenterar för att den kärleksfulla guden och helvetet inte går ihop. Han tänkte sig 

att människan har möjlighet att bli odödlig genom frälsning. De som inte tar emot Jesus som sin 

frälsare dör en evig död när jordelivet tar slut. Det finns därför bara ett rike efter den yttersta 

 
55 Ankarloo Bengt, 2003, s 220. 
56 Ankarloo Bengt, 2003, s 220. 
57 Ankarloo Bengt, 2003, s 52. 
58 Jag har inte hittat någon gängse svensk översättning och väljer att själv översätta med detta begrepp. 
59 Pinnock Clark H, 2008, s 462. 
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domen, Guds rike, eftersom de som inte tror på Gud dör direkt efter jordelivet.60 Jag kategoriserar 

annihilation och villkorad odödlighet som alternativa helvetessyner då de precis som purgatoriet går 

emot Kvanvigs tes att helvetet är en evig tillvaro av medveten existens. I annihilation och villkorad 

odödlighet finns den dubbla utgången kvar, men icke-himlen är inte en evig strafftillvaro. Det blir 

ungefär som exempelvis ateister kan tänka sig döden: ett utslocknande. I boken Helvetesläran 

redogör Ingemar Hedenius för en DN-enkät på 1950-talet där tre höga kyrkliga företrädare61 

uttryckte stöd för en annihilationsteologi: att själen efter döden upphör att existera för icke-kristna. 

Hedenius skriver att han är övertygad om att själen upphör att existera både för kristna och 

fritänkare.62 Även om annihilation har varit en minoritetsposition är det ingen nutida konstruktion. 

Tanken fanns redan i den tidiga kyrkan: Ignatius, Justinus Martyren och Irenaeus resonerade kring 

annihilation på 100-talet.63 Annihilationstanken har dock kritiserats för att inte ha tillräckligt med 

stöd i kyrkans historia eller i bibeln. 

 

Olika helvetessyner har presenterats ovan. Samtidigt är det inte så enkelt att teologer kan delas in 

helt och hållet i olika kategorier eller teologier (även om det såklart finns de som renodlat hör till en 

viss position). Vi kan till exempel se påven Innocentius III som år 1201 förklarade att straffet för 

arvsynden är förlusten av Guds åsyn, medan straffet för de personliga synderna är de eviga kvalen i 

helvetet.64 I Innocentius III:s helvetessyn finns både poena sensus och damni, beroende på vilken 

slags synd som straffet gäller. 

 

De fundamentalteologiska kunskapskällor som helvetesförespråkarna utgår från i sin argumentation 

och teologi är framför allt hänvisning till bibelns ord och auktoritet, men även kyrkans tradition. 

Joseph Ratzinger menar att ingen argumentation hjälper om helvetets varande eller icke-varande: 

idén om evig fördömelse har en stadig plats såväl i evangelierna som i Nya testamentets epistlar. 

Ratzinger motiverar sin helvetestro dels med bibeln som grund, dels med argumentation kring Guds 

förutsättningslösa respekt för människornas frihet. Kristus går ned hela vägen i helvetet för 

människans skull men behandlar inte människan som en omogen varelse som är begränsad från den 

slutliga analysen av ansvarighet inför sitt eget öde. De fördömda bestämmer själva över sin 

fördömelse.65 Likaså menar Hans Schwarz att det finns liten biblisk grund för att argumentera för 

universalism. Ett universalistiskt budskap skulle motsäga Nya testamentets betonande att 

 
60 McGrath Alister, 2007, s 478 
61 Biskop Manfred Björkquist, dåvarande kyrkoherde och blivande biskop Gert Borgenstierna, samt pastor Hans 

Åkerhielm. 
62 Hedenius Ingemar, 2005, s 188. 
63 Tellbe Mikael, 2013, s 217. 
64 Ankarloo Bengt, 2003, s 117. 
65 Ratzinger Joseph, 1988, s 215-216. 
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människans svar på evangeliets kall avgör deras eviga öde.66 Även Peter Kreeft och Roland Tacelli 

hänvisar till bibelns auktoritet som grund för deras helvetestro. Att tro att det inte finns ett helvete 

förutsätter att både bibeln, kyrkan och Jesus ljuger, eftersom alla undervisar om helvetets realitet. 

De är kristendomens auktoriteter och dess skäl för att tro på helvetet. Kreeft menar också att om det 

är möjligt att överge tron på helvetet för att den är outhärdlig, så förutsätter det möjligheten att 

ändra vilka lärosatser som helst om de uppfattas som outhärdliga eller oacceptabla.67 Enligt Kreeft 

blir det stora konsekvenser om helvetestron tas bort. Människors val i livet spelar inte längre någon 

roll, Jesu roll som frälsare försvinner, all lära blir relativ och det uppstår en religiös likgiltighet.68 

Ett annat motiv som ofta förekommer är förnuftsbaserade resonemang kring det fria valet, vilket 

även Ratzinger nämnde. Tellbe skriver att Gud inte vill helvetet, men att Gud respekterar vårt 

val: ”Den klassiska helvetesläran betonar att människan är en myndigförklarad individ som får bära 

konsekvenserna av sitt val.” 69 Ett annat argument av filosofisk natur är att det inte längre spelar 

någon roll hur människan lever sitt liv om ändå alla kommer till himlen. Som Tellbe skriver, ”om 

alla som förkastat Gud, begått folkmord och våldfört sig på barn kommer till Gud blir Guds kärlek 

urvattnad”.70 

 

För att sammanfatta argumenten inom de fundamentalteologiska polerna förnuft-uppenbarelse, så 

rör det mesta sig på den uppenbarelsebaserade sidan: argument kring bibel och tradition. Den 

förnuftsbaserade diskussionen handlar framför allt om människans fria val och om att det inte spelar 

någon roll hur människan lever sina liv om ändå alla kommer till himlen. 

 

2.2. Helvetet finns inte! 

Precis som hos de som menar att helvetet finns, existerar inte ett enhetligt tankesystem hos 

helvetesförnekare. Universalism hör ofta ihop med kritik mot helvetesläran, eftersom den dubbla 

utgången är och har varit den dominerande tankeströmningen i kristen teologi och tradition. Det 

finns alternativ helvetessyn som inte landar i universalism, bland annat annihilationsläran som inte 

är överensstämmande med helvetet som straffande plats. Det finns också universalister som 

accepterar alla bilder om vad helvetet är, dock med undantaget att det inte kommer några dit. 

Helvetet kan existera, men det är tomt.  

 

Universalism är ingen ny tankeriktning utan har existerat ända sedan urkyrkan. Rob Bell skriver i 

boken Kärleken vinner att ”...Hieronymus på sin tid [sade] att ”de flesta” människor trodde på hela 

 
66 Schwarz Hans, 2000, s 336-337. 
67 Kreeft Peter & Tacelli Roland, 2012, s 320. 
68 Kreeft Peter & Tacelli Roland, 2012, s 321-322. 
69 Tellbe Mikael, 2013, s 217-224. 
70 Tellbe Mikael, 2013, s 221-224. 
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mänsklighetens återförening med Gud; Basileios den store sa att ”massor av människor” trodde så, 

och Augustinus att ”väldigt många” var av den uppfattningen.”71 En av de mest kända 

universalisterna är Origenes, som menade att till och med Djävulen och demonerna kommer att 

frälsas och komma till himlen.72 Universalism har företrätts av teologer från olika typer av samfund 

genom århundradena. Bland dessa kan nämnas Gregorius av Nyssa,73 John A.T. Robinson, Julian av 

Norwich, George MacDonald, Friedrich Schleiermacher och Hans Urs von Balthasar.74 

Universalism har inte varit okontroversiellt, framför allt inte tankar som att även Djävulen kommer 

att vara med i himlen. Universalism förkastades officiellt på det femte ekumeniska konciliet år 553. 

Både Origenes och hans åsikter fördömdes.75  

 

Många av universalisterna utgår från resonemang kring Guds kärleksfullhet som grund för deras 

universalistiska tro. Origenes menade att det är omöjligt att förena tanken på ett evigt straff med 

tron på en barmhärtig och kärleksfull Gud.76 John A. T. Robinson tänker att det inte kan finnas ett 

helvete i ett universum där kärleken genomsyrar allt: “In a universe of love there can be no heaven 

which tolerates a chamber of horrors.”77 Ett annat argument bygger på att om Gud har vunnit den 

totala segern över ondskan och döden så kan det inte finnas något helvete. Clark Pinnock skriver att 

helvetets blotta existens är en motsägelse mot Kristi totala seger över döden. Ett åtskiljande av 

människor innebär att den eviga döden har vunnit seger över delar av mänskligheten och att 

ondskans seger är permanent, detta även om man ser helvetet som annihilation.78 Några har 

argumenterat mot helvetestro genom att hävda att helvetet är ett orimligt straff för de synder 

människan har kunnat begå under ett jordeliv: ett straff som är oändligt i längd för synder som 

begås under ett temporärt liv på jorden. Gregorius menade att syndaren begår synd i sin 

egen ”evighet”, dvs livstid. Hade inte denna ”evighet” avbrutits av döden, skulle syndaren ha 

fortsatt att synda i all evighet.79 Under medeltiden försvarades tanken på att synder är värt ett 

oändligt straff av Anselm av Canterbury med argumentet att synderna är mot en oändlig Gud som är 

oändligt god. Det gör brottet värre. Clark Pinnock resonerar däremot att detta argument fungerade 

på medeltiden, då brottsskalan var beroende av vem man begick brott mot. Om man stal från 

kungen gav det allvarligare straff än om man stal från en luffare. I vår moderna tid, när lagen är lika 

för alla, är det mycket svårt att föra resonemang som bygger på medeltida lagar för att rättfärdiga att 

 
71 Bell Rob, 2011, s 112. 
72 Ankarloo Bengt, 2003, s 50-51. 
73 Thrumbower Jeffrey A, 2010, s 35-37. 
74 Kreeft Peter & Tacelli Roland, 2012, s 323. 
75 Thrumbower Jeffrey A, 2010, s 37. 
76 Ankarloo Bengt, 2003, s 50. 
77 John A.T. Robinson citerad i McGrath Alister, 2007, s 357  
78 Pinnock Clark H, 2008, s 478. 
79 Ankarloo Bengt, 2003, s 119. 
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Gud skulle döda människors själar eller sända dem till evig tomhet. 80 Jonathan Kvanvig skriver att 

helvetesresonemanget bygger på oändligt straff för mindre än oändlig synd, och att det är ett 

orimligt förhållningssätt.81 Clark Pinnock resonerar att det beror lite på hur man ser på 

helvetesstraffet: är det fysisk smärta, avsaknad av Guds ansikte eller annihilation: den eviga döden? 

