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Vi lever i en stadig mer globalisert samtid, med
et mangfold av teologiske, kirkelige og person-
lige nettverk på kryss og tvers. Et slikt evangeli -
kalt globalt nettverk er ”The Lausanne Move -
ment for World Eva ngelization” som i år run-
der 40. 

Lausannebevegelsen har hatt en avgjørende
innflytelse på evangelikale ledere, teologer og
opinionsdannere verden over. Bevegelsens sen-
trale missiologiske bidrag kan sammenfattes
som en oppfyllelse av de fire målsetninger som
initiativtaker Billy Graham formulerte i sitt
åpnings foredrag (”Why Lausanne?”) på den
første globale kongressen i Lausanne i 1974. 
For det første var det Lausanne beve gelsen

som igjen satte en klassisk evangelikal teologi
om evangelisering og misjon på dagsordenen.
Dette fikk stor betydning for både menigheter,
misjonsorganisasjoner og teologiske utdan-
ninger. Lau sannes fokus har vært på sentrale
temaer i evangelikal teologi: Jesus Kristus som
den enestående, Skriften alene som kilde og
norm for tro og liv, syndens radikalitet, beho-
vet for personlig omvendelse, samt de troendes
allmenne prestedømme.
For det andre var det Lausanne beve gelsen

som igjen satte ”verdensevangelisasjon” på he le
den globale kirkes dagsorden. Her har Laus an -
ne understreket to parallelle aspekter: Det gjel -
der å nå da gens ”unådde” og ”uberørte” folke -
grupper med det bibelske evangeliet om Jesus
Kristus som Frelser og Herre. Samtidig kan
ikke den verbale formidlingen av evangeliet
skilles fra det diakonale og sosiale ansvaret.
For det tredje var det Lausanne beve gelsen

som over tid formulerte en klar forståelse av
det som er blitt omtalt som holistisk misjon
eller ”integral mission”. Her forstås kristent
sosialt engasjement både som en konsekvens
av, en brobygger for, samt en likeverdig part-

ner til evangelisering. Derfor legges også stor
vekt på alle kristnes likeverdige kall og tjeneste
i hverdagen, samt på personlig integritet, bønn
og spiritualitet.
For det fjerde har Lausanne utviklet et

unikt globalt nettverk på kryss og tvers for
evangelikale ledere. Dette nettverket fungerer
på tvers av grenser, tjeneste, stilling og alder,
med et bredt tilbud av ressurser og møtepunkt.
Dermed inkluderes evangelikale ledere, strate-
ger og opinionsdannere både i kirke, misjon og
samfunn.

For Lausannebevegelsen er det makt -
påliggende at denne arven fra Lausanne for-
midles til nye generasjoner, nå med Cape Town-
erklæringen som veikart. Kal let formuleres her
som det ”å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus
og alt han lærte, blant alle folk, på alle sam-
funnets områder og på ideenes område”. Dette
gjelder uansett arena og kulturell kontekst – i
møte med en pluralistisk og globalisert verden.

En slik helhetlig missiologisk tilnærming1

har relevans for Theofilos. Ikke minst fordi
tidsskriftets overordnede hensikt er å presente-
re, analysere og drøfte den kristne troens sann-
het og relevans. I forlengelsen av denne spesi-
fikke målsetningen, er det verdt å merke seg
Cape Town-erklæringens formuleringer om
apo logetikk:

We long to see greater commitment to
the hard work of robust apologetics.
This must be at two levels. (1) We need
to identify, equip and pray for those
who can engage at the highest intellec-
tual and public level in arguing for and
defending biblical truth in the public
arena. (2) We urge Church leaders and
pastors to equip all believers with the
courage and the tools to relate the truth
with prophetic relevance to everyday
public conversation, and so to engage
every aspect of the culture we live in.2

Theofilos vol. 6 nr. 1 2014

intro

Arven fra Lausanne

1. For en inngående presentasjon og drøfting av Lausannebevegelsens historie, teologi og missiologi, se Mar -
gunn Serigstad Dahle, Lars Dahle og Knud Jørgensen (red.) The Lausanne Movement. A Range of Perspectives
(Oxford: Regnum Books International, 2014; [The Regnum Edinburgh Centenary Series, vol. 22]).
2. The Cape Town Commitment, II.A.2; se http://www.lausanne.org/en/documents/ctcommitment.html#p2-1.
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Det er vår forhåpning som redaksjon at Theo -
filos skal kunne bidra konstruktivt til “the
hard work of robust apologetics”, med
utgangspunkt i de redaksjonelle og akademis-
ke spilleregler som gjelder for hen holdsvis aca-
demia, forum og biblos.

Lars Dahle
ansvarlig redaktør
lars.dahle@nla.no

I detta nummer…
Innan jag går igenom bidragen i detta num-
mer vill jag informera läsaren om ett par sa -
ker. Först kan jag meddela att Theofilos från
hösten 2014 planerar att utökas med vad vi
kallar Theofilos Supplement. Som framgår av
namnet utgör dessa temanummer ett tillägg
till de ordinära numren. De samlar skribenter
från olika fält kring ett givet tema och följer
helt till formen Theofilos uppdelning i acade-
mia och forum – med den enda eventuella
skillnaden att en del Supplement kan bli helt
på engelska. Huvudanledningen till denna
utökning är helt enkelt att det har inkommit
förfrågningar till redaktionen om att inklude-
ra ett större antal tematiskt relaterade artik-
lar. Detta samtidigt som strömmen av varie-
rade manus som sänds till redaktionen har
ökat så pass att det finns grund för att bibe-
hålla det vanliga formatet med blandade
artiklar jämte dessa tematiska fördjupningar.
Det första Supplement är på temat Guds för-
syn och ondska och beräknas vara färdigt i
oktober. Theofilos-prenumeranter kommer
att erbjudas specialpris.

Några errata: Theofilos har de senaste
åren förvandlats från populär till akademisk
tidskrift. Alla saker har dock inte fallit på
plats på samma gång och på rätt sätt i proces-
sen. I enlighet med praxis inom akademiska
tidskrifter införde vi förra året volym-benäm-
ning (för hela årgångar) men begick tyvärr ett
misstag i benämningen av årgången 2013 då
första numret blev volym 5 och andra volym
6. Theofilos börjar emellertid 2014 ”på rätt
sida” som volym 6 då tidskriften nu börjar
sitt sjätte år sedan starten 2009. Förutom
denna korrigering kommer pagineringen från

volym 6 nr. 1 2014 bli fortlöpande – sidnum-
ren i nummer 2 tar alltså vid där nummer 1
slutar. Till sist, eftersom Supplement-numren
ges ut oregelbundet kommer de att få indi-
viduell paginering och benämnas Theofilos
Supplement nr. 1 2014 o.s.v. Vi hoppas att
dessa klargöranden och förändringar skall
underlätta för läsare som letar efter eller refe-
rerar till artiklar i Theofilos.

Så till själva innehållet i volym 6 nr. 1 2014
av Theofilos. Först ut i academia är den ny -
disputerade Ray Baker (CredoAkademin) som
skriver en artikel om helvetet utifrån ett
bibelexegetiskt perspektiv. Han försvarar
idén om att helvetet inte är ett fortsatt existe-
rande tillstånd emot den traditionella synen
som bl.a. försvarats av den svenske Stefan
Swärd. 

Espen Ottosen (Fjellhaug) gör upp med
nyateisternas användande av Kants kritik av
de klassiska gudsbevisen. Ottosen visar att
nyateisternas användande är orimligt, efter-
som Kant själv avvisar ateismen och att det
(numera) dessutom finns goda filosofiska
argu ment att bemöta Kants egen kritik mot
de klassiska gudsbevisen.

Sebastian Rehnman (Stavangers universi-
tet) skriver en kort replik på en tidigare arti-
kel i Theofilos (vol. 4 nr. 2 2012) av Atle
Søvik om en ”ny” lösning på det ondas pro-
blem. Rehnman argumenterar att Søvik an -
vände ett icke-traditionellt gudsbegrepp i sin
artikel. Denna typ av repliker på tidigare ma -
te rial i Theofilos i academia och forum visar
att Theofilos har läsare som tar frågorna på
allvar. Vi ser gärna att tidskriften får bli en
plattform för konstruktiv debatt i framtiden
och uppmuntrar våra läsare att bli skribenter.

Nästa artikel undersöker treenighetsläran
i relation till (delar av) pingstväckelsen (one-
ness pentecosalism) och mormonismen.
Förfat taren, Knut Alfsvåg (Misjons høg sko -
len) diskuterar varför dessa väckelserörelser
har påfallande liknande kritik av den klassis-
ka treenighetslära som modernismen.

De tre resterande artiklarna i academia tar
upp frågor som på olika sätt relaterar till den
protestantiska reformationen. Den första är



Leif Svensson (Umeå universitet) som kritiskt
undersöker en etablerad tolkning av den s.k.
svenska Lutherrenässansen under början 1900-
talet utifrån Gustav Wingrens och Einar
Billings syn på socialetik som en alternativ
tolkning av tvårikesläran. Den andra är Rag -
nar Skottene (Universitetet i Stavanger) som
diskuterar Luthers syn på tron som ”favner
om Kristus” i de båda Galaterbrevskommen -
tarerna (1531 och 1535) i förhållande till lag
och evangelium. Och till sist återkommer
Sebas tian Rehnman med en längre artikel om
Heidelbergkatekesen som nyss firade 450-
års jubileum. Han ser närmare på dess teolo-
giska och historiska karaktär och avslutar
med en praktisk reflektion över katekisering-
ens roll i dag.

I forum skriver Markus Högås en ingående
artikel om Stephen Hawkins bok The Grand
Design som argumenterar för att filosofin
och teologin har spelat ut sin roll då Hawkins
tror det finns skäl att hoppas på att vi skall
komma fram till en teori om allting. Högås
bemöter detta med en ingående diskussion
om de klassiska gudsbevisen och filosofins
värde samt dess harmoniska förhållande till
naturvetenskapen.

Knud Jørgensen var med som reporter på
1974 på Lausanne-kongressen och har sedan
dess varit djupt involverad. Med anledning
av en ny publikation (se nota bene!) som Jør -
gensen och flera NLA-anställda står bakom
ger han här en värdefull överblick och reflek-
tion av Lausannerörelsens 40-åriga arbete
och vägen vidare.

Patrik Hagmans bok Om kristet motstånd
har varit lite av en ”snackis” i nordisk teolo-
gi. Hagman skrev en artikel som blev föremål
för ett symposium i ett tidigare nummer av
Theofilos. Daniel Ringdahl för diskussionen
vidare i en kritisk och konstruktiv granskning
av Hagmans bok.

Nästa två bidrag är ytterligare exempel på

diskussion som tidigare nummer av Theofilos
blivit upphov till. Peter Henrysson replikerar
på Jakob Olsens artikel om Kirkegaard i
förra numret av Theofilos och försöker klar-
göra Francis Schaeffers syn på Kirkegaard
(vilken omnämndes i Olsens öppningspara-
graf). Olsen har skrivit ett svar på detta där
han försvarar Kirkegaard utifrån flera centrala
texter. Utbyten som detta är värdefulla och
exemplifierar Theofilos syfte att ”presentera,
analysera och diskutera den kristna trons san -
ning och relevans” samt att detta är ett vik-
tigt och gemensamt arbete som kräver vårt
engagemang.

De två sista bidragen är på temat film.
Jens Brun Kofoed visar att han som professor
i GT och (enligt ryktet) en ”film buff” är väl
skickad att analysera den uppmärksammade
Noah med Russell Crowe som båtbyggare.
Arti kel författaren driver bl.a. tesen att Noa
repre senterar religiös fanatism och inte en
bib liskt rättfärdig man som bibeln framstäl-
ler. Filmstudenten Martin Ricksand är tillba-
ka med en ny trippelrecension. Denna gång
är det de tre senaste filmerna av Lars von
Trier som står i fokus, ”The depression triol-
ogy” – Antichrist (2009) Melancholia (2011)
och Nymphomaniac (2013). Ricksand blott-
lägger människosynen bakom Triers filmer.

Värt att notera är också Lars Dahles notis
i nota bene! (if the pun is permitted) om NLA
Høgskolens och Damaris engagemang i The
God Question som nyligen gick på svenska
och norska TV-kanaler.

Med dessa ord önskar jag alla Theofilos
läsare en trevlig sommarläsning (som vanligt)
med Augustinii ord,

Tolle lege!

Stefan Lindholm
Redaktör

red@theofilos.nu
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Vi har problem med helvetet.
Helvetets problem har vissa lik he -
ter med ondskans problem, men

med två viktiga skillnader. Få människor
ifrågasätter att ondskan finns; den är en
del av vår erfarenhet.1 För det andra, ser
vi att teologiska svar på ondskans pro-
blem inte fungerar när det gäller helvetets
problem om man föreställer sig helvetet
som ett oändligt lidande i medvetet till-
stånd, eftersom man inte kan rättfärdiga

hel vetet som ett tillfälligt lidande som
leder till något bättre som Gud försöker
göra. 

Hur får vi vår tro på en allsmäktig,
kärleksfull Gud att gå ihop med idén att
kanske många människor kommer att
plå gas för evigt i helvetet? 

De vanligaste perspektiven är traditio-
nalism, universalism, konditionalism och
tron på helvetet som naturlig följd av
människors fria val2.  

academia

Vår Gud är en förtärande eld:
den bibliska grunden för konditionalism

Ray Baker
Lärare vid CredoAkademin, Stockholm

ray.baker@credo.nu

I denna artikel vill jag belysa och tolka ett antal bibelverser som har
en anknytning till helvetet och de eviga straffen. I första delen proble-
matiserar jag den traditionella tolkningen av helvetet som oändligt
straff i medvetet tillstånd genom att ta spjärn mot två böcker som för-
svarar denna traditionalistiska tolkning – Efter detta av Stefan Swärd
och antologin Hell Under Fire av Christopher W. Morgan och Ro bert
A. Peterson (red.). I den andra delen vill jag lyfta fram bibeltexter som
tydligt visar att endast Gud är odödlig i sig själv och endast männi-
skor som tar emot evigt liv som gåva från Gud genom tron på Jesus
Kristus blir odödliga. Jag kommer sedan i den tredje delen att visa
Bibelns tydliga budskap om de gudlösas öde som fördärv, evig död
och förintelse. I del fyra kommer jag att titta närmare på några bibel-
verser som prima facie framstår som stöd för tolkningen att helvetet
är oändligt straff i medvetet tillstånd. I den femte och sista delen vill
jag fokusera på elden som metafor för Guds slutgiltiga dom. Min
slutsats är att den rimligaste tolkningen av det bibliska källmaterialet
om helvetet och de ogudaktigas eviga öde är att de ska upphöra att
existera i den andra döden både som naturlig följd av själens innebo-
ende dödlighet och som uttryck för Guds slutgiltiga dom.

Nyckelord: helvetet, evigt straff, dubbla utgången, domen, annihila-
tionsläran, konditionalism, exegetik
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Konditionalism eller annihilationslä-
ran är idén att de som inte vill tillhöra Gud
så småningom kommer att upphöra att
existera som en del av det eviga straffet. I
det som följer vill jag argumentera för att
konditionalism presenterar en bättre hel-
hetstolkning av de bibliska texterna än
per spektivet att de gudlösa kommer att
lida i medvetet tillstånd i oändlig tid. 

Det är inte mitt syfte att granska den
religionsfilosofiska diskussionen om hel-
vetets varaktighet, beskaffenhet, ändamål
och slutgiltighet som pågår inom den sam -
tida filosofiska teologin. Fokus för myc-
ket av denna diskussion brukar inte ligga
på exegetik, även om forskare som Jerry
Walls och Jonathan Kvanvig hävdar att
deras slutsatser är förenliga med sund exe -
getik.3

Många traditionalister i synnerhet lyf-
ter fram traditionalismens dominerande
position inom teologins historia. Stefan
Swärd betonar traditionalismens starka
förankring i kyrkans förkunnelse på ett
antal platser i boken Efter detta.4 Han häv -
dar att konditionalism ”krockar med den
dominerande förkunnelsen som har före-
kommit inom kyrkan”5 och menar att
”[h]istoriskt sett finns det mycket få
undantag från det synsättet [den dubbla
utgången] i teologins historia.”6

Det finns goda skäl att ifrågasätta
Swärds svepande slutsats om teologins
historia. Traditionalism är förvisso välre-
presenterad, men det är även universa-
lism7 och konditionalism8. Hur som helst
avgörs inte en tolknings sanningsenlighet
av antalet förespråkare i teologins histo-
ria, utan av exegetiska skäl. Vilken tolk-
ning återspeglar källmaterialet bäst i
Bibeln?  

Trots att en teologisk-historisk under-
sökning naturligtvis är ett intressant och
viktigt forskningsområde, ämnar jag inte
undersöka hur läran om helvetet har tol-

kats genom teologins historia. Värdet i en
historisk undersökning av detta slag är
något begränsad eftersom mycket av käll-
materialet från kyrkofäderna inte är av -
görande. De efterapostoliska fäderna bru -
kar låna Bibelns språk och symbolik i
sina beskrivningar av de gudlösas öde. I
många fall hamnar utläggningar om hel-
vetet och evigt straff i skymundan när
kyrkofädernas fokus ligger på frågor som
berör soteriologin och kristologin.9

Swärd betonar ett helhetsperpektiv på
Bibelns undervisning. 