Om man jämför med det världsliga rättsväsendet, så går det ut på att ge straff som är jämförbara 

mot brottet. Det finns ytterst få straff som ger det allvarligaste straffet – döden. Vilken synd skulle 

vara likvärdig med att själen förintas? Detta i anslutning till att Jesus säger att vi ska förlåta våra 

medmänniskor. Om vi förväntas göra det, hur kan då en oändligt god Gud förbise detta bud för att 

straffa människor på det hårdast tänkbara sättet? I vårt rättsväsende är dödsstraff strängare än 

livstids fängelse, men i det himmelska perspektivet är det inte svårt att tänka sig att en evig tillvaro 

med bestraffning i helvetet skulle vara värre än att själen förintas och individen upphör att 

existera.82 

 

Några av de som tror på helvetet framhåller det fria valet som ett av de främsta argumenten, men 

det ifrågasätts bland annat av Jerry Walls, som skriver att många människor idag är rädda för 

himmelriket för att det verkar tråkigt.83  Om någon säger aktivt nej till Gud, så kan det bero på de 

kristnas misslyckande att förmedla intressanta bilder av himlen. David Bentley Hart menar att 

tanken på en obegränsad mänsklig frihet är en modernistisk tanke. Människor har ingen sådan fri 

vilja och vi vet inte alltid vad vi väljer. Han frågar sig vem som vid sina sinnens fulla bruk skulle 

välja evig ensamhet och plåga istället för evig välsignelse och kärlek, om man vet vad detta 

innebär.84 Han frågar sig också om människor för att vara sant fria måste kunna döma sig till eviga 

plågor.85 Något som är viktigt att kommentera utifrån uppsatsens lutherska tema är att Martin 

Luther själv vände sig emot tanken på att människan har en fri vilja som gör det möjligt för 

människan att vända sig till Gud: rättfärdiggörelsen ligger för Luther helt i Guds hand.86 

Melanchton i Loci Communes 1521 var också skeptisk kring begreppet fri vilja: 

 

Man lade sig till med yttrycket ”fri vilja” som är fullständigt främmande för den heliga Skrift och för 

den helige Andes sinne och dom.87 

 

Eftersom allt som sker, sker av nödvändighet enligt den gudomliga förutbestämmelsen, finns inte 

någon frihet för vår vilja.88 

 
80 Pinnock Clark H, 2008, s 471. 
81 Kvanvig, Jonathan L, 2008, s 419. 
82 Pinnock Clark H, 2008, s 470. 
83 Walls Jerry, 2008, s 406. 
84 Bentley Hart, David, 2019, s 40, 80. 
85 Bentley Hart, David, 2019, s 16. 
86 Johannesson Karin, 2014, s 12. 
87 Melanchton, Philipp, 1997, s 23. 
88 Melanchton, Philipp, 1997, s 25. 
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David Bentley Hart argumenterar emot helvetet utifrån sociala aspekter. Människan kan endast bli 

frälst som individ om vi är individer, vilket inte är sant. Människan blir till i relation med andra 

människor och andra själars lidanden står i relation till våra själars lidanden.89 Bentley Hart skriver 

att varje person är en kropp som är en del av mänsklighetens kropp, som existerar i sin sanna form 

endast i Kristi kropp. Antingen behöver alla personer bli räddade, eller ingen alls.90 Det finns också 

andra som argumenterar utifrån sociala aspekter: att de frälsta inte kan vara lyckliga om det finns 

fördömda. Friedrich Schleiermacher menar att kunskap om de fördömda skulle underminera lyckan 

för de frälsta, därför är evig fördömelse inkompatibel.91 Thomas Talbott resonerar att om det finns 

både himmel och helvete så skulle de frälsta bry sig om de fördömda. Alla som är förändrade av 

Guds kärlek skulle älska alla människor och bry sig om deras frälsning.92  

 

Det är inte bara från kristet håll som helvetesläran har kritiserats. Ett av de skarpaste inläggen i 

svensk debatt om helvetet kommer från ateistiskt håll, från Ingemar Hedenius och hans bok 

Helvetesläran. Hedenius menar att helvetesläran och dess implikationer är både fasansfulla och 

djupt omoraliska. Det han vänder sig emot är bland annat tron att de frälsta efter döden får skåda de 

fördömda, vilket Hedenius visar är en tanke hos teologer som Tertullianus, Thomas av Aquino och 

Jonathan Edwards.93 Augustinus lär ut att de frälsta känner till de fördömdas öde, men att de inte 

kan se de fördömda eftersom det enligt bibeln är mörkt i helvetet.94 Hedenius frågar sig hur de 

frälsta kan leva i salighet utan att ha medlidande över den eviga plågan som de känner till. De 

verkar inte ha någon empati alls över de fördömdas öde. Annan kritik från Hedenius är att 

helvetesläran innebär en slags löneetik, där människan ska vara god för att få lön i himlen och 

undvika helvetet i stället för att vara goda för godhetens skull. Hedenius anser också att det är svårt 

att veta vad det är som människan ska göra för att undvika helvetet då kristna ledare menar att vi 

själva inte kan veta vad det är som för människor till helvetet, utan att det är Gud som dömer. Det 

skapar en rädsla hos människor och det är orimligt att leva under ett så stort hot utan att helt och 

hållet veta vad vi ska göra för att undvika hotet.95 Precis som flera kristna kritiker mot helvetet, 

menar Hedenius att det saknas proportionalitet mellan brott och straff: i det här fallet handlar brottet 

om att inte vara kristen. 96 Hedenius menar vidare att en människa aldrig skulle kunna döma en 

annan människa på det sätt som Gud dömer på.97  

 

 
89 Hart Bentley David, 2019, s 144-149. 
90 Hart Bentley David, 2019, s 153-155. 
91 Walls Jerry, 2008, s 405-406. 
92 Walls Jerry, 2008, s 406. 
93 Hedenius Ingemar, 1972, s 47, 60. 
94 Hedenius Ingemar, 1972, s 68. 
95 Hedenius Ingemar, 1972, s 14–15. 
96 Hedenius Ingemar, 1972, s 107, 189. 
97 Hedenius Ingemar, 1972, s 186. 
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Om en människa inte kan döma så omänskligt, hur kan då Gud göra det? Guds godhet är inte 

särskilt stor i helvetesläran, menar Hedenius: 

 

 Guds godhet är, att inte alla utan bara de flesta blir fördömda, ty om inte Han sänt Jesus, så skulle Han ha dömt 

 alla, eller nästan alla, till att i evighet skrika i elden. Guds kärlek, barmhärtighet och nåd omfattar bara den som 

 Han har valt ut till saligheten.98 

 

Universalister verkar ofta bygga sin argumentation på förnuftsmässig och filosofisk grund. De 

hänvisar till moral, den kärleksfulla gudsbilden, att straffsatsen är orimlig och att Guds seger över 

ondskan inte är fullständig om helvetet existerar. Men det finns också universalister som explicit 

använder bibeln som kunskapskälla för att stötta sin argumentation. David Bentley Hart skriver i sin 

bok Heaven, Hell and Universal Salvation att många kristna tror att idén om ett evigt helvete 

dominerar den nytestamentliga förståelsen. Men den tanken existerar inte i Paulinska breven, eller 

heller i andra epistlar. Det finns några verser i evangelierna som används för att argumentera för den 

dubbla utgången och inte ens dessa är entydiga, menar Bentley Hart. Han skriver att det finns verser 

där  Jesus talar om en slutlig dom och använder metaforer för att beskriva de fördömda. Men många 

av dessa metaforer handlar om destruktion, om slutlig död, eller om att vissa inte får komma till 

bröllopsfesten. Väldigt få verser handlar om bestraffning efter döden, men även där beskrivs 

straffen oftast som tidsbegränsade. Det finns däremot ett anmärkningsvärt antal passager i Nya 

testamentet som antyder en slutlig frälsning för alla, inte minst i Paulus brev, menar Bentley Hart.99 

Han visar på drygt 20 bibeltexter som han menar företräder universalism, bland annat Rom 5:18-19, 

1 Kor 15:22, 1 Tim 2:3–6 och Joh 12:32.100 Sven Hillert skriver om biblisk universalism i Paulus 

brev i sin avhandling Limited and Universal Salvation. Hillert citerar Hans Küng som redan 1978 

menade att fler teologer började hitta universalistiska perspektiv på bibeln, bland annat utifrån 1 

Mosebok, Romarbrevet, Apostlagärningarna, Johannesprologen: att Gud är skapare och bevarare av 

alla människor, verkar överallt, har gjort förbund med alla (genom Noa), då följer enligt Nya 

testamentet att Gud vill frälsning för alla.101 Hillert menar att det är möjligt att hitta universalister 

som står på biblisk grund, men att det också är svårt att förneka att det finns exempel på dubbel 

utgång i bibeln.102 Hillert använder perspektiven dividing och uniting för att analysera universalism 

i Paulus brev och förtydligar att han inte vill skapa den enda tänkbara läsningen utan att han vill 

visa på att det också är möjligt att läsa bibeln på ett universalistiskt sätt.103 Några av episteltexterna 

antydde visserligen delande av mänskligheten, men ett vanligt återkommande tema var det 

 
98 Hedenius Ingemar, 1972, s 185. 
99  Bentley Hart David, 2019, s 93. 
100 Bentley Hart David, 2019, s 95-102. 
101 Hans Küng citerad i Hillert Sven, 1999, s 16. 
102 Hillert Sven, 1999, s 17. 
103 Hillert Sven, 1999, s 13. 
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förenande, vilket antyder universalism. Hillert har även sammanfattat avhandlingen i 

populärvetenskaplig version i skriften Frälsning för alla – en biblisk vision.104 

 

Sammantaget blir universalism lite svårt att renodla i relationen förnuft-uppenbarelse, eftersom de 

förnuftsmässiga argumenten bygger på en förståelse av hur Gud visar sig (uppenbarelse), men när 

vi ser de två polerna menar jag att tyngdvikten ligger åt det förnuftsbaserade snarare än 

uppenbarelsebaserade. Det finns också bibelbaserade argument som stöttar universalism. 

 

2.3. Inget händer efter döden 

En annan tanke som finns hos teologer är att livet här och nu är den enda existens som finns. Bland 

feministteologer förhåller sig en del skeptiska till tanken på en fortsatt individuell tillvaro efter 

jordelivet. Rosemary Radford Ruether lägger i sin bok Sexism and God-talk stor vikt vid livet här 

och nu, snarare än det som händer efter döden:  

 

It is not our calling to be concerned about the eternal meaning of our lives, and religion should not make this 

the focus of its message. Our responsibility is to use our temporal life span to create a just and good 

community for our generation and for our children.105 

 

Dorothee Soelle förnekar en fortsatt existens i boken The Mystery of Death. Hon skriver sin bok när 

hon själv är svårt sjuk och är på väg att dö, vilket gör boken särskilt nära de existentiella frågorna: 

 

 I believe in life after death, the life that continues after my individual death. I believe in the peace that will 

 perhaps exist someday when I am long dead; I believe in justice and in joy. I do not believe in a continued 

 individual existence, and I would not want to get into a situation of having to believe in one.106 

 

Denna tanke finns även hos Krister Stendahl, som utifrån bibelvetenskapen argumenterar att frågan 

om själens odödlighet är ointressant. Det är för egoistiskt att fokusera på egots överlevnad. 

Gudsriket är mycket större än individers fortsatta liv, menar han.107 

 

Fundamentalteologiska utgångspunkter för den här ståndpunkten kan delvis vara baserade på 

bibelbaserade argument och delvis på förnuftsmässig argumentation. Dels att livet här och nu är det 

viktiga, dels rättviseargument kring att en förskjutning till livet efter döden undergräver 

motiveringen att kämpa för rättvisa här och nu.  

 
104 http://svenhillert.se/fralsning.pdf [2022-03-23]. 
105 Radford Ruether Rosemary, 1983, s 258. 
106 Soelle Dorothee, 2007, s 117. 
107 Stendahl Krister 1987, s 227-230. 
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2.4. Sammanfattning 

I kapitlet har en bredd av uppfattningar presenteras: sådana som omfattar tro på att det finns ett 

helvete såväl som uppfattningar som omfattar tron på att det inte finns ett helvete. Det finns 

traditionella helvetessyner av ett evigt plågsamt helvete såväl som olika alternativa helvetessyner. 

Vidare finns det universalister som menar att det inte finns något helvete, och även teologer som 

menar att det inte händer något efter döden (eller att frågan om vad som händer efter döden är 

ointressant).  

 

Helvetestroende, universalister och de som är skeptiska om det finns ett liv efter döden visar sig 

ofta ha olika fundamentalteologiska utgångspunkter. Gällande begreppen förnuft och uppenbarelse, 

så använder alla de tre nyss nämnda hållningarna argument både från förnuft och uppenbarelse. 

För att positionera mellan förnuft och uppenbarelse, bygger de helvetestroende ofta på 

uppenbarelsebaserade argument kring bibel och kyrkans tradition. Det förekommer även filosofiska 

argument om att Gud respekterar vårt fria val och att det inte spelar någon roll hur människan lever 

sitt liv om alla ändå kommer till himlen. Universalisterna utgår huvudsakligen på förnuftsmässiga 

argument om moral, gudsbild, att straffsatsen är orimlig och att Guds seger över ondskan inte är 

fullständig om helvetet existerar. De som menar att det inte finns något efter döden motiverar det 

med olika argument, både bibliska och förnuftsargument.  

 

Det finns goda argument både för och emot helvetestro utifrån kristen teologi och tradition. Särskilt 

starka argument för tro på helvetet är, enligt min analys: 

• Att det har varit den dominerande åsikten genom kyrkohistorien, en majoritetsposition som 

grundar sig både i tradition och i bibelargument. Att en position är dominerande måste inte 

betyda att den är rätt, men utifrån ett kristet teologiskt perspektiv behöver man på något sätt 

förhålla sig till detta. 

• Att helvetestro tar hänsyn till möjligheten att individen kan välja bort Gud. Gud tvingar sig 

inte på den som inte vill. 

• Att helvetestro innebär en slutlig rättvisa efter döden. De som har fallit offer för hemska 

brott behöver inte återförenas med sina banemän. 

 

Särskilt starka argument mot tro på helvetet är, enligt min analys: 

• Att Guds seger över ondskan förblir begränsad om helvetet finns. Då kvarstår dualismen 

mellan gott och ont, mellan seger och förlust, mellan död och liv, även efter den yttersta 

domen. 

• Helvetestro innebär tanken på ett oändligt straff för synder som begås under ett ändligt 



 

 26 

jordeliv. 

• Resonemangen som bygger på människans sociala situation. Människan lever inte som 

isolerade öar, utan lever sina liv i relation till andra. Därmed påverkas människan av andras 

lidande. Om individer separeras från sina nära och kära vid döden blir inte himmelriket ett 

paradis, framför allt inte om de anhöriga plågas i evighet. 

• Att det finns bibelvetare som menar att universalism företräder i bibeln. Utifrån ett lutherskt 

perspektiv är det viktigt att universalism har biblisk förankring, med tanke på luthersk 

skriftbaserad fundamentalteologi 

 

Ett vanligt argument för helvetet är fri vilja, men i nästa kapitel kommer Luther och Melanchtons 

tankar att människan knappast har någon fri vilja att utvecklas. Framför allt gäller den begränsade 

fria viljan i människans relation till Gud. Nästa kapitel handlar om just den lutherska teologin: vad 

luthersk teologi lär om helvetet, vad som är denna teologis centrum och hur dess förhållande är till 

omtolkning. 
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3. LUTHERSK TEOLOGI 

3.1. Luthersk helvetessyn 

Martin Luther hörde till de teologer som trodde att helvetet existerar. Han var rädd för helvetet och 

helvetesrädslan var en viktig faktor i både tro och i hans egna liv. När Luther fann en nådig Gud tog 

det bort hans personliga rädsla från helvetet men inte tron på helvetet.108 De kristna behöver inte 

vara rädda för helvetet, menade Luther, men det finns fortsatt anledning för dem att frukta Guds 

vrede. Luther skriver i Lilla katekesen: ”Gud hotar att straffa alla som överträder dessa bud. Därför 

skall vi frukta hans vrede och inte handla mot dem. Gud lovar dock nåd och allt gott åt alla som 

håller sådana bud.”
109

 

 

Direkt efter att en individ dör separeras den odödliga själen från kroppen, menar Luther. Själen 

sover i väntan på den yttersta dagen då alla människor ska dömas.110 Den som döms till helvetet 

drabbas av ett evigt straff.111 Tidigare har framgått att bland andra Augustinus tänkte sig att de frälsta 

känner till de fördömdas öde. Så trodde även Martin Luther som menade att de frälsta skulle glädjas 

över att se att andra var i helvetets plågor, även släkt och vänner.112 

 

Även i de lutherska bekännelseskrifterna talas det entydigt för tron att helvetet existerar. I Den 

augsburgska bekännelsens 17e artikel, om Kristi återkomst till domen, står det så här: 

 

Vidare lära de, att Kristus skall återkomma på yttersta dagen för att hålla dom, och han skall uppväcka 

alla döda; de fromma och utvalda skall han giva evigt liv och evärdelig glädje, men de ogudaktiga 

människorna och djävlarna skall han fördöma till att pinas utan återvändo.113 

 

I Den augsburgska bekännelsens apologi står det att vid Kristi ankomst kommer de ogudaktiga 

dömas att med djävulen pinas utan ände.114 Enligt Konkordieformeln kommer inte frälsningen från 

helvetet genom att människan gör goda gärningar, utan genom tro. Genom Kristus kan troende 

komma till himmelriket och slipper undan helvetets plågor:  

 

Ty det är alldeles tillräckligt att veta, att Kristus verkligen nedstigit till dödsriket och omintetgjort dess makt 

över alla troende samt frälst dem från dödens och djävulens våld och från den eviga fördömelsen i helvetets 

svalg.115  

 
108 Schwarz Hans, 2000, s 400. 
109 Luther Martin, 2011, s 27. 
110 Lohse Bernhard, 2011, s 326. 
111 Schwarz Hans, 2000, s 401. 
112 Bentley Hart David, 2019, s 78. 
113 Den augsburgska bekännelsen, 1969, s 62. 
114 Den augsburgska bekännelsens apologi, 1969, s 237. 
115 Konkordieformeln, 1969, s 529. 
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Om Luther och de tidiglutherska teologerna ska placeras i ett fack bland helvetessynerna som 

presenterades i det förra kapitlet så hamnar de i positionen poena sensus: att helvetet är en evig, 

plågsam plats dit människor kan komma efter döden.  