Utgångspunkten är Bibeln … det
känns mycket angeläget att nalkas
Bibelordet på ett ödmjukt och san-
ningssökande sätt, där jag framför-
allt har bemödat mig om att hitta
Bibelns helhetsundervisning. Våra
lä ror och vår undervisning kan inte
endast bygga på enstaka bibelcitat
utan måste bygga på en helhetsförs-
tåelse för Bibelns undervisning.10

Han fortsätter: ”Ska vi ändra eller överge
en kristen undervisning som har funnits i
snart två tusen år måste det vara på grund
av mycket starka övertygelser om att man
i hela kyrkans historia har missförstått
eller feltolkat Bibelns budskap.”11

I det som följer vill jag ta upp denna
utmaning genom att belysa ett antal
bibel verser som har en anknytning till
helvetet och de eviga straffen. Jag börjar
med att problematisera den traditionella
tolkningen av helvetet som oändligt straff
i medvetet tillstånd. I den andra delen vill
jag lyfta fram bibeltexter som tydligt visar
att endast Gud är odödlig i sig själv och
endast människor som tar emot evigt liv
som gåva från Gud genom tron på Jesus
Kristus blir odödliga. Jag kommer sedan i
den tredje delen att visa Bibelns tydliga
budskap om de gudlösas öde. I dessa två
delar tillämpar jag en intertextuell metod
där jag jämför nytestamentliga texter med
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de gammaltestamentliga källorna bakom
Nya testamentets bildspråk. I del fyra kom -
mer jag att titta närmare på några bibel-
verser som prima facie framstår som stöd
för tolkningen att helvetet är oändligt
straff i medvetet tillstånd. I den femte och
sista delen vill jag fokusera på elden som
metafor för Guds slutgiltiga dom. 

Traditionalistiska forskare antyder
ibland att konditionalister inte tror på B i -
belns ofelbarhet eller felfrihet, eller att de
måste förkasta delar av evangeliet.12 I lik-
het med de traditionalistiska tolkningar-
na jag kritiserar tillämpar jag genomgåen-
de en grammatisk-historisk hermeneutik.
Emedan ett projekt av detta slag knap-
past är något nytt inom engelskspråkig
teologi, hoppas jag att min intertextuella
metod bidrar med något färskt till skan-
dinavisk biblisk teologi.  

Helvetets problem
Enligt kristen tro är Gud rättfärdig och
rättvis13 och kräver att människor dömer
rättvist.14 Detta är tämligen okontroversi-
ellt. Rättvisan kräver att staff för brott
eller synd ska vara skäligt – det måste stå
i proportion till syndens eller brottets all-
var. Det är orättvist att utmäta ett sträng-
are straff än vad syndaren eller brottslingen
förtjänar. Det är detta rättviseideal som
ligger bakom lex talionis, öga-för-öga-
prin  cipen, att man inte ska avrätta en
människa för en skymf – att ett straff ska
vara skäligt. Enligt en traditionell tolk-
ning är helvetet ett oändligt straff i medve -
tet tillstånd. Men ingen människa kan
begå synd i detta liv som gör att hon för-
tjänar ett oändligt straff i medvetet till-
stånd. Ett straff som varar i miljarder år
är oskäligt och står inte i proportion till
synderna man begår under en livstid på
högst hundra år. 

Traditionalisten har flera möjliga sätt
att hantera detta problem. För det första

skulle man kunna åberopa statusprinci-
pen.15 Det är en idé som Anselm först ut -
vecklade där straffet inte står i proportion
till synden som man begår, utan i propor-
tion till den som man syndar mot.16 Efter -
som Gud är oändlig, det högsta tänkbara
väsendet och all synd är en skymf mot
Gud, måste straffet för synden vara det
högsta tänkbara, alltså oändligt. Brottets
eller syndens allvar avgörs av brottsoff-
rets status. Man anser att den som slår
kungen förtjänar ett strängare straff än
den som slår en slav på grund av kungens
och slavens respektive status. 

Detta är inte helt utan problem. I vårt
egalitarianska samhälle har vi svårt att
accep tera att den som slår kungen förtjä-
nar ett strängare straff än den som slår en
slav. Men i en annan situation där ett
brotts  offer har högre ontologisk status än
ett annat är statusprincipen lättare att
för stå. Traditionalisten Christopher Mor -
gan illustrerar detta: 

If in a robbery the gunman shoots
and kills the owner of the house, he
should receive a greater punish -
ment than if he killed the family
cat. … Thus, because sin is against
God, and God is infinitely worthy
of obedience, sin merits an infinite
punishment.17

Vi anser att inbrottstjuven som dödar min
fru förtjänar ett strängare straff än den
som dödar min katt. Inte desto mindre
anser vi att brottets allvar inte avgörs av
bara brottsoffrets status, utan även av
brottets karaktär. Vi anser intuitivt att
man inte ska straffa en ficktjuv som tar
Anna Lindhs plånbok lika hårt som den
som mördade henne. Brottsoffrets socio-
logiska eller ontologiska status är inte den
enda avgörande faktor när vi bedömer
brotts lingens moraliska skuld. Utöver det -
ta förefaller Bibeln beskriva olika grader
av synd och därav ledande olika grader
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av skuld och straff18 – något som förefal-
ler tala emot principen att offrets status är
det enda avgörande för att bedöma brot-
tets allvar. 

Ett tredje sätt för traditionalister att
hantera de till synes oskäliga proportio-
nerna mellan synd och oändligt straff i
hel vetet är det som kallas the Continuing
Sin Defense. Man medger att oändligt
straff för begränsad synd är oskäligt, men
menar att det är både skäligt och rättvist
för Gud att fortsätta straffa syndaren i
hel vetet eftersom syndaren aldrig upphör
synda mot Gud i helvetet. Detta är en idé
som har försvarats av både Donald A.
Car son och William Lane Craig.19 Detta
är en rimlig förklaring – förutsatt att man
tror att människorna i helvetet kan sluta
göra uppror mot Gud och bli befriade från
helvetet.20 Om man emellertid inte med-
ger möjligheten för en människa i helvetet
att sluta synda och bli befriad ur helve-
tet – eller om man medger möjligheten
men menar att ingen faktiskt gör det på
grund av en bestående ond karaktär –
kvar står min invändning: om människor-
na i helvetet inte är fria för att kunna göra
annat än fortsätta synda, i vilken bemär-
kelse är de då fria? Moraliskt ansvar för-
utsätter frihet.21

Min slutsats är att den traditionella
tolkningen av helvetet som oändligt straff
i medvetet tillstånd är bristfällig utifrån
ett teologiskt perspektiv. De flesta tradi-
tionalister menar dock att deras perspek-
tiv på evigt straff bygger på Bibelns enty-
diga undervisning. Det är till exegetiken
jag nu vänder mig. 

Människosjälen: odödlig eller dödlig? 
Traditionalister förutsätter att männi-
skosjälen är odödlig till sin natur. De
menar att själen har en början, men när
den väl börjar existera kommer den ald-
rig att upphöra existera. Ibland kopplas

idén om människosjälens inneboende
odödlighet till imago Dei, idén att männi-
skan är skapad till Guds avbild. Daniel
Block skriver: ”Just as God is eternal (Ps.
90:2), so those who are created as his
images are eternal.”22 Han får medhåll av
Stefan Swärd: ”Själens odödlighet är en
följd av att vi är skapade till Guds avbild,
att Gud har lagt ned evigheten i männi-
skans hjärta.”23 Bibeln bekräftar att män-
niskan är skapad till Guds avbild,24 men
nämner detta nästan bara i förbifarten
utan så mycket utläggning om exakt vad
Guds avbild innebär för människan. Att
förutsätta att en odödlig själ är en del av
imago Dei är att lägga mycket i ett be -
grepp när det finns inga starka bibliska
skäl för det och mycket i Bibeln som talar
emot idén, som vi kommer att se. Här
borde Swärd följa sitt eget råd: ”Då måste
vi vara försiktiga med att komma med
egna teorier i frågor där Bibeln är tyst
eller ger ganska knapphändig informa-
tion.”25

Oavsett vad man lägger i begreppet
imago Dei, blev tolkningen att männi-
skosjälen är naturligt odödlig vanlig från
och med Augustinus på 400-talet, trots
att det inte alls var vanligt bland de tidiga
kyrkofäderna.26

I detta avsnitt vill jag fokusera på
bibeltexter som har med människosjälens
naturliga dödlighet eller odödlighet att
göra. 

Bibeln börjar med berättelsen om
Adam och Eva. I Edens lustgård står li -
vets träd. Som straff för sin synd förvisa-
des Adam och Eva ur Eden så att de inte
skulle ha tillgång till livets träd och leva
för evigt.27 Samma tema tas upp i slutet
av Bibeln där vi ser att människor i det
nya Jerusalem får äta av livets träd och
leva för evigt i gemenskap med Gud.28

Idén att endast Gud är naturligt odöd-
lig och endast troende människor blir
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odödliga genom att ta emot evigt liv från
Gud kommer tydligt fram i ett antal ny -
testamentliga texter. I 1 Timotheosbrevet
6:16 läser vi att Jesus ”som ensam är
odödlig” förmedlar odödlighet när han
”har utplånat döden och dragit liv och
oför gänglighet fram i ljuset genom evan-
geliet” (2 Timotheosbrevet 1:10). Fallna
människor är inte odödliga. 

Paulus lovordar dem som ”söker oför-
gänglighet” (Romarbrevet 2:7). Det är
inget man automatiskt har i egenskap av
att vara människa. Detta blir tydligare i
Paulus klassiska text om uppståndelsen i
1 Korinthierbrevet 15:54. Här finns ett
löfte om uppståndelse för de troende:
”När det oförgängliga kläs i oförgänglig-
het och det dödliga i odödlighet, då blir
det så som skriftordet säger: Döden är
uppslukad och segern vunnen.” Här ser
vi också i sammanhanget en tydlig kont-
rast – döden kom in i världen genom den
förste Adam, men odödlighet kommer ge -
nom den siste Adam, Kristus. Denna
kontrast mellan döden och evigt liv finns
även i Romarbrevet 6:23 – ”Ty syndens
lön är döden, men Guds gåva är evigt liv
i Kristus Jesus, vår Herre.” Döden här
kan inte begränsas till den fysiska döden
eftersom även troende människor kom-
mer att dö den fysiska döden. De gudlö-
sas slutliga dom beskrivs i Uppenbarelse -
boken 20:14-15 som den andra döden.
Den första döden är fysisk; den andra är
de gudlösas andliga eller själsliga död. 

Traditionalisten Morgan skriver att sjä -
lens villkorliga odödlighet ”makes little
difference in the debate over the duration
of hell. In fact, it often just provides a
smoke screen that masks the more impor-
tant theological and exegetical mat-
ters.”29 Han menar alltså att diskussioner
om själens naturliga (o)dödlighet bara
distra herar från de viktigare teologiska
och exegetiska frågorna. Jag håller med

om att teologiska och (först och främst)
exegetiska angelägenheter är av största
vikt, och menar att en sund bibeltolkning
leder oss till slutsatsen att endast Jesus är
naturligt odödlig.30

Morgan påpekar att konditionalism
som tolkning på de eviga straffen inte är
bevisad även om man skulle medge att
människosjälen endast är villkorligt
odödlig: ”… the conditionalist immorta-
lity of the soul only makes conditionalism
possible and cannot positively establish
it.”31 Detta är i och för sig sant, men i
kombination med många bibeltexter som
beskriver de gudlösas öde som död, för-
därv, destruktion och t.o.m. förintelse,
anser jag att det finns starka bibliska skäl
att tro att de gudlösa kommer att dö både
fysiskt och själsligt. 

Utifrån de bibliska texterna i detta
avsnitt drar jag slutsatsen att människans
naturliga tillstånd är att hon inte lever för
evigt – varken i kropp eller själ. Visst tror
jag att Gud skulle kunna låta människo -
själen fortsätta leva för evigt när den väl
börjar existera, men det är ett löfte som i
Bibeln bara ges till troende människor. 

De gudlösas öde 
I Psaltaren finns många poetiska beskriv-
ningar av de gudlösas öde. Bland annat
står det att de ska klippas likt gräs och
vissna som gröna örter (37:2), försvinna
som ängarnas prakt (37:20), utrotas (37:9,
22, 34), vara borta (37:10, 36), gå förlo-
rade (37:20) och gå under (37:38). I kont-
rast till de gudaktiga som bevaras för
evigt ska deras efterkommande bli utrota-
de (37:28) och deras framtid avskuren
(37:38). De ska försvinna som rök (37:20;
68:3), vara borta som drömmen när man
vaknar (73:20), smälta som vaxet för
elden (68:3), förgås (68:3), förgås i skräck
(73:19), störtas i fördärvet (73:18), stry-
kas ur de levandes bok (69:29), inte fin-
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nas mer (37:10) och bli till intet (73:19)! 
När Jesus sedan skickar ut sina lär-

jungar för att vittna, varnar han i Mat -
teus  evangeliet 10:28 – ”Var inte rädda för
dem som kan döda kroppen men inte kan
döda själen. Frukta i stället honom som
kan förgöra både själ och kropp i helve-
tet.” 

Traditionalisten Robert Yarbrough kom -
 menterar: 

Once again we see Christ appeal to
hell, this time as a positive motiva-
tion to grasp the nettle of Christian
service boldly even when it involves
the likelihood of loss, pain, and
earthly destruction. Temporary dis-
comfort here and now is prefer-
rable to permanent calamity in the
age to come.32

Visst vill Jesus fylla sina lärjungar med
styrka och mod inför det svåra uppdraget
som ligger framför dem, men säger han
då ingenting alls om helvetets beskaffen-
het här? Yarbrough kommenterar inte
Guds förmåga att förgöra både kropp och
själ i helvetet och går ett steg längre några
sidor senare när han interpolerar oändligt
lidande in i Jesu ord: ”God is able to in -
flict an unending misery on the whole
person, ‘soul and body.’”33

Utifrån Jesu ord i Matteus evangelium
10:28 är det tydligt att Gud kan döda
både kropp och själ i helvetet. Jesu påstå-
ende skulle förefalla ytterst egendomligt
om han använder ord som ”döda” och
”för göra” när han egentligen menar att
själen kommer att fortsätta lida i en evig
tortyrkammare. 

Ordet som översätts med ”förgöra” är
ἀπόλλυμι på grekiska. En del traditiona lis -
ter menar att konditionalister argumente-
rar att verbet ἀπόλλυμι och motsvarande
substantivet ἀπώλεια betyder att det som
förgörs eller blir fördärvat upphör att exi-
stera.34 Traditionalister påpekar med

rätta att ordet också kan användas om
sådant som blir förstört men som inte
upphör att existera, exempelvis det bort-
tappade silvermyntet, den förlorade
sonen och gamla vinsäckar.35 Ordet kan
betyda förinta,36 men behöver inte betyda
det varje gång det förekommer. 

Min poäng är att ordet oftast används
i kontrast till livet. Det ser vi tydligt i Mat -
teusevangeliet 7:13-14 – ”Gå in genom
den trånga porten. Ty den port är vid, och
den väg är bred som leder till fördärvet
(ἀπώλειαν), och det är många som går
fram på den. Och den port är trång, och
den väg är smal som leder till livet, och
det är få som finner den.” Samma kont-
rast finns i Johannes evangelium 10:28 –
”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig
någonsin gå under (ἀπόλωνται).” Likaså i
Bibelns mest kända vers, Johannes 3:16 –
”Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de som tror på ho -
nom inte skall gå under (ἀπόληται) utan
ha evigt liv.”37 Om ordet används i kont-
rast till livet eller på annat sätt betecknar
döda, hur kan man då tolka det som nå -
got slags fortsatt liv i ett evigt helvete?37

Paulus är inne på samma tankegång
där undergång står i kontrast till livet. I
Gala terbrevet 6:8 skriver han: ”Den som
sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda
un dergång, men den som sår i Andens
åker skall av Anden skörda evigt liv.”
Flera gånger skriver Paulus att de gudlö-
sas öde är fördärv eller undergång: 

• Romarbrevet 9:22 – ”Kanske har Gud,
för att visa sin vrede och göra sin makt
känd, länge sparat de kärl som han
har gjort för att förstöra (ἀπώλειαν) i
sin vrede?”

• Filipperbrevet 1:28 – ”Det blir för dem
ett tecken på att de går förlorade
(ἀπωλείας), men för er ett tecken på att
ni blir frälsta, och det av Gud.” 
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• Filipperbrevet 3:19 – ”Många lever
som fiender till Kristi kors. De får sitt
slut i fördärv (ἀπώλεια).”

I första kapitlet i 2 Thessalonikerbrevet
skriver Paulus om de gudlösas öde: ”De -
ras straff blir evigt fördärv, från Herrens
ansikte och från hans makt och härlig-
het” (1:9). Våra vanligaste svenska bibel-
översättningar lägger till ett extra ord som
saknas i den grekiska grundtexten. I Bibel
2000 står det ”evigt fördärv, fjärran från
Herrens ansikte”; Folkbibeln interpolerar:
”bort från Herrens ansikte”. Båda tillägg
förutsätter en tolkning av helvetet som
oändligt lidande i medvetet tillstånd. 

Swärd menar att Paulus ord i bland
annat denna text om de gudlösas eviga
för därv ska tolkas metaforiskt: ”… även
om Bibeln använder ett bildspråk i dessa
beskrivningar så ger de en antydan om
den verklighet som ligger bakom.”38 Se dan
varnar han i nästa mening för ”övertolk-
ningar”. Utifrån texten i 2 Thessalo ni ker -
 brevet 1 är det inte alls uppenbart varför
texten ska tolkas metaforiskt och inte en -
ligt ordens naturliga betydelse. Swärd sam -
manfattar helvetet som ”frånvaron av
Gud. Helvetet innebär att definitivt leva
utan Guds närvaro och aktiva omsorg
och skörda konsekvenserna av sin egen
ondska, onda handlingar och motiv.”39

Andra nytestamentliga författare in -
stämmer med Paulus och Jesus att de gud-
lösas öde blir något slags andlig död.
Petrus använder berättelsen om Sodom
och Gomorra som förebild för vad som
kommer att hända de gudlösa: ”Städerna
Sodom och Gomorra dömde han till
undergång. Han lade dem i aska och gav
så ett exempel på vad som skulle hända
de ogudaktiga.”40 Petrus idéer om de
gudlösas undergång blir ännu tydligare i
ka pi tel 3. Där skriver han: 

Men de himlar och den jord som nu

finns är i kraft av samma ord spa-
rade åt elden; de bevaras till do -
mens dag då de gudlösa skall förin-
tas (ἀπωλείας). ... Han dröjer för er
skull, eftersom han inte vill att
någon skall gå förlorad (ἀπολέσθαι)
utan att alla skall få tid att omvän-
da sig. ... och detta liksom vad som
står i de övriga skrifterna förvränger
okunniga och obefästa människor,
till sitt eget fördärv (ἀπώλειαν). 41

Jakob resonerar med Jesu ord i Matteus
10:28 när han skriver: ”Det finns bara en
lagstiftare och domare, han som kan räd -
da och förgöra (ἀπολέσαι).”42 Det är Gud
som är både lagstiftare och rättvis doma-
re. Det är Gud som uppenbarar att de
gudlösa ska dö i både kropp och själ. 

Swärd inser att många bibelverser ger
prima facie stöd åt konditionalism. När
han har citerat texter från Matteus, Jo -
han nes, Paulus, Petrus och Hebreer bre vet
försöker han bortförklara dem genom att
skriva: ”Det handlar alltså om att läsa
dessa texter mycket bokstavligt”43 vilket
han antyder är något negativt. Jag undrar
vad Swärd ger för skäl för att inte tolka
dessa verser på ett naturligt sätt?44 Han
fortsätter och förkastar ordens naturliga
mening. 

De ord som Bibeln använder kan
tol kas på detta sätt, men kan också
tolkas som att det betyder en fort-
satt existens. De skarpa orden som
”fördärvet”, ”undergång”, ”förtä-
rande eld” skildrar det fruktansvär-
da med att för evigt vara skild från
Gud. Man ska inte se alltför bok-
stavligt på bibelord som att brän-
nas upp i en eld o.s.v.45

Han fortsätter med sina övertolkningar
när han skriver: ”Till exempel används ju
ordet ‘död’ i Bibeln inte i första hand för
att uttrycka att livet upphör, förintas, utan
för att uttrycka skilsmässan ifrån Gud.”46

Detta är en märklig tolkning. Liv och död
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står alltid som motsatspar i Bibeln47 och
betecknar inte idén om separation från
Gud. I de enda verserna som eventuellt
kan ge stöd åt idén om separation från
Gud48 står inte denna idé i kontrast till
livet.  

I detta avsnitt har jag kastat ljus på ett
stort antal bibelverser som talar om de
gud lösas öde som fördärv eller död. Att
människosjälen ska dö passar också väl-
digt bra ihop med det mest centrala i den
kristna tron – att Jesus dog för våra syn-
der. Det är viktigt att Jesus dog på korset;
inte bara att Jesus led på korset. Om Jesu
död på korset är en ställföreträdande
död, måste det innebära att syndens lön
är döden, inte oändlig pina i miljontals år. 

Problemtexter för konditionalister
Av bibelverserna jag har lyft fram hittills
har bara en nämnt ordet ”helvetet”. Visst
finns det många andra bibelverser som
be skriver människors kval i helvetet? I
det  ta avsnitt vill jag belysa ett antal bibel-
verser som ger prima facie stöd till idén
att de gudlösa kommer att straffas i med-
vetet tillstånd i oändlig tid, men som vid
närmare studier ger mer stöd till kondi-
tionalism. Jag kommer att fokusera först
på Jesu varningar om elden som aldrig
släcks och masken som aldrig dör. Sedan
tittar vi närmare på liknelsen om fåren
och getterna och på två texter i Uppen -
barel seboken.  

Det påpekas ofta att Jesus talade mer
om helvetet än någon annan person i Bi -
beln. Men vad sa han egentligen? I Mar -
kus evangelium 9:42-48 beskriver han
“Gehenna, där deras mask inte dör och
elden inte släcks.”49 Här citerar Jesus en
text ur Jesaja 66:24 där ”man ska gå ut
och se liken av de människor som har
avfallit från mig. Deras mask skall inte dö
och deras eld inte utsläckas.” Det är vik-
tigt att poängtera att det handlar om mas-

ken och elden som förtär Guds fiendes
lik. Om Jesus ville kommunicera att män-
niskor skulle pinas för evigt i medvetet
tillstånd, varför citerar han då en text
som handlar om lik?

I flera texter används liknelsen av
skör den och tröskplatsen som bild av en
kommande dom. I Matteusevangeliet
3:12 beskriver Johannes döparen hur
Jesus ”har kastskoveln i handen och skall
rensa den tröskade säden och samla vetet
i sin lada, men agnarna skall han bränna
(κατακαύσει) i en eld som aldrig slock-
nar.”50 Jesus använder samma ordalag lite
senare i kapitel 13 där ogräset ska eldas
upp (κατακαίω).51 Jesus lägger ut vad lik-
nelsen betyder lite senare i 13:36-43. Där
förklarar han att det är de gudlösa som
ska eldas upp. Det grekiska ordet som
används både här i 13:30, 40 och i 3:12
användes mycket tidigare för att beskriva
den brinnande busken i 2 Mosebok 3:2,
som inte brann upp (κατεκαίετο).52 Att
busken brann men inte brann upp är det
som traditionalister menar kommer att
hända med de gudlösa i helvetet. Men det
är inte det som Jesus säger. Utan de ska
brinna upp. 

Här ser vi att syftet med elden är att
bränna upp bränslet. Men det står också
i flera texter att elden aldrig släcks.53 Hur
ska vi förstå dessa texter? Även här finns
tydliga förebilder i Gamla testamentet
som kan belysa hur de nytestamentliga
författarna använder ordet. En profetia
mot Sydlandet står i Hesekiel 20:47-48 –
”Hör Herrens ord! Så säger Herren Gud:
Jag skall sticka dig i brand, och elden
skall förtära alla dina träd, både de friska
och de torra. De flammande lågorna skall
inte slockna (οὐ σβεσθήσεται). Från söder
till norr skall alla ansikten svedas. Då
skall alla dödliga erfara att jag, Herren,
har tänt elden. Den skall inte slockna.” 

I en annan text varnar Gud Jerusalems
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invånare genom profeten Jeremia att om
de inte håller sabbatsbudet att Gud ska
tända eld på stadsportarna och ”branden
skall härja Jerusalems borgar, och den
skall inte släckas (οὐ σβεσθήσεται).”54

Från dessa exempel verkar elden som inte
släcks vara något slags hyperbol, eller så
är tanken att den inte slocknar förrän all-
ting brinner upp. 

Jesus berättar om den yttersta tiden i
Matteusevangeliet 25:41-46. I liknelsen
om fåren och getterna talar Jesus om ”den
eviga elden” och ”evigt straff”. Detta är
det enda stället i evangelierna där evigt
används för att beskriva de ogudaktigas
öde. Ända sedan Augustinus tid har tradi-
tionalister poängterat att om evigt liv ald-
rig tar slut, då kan inte det eviga straffet
heller ta slut.55 Swärd skriver: ”Ordet kan
knappast ha olika betydelser i samma me -
ning.”56 Swärd och Yarbrough förklarar
dock inte varför evigt (αἰώνιος) inte ska
förstås kvalitativt när det gäller både det
eviga livet och det eviga straffet. Båda hör
till ”tidsåldern (αἰών) som kommer”.
Swärd frågar hur lång tid den kommande
tidsåldern varar, men själva frågan avslö-
jar att han inte har helt förstått vad som
menas med ordets kvalitativa dimension.
Tiden eller varaktighet relaterar endast till
αἰώνιος som kvantitativt begrepp. Or dets
kvalitativa betydelse har ingenting med
tid eller varaktighet att göra – det är dess
beskaffenhet och slutgiltighet som står i
fokus. 

Varför skulle då Jesus säga emot det
han redan har sagt i 10:28 – att Gud kan
döda både kropp och själ i helvetet? Hela
poängen med 25:46 är att motsatsen till
evigt liv är evig död – ett oåterkalleligt
straff.

Minst två andra texter visar ordets
kvalitativa dimension. I Judasbrevet 7 står
det att Sodom och Gomorra ”straffades
med evig eld (πυρὸς αἰωνίου)”. Den rimli-

gaste tolkningen är att evigt här betyder
”evig i sina effekter” och inte som en
oändlig bestraffning. Gud fortsätter inte
straffa Sodom och Gomorra idag, men
effekterna av Guds straff är eviga. I en
text som inte handlar om domen skriver
Paulus i Romarbrevet 16:25-26 att mys-
teriet om Kristus var dolt för människor i
Gamla testamentets tid: ”Honom som
förmår styrka er genom mitt evangelium,
min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt
den avslöjade hemlighet som under oänd-
liga tider (χρόνοις αἰωνίοις) har varit dold
men nu har uppenbarats och genom pro-
fetiska Skrifter på den evige Gudens
befallning gjorts känd…”57 Här ser vi
tydligt att något som var sant under eviga
tider har tagit slut. 

Kanske den mest problematiska texten
för konditionalister är Uppenbarelse -
boken 14:10 där den som står under
Guds dom ”skall få dricka Guds vredes
vin, som hällts upp oblandat i Guds vre-
des bägare, och han skall pinas med eld
och svavel inför de heliga änglarna och
inför Lammet. Och röken från deras pina
stiger i evigheters evighet, och de får
ingen lättnad vare sig dag eller natt.” Vid
första anblick verkar de temporala mar-
körerna i den här texten tyda på att straf-
fet i helvetet pågår i oändlig tid. 

Uppenbarelseboken är som bekant en
gåtfull bok och det finns många vittskilda
teorier om hur man bäst ska tolka den.
Det finns kanske ingen annan text i hela
Nya testamentet som har så många refe-
renser till Gamla testamentet. Så är även
fallet med denna text ur kapitel 14. Vin
används flitigt som metafor för Guds
dom av många bibliska författare.58 Jesus
använde också bilden av en bägare när
han pratade om Guds dom över synd och
sin kommande död. Han frågade sina lär-
jungar: ”Kan ni dricka den bägare som
jag skall dricka?” och bad i Getsemane



Theofilos vol. 6 nr. 1 2014

13

till Gud att ”om denna bägare inte kan gå
förbi mig utan jag måste tömma den, så
låt din vilja ske.”59 I Antiken och på me -
del tiden hade många kungar munskänk
som smakade kungens mat och vin först
som en försäkran på att den inte var för-
giftad. Jesus blev medvetet vår munskänk
som smakade Guds vredes bägare så att
vi inte skulle behöva dricka ur den. Istäl -
let får vi dricka ur en annan bägare,60 väl-
signelsens bägare  som erbjuds dem som
ingår i det nya förbundet.61

Här i Uppenbarelseboken 14 använder
aposteln Johannes domen över Edom som
förebild för det som väntar de gudlösa
den yttersta tiden.62 Förutom Jeremia
49:12 och Klagovisorna 4:21 där Edom
får dricka ur Guds vredes vinbägare, läser
vi i Jesaja 34:9-10 en dom som påminner
mycket om den apokalyptiska texten i Upp -
enbarelseboken. ”Då blir Edoms bäckar
förvandlade till tjära och dess jord till
svavel, dess land blir till brinnande tjära.
Varken natt eller dag skall den branden
slockna, ständigt skall röken av den stiga
upp. Från släkte till släkte skall landet
ligga öde, aldrig i evighet skall någon
vand ra där.” Man kan lägga märke till
flera viktiga saker när man studerar dessa
texter. För det första blev Guds dom över
Edom slutgiltig. För det andra innebar
Guds dom över Edom att nationen har
upphört existera som nation. För det
tredje ser vi att Gud använde en eld som
inte ska slockna i domen. Det är endast
med en förutfattad mening att texten
handlar om en eld som aldrig slocknar i
helvetet att man kan mena att elden som
förtärde Edom fortsätter brinna idag. Uti -
från dessa iakttagelser är det rimligt att
dra slutsatsen att Johannes också menar
att de gudlösa – precis som föregångarna
i Edom – kommer möta en slutgiltig
undergång när de möter Guds brännande
vrede och helighet på domedagen. 

Lite senare i Uppenbarelseboken
20:14-15 kan man läsa om den brinnan-
de sjön. ”Och döden och dödsriket kasta-
des i den brinnande sjön. Detta är den
andra döden, den brinnande sjön. Och
var och en som inte fanns uppskriven i li -
vets bok kastades i den brinnande sjön.”
Döden och dödsriket (ᾅδης) kastas i den
brinnande sjön. De är inte människor
utan abstrakta begrepp. Att de kastas i den
brinnande sjön är ett tecken på Jesu slut-
liga seger över det onda. Guds slutgiltiga
seger över synd och döden visas när män-
niskor vars namn inte står skrivet i livets
bok kastas i den brinnande sjön. Detta
kallas den andra döden. Den första döden
är den fysiska döden; den andra döden är
själens död. 

Men hur blir det då med berättelsen
om Lasaros och den rike mannen? Där
står det tydligt: ”När han plågades i hel-
vetet, lyfte han blicken och fick se Abra -
ham långt borta och Lasarus hos honom.
Då ropade han: Fader Abraham, förbar-
ma dig över mig och skicka Lasarus att
doppa fingerspetsen i vatten för att svalka
min tunga, ty jag plågas i denna eld.”63

Ordet som översätts som helvetet i denna
vers är hades (ᾅδης) på den grekiska
grund texten. Hades motsvarar Gamla
testa mentets sheol och översätts korrekt i
Bibel 2000 som dödsriket. Det som be -
skrivs i berättelsen om Lasaros och den
rike mannen är inte helvetet, utan det
som kallas mellantillståndet som enligt
många är tiden mellan den fysiska döden
och den allmänna uppståndelsen på
domedagen.64 En del teologer är dock
slar  viga när de inte håller hades som mel-
lantillstånd åtskilt från helvetet som evigt
och slutgiltigt tillstånd. Morgan skriver
till exempel: 

In Luke 16:19-31, Jesus depicts hell
as a place where justice prevails, con -
sisting of suffering, torment, and
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agony (16:23-25, 27), and as a place
of fire (16:24). Jesus graphically
illustrates that this future punish -
ment is final and inescapable sepa-
ration and exclusion from heaven
(16:25-26).65

J.I. Packer skriver i samma anda att anni-
hilation ”has to be read into the texts; it
cannot be read out of them, since the fire
is a picture not of destruction but of
ongoing pain, as Luke 16:24 makes un -
ambiguously clear.”66

Swärd skriver: ”Även om denna berät-
telse skildrar tillståndet i dödsriket, och
inte evigheten och yttersta domen, så ger
den ändå viss vägledning till hur livstillva-
ron kan komma att upplevas i framti-
den.”67 Emedan det är bra att Swärd inser
att Lukas 16 inte handlar om helvetet, är
det ändå beklagligt att han menar sig
kunna dra vissa slutsatser om det eviga
straffets beskaffenhet utifrån denna
berättelse.68

I detta avsnitt har jag belyst ett antal
bibeltexter som vid första anblick verkar
ge stöd åt tolkningar att helvetet är oänd-
ligt straff i medvetet tillstånd. Vid närma-
re intertextuell granskning är den rimli-
gaste tolkning att även dessa texter
instämmer med Bibelns övriga undervis-
ning, att Guds eviga dom över de gudlösa
innebär att de kommer att förgöras. 

Vår Gud är en förtärande eld
I detta sista avsnitt vill jag belysa några
texter där elden används som metafor för
Gud själv eller för Guds dom. Swärd är
medveten om detta: ”Elden är i Bibeln en
bild på Guds närvaro, Guds helighet och
Guds dom. Det är en eld som renar och
ger ljus men som också förtär det
onda.”69 Vår Gud kallas en förtärande
eld i en rad bibeltexter.70 Gud väljer också
att uppenbara sig för människor i sam-
band med eld av olika slag: när Herren

sluter förbund med Abram,71 för Mose i
den brinnande busken72 och som eldpe-
lare under israeliternas ökenvandring.73

Man hörde Guds ord som ur en eld.74

Gud är som en mur av eld som skyddar
och visar sin härlighet i Jerusalem.75

Elden är inte bara en symbol för Guds
närvaro och skydd, utan också för Guds
dom. I Psalm 97:3 står det att ”eld går
framför honom och förbränner alla hans
fiender.” Ett liknande tema återfinns i  två
apokalyptiska texter där Daniel och
Johannes ser syner där Gud sitter på en
tron av eldslågor med en ström av eld
som flyter fram från platsen där han sit-
ter. Guds ansikte lyser som solen och
Guds ögon är som eldslågor som bränner
och förintar Guds fiendes kropp.76 I do -
men över Assyrien beskrivs Guds tunga
som förtärande eld. Guds andedräkt blir
som en svavelström som sticker bålet i
brand som förtär Assyrien.77

För profeten Malaki uppenbarar sig
Gud som smältarens eld, en brinnande
ugn som smälter och renar det goda som
finns i Guds folk och förtär de onda.78

Detta är en bild som återkommer i 1
Korin thierbrevet 3:10-17 där människors
gärningar ska prövas av eld. Goda gär-
ningar ska förfinas som guld, silver eller
ädelstenar. Det som är ont kommer att
brännas upp (κατακαήσεται) som trä, gräs
eller halm. 