 

Luther motiverade sin helvetestro med bibeln som källa. Luthers bibeltolkning ledde honom till att 

omformulera sin tidigare katolska tro där det fanns himmel, helvete och purgatorium. Luther såg 

endast grund i skriften för himmel och helvete, därför reviderades synen på purgatoriet.116 

 

3.2. Rättfärdiggörelse genom tro 

För att gå vidare i den lutherska teologin är den naturliga utgångspunkten givetvis reformatorn 

Martin Luther själv, men det finns också andra teologer inom den tidiglutherska rörelsen som har 

bidragit till den lutherska teologins utveckling. Bland de övriga tidiglutherska teologerna ligger 

tyngdpunkten i uppsatsen på Melanchton. Den lutherska reformationen behandlade en mängd frågor 

såväl inom pastoralpraxis som inom teologi. Här kommer fokus att ligga på vad som är själva 

centrum i den lutherska teologin, nämligen rättfärdiggörelseläran. Karin Johannesson skriver:  ”… 

det många uppfattar som centrum i Luthers teologi, nämligen tanken att människan rättfärdiggörs 

endast av nåd”.117  Alister McGrath menar att “Luther was particularly concerned with the doctrine 

of justification, which formed the central point of his religious thought”.118 Bernhard Lohse skriver: 

 

There is no doubt that the heart and soul of Luther’s Reformation theology is the article of justification. 

If his theology has its peculiarity not least in the fact that all its topics are intimately linked, so that 

ultimately none may be treated in isolation, then in a quite special way the doctrine of justification is 

decisive for all theological questions, for opening as well as carrying on their discussion.119 

 

Luther hade genom livet känt sig otillräcklig inför Gud. Vad han än gjorde upplevde han inte att det 

räckte till i gudsrelationen. I sin läsning av Romarbrevet fann Luther det han upplevde var ett svar 

på sina teologiska grubblerier kring hur människan kan finna en nådig Gud. Luthers teologi 

formulerades ungefär så här: människan är skadad genom syndafallet och saknar möjlighet att 

vända sig till Gud. Därför är det Gud som förklarar människan rättfärdig genom att frikänna henne 

från syndens skuld. Människan blir rättfärdiggjord för Kristi skull. När människan är rättfärdiggjord 

så kommer goda handlingar som en konsekvens av detta. Samtidigt upphör människorna aldrig att 

vara syndare, utan förblir ”simul iustus et peccator”, syndare och rättfärdig på samma gång.  

 

 
116 Marshall Peter, 2010, s 89-90. 
117 Johannesson Karin, 2014, s 10. 
118 McGrath Alister, 2007, s 46. 
119 Lohse Bernhard, 2011, s 258. 
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För Luther var rättfärdiggörelse dels att förklaras rättfärdig inför Gud, dels de händelser som sker 

när människan förändras och förnyas inför Gud, den så kallade helgelsen.120 Melanchton hade 

delvis en annan syn på rättfärdiggörelsen. Han tänkte enbart utifrån juridiska termer, så 

kallad ”forensisk rättfärdiggörelse”. Rättfärdiggörelse handlar enligt Melanchton om att en 

människa förklaras rättfärdig inför den himmelska domstolen.121 Melanchtons rättfärdiggörelse har 

alltså inget att göra med helgelseprocessen. 

 

Den lutherska rättfärdiggörelseläran har med eskatologi att göra. Människan tar emot 

rättfärdiggörelsen här och nu, i det jordliga livet, men rättfärdiggörelsen fullkomnas vid den yttersta 

domen. Lohse skriver ”…Luther’s attitude toward death and judgement is the touchstone for the 

truth and authenticity of everything said or written”.122 Luther var inte intresserad av 

rättfärdiggörelse utifrån individuella psykologiska perspektiv eller som något som har med det 

jordiska att göra. Som exempelvis att rättfärdiggörelse är att människan befrias från destruktiva 

strukturer, ensamhet eller upplevd meningslöshet. Det som spelade roll var individens status inför 

Gud vid den yttersta domen.123 På något sätt behöver rättfärdiggörelsen anknyta till hotet som finns 

att något negativt kan hända efter döden. De tidiglutherska teologerna tolkade hotet som ett 

straffande helvete. Utifrån Barbours metod tänker jag att exakt vilken typ av helvete som hotar efter 

döden inte är det viktigaste. Poängen är att om inte Gud rättfärdiggör människan så kommer det inte 

att sluta väl. En luthersk rättfärdiggörelselära som saknar ett hot av vad som kan hända efter döden 

blir ett tomt koncept då det inte finns något att rättfärdiggöras från. Den sammanhållna lutherska 

teologin skulle kunna se ungefär likadan ut om man tänker sig helvetet som poena damni, 

annihilation eller villkorad odödlighet. Då finns det något efter döden som hotar människan och 

som Gud kan rädda från, genom rättfärdiggörelse. Ett tidsbestämt helvete är inte lika lätt att förena 

med luthersk rättfärdiggörelselära, om man tänker sig att människan automatiskt kommer till 

himlen efter en tid i purgatoriet. Då behövs inte Guds ingripande räddningsakt. I luthersk teologi är 

det viktigt att människan är helt beroende av Gud för att bli räddad till det eviga livet. 

 

För att få del av rättfärdiggörelsen och undvika domen så förutsätts någon form av respons från 

människan till Gud. Ekstrand beskriver det som att i rättfärdiggörelsen sker ett tilltal som också 

kallar människan att svara på tilltalet.124 Gassman och Hendrix uttrycker att tron är gensvaret på 

andens verk. Tron är förhållningssättet att ha tillit till löftet om Kristi nåd: att lita på att vi är förlåtna 

 
120 Lohse Bernhard, 2011, s 60. 
121 Lohse Bernhard, 2011, s 262. 
122 Lohse Bernhard, 2011, s 325. 
123 Lohse Bernhard, 2011, s 259. 
124 Ekstrand Thomas, 2020, s 330. 
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och att vi inte själva kan förtjäna Guds rättfärdighet.125 Tro handlar i luthersk teologi just om tilliten 

till Kristus, snarare än intellektuellt försanthållande. Birgit Stolt beskriver Luthers syn på tro 

som ”affektladdad tillit till Guds barmhärtighet.”126 Hon skriver att tro måste ha med hjärtat att 

göra.127 Den augsburgska bekännelsens apologi beskriver den tro som rättfärdiggör som inte endast 

en historisk kunskap, utan som en övertygelse om sanningen av Guds löfte. Den består i att med 

viljan mottaga Guds erbjudna löfte om syndaförlåtelse och rättfärdiggörelse.128 Däremot är det inte 

fullt så enkelt kring människans gensvar till Gud. En viktig beståndsdel i den lutherska 

rättfärdiggörelseläran är att det är Gud själv som handlar, inte människan. Som en konsekvens av 

denna grundsyn utvecklades en teori kring predestination. Eftersom människan inte kan påverka sitt 

gudsförhållande så är det Gud själv som har utvalt vilka som ska få del av tron. Varken hos Luther 

eller Melanchton har människan en fri vilja i avseendet att hon själv kan vända sig till Gud, därför 

är rättfärdiggörelsen helt beroende av Guds nåd.129 Som det står i Den augsburgska bekännelsen: 

 

Vidare lära de, att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller 

egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron, när de tro, att de upptagas 

i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull.130 

 

Konkordieformeln uttrycker att ”Vi förkasta också den grova pelagianska villfarelsen, som innebär 

att människan av egen kraft utan den helige Andes nåd kan omvända sig till Gud…”. Senare på samma 

sida förkastas även vad som beskrivs som en ”semipelagiansk villfarelse”: att människan av egen 

kraft kan göra början till sin omvändelse.131 Predestinationen står som en garant för att frälsningen 

inte har att göra med människans prestation, det är bara Gud som avgör om en människa säger ja eller 

nej till Gud.132 En fråga är naturligtvis varför Gud inte räddar alla. I Konkordieformeln står att Guds 

förutbestämmande gäller både de goda och de onda, men att Gud inte är orsak till det onda. 

Predestinationen gäller bara ”Guds goda och i hans nåd inneslutna barn”.133 Luther förklarar varför 

vissa inte blir rättfärdiggjorda med att det är en fråga som inte har uppenbarats, det hör till den 

fördolde guden.134  

 

Hos Luther är människan helt passiv i rättfärdiggörelsen, men det finns också andra perspektiv 

inom den tidiglutherska rörelsen. Karin Johannesson beskriver hur det i Konkordieformeln framgår 

 
125 Gassman Günter & Hendrix Scott, 2017, s 126. 
126 Stolt Birgit, 2004, s 117. 
127 Stolt Birgit, 2004, s 114. 
128 Den augsburgska bekännelsens apologi, 1969, s 111. 
129 Ekstrand Thomas, 2020, s 125. 
130 Den augsburgska bekännelsen, 1969, s 58. 
131 Konkordieformeln, 1969, s 506. 
132 Johannesson Karin, 2014, s 51. 
133 Konkordieformeln, 1969, s 532. 
134 Hägglund Bengt, 2003, s 210–211. 
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att människan visserligen inte kan frälsa sig, men att hon inte heller är helt passiv. Människan har en 

möjlighet att hålla sig utom hörhåll från evangeliet och sätta ett hinder för frälsningen.135 

Melanchton i Loci Communes 1521 menar att allt sker efter Guds förutbestämmelse och att viljan 

inte är fri. Det sker en förskjutning hos Melanchton: för den senare Melanchton har viljan en viss 

frihet. Människan kan inte påverka sina affekter eller sitt hjärta. Först när Guds Ande intar 

människan kan hjärtat förändras. Men det sker samtidigt under viljans medvetande, människan kan 

följa eller avvisa Guds kallelse. Hos den senare Melanchton sker omvändelsen genom Guds ord, 

Ande och vår vilja.136 Ett skäl till att Melanchton radikalt omtolkar predestinationen är att om Gud 

bestämmer de ondas förtappelse så framstår Gud som det ondas orsak. Orsaken till fördömelse finns 

hos människan och beror på att hon har avvisat Guds kallelse, enligt Melanchton.137 Jag kommer 

inte att gå djupare in i predestinationen eller välja mellan Luthers och Melanchtons 

predestinationslära, utan nöjer mig med att kommentera att det fanns skillnader även mellan de 

tidiga reformatorerna. Poängen med den lutherska synen på predestination är att det är Gud som 

utväljer människan till evigt liv, det kan inte människan själv göra. Det finns olika tankar kring hur 

delaktig människan är. Den fria viljans roll i rättfärdiggörelsen är obefintlig hos Luther och mycket 

svag hos Melanchton. 

 

Det finns två olika begrepp att förhålla sig till här. Det fria valet, vilket är ett vanligt argument för 

de som tror att helvetet finns, kontra predestinationen. Rättfärdiggörelsen förutsätter att människan 

ger sitt gensvar genom tro samtidigt som människan inte har förmåga att själv vända sig till Gud. 

Thomas Ekstrand resonerar i sin artikel ”Tradition och fri vilja” kring helvetet och fri vilja: om man 

antar att människor i allt väsentligt har en fri vilja att antingen ingå en positiv relation med Gud 

eller att vara likgiltig eller aktivt fientlig mot Gud, vilka konsekvenser ska då en människas fria val 

få?138 Samtidigt är det svårt att resonera kring genuin fri vilja i en luthersk kontext. Både Luther och 

Melanchton förhöll sig starkt skeptiska till om människan har en fri vilja i relation till Gud. Om 

människan inte har en fri vilja och inte kan vända sig till Gud utan det är Gud som skänker tron och 

tilliten så ligger beslutet om vilka som ska rättfärdiggöras ytterst hos Gud själv. 

 

Sammanfattningsvis är rättfärdiggörelse något av det mest centrala i luthersk teologi. Människan 

blir räddad från synd, död och helvete till det eviga livet. Det är möjligt att tänka sig helvetet utifrån 

alternativ helvetessyn, tanken på att något negativt kan hända efter döden är en viktig komponent 

för att kunna förstå rättfärdiggörelseläran utifrån ett lutherskt perspektiv. Rättfärdiggörelsen spelar 

 
135 Johannesson Karin, 2014, s 33. 
136 Hägglund Bengt, 2003, s 227–228. 
137 Hägglund Bengt, 2003, s 229. 
138 Ekstrand Thomas, 2020, s 131. 
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framför allt roll vid den yttersta domen, men redan här på jorden får rättfärdiggörelsen 

konsekvenser då den innebär ett frikännande och en reparation av en trasig gudsrelation. Initiativet 

ligger hos Gud själv, människan kan inte göra något för att rättfärdiggöras. Det är Gud själv som har 

utvalt de troende genom predestination. Människan kan inte tro själv utan även tron är en Guds 

gåva. Däremot förutsätts någon form av gensvar genom tro, vilket också kan benämnas tillit till Gud 

och Guds löften.  

 

3.3. Luthersk fundamentalteologi 

I avsnittet om luthersk helvetessyn framgick att Luther motiverade sin helvetestro med bibeln som 

källa. För de tidiglutherska teologerna var den stora fundamentalteologiska källan bibelns 

auktoritet, det gällde all teologi såväl som kyrkliga bruk. Bengt Hägglund beskriver Luther 

som ”Ordets teolog”, men menar att Luther inte har en lagisk läsning av bibeln. Bibeln förstås med 

tron och Kristus i centrum. Evangelium skulle vara avgörande för läsning och tolkning.139 I den 

dåtida katolska kyrkan betonades auktoriteten i kyrkomöten, koncilier och kyrkans tradition vid 

sidan om bibeln. Andra som debatterade mot Luther hänvisade till dessa auktoriteter: skriften 

behöver tolkas av läromästare eftersom kyrkan och bibeln inte kan spelas ut mot varandra. Luther 

förklarade att det avgörande inte är läromästare, utan att bibeln läses i tro.140 Utifrån de två 

perspektiven förnuft-uppenbarelse så menar jag att Luther kan placeras i den uppenbarelsebaserade 

fundamentalteologin. Samtidigt var han inte en förnuftsmotståndare utan delade bland annat 

Augustinus och Thomas av Aquinos förståelse av att förnuftet spelar roll i kunskapsprocessen.141 

 

3.4. Reformation pågår 

Martin Luther var en reformator och förändrade själv bruk och traditioner från den katolska kyrkan. 

I hans kyrkorörelse fick präster gifta sig, bibeln översattes till lokala språk, sakramentssynen 

förändrades, gudstjänstlivet formades om, för att nämna några exempel. Det är uppenbart att 

lutherska kyrkor har fortsatt att förnya och förändra trosinnehållet inom ramen för kyrkosamfunden. 

Allt som Luther har skrivit och sagt är inte omistligt eller oförhandlingsbart. Som exempel kan 

nämnas Luthers syn på ämbetet och kvinnors prästvigning. Ämbetet finns för att ordet ska predikas 

och är därmed centralt. Prästämbetet är nödvändigt, men vilka som ska prästvigas är en perifer 

fråga. För Luther var det inte tänkbart att kvinnor kunde vigas till prästämbetet, men det har skett en 

omtolkning av dessa uttalanden och idag finns det många kvinnliga lutherska präster. 

 

 

 
139 Hägglund Bengt, 2003, s 195, 197. 
140 Lohse Bernhard, 2011, s 188. 
141 Namli Elena, 2007, s 83.   
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Eva-Lotta Grantén har arbetat med temat om vad som är luthersk teologi och hur det kan omtolkas. 

Hon skriver att bibelvetenskapen har förändrat vår förståelse av centrala texter. Vår världsbild, våra 

kunskaper om människor är annorlunda än på medeltiden och vi lever inte i ett enhetligt kristet 

sammanhang.142 Ett exempel på hur bibelvetenskapen har lett till nya tolkningar av bibeltexter är 

Sven Hillerts avhandling om biblisk universalism, vilken tidigare är nämnd i uppsatsen. Det är inte 

en så överraskande eller radikal synpunkt att teologi är möjlig att omtolka. Däremot är frågan vad 

som går att tolka om och på vilket sätt som det går att tolka om under förutsättning att den 

nytolkade teologin ska kunna anses stå kvar i samma teologiska tradition. En hjälp i att orientera oss 

kring omtolkning finns i Thomas Ekstrands artikel ”The Construction of Lutheran Identity in the 

Church of Sweden”. Där skiljer Ekstrand mellan begreppen konfessionell tradition och semper 

reformanda, den ständiga reformationen. Konfessionell tradition innebär att det måste finnas 

koppling till de centrala teologiska övertygelserna som fanns på 1500-talet. Enligt semper 

reformanda innebär att vara evangelisk-luthersk kyrka att kyrkan ska leva i konstant reformation. 

Detta enligt den protestantiska reformationsprincipen som demonstreras av reformatorernas mod att 

utmana den tidens auktoriteter.143 Ekstrand visar att det finns problem med båda två positioner. 

Traditionstypen riskerar att lyfta fram vissa spår ensidigt och ge intrycket att Luthers teologi enbart 

går ut på att förklara rättfärdighet genom tro. Semper reformanda riskerar att använda Luther för att 

argumentera för en kyrka som är redo för att reformeras för att passa in i samtida kultur. Även 

semper reformanda behöver på något sätt anknyta till traditionen, annars kan man mena väldigt 

mycket med att nyreformera sig själv, menar Ekstrand.144 När det gäller dessa två ytterligheter som 

står i kontrast till varandra så väljer jag att utgå från den konfessionella traditionen. Jag tycker att 

den positionen är fruktbar för att driva uppsatsens tema vidare och menar likt Ekstrand att det 

behöver finnas tydliga kopplingar tillbaka till den lutherska traditionens rötter för att det ska vara 

meningsfullt för att beskriva en position som luthersk. I det här fallet innebär det ett starkt samband 

till Martin Luther och den därifrån utvecklade teologin för att bibehålla en luthersk identitet. Om 

man hårdrar semper reformanda riskerar det att urholka traditionens rötter. Om allt kan omtolkas 

och reformeras utan att kontinuiteten finns riskerar teologin att kopplas bort från sitt sammanhang 

och sin tradition. Thomas Ekstrand uttrycker i artikeln ”Rättfärdiggörelsen” vad som kan anses vara 

en sammanfattning av konfessionell tradition: 

 

En trostolkning är autentiskt luthersk om och endast om några av dess centrala föreställningar anknyter till 

föreställningar som kan beläggas som centrala föreställningar i trostolkningen hos åtminstone någon av den 

lutherska reformationens förgrundsgestalter.145 

 
142 Grantén Eva-Lotta, 2013, s 15. 
143 Ekstrand Thomas, 2012, s 256. 
144 Ekstrand Thomas, 2012, s 261. 
145 Ekstrand Thomas, 2017, s 324 
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Citatet belyser konfessionell tradition på ett sätt som är bra att ha med inför den kommande 

analysen. Luthersk teologi kan förändras så länge som den relaterar till det som är centralt i den 

tidiglutherska teologin. Detta passar väl in i Barbours modell där utgångspunkten är vilka värden 

som är centrala. Rättfärdiggörelse genom tro är onekligen något som behöver finnas med för att 

teologin ska anses vara luthersk. Om luthersk teologi ska omtolkas ska den förhålla sig till 

kärnvärdet. Frågan är hur helvetet relaterar till rättfärdiggörelse genom tro och om universalism är 

kompatibel med luthersk identitet? Det är frågor som kommer att behandlas vidare i diskussionen. 
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4. DISKUSSION 

4.1. Var är vi nu? 

Inför den avslutande diskussionen är det viktigt att förtydliga vilka resultat som hittills har uppnåtts. 