Alla människor kommer att stå inför
Gud och göra räkenskap över sitt liv. De
som tidigare dömt sig själva i ånger får i
tro ta del av försoningen Jesus har möj-
liggjort mellan människan och Gud. När
de möter Gud ansikte mot ansikte kom-
mer deras goda gärningar förfinas när den
förtärande elden bränner bort all orenhet
i dem. Människor som aldrig dömt sig
själva i ånger för sin synd kommer att få
syndens lön – döden. När man säger sitt
slutgiltiga nej till Gud, tackar man även
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nej till allt det goda som Gud vill välsigna
sin skapelse med: kärlek, glädje, frid, god-
het, njutning, skönhet och t.o.m. existen-
sen själv. Det enda som är kvar är männi-
skans synd och laster som brinner upp i
mötet med vår Gud som är en förtärande
eld. 

Till sist...
En del traditionalister hävdar att kondi-
tionalism representerar ett försök att
slingra sig undan den obekväma sanning-
en om helvetet. Swärd skriver: ”Däremot
innebär läran ett försök att mildra vad det
innebär att bli dömd till ett evigt straff,
att komma till helvetet.”79 Packer menar
att ”the feelings that make people want
conditionalism to be true seem to me to
reflect, not superior sensitivity, but secu-
lar sentimentalism...”80 Walvoord instäm-
mer: ”Conditional immortality is wishful
thinking by those who want to escape the
problem of hell by maintaining it is a doc -
trine not taught in the Bible.”81

Personangrepp av detta slag är tyvärr
inte alls ovanliga i litteraturen. Guilt by
association är en specifik form av ad
homi nem-felslut där man ifrågasätter en
person eller idé på grund av dess relation
eller förmenta likheter med en annan per-
son, grupp eller idé som man underkän-
ner av andra skäl. Swärd gör detta när
han skriver: ”En svaghet med annihila-
tionsläran är att den intar i princip samma
ståndpunkt som ateisterna.”82 Här måste
jag poängtera att konditionalister inte
tror att den fysiska döden är slutet på all-
ting, så som ateisterna tror. Utan domen
blir det ingen slutgiltig rättvisa – bara ett
slut. Därmed missrepresenterar Swärd
konditionalism. Swärd är inte ensam om
detta. Andra traditionalistiska författare
påpekar att Jehovas vittnen, Sjundedags -
adventister och andra grupper man har
skäl att ifrågasätta för icke-konventionell

teologi i andra frågor också tror på kon-
ditionalism/annihilationism.83 Med viss
risk för ett tu quoque-argument får man
undra hur det då blir för traditionalis-
ten – muslimer tror ju på straff i medvetet
tillstånd i ett oändligt helvete och mormo-
ner tror på en odödlig själ. Återigen
måste jag understryka att huvudsaken
inte är huruvida andra personer eller
grupper instämmer med en viss stånd-
punkt, utan vilken tolkning som bäst för-
klarar källmaterialet i Bibeln. 

Jag inledde denna artikel med helvetets
problem: hur får vi vår tro på en allsmäk-
tig, kärleksfull Gud att gå ihop med idén
att kanske många människor kommer att
plågas för evigt i helvetet? 

Även om man allmänt anser att döds-
straff är ett strängare straff än livstid i
fängelse, kan man uppfatta dödsstraffet
som mer barmhärtigt om det enda alter-
nativet är ett ändlöst fängelsestraff som
karakteriseras av oerhörd pina i kropp
och själ. Min mening är dock inte att Gud
avrättar en annars odödlig själ, utan att
man i domen inser sin synd och lider i
proportion till ens skuld, varpå de gudlö-
sas själ dör sin naturliga död. Man ska
inte skuldbelägga Gud för att inte ge de
gudlösa evigt liv när de inte vill ha det.  

I denna artikel har jag fokuserat på det
jag anser vara Bibelns tydliga undervis-
ning om de gudlösas eviga öde – den
andra döden. Tanken att någon som vi
älskar (och som Gud också älskar) kom-
mer att upphöra existera i stället för att
leva för evigt i gemenskap med Gud och
med troende människor bör fylla oss med
en djup nöd. 

På ett sätt kan man önska sig att
Bibeln var tydligare om mekaniken Gud
kommer att använda i domen istället för
att kryptiskt tala om domen med metafo-
rer som en stor bok, eld, får och getter.
Det skulle ha varit bra om Bibeln berättade
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mer om mellantillståndet, hur det blir
med små barn som dör, ”hedningarna”
som aldrig ens hört talas om Jesus och
andra människor som på grund av religiös
otur inte har fått en ordentlig chans att
tro på evangeliet i detta liv. Dessa ”luc-

kor” i den gudomliga uppenbarelsen gör
att jag inte riktigt vet hur man ska tänka
kring det specifika i Guds domslut. Vi
kan dock vila tryggt i en stark övertygelse
om att det kommer att bli rättvist.84
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SUMMARY: It is no simple task to reconcile the Christian belief in an omnipotent, omni -
benevolent God with the idea that perhaps a large number of people will be tormented for -
ever in an eternal hell. Whilst many Christians recoil at the idea of eternal conscious torment,
some scholars attempt nonetheless to defend this idea because they believe it is the unequi-
vocal teaching of the Bible regarding the eternal fate of the ungodly. 
In this article I highlight and interpret a number of biblical texts that have some bearing

on hell and eternal punishment. I begin by pointing out what I believe to be problems with
interpreting hell as eternal conscious torment. In this task, two main sources represent the
view of hell as eternal conscious torment: the Swedish book Efter detta by Stefan Swärd and
the anthology Hell Under Fire edited by Chris to pher W. Morgan and Robert A. Peterson. I
pre sent and critique two possible defenses of hell as eternal conscious torment: the status prin-
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ciple and the continuing sin defense. 
In the second section I examine a number of biblical passages that show that only God is

inherently immortal and that only those people who receive eternal life as a gift from God
through faith in Jesus Christ become immortal. These passages include 1 Timothy 6:16; 
2 Timothy 1:10; Romans 2:7; 1 Corinthians 15:54 and Romans 6:23. 
In the third section I then highlight verses such as Psalms 37, 68 and 73,  Matthew 10:28,

2 Thessalonians 1:9 and 2 Peter 3 that the Bible’s clear message is that the eternal fate of the
ungodly is death, destruction and annihilation. In this section I employ an intertextual metho -
dology whereby I interpret New Testament texts and images in light of their sources in the
Old Testament. 
I proceed then in the fourth section to examine a number of texts that would appear to

present prima facie support for an interpretation of hell as eternal conscious torment and
show how even passages such as Matthew 25:46 and Revelation 14:9-11 also support a con-
ditionalist or annihilationist interpretation of hell. Even images of the worm that doesn’t die
and the unquenchable fire support a conditionalist interpretation when examined in light of
their Old Testament precursors. 
In the final section I reflect on fire as a metaphor for the final judg ment of God. My

conclusion is then that the most reasonable interpretation of the biblical source material
about hell is that the ungodly will cease to exist both as a natural consequence of the inherent
mor  tality of the soul and as an expression of the final judgment of God.

Keywords: hell, eternal punishment, judgment, eternal conscious torment, annihilationism,
conditionalism, conditional immortality, ex e gesis
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Innledning

Immanuel Kant (1724-1804) er kjent
for å ha tatt et klart prinsipielt opp -
gjør med klassiske gudsbevis i Kritikk

av den rene fornuft.1 Han mente det bare
eksisterer tre typer gudsbevis ”ut fra den
spekulative for nuft” (A590/B618) og
avviste alle sam men.2 Disse kalte han for
det ontologiske, det kosmologiske og det
fysikoteologiske gudsbevis.

En rekke nyateister støtter seg til Kant
når de hevder at gudsbevisene ikke over-
beviser. Christopher Hitchens slår fast at
Kant ”was able to make convincing argu-
ments against any theistic presentation
that depended upon reason”3. Richard
Dawkins støtter seg til Kant for å avvise
det ontologiske gudsbeviset, mens den
britiske filosofen A. C. Greyling i en arti -
kkel i New Humanist argumenterer for at
Kant faktisk var ateist og viser til hans
avvisning av gudsbevisene.4 Det er verdt å
merke seg at Richard Dawkins henviser
til denne artikkelen, men konkluderer
med at en religiøs tro var ”almost inevi-
table” på Kants tid – som forklaring på at
filosofen var ”a religious man”.5

Men det er ikke bare nyateister som er
opptatt av Kants betydning for avvisning-
en av troen på Gud. Den kjente teistiske
filosofen Alvin Plantinga starter sin bok
Warrented Christian Belief med et eget
ka pit tel om Kant. Der slår han fast at ”it
seems to be widely accepted, among theo-
logians, that Kant showed that reference
to or thought about such a being (even if
there is one) is impossible or at least deep-
ly problematic”.6

Jeg vil i denne artikkelen først gi en
over ordnet presentasjon av Kants kritiske
filosofi, primært slik denne utfoldes i
hans mest kjente bok, Kritikk av den rene
fornuft,7 og konsekvensene av denne for
hans syn på gudsbevis og gudstro. Deret -
ter vil jeg mer spesifikt presentere og vurde -
re hans argumentasjon mot gudsbevisene.
Det bør i den forbindelse påpekes at det
er krevende å vurdere argumentasjonen
til Kant siden den både er kompleks og
kre vende. Filosofen Henry E. Allison,
som er svært sympatisk innstilt til Kants
filosofi, kaller like fullt det viktige kapit-
telet ”Om den rene fornufts ideal” for
”notoriously obscure”.8 Omtrent samme
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I en del nyateistisk litteratur brukes Immanuel Kants avvisning av
gudsbevisene som et argument for ateisme. Henvisningen er urimelig.
Først fordi Kant eksplisitt avviste ateismen. Dernest fordi argumenta -
sjonen hans i stor grad bygger på hans generelle transcendentale filo-
sofi som de samme nyateistene i liten grad forholder seg til. For det
tred je fordi Kants avvisning av gudsbevisene kan møtes med gode
motargumenter.
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vurdering fremsettes av Andrew Ward.9

Allison betegner dessuten antinomiene
som ”extremely cryptic”.10

Kants grunnleggende skepsis
Kants avvisning av gudsbevisene er en
integrert del av hans såkalte transcenden-
tale filosofi. Selv om Kant særlig drøfter
de spesifikke gudsbevisene i siste del av
Kri tikk av den rene fornuft – i den tran -
scendentale dialektikk – finnes det også
en rekke referanser til tematikken i bo -
kens første del (se for eksempel Axiv, A3/
B7, B18, B71, A74/B99, A243/B301).

I den første utgaven av Kritikk av den
rene fornuft slår Kant fast i forordet at
for nuften er belastet med spørsmål den
ikke kan besvare ”fordi de overgår alle dens
evner” (Avii). Han hevder at dette blant
annet gjelder ”nødvendigheten av en første
begynnelse av verden” (Axiv), men nev -
ner ikke forestillingen om Gud. I forordet
til den omarbeidede utgaven av Kritikk av
den rene fornuft skriver Kant imidlertid:
”Jeg kan altså, hva angår den nødvendige
praktiske bruk av min fornuft, ikke en gang
anta Gud, frihet og udødelighet dersom
jeg ikke samtidig fratar den spekulative
fornuft dens pretensjoner om grenseløse
innsikter” (Bxxx). 

Kants grunnposisjon er altså at den spe -
 kulative fornuft ikke er i stand til å vur -
dere Guds eksistens – men som vi skal se
senere tenker han annerledes om den prak -
tiske fornuft. Særlig i kapittelet ”Om den
rene fornufts ideal” (A568/B596-
A704/B732) utdyper han hvilke begrens-
ninger den spekulative fornuft har med
hensyn til gudsbevisene. Men også de så -
kal te antinomiene er svært relevante for
spørsmålet om Guds eksistens – og da sær -
lig om Gud kan tenkes som ”første år -
sak” eller ”første beveger” – da disse skal
vise ”that any pure rational doctrine of
the world’s constitution is led inevitably,

through a system of cosmological ideals
or pure concepts of reason, into contra-
dictions”.11

For Kant er sann kunnskap avhengig
av en kombinasjon mellom menneskets
aprioriske intuisjon og sanseerfaringen:
”Tenk ning uten innhold er tom, og an -
sku else uten begreper er blind” (A51/
B75). Fordi ideen om Gud mangler empi-
risk grunnlag sørger den bare for ”tom”
kunnskap (A486/B514). ”Den rene for-
nuft”, som er det vi står overfor når den
spekulative fornuft ikke bygger på kon-
septer hentet fra empirien (A 321/B378),
gir oss ikke annet enn ”en naturlig og
uunngåelig illusjon” (A297/B354). Dette
gjelder blant annet ideen om Gud. I Kants
oppsummering av sin kritikk av blant an -
net gudsbevisene i den transcendentale
dia lektikk, påpeker han at denne delen av
boken egentlig ikke var nødvendig fordi
han allerede har påvist at de transcenden-
tale ideene (om sjelen, Gud og verden)
”dreide seg om en kunnskap som intet
menneske noensinne vil komme i besittel-
se av” (A703/B731). Kant er således også
skeptisk til Descartes’ ”Cogito ergo sum”
fordi ideen om at det finnes et ”jeg” eller
et ”selv” som står bak tenkningen, ikke
kan forsvares (A345/B403).

Kants første utgave av Kritikk av den
rene fornuft, som utkom i 1781, fikk en
ganske negativ mottakelse. Enkelte hevdet
at han fremsto som en talsmann for idea-
lismen, altså var avvisende til menneskets
mulighet for å tilegne seg sann kunnskap
om den ytre verden. Filosofen J.G.H. Fe -
der påsto at boken var ”a restatement of
Berkeley’s idealism, reducing all objects
to our own sensation and leaving the real
existence of any objects beyond our own
representations entirely unknown”.12

Det er grunn til å tro at det blant annet
var denne tolkningen som fikk Kant til å
skrive en oppdatert utgave.13 I denne kom
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det også inn et eget kapittel med over-
skriften ”Gjendrivelse av idealismen” 
(B 274-79). Her ser vi at Kant avviste bå -
de ”Descartes’ problematiske idealisme”
og ”Berkeleys dogmatiske idealisme”, men
blant lesere og fortolkere av Kant er det
uenighet om hvor sterk hans skeptiske
grunnholdning var, hvordan han plasse-
rer seg mellom realismen og idealismen,
og hva skillet mellom sanseerfaringen og
”tingene i seg selv” reelt innebærer.14 I et
mye diskutert sitat påpeker han at ”at alt
som blir anskuet i rommet eller tiden, føl-
gelig alle gjenstander for en mulig erfa-
ring, ikke er noe annet enn fremtredelser,
det vil si blotte forestillinger som, slik
som de blir forestilt som utstrakte vesener
eller rekker av forandringer, ikke i seg selv
har noen begrunnet eksistens utenfor våre
tanker” (A491/B519). Vektlegges de siste
tre ordene, er det lett å konkludere med at
Kant faktisk avviser eksistensen av en
reell ytre verden.15 På den annen side hev-
der han i sin kritikk av idealismen at vi
kan ha sikrere kunnskap om den ytre ver-
den enn våre indre tilstander (B276).16

En av vår tids fremste fortolkere av Kant,
Henry F. Allison, påpeker at de fleste tol-
ker Kants skille mellom sanserfaringen og
”tingene i seg selv” som ”two ontological
distincts sets of entities”. Selv hevder Alli -
son – som kaller sin bok om Kants tran -
scendentale filosofi for ”An Interpre ta -
tion and Defense” – at forskjellen bør for -
stås som ”two ways of considering
things”.17 En slik tolkning innebærer at
Kants skjelning primært sees som episte-
mologisk, ikke metafysisk (og ontolo-
gisk). Dermed blir Kant ingen sterk skep-
tiker; hans transcendentale filosofi avvi-
ser ikke at det finnes en ytre, objektiv ver-
den, men problematiserer menneskets mu -
lighet til å erkjenne den ytre verden slik
denne faktisk er. Vi kan ikke se på ver den
med et ”God’s-eye view of reality”.18

Det er en kjent sak at Kant hevder at
han ble ”vekket” av Humes erkjennelses-
teori, som han opplevde var for viten-
skapsfiendtlig – blant annet siden Hume
avviste at vi kunne fastslå årsaksforhold.19

I følge Hume kunne vi ikke vite mer enn
at noe ofte skjedde før noe annet. Kant
var dessuten dypt imponert over New -
tons fysikk og var god kjent med sin tids
oppdaterte vitenskap. Denne kunnskapen
fikk også betydning for hans filosofi, men
gjør den dermed sårbar for ny naturviten-
skaplig kunnskap. Når filosofen Kenneth
R. Westphal går gjennom Kants betyd-
ning for moderne analytisk filosofi er
reservasjonene mange:

From the outset, analytic philoso -
phy rejecected Kant’s contention
that some synthetic propositions can
be known a priori. The antimeta -
physical bent of analytic philoso -
phy opposed Kant’s apparently
metaphysical form of transcenden-
tal idealism. The anti-naturalism
involved in pure conceptual analy-
ses, especially within epistemology,
opposed Kant’s cognitive psychol-
ogy. Powerful new logics developed
by Frege, Russell and Whitehead,
and modern algebra appeared to
discredit Kant’s understanding and
use of logic in the first Critique.
Einstein’s use of Riemannian geo-
metry within Relativity Theory
appeared to discredit Kant’s com-
mitment to Euclidean geometry, its
spatial constructions, and his Eucli -
dian account of our spatial form of
outer intuition. The strategy of
dividing, isolating, and resolving
philosophical puzzles piecemeal
opposed Kant’s systematic app-
roach.20

Riktignok hevder Westphal også at mot-
setningen mellom Kant og den analytiske
filosofi ikke trenger å være uoverkomme-
lig. Han viser at enkelte moderne filosofer
har vært inspirert av Kant eller benyttet
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deler av hans tenkning – som C. I. Lewis,
Wilfrid Sellars og, ikke minst, Peter F.
Strawson. Like fullt er det grunnlag for å
hevde at Kant har møtt betydelig mot-
stand fra dagens analytiske filosofi. Alli -
son påpeker at “Kant’s transcendental idea -
lism proper, with its distinction between
appearances and things in themselves,
remains highly unpopular”.21 Påstanden
kommer altså fra en støttespiller av Kant.