• Det finns teologer som bekänner att helvetet finns och teologer som förnekar tro på helvetet. 

Bland de som tror på helvetet finns det olika tankar kring vad detta skulle vara för typ av 

tillstånd. Några menar att helvetet är evigt och plågsamt, andra tänker sig bland annat att 

helvetet innebär att själen slutligt förintas/utslocknar. 

• De som tror på helvetet bygger framför allt sina resonemang på uppenbarelsebaserade 

argument, medan universalisterna ofta utgår från förnuftsbaserade argument. Det finns också 

det motsatta: helvetestroende som argumenterar utifrån förnuft och universalister som utgår 

från uppenbarelse. 

• Martin Luther och den tidiglutherska rörelsen var tydliga bekännare av helvetet. Den typ av 

helvete som de trodde på är en plågsam och evig plats som väntar somliga efter döden. 

• Centrum i luthersk teologi är rättfärdiggörelse genom tro. Rättfärdiggörelsen i en luthersk 

förståelse har att göra med det som händer efter döden och förutsättningen är att det finns ett 

yttersta hot. 

• Den fria viljan finns med som ett argument till varför människan kan komma till helvetet, att 

Gud respekterar det fria valet. Samtidigt är predestination en viktig komponent i den 

lutherska teologin. Predestination är tanken på att det är Gud som väljer ut vilka det är som 

ska komma till himlen efter döden. 

• Luthersk teologi fortsätter att omformuleras. Frågan är på vilket sätt som omformulering kan 

se utan att det blir en annan form av teologi. Det finns, som jag har visat, goda skäl att 

luthersk identitet ska anknyta till konfessionell tradition. Det vill säga att dagens lutherska 

teologi behöver ha tydliga beröringspunkter med den lutherska reformationens teologi. Det 

gäller framför allt i frågan om rättfärdiggörelse genom tro. 

 

Utifrån de ovan nämnda punkterna blir frågan om det är möjligt att omfatta en universalistisk 

hållning som lutheran. Om det är möjligt, vad blir i så fall priset för detta? Det är frågeställningar 

som ska utvecklas i diskussionsdelen. 

 

4.2 Barbours metod –centrala teologiska teman 

Utifrån tidigare resonemang kan konstateras att teologi kan omtolkas. Tradition och teologi står i 

förändring. Samtidigt utgår jag i uppsatsen från att det behöver finnas konfessionell kontinuitet 

tillbaka till Luther gällande centralpunkter för att teologin fortfarande ska rymmas inom luthersk 

identitet. Allt behöver inte vara oförändrat i teologin men frågan är vad som kan omtolkas inom 
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ramen för en tradition. I analysen använder jag mig därför av Barbours metod. I användandet av 

denna metod är utgångspunkten vad som kan vara centrala teologiska teman i luthersk teologi. De 

skäl som behövs för att revidera centrala teologiska teman är starkare än skälen som behövs för att 

ändra perifera teologiska teman. Om en centralpunkt ändras spelar det roll för andra teologiska 

teman. Sådant som är perifert och inte påverkar resten av tron är lättare att förhålla sig fritt till. I 

fallet Luther kan konstateras att hans syn på kvinnors vigning till prästämbetet hör till det som är 

möjligt att omtolka utan att det påverkar helheten i den lutherska teologin. Kärnfrågan nu är om 

helvetet hör till ett centralt idéinnehåll i luthersk teologi. 

 

Det allra mest centrala hos Luther är rättfärdiggörelsen genom tro. Den lutherska 

rättfärdiggörelseläran kan knappast tas bort i en luthersk teologi utan att det påverkar resten av 

teologin alltför mycket. Då blir det en annan form av teologi. Rättfärdiggörelseläran går ut på att 

människan inte har förmåga att påverka sin egen relation till Gud utan att det är Gud som skänker 

tro till människan, som hon tar emot som en gåva. Luther och Melanchton tänkte olika kring 

rättfärdiggörelsens vidare process (helgelsen), men även kring predestination och om människans 

möjlighet att medverka i rättfärdiggörelseprocessen. Men Luther och Melanchton var samstämmiga 

om att det är hos Gud som initiativet ligger och inte hos människan. 

 

Det framgick i kapitel 3 att luthersk rättfärdiggörelselära har att göra med den yttersta domen och 

att människan räddas från något till något. Den rörelsen är central i förståelsen av 

rättfärdiggörelseläran. Om rörelsen försvinner blir rättfärdiggörelsen ett tomt koncept: människan 

kan inte rättfärdiggöras i största allmänhet, utan hon gör det i en resa från något till något. I det 

lutherska tankesystemet rättfärdiggörs människan från synd, förtappelse, evig död och helvete till 

frälsning, evigt liv och himmelriket. Ett alternativ skulle kunna vara tanken att människan 

rättfärdiggörs från inkrökthet i sig själv, från onda strukturer, från meningslöshet, från ensamhet, 

från orättvisor eller annat som främst har med livet här och nu att göra. Men en sådan förståelse 

menar jag rör sig allt för långt bort från den lutherska förståelsen som har att göra med tillvaron 

efter döden, domen och ett eventuellt helvete. Rättfärdiggörelsen kan ha med det jordiska att göra: 

att människan rättfärdiggörs från de nyss nämnda destruktiva strukturerna, men det är sekundära 

teman. Om det är den enda förståelsen av rättfärdiggörelsen så menar jag att det blir en uppfattning 

som kommer för långt från den lutherska konfessionella traditionen.  

 

För förståelse av rättfärdiggörelsen behövs något negativt som kan hända efter döden, som 

människan blir räddad från. Men jag menar att det kan vara omförhandlingsbart vad detta negativa 

kan vara. Det hör till perifera teologiska teman, enligt Barbours metod. Det skulle kunna vara 

annihilation eller villkorad odödlighet som människan rättfärdiggörs från. Poängen är att det ska 
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finnas något hot mot människan efter den yttersta domen.  

 

Jag tänker så här kring teologisk omförhandling: rättfärdiggörelsen genom tro förefaller vara 

oförhandlingsbar, då det är den mest centrala delen i luthersk teologi. Om man tar bort eller 

förhandlar om rättfärdiggörelsen genom tro så blir det en annan form av teologi. Den behöver 

varken bli bättre eller sämre, men om en luthersk identitet ska bibehållas behöver övrig teologi 

kunna relatera till rättfärdiggörelse genom tro. Helvetestro relaterar till det centrala lutherska 

teologiska temat rättfärdiggörelse genom tro. Syndaren rättfärdiggörs från död och helvete till det 

eviga livet, därmed är helvetet inte självt en centralpunkt men det relaterar till sådant som är 

centralt, rättfärdiggörelseläran. 

 

Luther menade att helvetet otvivelaktigt är grundad i bibelns ord och därför icke-

omförhandlingsbar. Modern bibelforskning har däremot visat att det finns skäl att tänka att bibeln 

inte har en entydig version av vad som händer efter döden, utan att det finns flera sätt att läsa och 

tolka bibeltexterna som handlar om den yttersta domen och helvetet på. I kapitel 3.4 nämndes att 

Eva-Lotta Grantén menar att bibelvetenskapen har förändrat vår förståelse av centrala texter, vår 

världsbild och våra kunskaper om människor.146 Både Sven Hillert och David Bentley Hart visar på 

att det finns flera sätt att läsa bibeln på, kopplat till frågan om vad som händer efter döden. Om det 

finns flera möjliga bibelläsningar, kan det vara ett skäl att mena att det inte finns en enda slutlig 

biblisk förklaring kring vad som händer efter döden.  

 

Om en lutheran ska vara universalist, så kräver det att hela mänskligheten blir räddad från det 

negativa som kan hända efter döden. Hur går då rättfärdiggörelsen till? Enligt luthersk förståelse 

skänker Gud tron till de människor som är utvalda. Rättfärdiggörelsen är en gåva och människan 

kan inte göra något för att förtjäna den. Tron är människans gensvar. Om rättfärdiggörelsen relaterar 

till människans fria vilja, så förutsätts att alla människor kommer att välja Guds väg och ge ett 

positivt gensvar. Uppenbarligen väljer inte alla människor trons väg, så fri vilja och universalism 

verkar svårt att kombinera om tro ska uppfattas på samma sätt som Luther gjorde det. Alternativet 

är en enkel predestination där Gud har utvalt alla människor. På så vis får alla människor del av 

rättfärdiggörelsen och blir räddade från helvetet, oavsett vilken typ av helvete som gäller. 

Predestination framträder i större utsträckning i lutherska bekännelseskrifter än det fria valet. De 

lutherska reformatorerna förhöll sig skeptiska till tanken på ett fritt val, då de menade att människan 

saknar förmåga att själv vända sig till Gud. Men reformatorerna menade inte att predestination hade 

med universalism att göra. Predestination innebär för reformatorerna att Gud har utvalt vissa till 

 
146 Grantén Eva-Lotta, 2013, s 15. 
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himlen, inte alla. Gud väljer inte ut några till fördömelse, det är människan själv som gör, alternativt 

att det har med den fördolde guden att göra. 

 

Det är rimligt att inom den lutherska traditionen förhålla sig till predestination, oavsett om man hör 

till de som tror på helvetet eller är universalist. Predestination överensstämmer med den lutherska 

tanken att det är Gud som utväljer människan snarare än att det är människan som väljer Gud. 

Beslutet om vem som ska rättfärdiggöras ligger hos Gud då människans förmåga att själv relatera 

till Gud är begränsad. Lutherska universalister hamnar då i en position av predestination där Gud 

utväljer samtliga människor till himlen i stället för bara somliga. Lutheraner som tror på en dubbel 

utgång förhåller sig då till en predestination där Gud utväljer somliga. Det uppstår problem oavsett 

vilken position man väljer. För universalisten blir problemet förknippat med människans gensvar: 

att människan på något sätt bör kunna välja bort att tillbringa evigheten hos Gud, om hon inte vill 

det. I den lutherska teologin ingår att människan på något sätt ska kunna ge ett svar till Gud genom 

troshandlingen. För den som tror på helvetet blir problemet varför Gud inte väljer att skänka tro till 

alla och på så vis rädda hela mänskligheten. Om Gud vill att alla människor ska räddas så bör Gud 

också kunna ordna det på något sätt. 

 

Kostnaden för tron att Gud predestinerar samtliga till himlen är för det första det fria valet. Om alla 

predestineras till salighet så finns inte längre möjligheten att ställa sig utanför nåden. Om man 

tänker sig rättfärdiggörelse som upprättande av en gudsrelation så förutsätter helande av relationer 

att båda parter vill försonas. Alternativet är att tänka sig att helandet av gudsrelationen fungerar på 

ett annat sätt än hur mellanmänskliga relationer helas. För det andra är kostnaden den lutherska 

förståelsen av vad tro är: människans gensvar till Gud. Tro behöver vara något annorlunda än det 

aktiva bejakandet av tilliten till Kristus, eftersom alla människor inte omfattar denna typ av tro. En 

lösning skulle kunna vara att tänka sig att exakt vad denna tro är, det är inte upp till människor att 

bedöma. Inte heller vilken form av tro som är tillräcklig för att människan ska rättfärdiggöras, utan 

att det är något som ligger i Guds hand. Eftersom tron då är en Guds gåva till varje människa så kan 

inte vi som människor bedöma hur denna gåva kan se ut när den ges till någon annan än oss själva. 

Vi kan bara erfara tron hos oss själva. Tron är en nådegåva och vi kan inte veta hur den ser ut. Tron 

är en del av predestinationen och därför en del av den fördolde gudens verksamhet. 

 

Utifrån utgångspunkten att bibehålla en luthersk konfessionell tradition, att relatera till 

rättfärdiggörelse genom tro och att se om universalism kan vara en lösning inom den lutherska 

traditionen, så vill jag undersöka möjliga alternativ och se vad kostnaden och förtjänsterna kan vara 

för dessa. 
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4.3. Lutherska helvetessyner 

Det finns flera möjligheter att tänka kring vad som händer efter döden utifrån en luthersk identitet. 

Det här är alternativen som framträder. 

 

Oförändrad luthersk helvetessyn 

Det första alternativet är att inte modifiera något, utan att helt enkelt ha kvar den lutherska 

helvetesläran oförändrad, såsom den framträder i bland annat Den augsburgska bekännelsen. En 

sådan helveteslära kan se ut så här: på den yttersta dagen väcks alla människor upp från gravens 

vila. Människorna döms och skiljs åt. De som Gud har valt att rättfärdiggöra får evigt liv och får 

tillbringa evigheten hos Gud. De som inte är rättfärdiggjorda straffas med evig pina. På något sätt 

ger människorna sitt gensvar till Gud genom tro, men människans förmåga att vända sig till Gud på 

egen hand är starkt begränsad. Räddningsakten ligger i Guds hand. Det blir en oförändrad 

tidigluthersk teologi. Helvetesläran överensstämmer med Kvanvigs fyra tester om helvetet: helvetet 

är ett straff, det är omöjligt att fly därifrån, några kommer att bli dömda till helvetet och det är en 

evig tillvaro av medveten närvaro. 

  

Alternativ helvetessyn: annihilation eller villkorad odödlighet 

Det andra alternativet är att införa någon form av alternativ helvetessyn, där människan kan räddas 

från ”helvetet” av Gud genom rättfärdiggörelsen. Helvetets beskaffenhet ser annorlunda ut än det 

nyss nämnda plågsamma helvetet. Här går det att tänka sig helvetet som annihilation eller villkorad 

odödlighet. Helvetet är här inte förknippat med det eviga plågande helvetet enligt Kvanvigs teser. I 

dessa alternativa helvetessyner kommer det in en eskatologisk dimension och en rörelse i 

rättfärdiggörelsen: Gud räddar människor från den eviga döden till det eviga livet. De som inte 

kommer till himlen upphör att existera efter döden. 

 

Universalism 

En universalistisk förståelse skulle kunna se ut så här: människan har bristfälliga relationer med 

varandra, med skapelsen och med Gud. Hon är en syndare som inte själv kan förtjäna att tillbringa 

evigheten med Gud. Efter döden väntar en plågsam tillvaro, eftersom människan inte är i närheten 

av Guds nåd och kärlek. Alternativt väntar annihilation eller evig död efter jordelivets slut. Gud vill 

inte fördömelse och sänder därför Jesus, för att rädda människan. För Kristi skull väljer Gud att 

rättfärdiggöra människan och att laga den trasiga relationen, exakt hur är okänt för människorna. 

Gud har valt att uppenbara sig som kärlek och offrar sig för människan. Därför utväljer Gud alla till 

salighet. Det är hos Gud som valet ligger att rädda alla, inte hos människan. 
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Inget händer efter döden 

I denna position finns den kollektivism som framträder bland annat hos feministteologer och 

Stendahl: frälsningen berör kollektivet och livet här och nu. Det intressanta är inte vad som kommer 

att hända mig som individ efter döden, utan det är livet på jorden och att Gud räddar oss från 

orättvisa strukturer, från inkrökthet i oss själva och är med i kampen för rättvisa. Här finns en 

rörelse i rättfärdiggörelsen, där människan rättfärdiggörs från något hotfullt till något positivt. 

Problemet, givet en luthersk förståelse, är att rättfärdiggörelsen endast handlar om livet här och nu. 

 

4.4. Förtjänster och problematik med de olika helvetessynerna 

Det har nyss framkommit fyra möjliga lutherska helvetessyner. Nästa steg är att se vilka för- och 

nackdelar som de olika positionerna kan innebära. 

 

Oförändrad luthersk helvetessyn 

Detta är den position som framträder i lutherska bekännelseskrifter och som således kan anses vara 

normerande inom en luthersk identitet. Problematik som finns är uppenbar utifrån helveteskritiken i 

kapitel 2.2, till exempel kring Guds barmhärtighet, etiska perspektiv, om hur de saliga relaterar till 

de fördömda. En problematik ligger även i varför Gud inte skulle utvälja samtliga till tro, 

rättfärdiggörelse och salighet. 

 

Alternativ helvetessyn-annihilation eller villkorad odödlighet  

I Den augsburgska bekännelsen står att de förbannade vederdöparna bekänner att det eviga straffet 

har ett slut,147 men kanske finns det här en eftergift som kan göras om man vill förhålla sig kritisk 

mot helvetestron. Poängen är att det ska finnas något som hotar människan efter döden och som 

Gud räddar ifrån. I det här fallet är hotet den eviga döden. I denna position bibehålls möjligheten att 

välja bort Gud, och den tar seriöst på luthersk teologi kring det negativa som hotar efter döden, men 

tar bort de omänskliga aspekterna i ett evigt straffande, plågsamt helvete. Problemet med denna 

position är att den universalistiska helveteskritiken gäller även de alternativa helvetessynerna: att 

människor skiljs åt i evighet och att Guds seger inte är fullständig. Utifrån luthersk 

fundamentalteologi kan kritik uppstå mot att purgatoriet inte är tillräckligt bibliskt förankrat, om 

man vill använda just purgatoriet som alternativ helvetessyn. Dessa helvetessyner är också 

modifikationer av tidigluthersk helvetessyn, och således också något som drar sig ifrån traditionell 

luthersk förståelse. Samtidigt menar jag att denna position tydligt relaterar till rättfärdiggörelsens 

centrala plats i luthersk teologi enligt Barbours metod, genom att den inkluderar ett hot av något 

som kan hända efter döden och som Gud räddar människan ifrån genom rättfärdiggörelse. 