Kants oppgjør med gudsbevisene kan
vanskelig vurderes isolert fra hans grunn-
leggende filosofiske tenkning. Tvert i mot
skyldes avvisningen av alle gudsbevis at
Kant har en svært begrenset tiltro til meta -
fysikkens mulighet. Det er ingenting som
tilsier at nyateister som Richard Dawkins
og Christopher Hitchens deler samme
skepsis.

Kants gudstro
Når dagens filosofer skriver om gudsbevi-
sene, blir Kant og Hume ofte nevnt i
samme åndedrag. Den teistiske filosofen
Richard Swinburne, som i boken The
Existence of God gir en positiv vurdering
av ulike gudsbevis, skriver i sin innled-
ning at filosofer flest hadde en kristen tro
helt opp til 1800-tallet. Han fortsetter: 

By the nineteenth century, however,
philosophical theology began to
feel the powerful skeptical influence
of Hume and Kant. These philoso -
phers produced principles designed
to show that reason could never
reach justified conclusions about
matters much beyond the range of
immediate experience, and above
all that reason could never reach a
justified conclusion about the exi-
stence of God.22

Like fullt kan ikke Kant uten videre tas til
inntekt for ateistisk argumentasjon. David
Hume fremsto i sin levetid som skeptisk
til filosofiske argumenter for Gud, men
første etter hans død ble det klart at han

antagelig forkastet selve gudstroen.23 Helt
annerledes var situasjonen for Kant.
”Kant was no atheist, and was perturbed
by Hume’s posthumous Dialogues on Na -
t  ural Religion”, skriver Roger Scruton.24

For Kant var gudstro avgjørende for et
etisk høyverdig liv, og ateismen blir
eksplisitt fordømt fordi den ”corrupts the
moral character”.25 På den bakgrunn er
det neppe riktig at Kant egentlig ikke var
opptatt av å koble sin etikk til troen på
Gud – slik Richard Dawkins hevder.26

Kants avvisning av gudsbevisene skyl -
dtes altså ikke ateisme, men rett og slett
hans overbevisning om at disse ikke var
filosofisk holdbare. På bakgrunn av den
spekulative fornuft fremstår Kant som
agnos tiker; metafysikken kan verken på -
vise eller avvise at Gud eksisterer.  Videre
påpeker Kant, i forbindelse med sin avvis-
ning av gudsbevisene, at han ”måtte der-
med oppheve viten for å få plass til troen”
(Bxxx). Påstanden viser en viktig forskjell
mellom Kants forhold til gudstroen og
Humes religiøse skeptisime. For Kant var
det fortsatt plass for Gud.

Mot slutten av Kritikk av den rene for-
nuft, etter at Kant har avvist de tre guds-
bevisene han mener eksisterer, skriver han
et appendiks med tittelen ”Om den regul-
ative bruk av den rene fornufts ideer”
(A642/B670-A668/B697). Der er konklu -
sjonen at selv om ideene om Gud, om sje-
len og om verden ikke har ”en konstitutiv
bruk” kan disse likevel ha ”en fortreffelig
og uunnværlig nødvendig regulativ bruk”
(A644/B672). I forordet til den reviderte
utgaven av Kritikk av den rene fornuft
skriver han om den rene fornufts viktig-
het for moralen (Bxxv). Som kjent hevder
han i Kritikk av den praktiske fornuft at vi
må forutsette Guds eksistens for å kunne
tenke koherent om menneskets søken
etter det høyeste gode.28 Troen på Gud
kan altså ikke rettferdiggjøres fornufts-
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messig, fordi vi mangler sanseerfaring,
men moralsk erfaring gjør gudstroen
nødvendig. Kants skepsis til et fornufts-
messig forsvar for Gud er blitt videreført
av mange teologer, blant disse John Hick
og Gordon Kaufman.29

Til slutt i denne sammenheng bør det
påpekes at Kant også formulerer seg noe
kryptisk når han skal forklare hva det vil
si at ideen om Gud kan fungere som
regu lativ.30 Å beskrive presist forskjellen
mellom den spekulative fornuft og den
praktiske fornuft er utfordrende. Det bør
føy es til at Kants gudsbilde, og dermed
hans egen gudstro, befant seg i tydelig
opposi sjon til offisiell luthersk lære – som
han selv var godt kjent med. I boken
Religion innerhalb der Grenzen der bloss-
sen Ver nuft fra 1792 avviste Kant ekspli-
sitt en rekke kristne dogmer ut fra en filo-
sofisk analyse.31

Oppgjøret med det ontologiske gudsbe-
vis
Kant er svært kjent for sitt oppgjør med
det ontologiske gudsbevis. Dette gudsbe-
viset knyttes gjerne til teologen Anselm
(1033-1109). Argumentet er deduktivt og
avhenger ikke av empiri. For å si det kort
er argumentet at ”the idea of perfection
entails existence”.32 Både Descartes og
Leibniz forsvarte ulike versjoner av det
ontologiske argumentet, men det er verdt
å merke seg at Thomas Aquinas ikke be -
nyttet argumentet i sine ”fem veier”. Også
på Kants tid var argumentet om stridt og i
følge Schopenhauer trengte ikke Kant ”to
write the Critique of Pure Reason in order
to refute the ontological argument”.33

Mange har latt seg overbevise av Kants
oppgjør med det ontologiske gudsbevis.
En medvirkende årsak er nok at deler av
argumentasjonen hans er enkel å gripe.
Det gjelder blant annet eksemplet om at
”hundre virkelige daler omfatter slett

ikke noe mer enn hundre mulige daler”
(A599/B627). Kant oppsummerer sin kri-
tikk slik:

Jeg kan tenke en ting ved hjelp av
hvilke som helst og så mange predi-
kater jeg bare vil (selv i den gjen-
nomgående bestemmelse) så kom-
mer det ikke det minste i tillegg til
tingen ved at jeg også føyer til:
Den ne tingen er. Hvis så dette var
tilfellet, ville det eksistere noe mer,
og ikke det samme som jeg hadde
tenkt i begrepet, og jeg kunne ikke
si at akkurat gjenstanden for mitt
begrep eksisterte. (A600/B628)

Argumentasjonen til Kant innebærer en
avvisning av det grunnleggende premisset
som det ontologiske gudsbeviset hviler
på, nemlig at eksistens er en egenskap.
Han viser blant annet til påstanden om at
en trekant har tre vinkler ”er absolutt
nødvendig” (A593/B621), men avviser at
vi dermed har sagt noe om nødvendig
eksistens; vi fastslår bare at en trekant
som eventuelt eksisterer vil ha tre vinkler.
I følge Scruton foregriper Kant “a doctri-
ne of modern logic”.34 Selv om Kant del-
vis bygger på Leibniz’ tankegang om for-
holdet mellom eksistens og egenskap, og
Leibniz slutter seg til det ontologiske
argumentet, konkluderer Kant altså mot-
satt. Han mener spørsmålet om noe eksis-
terer ikke kan fastlegges gjennom aprio-
risk argumentasjon – noe det ontologiske
argumentet forutsetter.

Enkelte moderne teistiske filosofer har
forsvart det ontologiske argument, blant
dem Alvin Plantinga og Robert E. May -
dole.35 Plantinga har blant annet argu-
mentert med at det høyeste vesen ikke
bare må ha eksistens, men nødvendig
eksi stens, noe som altså er en egenskap.
Richard Swinburne hopper derimot over
dette argumentet, og mener at de største
teistiske filosofene ”have on the whole
rejected ontological arguments”36. Selv er
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jeg skeptisk til argumentet og slutter meg
til følgende konklusjon: “Some thing
seems to be seriously wrong with an argu-
ment that (…) moves from a premise
about ideas in our minds to establishing
something exists in reality.”37

Oppgjøret med det kosmologiske guds-
bevis
Svært mange filosofer har støttet en eller
annen form for det kosmologiske gudsbe-
vis. Platon, Aristotles, Maimoniedes, An -
selm, Scotus, Spinoza, Leibniz og Locke er
blant disse.38 Men argumentasjonen er
likevel forskjellig. Det er vanlig å hevde at
kos mo logiske gudsbevis finnes i tre
hoved varianter: 

The kalam cosmological argument
for a First Cause of the beginning
of the universe; the thomist cosmo-
logical argument for a sustaining
Ground of Being of the world; and
the Leibnizian cosmological argu-
ment for a Sufficient Reason why
something exists rather than noth -
ing.39

Det finnes viktige forskjeller mellom de
ulike versjonene. For eksempel er ikke
Aqui nas’ argumentasjon avhengig av at
uni verset har en begynnelse, men er et
”atem poral” kosmologisk argument.40

Derimot har William Lane Craig koblet
Kalam-argumentet til Big Bang-teorien og
hevdet at empirien som tilsier at universet
har en begynnelse gjør det plausibelt å
postulere en årsak til universet utenfor
det samme universet. Uansett blir et spørs -
mål om kritikken Kant fremfører mot det
kosmologiske gudsbevis rammer alle ver -
sjonene. Allison skriver om Kants avvis-
ning at ”one could discuss each of these
objections at length and perhaps defend
certain versions of the cosmological proof
against at least some of them”.41

Før Kant tar et spesifikt oppgjør med
det kosmologiske gudsbevis, legger han et

grunnlag for sin argumentasjon gjennom
fire såkalte antinomier. Disse består av
fire ulike teser som kontrasteres mot fire
antiteser. Disse står i konflikt med hver -
andre når de blir forsøkt begrunnet ut fra
”the common presupposition of the dog-
matist and empirist”.42 Årsaken er at det
”ligger et tomt og kun innbilt begrep til
grunn for de kosmologiske ideene”
(A490/B519).  Konflikten mellom tesene
og antitesene som antinomiene åpenbarer,
viser i følge Kant viktigheten av å skille
mellom sanseerfaringene våre og tingene i
seg selv, og er således et indirekte argu-
ment for transcendental idealisme
(A490/B519-A497/B525).43 Uten sanseer-
faring har ikke fornuften tilstrekkelig
grunnlag (A582/B610, jfr. også A567/
B595). 

Den første antinomien berører spørs-
målet om verden er avgrenset i tid og
rom, noe tesen bekrefter og antitesen av -
viser. Tesen lyder: ”The world has a begin -
ning in time, and in space it is also enclo-
sed in boundaries.” (A426/B454-A4427/
B455). Men Allison mener at argumente-
ne Kant benytter bygger på tilfeldige
forutsetninger og har fått liten støtte.44

Han viser blant annet til kritiske innven-
dinger fra filosofer som Russell, Straw -
son, Moore og Bennett. Hvilke konkrete
argumenter bruker så Kant for å avvise
tesen om at verden har en begynnelse? Jo,
han mener at vi da må forestille oss en tid
hvor verden ikke var, altså ”en tom tid”:

Men nå er i en tom tid ingen tilbli-
velse av noen som helst ting mulig,
fordi ingen del av en slik tid har i
seg selv før en annen del, en eller
annen betingelse som kjennetegner
eksistens snarere enn ikke eksistens
(man kan anta at den oppstår av
seg selv eller gjennom en annen
årsak). Altså, i verden kan riktig
nok mang en rekke av ting begyn-
ne, men verden selv kan ikke ha
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noen begynnelse, og er altså med
hensyn til den forgagne tid uende-
lig. (A427/B455)

Det er vanskelig å se at denne logikken er
tilstrekkelig overbevisende. En innven-
ding er at det rett og slett ikke fantes noen
”tom tid” før universets begynnelse, men
at tiden ble til samtidig med at universet
begynte å eksistere. Slik tenker både
Augus tin og Leibniz.45 Dernest er det litt
uklart om Kant faktisk argumenterer for
at verden ikke kan ha en begynnelse.
Allison mener at Kant muligens ikke vil
påpeke annet enn at ”the question why it
[the universe] began at one time rather
than another is unanswerable.”46 Også
Plantinga hevder at Kant bare påstår at
det ikke fantes en spesifikk grunn for Gud
”to create the world at one moment than
at any other.”47 Selv svarer han at Gud rett
og slett kunne valgt et tilfeldig tidspunkt.

Både tredje og fjerde antinomi har en
viss betydning for spørsmålet om ”en
førs te årsak”.48 Den tredje handler om fri
vilje kontra naturens lover, mens den fjer-
de dreier seg om hvorvidt det eksisterer et
”absolutt nødvendig vesen” (A452/B480-
A460/B488) enten som årsak til verden
eller som en del av den. Allan Wood
mener Kant i den fjerde antinomien
kanskje primært forholder seg til ideene
til Spinoza og Baron d’Holbach om mate-
riens nødvendige eksistens,49 men det skal
sies at Kant spesifikt knytter den fjerde anti -
nomien til det kosmologiske argument
(A456/B484).

Spørsmålet om et nødvendig eksiste-
rende vesen må tenkes som årsak til ver-
den, blir gjenstand for spesifikk argumen-
tasjon i ”Det rene fornufts ideal” (A567/
B595-A704/B732). Kant viser spesifikt til
Leibniz’ bruk av dette gudsbeviset og pre-
senterer beviset slik: ”Når noe eksisterer,
må også et absolutt nødvendig vesen
eksistere” (A604/B632). Det viser at Kant

primært gjør det kosmologiske bevis –
som det ontologiske – til et spørsmål om
”nødvendig eksistens.” Det henger nok
igjen sammen med at Kant er på jakt etter
gudsbevis som gir ”apodiktisk sikkerhet”
(A624/B652), altså er deduktivt tvingen-
de. 

Det er påfallende at Kants argumenter
mot det kosmologiske gudsbevis fremstår
svært summariske. Selv hevder han at
årsaken er at det er gjemt mange dialek-
tiske forutsetninger i det kosmologiske
gudsbevis som enkelt kan oppdages og
ødelegges. Av den grunn siterer han bare
noen av disse og overlater til leseren å
under søke temaet nærmere (A609-10/
B637-38). Deretter presenterer han kort
fire ulike anklager mot gudsbeviset som
han utvilsomt ser som ”merely a sample
of a potentially much longer litany of phi-
losophical sins committed by the cosmo-
logical proof.”50

Når Kant velger en slik innfallsvinkel,
er en viktig årsak at han mener å ha på vist
gjennom den transcendentale idealisme at
det kosmologiske gudsbevis er fåfengt.
Dette går også tydelig frem av to inn-
holdsrike innledende avsnitt i ”Den rene
fornufts ideal” der Kant blant annet
påpeker at det å forholde seg til Gud, som
en transcendental ide, innebærer å ”over-
skride grensene for sin bestemmelse samt
hva som er tillatelig” (A580/B608).

Det er verdt å merke seg at når Kant
gjengir det kosmologiske argumentet for-
holder han seg ikke spesifikt til spørsmå-
let om hvorvidt verden har en begynnelse,
bare til det faktum at verden faktisk eksis-
terer. Han påpeker videre at dette gudsbe-
viset, i motsetning til det ontologiske,
starter med erfaringen (A605/B633). Men
denne erfaringen kan vanskelig sies å være
informert av naturvitenskapen; å påstå at
verden finnes er ikke annet enn ”basic
common sense” (noe Kant også under-
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streker, jfr. A614/B642). Kants første spe-
sifikke argument mot det kosmologiske
gudsbevis presenteres slik:

Den transcendentale grunnsetning
om å slutte fra det tilfeldige til en
årsak. En grunnsetning som kun
har betydning innen sanseverdenen,
som ikke engang har noen mening
utenfor denne. For det rent intellek-
tuelle begrepet om det tilfeldige kan
ikke frembringe noen syntetisk
slutning, slik som setningen om
kausalitet. Og grunnsetningen om
kausalitet har slett ingen betydning
og intet kjennetegn for sin bruk for -
uten i sanseverdenen, men her skulle
den jo nettopp tjene til å komme ut
over sanseverdenen. (A609/B637)

Bare i dette korte avsnittet ser vi at Kant
hen viser til en rekke temaer som han har
behandlet grundig tidligere i Kritikk av
den rene fornuft. Det gjelder forholdet
mel lom årsak og virkning og at fornuften
ikke kan vite noe om det som befinner seg
utenfor sansene våre – der en eventuell
Gud eksisterer. Uansett er det åpenbart at
argumentasjonen til Kant er sårbar for inn -
vendinger som bygger på en mer helhetlig
problematisering av (deler av) hans filo-
sofi.

Richard Swinburne avviser, når han
skriver det kosmologiske argumentet, at vi
står overfor et slags deduktivt tvingende
bevis. Derimot vil han undersøke ”how
much force it has” – som et induktivt
argu ment.51 Det anser jeg for å være et
frukt bart utgangspunkt. Vi bør kunne
vurdere om argumentet sannsynliggjør at
det finnes en årsak til universet ”utenfor”
universet.52 Her finnes flere mulige argu-
menter. Det går an å vise til Aquinas sine
veier for å etterlyse en ikke-kontingent
årsak til alt kontigent. Eller vi kan henvise
til Big Bang for å etterlyse ”et eller an net”
som årsak til denne hendelsen. Enkelte
har, som astrofysikeren Fred Hoyle, vært

negativ til teorien om Big Bang fordi den
høres religiøs ut.53

Kant kunne tale om ”rommets uende-
lighet” (A622/B650). I dag vil astrofysi-
kere snakke om et univers som stadig ut -
vider seg. Det er stor enighet om at vårt
univers ble til ved et Big Bang, men det
debatteres om universet, i absolutt for -
stand, har en begynnelse. For eksempel
innebærer den såkalte “Oscillating
Universe model” at “the universe goes
through repetitive cycles of expansion
and contradiction”.54 Slik sett er jeg, i lik-
het med Kant, skeptisk til å tenke at em -
piri kan gi absolutte gudsbevis. Her vil de
endegyldige konklusjonene vente på seg.
Men like fullt må ulike totalforklaringer
på universet, inkludert å henvise til Gud
som den ytterste årsak, vurderes i lys av
empirisk kunnskap. Og noen forklaringer
vil kunne sies å være mer sannsynlige, og
fremvise mer koherens, enn andre.

Oppgjøret med det fysikoteologiske
gudsbevis
Det fysikoteologiske argumentet, som
viser til Gud som årsak til ”beskaffenhe-
ten og anordningen av tingene i verden”
(A620/B648), er således et argument fra
”design” til en ”designer”.55 Dette er det
gudsbeviset Kant taler mest positivt om:
”Det er det eldste, klareste og det som er
mest i samsvar med menneskets allmenne
fornuft” (A623/B651).56

På den bakgrunn er det noe paradok-
salt, kanskje, at mye litteratur om Kants
avvisning av gudsbevisene bruker liten
plass på akkurat dette gudsbeviset.57

Årsaken er antagelig at fremveksten av
evolu sjonslæren. Når Kant taler om at
dette gudsbeviset vektlegger han at natu-
ren har ”mål og hensikt” (A623/B651).
Men det vil mange i dag problematisere.
Isteden vil det hevdes at evolusjonslæren
viser oss at ”the apparent purposiveness”
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i naturen kan ”be accounted for by us as
the natural outcome of the universal em -
pirical laws of physics alone”.58 I tillegg
kan det også problematiseres at verden
faktisk fremviser en ”umåtelig skue plass
av mangfoldighet, orden, hensiktsmessig-
het og skjønnhet” (A622/B650), slik Kant
hevder. For er ikke naturen også brutal og
ufullkommen?

Nå konkluderer Kant med at heller
ikke det fysikoteologiske gudsbevis er
hold bart. Han hevder at det å bygge bro
fra årsakskjeder som vi faktisk kan obser-
vere til ”et intelligibelt vesen som ikke er
innebefattet i denne rekken” (A622/ B650)
er umulig. I tillegg mener Kant at gudsbe-
viset er avhengig av både det kosmologis-
ke gudsbevis og det ontologiske.

Etter min vurdering er Kants avvisning
av det fysikoteologiske gudsbevis util-
strekkelig. Det bør være mulig å drøfte
om naturens orden eller kompleksitet pe -
ker i retning av en intelligent årsak uten å
gjøre dette til et spørsmål om apriorisk
bevisførsel for et nødvendig eksisterende
vesen. Men det forutsetter, som påpekt, at
gudsbevisene ikke sees på som deduktivt
tvingende, noe Kant har som utgangs-
punkt. 

Uansett vil det å forsvare et fysikoteo-
logisk gudsbevis i vår tid kreve en helt
annen argumentasjon enn den Kant for-
holder seg til. På den ene siden vil det på
noen områder være mindre aktuelt å hen-
vise til fenomener i naturen som peker i
retning av en designer. Det skyldes evolu -
sjonslæren, men også vår tids kunnskap
om at universet består av milliarder av
stjerner der lite ligger til rette for intelli-
gent liv. På den annen side står også
”design”-argumenter i dag sterkt, ikke
minst de som er knyttet til en fininnstil-
ling av universet. Denne typen argumen-
tasjon har særlig blitt aktuelt de siste tiå-
rene.59 Det er vanskelig å se at Kants argu -

mentasjon mot det fysikoteologiske argu-
mentet har noen særlig relevans for
dagens debatt om fininnstilling.

Sammenhengen mellom gudsbevisene
Mange fortolkere av Kant er opptatt av at
han hevder at det ontologiske gudsbevis
ligger til grunn for alle gudsbevisene. For
eksempel sier han i sin gjennomgang av
det fysikoteologiske gudsbevis: ”Til grunn
for det fysikoteologiske bevis om eksi-
stensen til et eneste urvesen som det høy-
este vesen, ligger følgelig det kosmologis-
ke, og til grunn for dette igjen ligger det
ontologiske gudsbevis” (A630/N658).
Det bør dog sies at avhengigheten mellom
gudsbevisene fra Kants side er tenkt noe
gjensidig. Michelle Grier skriver at Kant
”seems to suggest that (…) the ontologi-
cal argument presupposes the cosmologi-
cal one” og konkluderer med at ”one
cannot accept one of them without being
committed to the other”.60

Sentralt for Kant er tanken om at det å
vise til en årsak for skaperverket ikke
nødvendigvis betyr å vise ”ens realissi-
mum”, altså til Gud. ”Hvilke egenskaper
dette vesen har, kan den empiriske
bevisgrunn ikke si noe om” (A606/B634).
Av den grunn mener Kant at det kosmo-
logiske gudsbevis er avhengig av det onto -
l ogiske. Å gi skaperverkets ”første be ve -
ger” eller ”første årsak” en reell beskri-
velse skjer ved å hente informasjon fra det
ontologiske gudsbeviset om at vi står
overfor det høyeste vesen.61

Kants kobling mellom det ontologiske
gudsbevis og det kosmologiske gudsbevis
er blitt kritisert av mange. Allison skriver
at Kants forsøk på å ”carve out space for
the concept of a necessarily existing being
as a cosmological idea, that is, one con-
nected with the thought of the totality of
appearances, remains deeply problemat-
ic”.62 Det kan også hevdes at å koble sam   -
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men det ontologiske gudsbevis og det
kos mologiske gudsbevis er urimelig fordi
disse er grunnleggende forskjellig – det
ene er apriorisk, det andre aposteriorisk.
Peter son m.fl. mener Kants argument byg -
ger på en misforståelse. Mens det ontolo-
giske gudsbevis gjør Guds eksistens til en
logisk nødvendighet, viser det kosmolo-
giske gudsbevis til en nødvendighet ”in
sense of ontological or factual
necessity”.63 Det er verdt å merke seg at
nyateisten Christopher Hitchens ikke
viser til denne debatten. I boken God is
not Great slår han bare fast at Kant viste
at det kosmologiske gudbeviset ”only res-
tated the ontological argument”,64 som
om spørsmålet dermed er avgjort.

Etter min vurdering går det an å drøfte
muligheten for en ”første årsak” eller
”første beveger”, når vi vurderer univer-
sets eksistens og beskaffenhet, uten å
bringe inn det ontologiske gudsbevis.
Der imot er det et poeng at et kosmologisk
gudsbevis ikke nødvendigvis identifiserer
en eventuell årsak til universet som en all-
mektig Gud. Som Grier noe nøkternt
påpeker: ”No experience of any kind is
sufficient to present us with an object that
matches this description”.65 Slik sett kan
det hevdes at en beskrivelse av den ”første
årsak” som nødvendig eksisterende, all-
mektig og selvtilstrekkelig ”låner” argu-
menter fra det ontologiske argumentet.

I dag vil fysikalismen66 argumentere for
at det eneste som eksisterer er det natur-
vitenskapen forholder seg til. I møte med
en slik tankegang vil alle argumenter som
tilsier at vi trenger en årsak til at verden
eksisterer – utenfor naturen – være av inte -
resse, selv om en eventuell årsak ikke
iden tifiseres som et vesen med nødvendig
eksistens. Kant ser ut til å tenke at for
eksempel det kosmologiske gudsbeviset
bare fungerer hvis det knytter skaperver-
kets begynnelse til en evig, selvtilstrekke-

lig Gud – den høyeste virkelighet. Men
jeg vil avvise at argumentet bare er av
interesse hvis det kan identifisere en slik
Gud. Det kan være relevant hvis det for
eksempel kan vise at fysikalismen mang-
ler plausible svar på hva som ligger til
grunn for universets begynnelse og/eller
eksistens.

Avslutning 
Immanuel Kants oppgjør med gudsbevi-
sene har hatt stor betydning og gjennom-
slag. Også mange nyateister viser til Kant
for å begrunne sitt ateistiske ståsted. De
tar imidlertid sjelden høyde for at Kant er
svært omstridt – og at deler av hans argu-
mentasjon må betegnes som både kryptisk
og vanskelig tilgjengelig. 

Jeg har også vist til at det blir debattert
hvor grunnleggende Kants skepsis var.
Uan sett må vi konstatere at hans oppgjør
med gudsbevisene ikke bare skyldes en
på visning av svakheter ved disse gudsbe-
visene, men også er en konsekvens av hans
filosofiske grunnholdning. Ifølge Kant
kan den spekulative fornuften ikke vite noe
om hva eller hvem som eventuelt befinner
seg utenfor tid og rom. Som metafysiker
var Kant prinsipielt agnostisk. I tillegg var
han svært kritisk til ateismen. Når nyate-
ister viser til Kant blir disse to posisjonene
sjelden understreket.

I dag vil de fleste teistiske filosofer
tenke at gudsbevisene bør betraktes som
induktive argumenter som (muligens) kan
sannsynliggjøre eksistensen av en Gud.
Dette var ikke Kants utgangspunkt. Hans
spørsmål var om fornuften kunne finne
frem til sikker kunnskap om Guds eksi-
stens. Det betyr imidlertid ikke at hans
avvisning av gudsbevisene kan tas til inn-
tekt for moderne ateistisk scientisme eller
fysikalisme. Kant nøyer seg med å mene
at å bevise Gud er en fornuftsmessig umu-
lighet. Men hva med å vurdere om ulike
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gudsbevis, forstått som et (av muligens
flere) gudsargumenter(er), kan sannsyn-
liggjøre at det finnes en Gud? Jeg mener
at når et alternativ til gudstro i dagens
debatt er en form for fysikalisme, vil det
være interessant å drøfte sannsynligheten
for at en ”første årsak” til universet, om
denne forstås temporær eller ikke.

For Kant er det avgjørende å påvise at
de ulike gudsbevisene er gjensidig avhen-

gig av hverandre, og at henvisningen til et
”absolutt nødvendig vesen” er et nødven-
dig premiss for alle slike bevis. Denne
argumentasjonen får imidlertid liten støt-
te og jeg har vist til ulike innvendinger.
Det betyr at selv om Kants avvisning av
det ontologiske gudsbevis får støtte, er
ikke konsekvensen at han har lyktes i en
generell avvisning av alle fornuftsmessige
argumenter for Guds eksistens.

Noter
1. Alle sitatene fra Kritikk av den rene fornuft i denne artikkelen er hentet fra oversettelsen til Steinar Mathisen,
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19. Se for eksempel Ward, Starting with Kant, side 36.
20. Kenneth R. Westphal, “Kant’s Critique of Pure Reason and Analytic Philosophy” i Paul Guyer (red) The
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63. Peterson m.fl., Reason and Religious Belief, side 103.
64. Hitchens, God is not Great, side 265.
65. Grier, “The Ideal of Pure Reason”, side 282.
66. Vi kan også bruke betegnelsen “materialistisk naturalism” eller “scientisme”. Disse finnes i noe ulike ver-
sjoner. En svært konsekvent scientist og fysikalist er filosofen Alex Rosenberg, jfr. boken The Atheist’s Guide to
Reality (New York: W. W. Norton & Company, 2011).

SUMMARY: Immanuel Kant is well-known for his rejection of classical arguments for pro-
ving the existence of God. He says there exists only three arguments for God – the ontologi-
cal, the cosmological and the teleological – and argues that they are not convincing. In some
literature by new atheists Immanuel Kant's rejection of the evidence of God is used as an
argument for atheism – often combined with a reference to David Hume.
But the reference to Kant is unreasonable. First, because Kant explicitly rejected atheism,

something Hume did not. Second, because his argument is largely based on his general tran -
scendental philosophy. This philosophical position is questionable and has been met with a
variety of arguments. It is also evident that the new atheists that are referring to Kant to a
small extent relate to his transcendental philosophy. Third, because Kant's rejection of God's
existence have been confronted by good arguments. 
This article presents and evaluates the arguments by Kant against the possibility of demon-

strating the existence of God by human reason.

Keyword: theistic argumentation, atheism, arguments for the existence of God, Immanuel
Kant, New atheists, Kantian philosophy. 
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This paper distinguishes between two accounts of divinity in order to
clarify the discussion about God and evil things.

Introduction

It was not until recently that I picked
up Atle Ottesen Søvik’s paper with the
ambitious title ”The Problem of Evil:

A New Solution”. His proposed solution
to this age-old problem ”denies that there
is a real contradiction […] by adding an
extra claim […] that God wanted to create
an independent world.” (p. 18)1 In this
paper I briefly argue that this confuses
two (of many other) uses of ‘God’, namely
‘God’ as signifying ”the One” and ‘God’
as signifying ‘disembodied mind’. Søvik
aims to solve a purported problem for the
traditional use of ‘God’ but replies with a
modern use of ‘God’. Thus there is a new
confusion about rather than a new solu-
tion to the so-called problem of evil.2

On “God” and “God”
It is not easy within the space of a very
short paper to distinguish two (of several)
uses of ‘God’. Still, I will do so in this sec-
tion for clarification. 

Let me begin by setting out my use of
‘traditional’ and ‘modern’ here. By ‘traditio -
nal’ I mean the account given generally of
divinity primarily in the broad western
philosophical and theological tradition,
but also in parts of the eastern tradition.3

By ‘modern’ I mean the account given
mostly of divinity in the western tradition

since and dependent on René Descartes
and John Locke.4 Fundamental to the tra-
ditional account of divinity is the distinc -
tion between God and everything else,
whereas the similarity between God and
human beings is fundamental to the mo -
dern account of divinity. In other words,
the traditional account of divinity is
apophatic, that is, contending for the
inadequacy of human understanding in
matters divine, while the modern account
of divinity is cataphatic, that is, maintain -
ing the adequacy of human understan-
ding in matters divine.5 These accounts of
divinity differ over their procedures and
these I now turn to outline.

The traditional account of divinity
proceeds from an argument for the
unmoved mover and/or the doctrine of
creation. Whether divinity is articulated
in terms of the first cause being the in -
transitive mover of whatever moves tran-
sitively or in terms of the doctrine of free
creation out of nothing,6 the starting
point is a radical ontological distinction
between God and everything else. What -
ever is the beginning and end of every -
thing else is not one of those things. So,
the First Cause or Creator cannot have
any of the features that constitute secon-
dary causes or creatures: parts, genus and
difference, substance and accidents,
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potentiality and actuality, nor existence
and essence. Thus the First Cause or
Creator is the One. Yet, the argument for
that which moves transitively but not
intransitively and the doctrine of creation
not only distinguishes God from what -
ever else exists, but also makes that which
is caused or created distinctive. Each secon -
dary cause or creature and each of its
activity are both for their origin and con-
tinuance causally dependent on the First
Cause and Creator. Thus that there is any -
thing at all in addition to God is God’s
doing. 

The modern account of divinity pro -
ceeds from an argument that there is a
similarity between God and humans, since
words must be used of them in the same
way. Humanity is here articulated in
terms of persons as minds and divinity
must then be similar to that. The difference
between divine and human minds is of
course great, and so ‘God’ signifies some -
thing like ”the greatest disembodied
mind”. Human minds have knowledge,
can will and do good, and thus the divine
mind has maximal knowledge, will and
goodness. This maximally great mind has
created and designed the world, and like
humans there is mutual dependence so
that God acquires knowledge of the world
as the world develops, takes risks in run-
ning the world but yet is not blameworthy
for what occurs. Thus that there is any -
thing in addition to God is partly God’s
doing.

Søvik clearly adheres to the modern
and anthropomorphite account of divini-
ty.7 Fundamental to his ”new solution” is
the significance of ”an independent
world”:

Let me specify that by ‘independence’
I do not mean that we are not de -
pendent on God for our existence.
God keeps everything in being from

moment to moment, so in that
sense we are totally dependent on
God. What is meant by ‘indepen-
dence’ here, is that God has given
both humans and the world room
to develop themselves on their
own. (p. 19)8

Although this passage begins with a nod
at the traditional account of divinity, it
explicitly aims to spell out ‘independen-
ce’. Here the key phrase is ”room to deve-
lop themselves on their own”, which is
synonymous with the later ”must give
them some space to become indepen-
dent” (p. 19). This pictures God and the
world over against each other as parts of
a whole where they compete for space.
Among the things spatially related –
mountains, trees, horses, tables, humans
and so forth – there is God, and ”God has
given both humans and the world room
to develop themselves on their own.”
However, on the traditional account of
divinity the verbs ‘to be in a room’ or ‘to
give others room’ are not predicable of
‘God’; that is, they can neither be falsely
nor truly said of ‘God’. On this account,
to say ”God gives others room” is as
unin tel ligible as saying ”God bicycled a
red-light”, ”I hear yellow” or ”Stephen
chops milk”. On the traditional account,
divine omnipresence does not mean that
we have to elbow spatially or squeeze
mo rally into a room where God is, but
rather that because God is present every -
where we can be present at all. It is becau-
se of the divine presence and causality
that there can be human presence and
causality at all. According to the traditio-
nal use of ‘God’, no existent is indepen-
dent of God but the First Cause and
Creator orders immutably and infallibly
all secondary causes to occur necessarily,
contingently or freely according to their
natures.
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Again Søvik predicates ”intervene”,
”interrupt” and ”disturb” (p. 21) of “God”,
namely he supposes that it may be true or
false to say that God can intervene, inter-
rupt or disturb the world. This also places
God alongside the world. However, on
the traditional account of divinity ‘to inter -
vene’, ‘to interrupt’ and ‘to disturb’ are
not predicable of ‘God’ but incompatible
because of the meanings of the subject
and predicate terms. On that account, to
say ”God can(not) intervene, interfere or
disturb the world” would be like saying
“God is rather tall for his age”, ”Horses
hinder coagulation” or ”The lemon sou-
red extremely”, which cannot be true nor
false but are sheer nonsense. Two (or more)
things may interfere with each other, but
one thing cannot interfere with itself.
Things in the world may and do interfere
with each other, but since God is not
something in the world, God cannot
interfere with anything. Rather God is
what causes everything else to exist and
continue to exist.9 

So Søvik equivocates over ‘God’. He
aims to solve a purported problem for the

traditional and apophatic account of divi-
nity, but replies with a modern and anthro -
pomorphite account of divinity. It is this
implicit shift that is confusing and we
need to be clear about what we are tal-
king.10

Conclusion
In this brief paper I have not argued that
the traditional account of divinity is true
nor that the modern account is false, but
only that Søvik confuses the two accounts
of divinity and thus does not provide a
solution to the purported problem of evil.
Nor have I considered whether or not his
is a good solution to a problem for an
anthropomorphite. This conclusion does
not imply that the ”problem of evil” is
well formulated, but only that the propo-
sed solution to one formulation of that
problem is confused. This modest conclu-
sion is however important if we are to
think straight about God and things that
are evil. If our terms fail to be clear, we
will never solve our problems or mistake
solutions for solutions. Clarification is
the way to solution.11

Notes
1. All page references in this paper refer to Atle Ottesen Søvik, “The Problem of Evil: A New Solution,”
Theofilos 4, no. 2 (2012): pp. 18-27. In this paper “[…]” signifies abbreviation of citation within a paragraph. 