 
147 Den augsburgska bekännelsen, 1969, s 62. 
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Universalism 

Kostnaden för luthersk universalism är tvådelad och hör ihop: det fria valet och människans gensvar 

i tro. Det fria valet är visserligen inte särskilt framträdande i den lutherska traditionen, då 

människan inte har en egen förmåga att vända sig till Gud. Men människans gensvar i tro finns ändå 

med som en komponent i luthersk rättfärdiggörelselära. För en luthersk universalism, så behöver tro 

uppfattas på ett annat sätt än vad det gör i lutherska bekännelseskrifter, och tro behöver vara något 

som kan tillskrivas alla människor. Ett annat problem som finns kring universalism är att Gud inte 

respekterar det fria valet om alla ”tvingas” vara med Gud i evighet. Här går det att argumentera att 

alla skulle välja evig salighet om de fullt ut visste vad det innebär. Samtidigt är det rimligt att tänka 

sig att människan vid något tillfälle får en möjlighet att ändå välja bort Gud. Om någon person 

tackar nej, så är inte universalismen komplett, då finns det personer utanför saligheten. 

 

Inget händer efter döden 

Tron på att inget händer efter döden relaterar till social orättvisa och destruktiva strukturer här på 

jorden, och att Gud är delaktig i kampen för ett gott liv här och nu. På så vis kan denna position 

uppmuntra människor till att arbeta för ett gott samhälle. Det stora problemet med denna position 

utifrån en luthersk förståelse är att den bortomvärldsliga aspekten inte inkluderas. Om 

rättfärdiggörelse enbart handlar om livet här på jorden missar vi en viktig del av det lutherska 

budskapet: att räddningen inte bara gäller det jordiska, utan att hoppet också gäller livet efter döden. 

 

Sammanfattning 

Utifrån de ovan nämnda fyra positionerna, är frågan hur luthersk teologi kan relatera till 

universalism. Det finns ingen position som är neutral i förhållande till potentiell kritik, det finns för- 

och nackdelar med alla. När det gäller universalismen, menar jag att det är en position som är 

kompatibel med luthersk teologi, under förutsättning att gensvaret genom tro uppfattas annorlunda 

än vad det gör i de lutherska bekännelseskrifterna. Universalism relaterar till rättfärdiggörelse 

genom tro genom Barbours modell. Det som hotar människan efter döden, som hon behöver räddas 

ifrån, krävs som en teologisk komponent. Det kan vara såväl ett plågsamt helvete som den eviga 

döden. Gud har valt att rädda alla människor ifrån detta ”helvete”. Predestinationen är viktig i en 

luthersk förståelse av vad som händer efter döden. Det är Gud som rättfärdiggör och avgör vem som 

ska bli räddad, inte människan. Att lägga alltför stor vikt vid människans fria val, innebär en rörelse 

bort från den lutherska rättfärdiggörelseläran. Jag har visat att både universalister och de som tror på 

en dubbel utgång i en luthersk kontext är överens om att det är Gud som ensam räddar genom 

predestinationen. För att förstå luthersk teologi på ett trovärdigt sätt krävs rättfärdiggörelseläran och 

då förutsätts Guds utväljande. Skillnaden blir om man tror att Gud räddar alla eller bara somliga. 

För min del föredrar jag den universalistiska positionen. 
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5. SAMMANFATTANDE AVSLUTNING 

5.1. Resultat 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om, och i så fall hur, universalism går att förknippa med 

luthersk identitet. För att göra detta har jag undersökt olika teologiska uppfattningar om helvetet, 

vilka fundamentalteologiska utgångspunkter som dessa bygger på och vilken typ av kritik det kan 

finnas mot helvetestro. Jag har studerat luthersk helvetestro och helvetessyn, luthersk 

rättfärdiggörelselära och hur teologi kan omformuleras. Där har jag använt Barbours metod, som 

utgår från vad som är centrum i teologiska traditioner. Utifrån detta sammanfattades fyra positioner 

kring vad som kan vara tänkbara positioner kring vad som händer efter döden, utifrån ett lutherskt 

perspektiv.  

 

Det finns både traditionella och alternativa helvetessyner. Den traditionellt lutherska helvetessynen 

som framträder i bekännelseskrifterna innebär att helvetet är en plågsam plats där somliga 

människor lider i evighet, fjärran från Guds närhet. Alternativa helvetessyner kan gå ut på att 

helvetet inte är evigt eller att helvetet innebär själens utplåning eller utslocknande. Det finns 

universalister som menar att ingen kommer att komma till helvetet. Andra menar att det inte finns 

något liv efter döden alls. Teologerna bygger sin tro på olika fundamentalteologiska kunskapskällor, 

både förnuftsmässiga/filosoferande och uppenbarelsebaserade sådana, till exempel bibeln. Luther 

använde bibeln som källa för teologisk kunskap och menade att bibeln styrker tro på den dubbla 

utgången. Idag menar en del bibelforskare att bibeln inte är entydig kring den dubbla utgången, utan 

att även universalism finns i bibeln.  

 

Den lutherska traditionen utgår från rättfärdiggörelse genom tro: att människan får 

rättfärdiggörelsen tillräknad sig genom Kristus som en gåva. Människan kan själv inte göra något 

för att påverka sin ställning inför Gud. Att rättfärdiggöras innebär att räddas från något hotfullt som 

kan hända efter döden. I den tidiglutherska teologin uttrycks detta som ett straffande helvete. Det 

finns skäl att tänka annorlunda kring helvetessyn, men däremot behöver helvetet finnas med som en 

teologisk komponent. Endast Gud ska kunna rädda människan från detta hotfulla, som också skulle 

kunna vara exempelvis annihilation eller villkorad odödlighet. Det är Gud som räddar människan 

genom rättfärdiggörelsen, det är inget hon kan göra själv. I bekännelseskrifterna uttrycks detta som 

predestination, att Gud har skänkt tro till de som är utvalda.  

 

Vidare avhandlades hur luthersk tro kan omtolkas utifrån användande av begreppet konfessionell 

tradition: att det behöver finnas beröringspunkter mellan samtida luthersk teologi och de 

tidiglutherska teologerna i centrala uppfattningar för att teologin ska anses vara luthersk idag. 
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Utifrån detta användes Barbours metod kring centrala teologiska teman, för att se hur universalism 

relaterar till rättfärdiggörelse genom tro. Barbours metod öppnar upp för viss omtolkning utifrån om 

de teologiska teman som omtolkningen berör, om de är centrala eller perifera. 

 

Frågeställningen var: Är universalism kompatibel med luthersk identitet? 

 

Slutsatsen är att universalism är vara kompatibelt med luthersk identitet, vilken förutsätter en form 

av predestination. Det är Guds utväljande av människan som är centralt snarare än att människan 

väljer Gud. Kostnaden av att inta en universalistisk hållning i en luthersk teologi är att människans 

gensvar till Gud behöver se annorlunda ut än hur det formuleras i lutherska bekännelseskrifter. Tron 

kan inte vara det aktiva bejakandet av Gud, utan behöver vara något annat: en slags gåva från Gud 

som inte närmare definieras. 
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5.2. Vidare studier 

Det finns flera olika spår att arbeta vidare på efter denna uppsats. Jag väljer ut fem olika projekt. 

 

Det första är att vidareutveckla empirin: att göra en grundlig undersökning kring luthersk förståelse 

av vad som händer efter döden, förslagsvis i gruppen Svenska kyrkans präster, vilka tydligt står i en 

luthersk tradition. Det blir beröringspunkter till den tidigare nämnda studien av Ann-Louise 

Eriksson från 2012 som inte är publicerad i sin helhet än. Man kan också gå vidare och göra en 

empirisk undersökning bland människor i stort, där man frågar dessa vad de tror händer efter döden. 

Utifrån detta kan forskaren se om det finns en klyfta mellan dessa grupper och analysera vad denna 

potentiella diskrepans kan bero på och leda till. Det blir beröringspunkter till Elisabeth Arborelius 

avhandling Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket148 som undersöker just vad titeln antyder: 

hur präster och församlingsbor ser på olika frågor och vad som händer både för prästerna och i 

församlingen när det uppstår en klyfta. 

 

Det andra projektet är att undersöka andra trossatser som omtolkas inom ramen för en tradition. I 

inledningen kommenterade jag att detta har gjort bland annat gällande arvsynd (Grantén) och 

dopteologi (Hammar). Det finns många andra teologiska områden som kan studeras på liknande sätt 

och på så sätt får man se hur teologi kan förändras. Det är också möjligt att göra liknande studier av 

exempelvis arvsynd eller dopteologi och använda Barbours metod, vilket troligtvis ger andra 

resultat än Granténs och Hammars. 

 

Det tredje projektet är att fortsätta kring filosofiska resonemang, vilket kan hamna i 

religionsfilosofins område: vilka konsekvenser helvetesläror kan leda till gällande människosyn 

eller religionsdialog? Är helvetesläran logiskt koherent? Hur relaterar de alternativa helveteslärorna 

till Kvanvigs fyra teser? 

 

Det fjärde projektet är att fortsätta inom luthersk fundamentalteologi, exempelvis 

fundamentalteologi i Svenska kyrkan: vilken slags kunskap som teologi byggs på och vad som är 

centrala trossatser. Utgår samtida skapande av trosföreställningar eller församlingspraxis från 

uppenbarelsebaserad fundamentalteologi som Luther gjorde? 

 

Det femte projektet är att fortsätta att undersöka predestination och den fria viljan i en luthersk kon-

text. Vad innebär Luthers och Melanchtons olika förhållningssätt till predestination i vår tid? Har 

 
148 Arborelius, Elisabeth, 2009. 
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något av dessa spår varit dominerande i kyrkans idéhistoria? Hur påverkas annan teologi och män-

niskosyn beroende på vilken position som intas: predestination eller fri vilja?  
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