Søvik qualifies the originality of his solution: “I present how Keith Ward solves the problem, but at different
places I add ideas of my own.” (p. 18) Since the bulk of his paper is formulated as his own solution, I do not
complicate my analysis by considering whether or not Søvik is faithful to Ward but treat the solution as if it is
Søvik’s own. To the extent that Søvik is faithful to Ward, my argument applies of course to Ward as well.
2. Five subordinate confusions are noticeable. First, Søvik reduces “the problem of evil” to its logical version –
“contradiction” – as opposed to its empirical version (pp. 18, 19, 25). No argument is given for denying the
widely accepted distinction between logical and empirical versions. Second, Søvik claims to present a “theodicy”
(p. 18) namely “a coherent theory of God” (p. 20). However, there is a widely accepted distinction between a
“defence,” whereby an argument aims to establish the consistency or coherence of theism in the face of evil,
and a “theodicy,” whereby an argument seeks to establish the probability or truth of theism in the face of evil.
According to this distinction, Søvik is offering a defence and not a theodicy, but he gives no reason for blurring
the usual distinction.  Third, the problem of evil is “defined” as “there seems to be a contradiction between on
the one hand believing in a good and omnipotent God, and on the other hand believing that there is genuine
evil in the world.” (p. 18) Although this is rather a description than a definition, it is noticeable that the stan-
dard inclusion of omniscience is excluded from this formulation. (The verb “to believe” is here used without
any voluntary or conative significance and merely for intellectual or assentient significance.) Fourth, “The term
“evil” is used in a wide sense to include suffering caused by human and other causes.” (p. 18) This conflates
however the distinction between natural and moral evil that has been widely accepted since antiquity (at least).
Søvik moreover appeals to this distinction in his conclusion (p. 25), but it requires separate arguments for natu-
ral evils and moral evils as opposed to Søvik’s single kind of argument. Fifth, by “genuine evil” is meant “that
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it does not serve a higher good which in a wider perspective would make the evil good.” (p. 18) This may seem
first to be merely a statement of non-consequentialism, but consequentialism(s) does neither contend that things
are good or bad, nor that a bad thing can change into a good one, but that states of affairs consequent on actions
make the latter good or bad. However, consequentialism is later affirmed: “an extremely great good clearly out-
weighs a much smaller evil” (p. 23), and “the evil they suffer will be compensated if they accept the offer of
salvation.” (p. 25) I will leave these confusions for the remainder of my paper and limit myself to the concept
of divinity.
3. For example, such diverse figures as Xenophanes, Plato, Aristotle, Plotinus, Athanasius, Augustine, Boëthius,
Dionysius the Preudo-Areopagite, Anselm, Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rushd (Averroës), Maimonides, Aquinas,
Fourth Lateran Council, Protestant and Roman Catholic confessions of faith. I cannot of course in this little
paper argue for the historical accuracy of this, but refer the reader to, for instance, C. C. J. Webb, Studies in
the History of Natural Theology (Oxford: Clarendon, 1915), Werner Jaeger, The Theology of the Early Greek
Philosophers: The Gifford Lectures 1936, trans. Edward S. Robinson (Oxford: Clarendon Press, 1947), Leo
Elders, Aristotle's Theology: A Commentary on Book L of the Metaphysics (Assen: Van Gorcum, 1972), David
B. Burrell, Knowing the Unknowable God: Ibn-Sina, Maimonides, Aquinas (Notre Dame, Ind.: University of
Notre Dame Press, 1986), L.P. Gerson, God and Greek Philosophy: Studies in the Early History of Natural
Theology (London: Routledge, 1990), Sara Grant, Toward an Alternative Theology: Confessions of a Non-
Dualist Christian, ed. Bradley J. Malkovsky, 2 ed. (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2002),
David B. Burrell, Towards a Jewish-Christian-Muslim Theology (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011), and
Sebastian Rehnman, “The Doctrine of God,” in A Companion to Reformed Orthodoxy, ed. Herman J.
Selderhuis, Brill's Companions to the Christian Tradition (Leiden: Brill, 2013).
4. “In the conception of God, as in so much of early modern philosophy, Descartes is the seminal figure.”
Thomas M. Lennon, “Theology and the God of the Philosophers,” in The Cambridge Companion to Early
Modern Philosophy, ed. Donald Rutherford (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 283, Anthony
Kenny, The Rise of Modern Philosophy, 4 vols., vol. 3, A New History of Western Philosophy (Oxford: Claren -
don Press, 2006) esp. 303-331, and Charles Taliaferro, Evidence and Faith: Philosophy and Religion since the
Seventeenth century (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
5. Perhaps I should add here that I am not first in identifying the anthropomorphite shift in modern philosophy.
For instance, Steven Nadler characterises the early modern conception of God as one that “is essentially an
accessible, intelligible God, one whose ways are familiar to us. His nature and faculties can be understood by
human reason and his way of acting conceived in terms very similar to those that capture our way of acting.”
Steven Nadler, “Conceptions of God,” in The Oxford Handbook of Philosophy in Early Modern Europe, ed.
Desmond M. Clarke and Catherine Wilson (Oxford: Oxford University Press, 2011), 546. See further in, for
example, Brian Davies, An Introduction to Philosophy of Religion, 3 ed. (Oxford: Oxford University Press,
2004), Norman L. Geisler, Creating God in the Image of Man? (Minneapolis, Minn.: Bethany House, 1997),
Paul Helm, “Anthropomorphism Protestant Style,” in Whose God? Which tradition? The Nature of Belief in
God, ed. D. Z. Phillips (Aldershot: Ashgate, 2008), Guyla Klima, “The 'Grammar' of ‘God’ and ‘Being’:
Making Sense of Talking about the One True God in Different Metaphysical Traditions,” in Whose God? Which
Tradition? The Nature of Belief in God, ed. D. Z. Phillips (Aldershot: Ashgate, 2008), and Ronald H. Nash, The
Concept of God (Grand Rapids: Zondervan, 1983). One starting point for readers of this paper to pursue this
issue further may be the recent debate between the traditionalist David Burrell and the anthropomorphites
William Hasker and Richard Cross. See references in David B. Burrell, “Response to Cross and Hasker,” Faith
and Philosophy 25, no. 2 (2008): 205-212.
6. These accounts are arguably compatible and complimentary; see, for instance Brian Leftow, “Can Philosophy
Argue God's Existence?,” in The Rationality of Belief and the Plurality of Faith: Essays in Honor of William P.
Alston, ed. Thomas Senor (Ithaca/London: Cornell University Press, 1995).
7. Søvik’s Cartesianism is even clearer when it comes to animals (p. 24).
8. Søvik’s three consequent arguments in favour of divine reasons for an independent world are irrelevant to
the significance of “independent” (pp. 19-20).
9. It may be that Søvik misunderstands the traditional account as teaching that “everything is controlled by
God” (p. 18) and that “God [is] directly producing everything from nothing.” (p. 19). These clearly misdescribe
the traditional account of divinity as if God forces free actions of creatures or manufactures whatever exists. 
10. It should be noted that at one point Søvik seems to hesitate about his solution being in accord with the
tradi tional account of divinity. For, although he seeks to provide “a Christian theodicy” (p. 18) and a solution
for “Christian belief” (p. 19), he notes that his account of divinity “seems to contradict an obvious part of
Christian belief” (p. 19). He is quite right in this hesitation. For reference could, for instance, be made to the
great “As” that the Church has received – Athanasius, Augustine, Anselm and Aquinas – or the Fourth Lateran
Council, but I will use the Augsburg Confession as an illustration. Article 18 on free choice (liberum arbitrium)
teaches that all naturally good humans actions (such as work, nourishment, friendship, marriage, housing, arts,
etc.) “do not subsist without divine governing, indeed they exist and have their beginning from him and through
him.” (Quae Omnia non sine gubernaculo divino subsistunt, immo ex ipso et per ipsum sunt et esse coeperunt.)
Article 19 continues that “although God creates and preserves nature, still the cause of sin is the will of evil -
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doers, such as that of demons and ungodly, God not helping”. (tametsi Deus creat et conservat naturam, tamen
causa peccati est voluntas malorum, ut diaboli et impiorum, non adiuvante Deo). This teaching that God causes
everything that is naturally good (bonum naturae) in the freely chosen good and bad actions of creatures is a
clear endorsement of the traditional account of divinity, and a denial of “an independent world” in Søvik’s
sense. (My quotations are from Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, 13 ed. (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2010) 73-75. The first formulation the Augsburg Confession takes from Pseudo-
Augustine Hypomnesticon.) 
11. I thank the editor and two anonymous referees for comments on the penultimate version of this paper. I am
alone responsible for its claims.



38

Theofilos vol. 6 nr. 1 2014

Kritikk av treenighetslæren

Treenighetslæren er et viktig kjen-
netegn ved kristen gudstro. De ny -
testa mentlige utsagn om forholdet

mellom Faderen og Sønnen ble allerede
hos kirkefedrene og på de første konsiler
oppfattet som uttrykk for at de to både er
identiske og forskjellige, og tidlige bekjen -
nelsestekster tyder på at en tenkte om Ån -
den på samme måte. De trinitariske for-
muleringene i NT fikk også, selv om de
ikke er mange, tidlig stor betydning.
Særlig viktig er her utvilsomt Matt 28,19,
som kom til å forankre dåpsbekjennelsen

og dermed veien inn i det kristne felles-
skap. Alle sentrale oldkirkelige bekjennel-
sestekster ble dermed eksplisitt trinitaris-
ke både i innhold og struktur.

Treenighetslæren har likevel vært ut -
satt både for kritikk og alternative for-
tolkninger. Uten å avvise treenigheten har
noen villet legge mer vekt på enten trehe-
ten eller enheten; i slike tilfelle snakker vi
gjerne om triteisme eller modalisme
(Fader, Sønn og Ånd er ulike værensmåter
eller modi av den éne Gud). Eksplisitt tri-
nitetskritikk har vi i oldkirken i form av
arianismen som hevdet at tanken om

”Hva vi er, har Gud vært, 
og hva Gud er, skal vi bli” 
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Guds enhet utelukket at Sønnen (og Ån -
den) kunne være fullt ut guddommelig,
og på reformasjonstiden gjorde lignende
tanker seg gjeldende i den socinianske
bevegelse. Opplysningstenkernes krav om
en rasjonell forankring av gudstroen gjorde
filosofisk kritikk av treenighetslæren mer
utbredt, og unitarisme, som forener troen
på den éne Gud med en forståelse av Jesus
som et inspirert og forbilledlig menneske,
har i nyere tid fått et visst rom. Forstå -
elsen av den historiske Jesus i klassisk
liberalteologi beveger seg også i denne
retning. De aller fleste kirker holder like-
vel fast på treenighetslæren som grunn-
leggende både for lære og liturgi, slik at et
organisert gudstjenesteliv preget av unita-
risk lære og spiritualitet derfor må sies å
være et nokså marginalt fenomen.1

Unntak fra denne regelen finnes imid-
lertid. Mormonismen eller Jesu Kristi kirke
av de siste dagers hellige er et eksempel på
en stor og omfattende bevegelse som, til
tross for at den forstår Bibelen som hellig
skrift, likevel tar tydelig avstand fra tre -
enighetslæren i de klassiske kristne bekjen -
nelser, og vi har noe av det samme innen
den del av pinsebevegelsen som gjerne
om tales som Oneness Pentecostalism. Hva
er grunnen til det? Disse bevegelsene opp-
fatter seg selv i utgangspunktet som for-
nyere av den sanne og opprinnelige kris-
tendom. Hvorfor har de da adoptert et så
sentralt trekk av modernitetens kristendoms -
kritikk som dens skepsis til treenighetslæ-
ren? Er det noen form for filosofisk og
ideologisk slektskap mellom disse beve-
gelsenes kritikk av treenighetslæren, eller
har de kommet til sine konklusjoner uav-
hengig av hverandre? Og er deres argu-
mentasjon holdbar, slik at også de histo-
riske kirker burde ta den opp til grundig
overveielse?

Disse spørsmålene skal jeg prøve å
avklare på de følgende sidene. Jeg skal

først se på kritikken av treenighetslæren
hos mormonerne, for så å avklare dens
forhold til treenighetskritikk i karismatiske
retninger som Oneness Pentecostalism og
trosbevegelsen. I den grad det er aktuelt,
vil jeg ha et visst fokus på bevegelsenes og
synspunktenes nedslag i en norsk kon-
tekst.

Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige
De store vekkelsesbevegelsene på 1700-
tallet, pietisme og metodisme, hadde, selv
om de la stor vekt på de religiøse erfaringer
og den enkeltes omvendelsesopplevelse,
ikke noe ønske om å ta avstand fra eta -
blert kirkelære. I USA radikaliseres imid-
lertid vekkelsen i første del av det 19. år -
hundre på en måte som satte et kritisk
søkelys også på de etablerte bekjennelser;
den amerikanske vekkelsespredikanten
Charles Finney (1792-1875) kunne for
ek sempel omtale Westminster Confession
som ”a paper pope”.2 Det dreier seg her
om en så sterk vektlegging av erfaring og
opplevelse at presise læreutsagn oppfattes
som uinteressante eller uheldige.3 Kritikk
av treenighetslæren finner vi likevel ikke
hos Finney eller hos hans etterfølgere
innenfor den evangelikale bevegelse.

Dette endres med framveksten Jesu
Kristi kirke av de siste dagers hellige, som
har hatt kritikk av treenighetslæren som
en viktig del av sin læremessige identitet
fra starten av. Ikke bare bekjennelsene fra
reformasjonstiden, men også Nicenum og
vedtaket på Chalkedon-konsilet tar en
her uttrykkelig avstand fra. Grunnen til
dette er at den oppfatter det fokus på den
guddommelige natur og vesensenheten
mel lom Faderen og Sønnen som disse
teks tene målbærer som uttrykk for en
abstrakt tenkemåte som skyldes at det
bibelske fokus på det konkrete er blitt
erstattet av en ubibelsk tilnærming.4

Mormonerne ønsker derfor å forstå alle
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bibelske gudsbeskrivelser, også de åpen-
bart antropomorfe, bokstavelig, og anser
ethvert avvik fra dette prinsippet som
uttrykk for en bibelfremmed platonisme.5

Den kritiske innvending mot denne til-
nærming er selvsagt at om Gud uten
innskrenkning kan beskrives som et men-
neske, så er han et menneske. Dette opp-
fattes imidlertid av mormonerne ikke
som kritikk, men som en konsekvens de
positivt fastholder som uttrykk for sin
overbevisning; Gud har et legeme og be -
finner seg på et fysisk sted i universet.6

Den bokstavelige tolkning av de antropo-
morfe gudspredikatene hører altså sam-
men med en kritikk av det som oppfattes
som et altfor skarpt skille mellom Gud og
menneske i tradisjonell kristendom; ifølge
mormonernes lære er ikke forskjellen
mellom Skaper og skaperverk den grunn-
leggende og uopphevelige distinksjon i
virkelighetsforståelsen. For mormonerne
er det i stedet slik at Gud på forbilledlig
vis har realisert det potensial for guddom-
meliggjøring som alle mennesker i prin-
sippet har. Slik Gud er blitt, kan vi derfor
også en gang bli.7 Som det fullkomne
menneske er han imidlertid nådd fram til
en tilstand som også kan beskrives på
treffende vi med predikater som allviten-
de, allmektig, allestedsnærværende og
uendelig;8 hans kroppslighet forhindrer
altså ikke det. 

På denne vandringen er Jesus vårt for-
bilde og vår inspirator. Dette gjør en ved
å motta Jesu frelsestilbud og arbeide videre
på sin guddommeliggjøring etter Jesu for-
bilde; Gud gikk først veien selv, så ledet
han Jesus som så igjen hjelper oss nå.
Tanken om Gud som forbilde for vår
vandring mot vår egen guddommeliggjø-
ring leder altså til en frelsesforståelse med
sterk vekt på menneskets eget bidrag;
dette kan uttrykkes ved at arminianisme
er en frelsesforståelse som for mormonis-

men faller mye mer naturlig enn ulike for-
mer for nåde- og utvelgelseslære.9

Fordi de har kommet lenger enn oss på
vandringen, eventuelt helt fram, kan både
Faderen, Sønnen og Ånden av mormonerne
beskrives som guddommelige. Slik sett
kan mormonere også sies å ha en treenig-
hetslære. Avvisningen av enhver tanke om
et substans-orientert enhetsbegrep som
bibelfremmed platonisme gjør imidlertid
at enheten mellom dem bare tenkes å
bestå i felles moral og felles holdninger.10

For en vurdering av mormonismens
gudsforståelse vil dette være et avgjørende
punkt. At kirkefedrene gjorde seg av -
heng ige av platonsk filosofi har mormo-
nerne selvsagt rett i. Spørsmålet er om
dette er en kontekstualisering som er vel-
lykket i den forstand at den ivaretar
bibelske an liggender på en sakssvarende
måte, eller om konteksten her overtar sty-
ringen på en slik måte at poenget i den
bibelske guds- og frelseslære blir borte.
Tradi sjo nell kirkelig eksegese har her foku -
 sert på den paradoksale spenning mellom
Guds annerledeshet på den ene siden (Jes
55,8-9; 1 Tim 6,16) og  Sønnens vesens-
enhet med Faderen på den andre (f. eks.
Joh 1,1; 10,30: Kol 1,15; Joh 1,14 har
begge momenter på en gang) som uttrykk
for evangeliet om den frelsende nåde, og
har ment at dette bare lar seg fastholde
gjennom en forståelse av ulikheten mel-
lom uendelighet og endelighet som i en
viss forstand substansiell eller essensiell.
Indirekte bekrefter Jesu Kristi kirke av de
siste dagers hellige denne sammenhengen
ved at deres treenighetslære er forankret i
en alternativ virkelighetsforståelse som
innebærer at også frelsesforståelsen blir
en annen. Den bibelske nådelære synes
altså å henge nært sammen med forståel-
sen av skillet mellom Gud og menneske
som absolutt; forholdet mellom Gud og
menneske er her ikke tenkt som et konti-
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nuum hvor en kan vinne fram ved hjelp
av en gradvis forbedring, men som en
mot setning som bare overvinnes ved hjelp
av Guds frelsende inngrep som i den
bibelske frelseshistorie primært er mani-
festert i inkarnasjonens mysterium. Det er
derfor god grunn til å hevde at mormo-
nismens treenighetslære i realiteten er en
form for triteisme som innebærer tydelige
avvik både fra bibelsk gudslære og bi -
belsk soteriologi.11

Mormonismen har, til tross for adskil-
lig motstand, særlig i den første tiden, hvor
kritikken av bevegelsens aksept av poly-
gami også var en viktig problemstilling,
hatt betydelig vekst og er i dag i sitt hjem-
land USA anerkjent som en variant innen-
for det sosialt aksepterte religiøse mang-
fold. Valget av en mormoner som det
republikanske partiets presidentkandidat
ved valget i 2012 er et klart bevis for det.
I forbindelse med den oppmerksomhet
mormonismen slik tiltrakk seg, var det
også i Norge en avisdebatt om mormonis-
men er å forstå som en kristen bevegelse.
Formulert på denne måten er dette imid-
lertid et spørsmål som ikke har et klart
svar, fordi det avhenger av kriteriet for
hva en oppfatter som kristent. Er det et
tydelig Jesus-fokus, er mormonismen helt
klart å forstå som kristen,12 noe som i den
senere tid også har åpnet for en viss for-
siktig dialog med de evangelikale.13 Men
oppfattes kristen tro som tilslutning til de
økumeniske, oldkirkelige bekjennelser,
kan mormonismen vanskelig kalles en
kristen bevegelse.

Oneness Pentecostalism og trosbevegel-
sen
Selv om mormonismen er blitt en sosialt
respektert bevegelse kan den i oppslut-
ning og utbredelse likevel ikke likevel
ikke måle seg med den pinsekarismatiske
bevegelse, som utvilsomt er den mest

markante kristne vekkelsesbevegelse i det
20. århundre. Det kunne være nærliggende
å tenke seg at det fokus en her finner på
Åndens manifesteringer i form av tunge -
tale og helbredelse kunne dra i retning av
en form for modalisme: Dette er Åndens
epoke, og nå møter Gud oss primært som
Den Hellige Ånd. Det er imidlertid ingen
generell tendens i pinsebevegelsen til kri-
tikk av klassisk treenighetslære. Det hen-
ger til dels sammen med en skepsis til fag-
lig debatt, særlig i de første tiår av beve-
gelsens historie, som gjorde at det å ta
stilling til de klassiske bekjennelsesskrifter
og de diskusjoner som er assosiert med
dem ble oppfattet som en avsporing.
Sam tidig vil en nok også i den grad en er
seg sine teologiske røtter bevisst i stor
grad finne disse i metodismen, som aldri
har gitt rom for kritikk av treenighetslæ-
ren.

Det er imidlertid ikke vanskelig å finne
eksempler på antitrinitarisme også innen
pinsebevegelsen. Fra USA kjenner vi den
såkalte Oneness Pentecostalism14 som
også har fått nedslag i Norge15. Her for -
står en det slik at det er én Gud med ulike
manifesteringer; både Jesus og Den Hel -
lige Ånd er altså framtredelsesformer for
den éne Gud. Dette utfoldes så som
eksplisitt trinitetskritikk. De oldkirkelige
bekjennelser misforstår den bibelske
gudslære, og ved å slutte seg til dem vil en
derfor ifølge Oneness Pentecostalism ut -
sette seg for Guds vrede.16 Dåp utføres
derfor utelukkende i Jesu navn. 

En viktig representant for denne tra-
disjonen er William Branham, en helbre-
delsespredikant som døde etter en bilu-
lykke i 1965, og som oppfattet seg selv
som endetidens profet.17 Han tok nok i
noen grad avstand fra Oneness Pente -
costalism og var nok også mindre kritisk
enn denne bevegelsens mest markante
talsmenn overfor kristne med en tradisjo-
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nell treenighetslære,18 selv om det neppe
er særlig tvil om at også hans treenighets-
lære må oppfattes som modalistisk.19 I
likhet med Oneness Pentecostalists var
han tydelig i sin kritikk av de oldkirkelige
bekjennelser.20 Også Branham-bevegelsen
er aktiv i Norge.21 Jeg kjenner ikke til
noen studie som har forsøkt å analysere
sammenhengen mellom Branhams moda-
lisme og hans helbredelsesforkynnelse,
men det er lett å tenke seg at når kampen
mot sykdom får det hovedfokus det får
hos Branham, oppfattes Gud primært i
kraft-kategorier, og da er modalismen nær -
liggende.

Dette perspektivet tas imidlertid et vik-
tig skritt videre gjennom den såkalte tros-
bevegelsen, altså den bevegelse som reg-
ner Kenneth Hagin22 blant sine viktigste
lærefedre; dette er en bevegelsen med
ganske stor innflytelse både i Norge og i
Sverige.23 Branhams helbredelsesvirksom-
het var en viktig inspirator også for tros-
bevegelsen,24 men den synes også å ha
opptatt i seg synspunkter fra mormonis-
men,25 noe som gjør at omformingen av
den klassiske treenighetslæren her blir
adskillig mer radikal. Langt på vei synes
nemlig trosbevegelsen å ha adoptert mor-
monismens forståelse av skillet mellom
Gud og det skapte som et skille som må
forstås i moralske kategorier. Altså blir
det også for trosbevegelsen noe som skal
overvinnes med åndelig disiplin og rett
innsikt; også for trosbevegelsen er Gud
det vi på denne måten skal bli. Når dette
kombineres med karismatisk helbredel-
sesforkynnelse, blir imidlertid mormonis-
mens moralske utleggelse av menneskets
guddommeliggjøring satt inn i trosbeve-
gelsens dualistiske kamp-perspektiv, som
oppfatter sykdom som et uttrykk for at
verden er underlagt Satans herredømme.26

Utlagt i en slik kontekst innebærer men-
neskets guddommeliggjøring at det ved å

tro som Gud27 uttaler det maktord som
binder Satan og dermed sikrer realisering-
en av menneskets helse og lykke.28 Mor -
mo nismens forsiktige gnostisisme29 er her
blitt til en radikal dualisme som synes å
gå nokså langt i å identifisere det skapte
med det onde.

Både mormonismen og trosbevegelsen
tolker også Jesu død på korset i moralske
kategorier. I trosbevegelsen fører dette til
den såkalte ”Jesus died spiritually-læren”.
Den hevder at Jesus ved sin død ble fanget
av Satan og fikk hans natur, men at han i
og med oppstandelsen på forbilledlig vis
brøt ut av dette fangenskapet.30 Forstå el -
sen av korset som en relasjon mellom
Faderen og Sønnen er her altså erstattet
med tanken om Jesu seier over Satans ver-
densherredømme som forbilledlig for alle
troende, og forståelsen av Guds ord som
tilsigelse av frelsens virkelighet er erstattet
av tanken om den troende som selv utta-
ler det guddommelige maktord i kamp
med Satan som denne verdens herre. 

Dette kan også kombineres med en en -
sidig kenose-kristologi som hevder at Jesus
under sitt jordeliv la bort alle gud dom -
melige egenskaper.31 Poenget med ke no se-
kristologien i denne sammenheng synes å
være å få fram likheten mellom Jesus og
oss alle; som kan kjempet seg fri fra de
onde makters herredømme, kan også vi
bli fri om vi gjør dette på riktig måte. En
lignende oppfatning finner vi hos Smiths
venner, som er en norsk bevegelse om
opprinnelig hørte hjemme i pinsebevegel-
sen. Smiths venner lærer at Jesus ble født
med ”synd i kjødet” som han beseiret
gjen nom sitt liv på jorden. I Den Hellige
Ånds kraft og ved fellesskapets veiledning
kan alle troende på samme måte oppnå
syndfrihet.32

Det er altså både forskjeller og likheter
mellom kritikken av treenighetslæren i
mormonismen og i de karismatiske ret-
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ningene; mens mormonismens kritikk pe -
ker i retning av triteisme, tenker både
Oneness Pentecostalism og trosbevegelsen
mer i retning av modalisme. For begge
retninger synes imidlertid forutsetningen
å være at den tradisjonelle forståelse av
skillet mellom Gud og menneske som be -
stemt av skillet mellom uendelighet og
ende lighet og overvunnet i inkarnasjo-
nens paradoksale personenhet av Gud og
menneske er erstattet av en forståelse av
relasjonen mellom Gud og menneske som
ulike punkter på et kontinuum, hvor
målet for mennesket er å bevege seg i ret-
ning av det guddommelige. For mormo-
nerne skjer det ved å utvikle en høyere
moralsk standard; i de karismatiske ret-
ningene skjer det ved å manifestere ånde-
lighetens seier over det onde, som her pri-
mært forstås i sykdomskategorier. De av -
viker altså fra den virkelighetsforståelse
som forankrer kirkens tradisjonelle tree-
nighetslære og frelsesforståelse på ulike,
men beslektede måter.

Treenighetskritikkens teologiske for-
ankring
Utgangspunkt for gudslæren i de oldkir-
kelige bekjennelser er forståelsen av
forskjellen mellom Gud og det skapte
som absolutt; det kan dermed bare byg-
ges bro fra Gud til den fremste represen-
tant for det skapte, mennesket, gjennom
et guddommelig inngrep som oppfattes
som uttrykk for Guds nåde. Slik de old-
kirkelige bekjennelser leser Bibelen, er det
denne virkelighetsforståelse som utgjør
fun damentet for treenighetslæren. Jesus
er derfor Frelser fordi han forener gud-
dommelig og menneskelig natur i én per-
son uten forvandling og uten adskillelse.33

Det er altså bare i kraft av inkarnasjonen
forstått som Guds åpenbaring av seg selv
som et menneske at mennesket kan finne
igjen og realisere på nytt den gudsrelasjon

som i utgangspunktet var gitt ved skapel-
sen. På samme måte forstås Den Hellige
Ånd og de gaver den gir til fellesskapet av
de hellige som manifestering av guddom-
melig nærvær. Fordi det skapte på denne
måten er stedet for Guds nærvær både
som Skaper, Frelser og Fornyer og frelse
forstås som en ny mulighet til å ta det i
bruk på skapelsens opprinnelige premis-
ser, forstås det skapte ikke som moralsk
ufullkomment fordi det er skapt; klassisk
kristen treenighetslære er derfor ikke
forenlig med en forståelse av det skapte
som ondt og utilstrekkelig i seg selv. For -
skjellen mellom God og det skapte tolkes
altså ikke primært som en moralsk forsk-
jell; slik kirken tradisjonelt har tolket Bi -
belen, er det ikke en synd å være skapt.
Dette gjelder også de deler av kristenhe-
ten hvor en har hatt en skarp og uttalt
lære om menneskets grunnsynd eller
arvesynd.34 

Kritikken av treenighetslæren i mor-
monismen, Oneness Pentecostalism og tros -
bevegelsen er forankret i en grunnleggen-
de annerledes virkelighetsforståelse. Her
er ulikheten mellom Gud og det skapte
ikke den absolutte motsetning mellom det
evige og det begrensede, men oppfattes
som ulikhet i moralsk nivå. Når forholdet
mellom Gud og det skapte tenkes som
ulike punkt på en linje hvor det gjelder å
bevege seg fra det onde til det gode35 inne-
bærer det at det å være skapt oppfattes
som et problem som skal overvinnes og
guddommelighet som noe som stilles til
menneskets disposisjon for å muliggjøre
denne overvinnelsen enten ved at en rea-
liserer sitt iboende potensiale for gud-
dommelighet i form av et uklanderlig liv,
eller ved at en tar det i bruk i form av en
manifestering av helbredende krefter i
møte med sykdom eller andre former for
motgang. Frelse er da noe mennesket selv
realiserer gjennom sitt positive svar på
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den moralske appell, Jesus blir først og
fremst et forbilde, og Ånden en kraft som
beseirer skapthetens begrensninger.

I mormonismen og Oneness Pente cos -
ta lism kommer dette til uttrykk i form av
eksplisitt avvisning av oldkirkelig treenig-
hetslære og kristologi. I den ytterliggåen-
de karismatiske bevegelse er ikke denne
kritikken like eksplisitt, antagelig fordi en
i større grad ønsker å oppfatte seg selv
som en fornyelsesbevegelse innen de eta -
blerte kirkesamfunn. Det er likevel ingen
tvil om at den prinsipielle likhet mellom
Jesus og de troende også her framheves
gjennom en kristologi med sterk vekt på
at det var som menneske Jesus vant sin
kamp mot døden og djevelen, samtidig
som hans guddommelighet oppfattes som
et lærepunkt med liten reell betydning.
De troende skal selv gjøre det Jesus gjorde
da han bandt Satan ved sitt maktord. I
noen tilfelle understrekes dette guddom -
melig gjørelsesperspektivet så sterkt at det
prinsipielle skille mellom Gud og mennes-
ke blir helt borte, slik at vi i realiteten har
å gjøre med en form for polyteisme.
Skillet mellom Gud og mennesker er ikke
opphevd på denne måten i den ensidig
kenotiske kristologi. Likevel er det tydeli-
ge fellestrekk ved at frelse også her pri-
mært forstås som et moralsk begrep, med
sterk og ensidig vekt på realiseringen av
den mulighet for syndfrihet som Jesus på
forbilledlig vis manifesterte.

Hva er grunnen til at disse bevegelsene
kan oppfatte sin kritikk av helt grunnleg-
gende aspekter ved den økumeniske kris-
tenhets gudslære, antropologi og frelses-
forståelse som uttrykk for den opprinne-
lige kristendom, og vinne fram med slike
synspunkter i den forstand at de oppnår
adskillig utbredelse? En mulig måte å for -
stå dette på er å hevde at mormonismen
og trosbevegelsen vinner fram fordi den
på viktige punkter korresponderer med

modernitetens fokus på det autonome og
selvstendige individ som ikke bøyer seg
for noen autoriteter, heller ikke den gud-
dommelige.36 I utgangspunktet er imidler-
tid både mormonismen og trosbevegelsen
utpreget motkulturelle bevegelser der kor-
respondanse med tenkningen hos den
intellektuelle elite neppe er viktig som for -
klaring hverken av lære eller utbredelse.
Da synes det rimeligere å anta at de har
mer av sin tiltrekningskraft i en kritikk av
de etablerte folkekirkers tilpasning til det
allment aksepterte. Den oldkirkelige dog-
medannelse forstås da som uttrykk for en
tilsvarende tilpasning til den tids rådende
filosofiske tankemønstre uten at en vil
eller kan skjelne mellom berettigede og
uberettigede elementer i kirkens forsøk på
kontekstualisering hverken i fortid og 
nå tid. Den økumeniske kristenhet har imid -
lertid alltid fastholdt at samtidens tenk-
ning integreres i de oldkirkelige dogme -
dannelse på en måte som ivaretar sentra-
le, og for den kristne tro uoppgivelige,
bibelske anliggender, og jeg har i denne
artikkelen prøvd å forsvare denne tilnær-
ming som sakssvarende. Dersom dette er
riktig, innebærer det at den eksplisitte (i
mor monismen og Oneness Pentecosta lism)
og implisitte (trosbevegelsens) kritikk av
den oldkirkelige treenighetslæren blir så
unyansert at den blir villedende. 

Det er på bibelske premisser simpelt-
hen ikke riktig å si at som Gud er, skal vi
en gang bli. For det skapte kan ikke bli
uskapt, heller ikke i fullendelsen; forskjel-
len mellom Gud og det skapte vil alltid
bestå. Den positive implikasjon av dette
er at skaptheten i seg selv ikke er hverken
syndig eller ond, og at troen derfor ikke
består i å vente på noe som en gang kom-
mer når det onde fullt ut er overvunnet,
men utfoldes i en takknemlig tilegnelse av
skaperverkets velsignelser allerede her og
nå. 
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SUMMARY: Mormonism and parts of the Pentecostal movement reject the traditional
doctrine of the Trinity. Why have these movements, which want to renew the original under-
standing of the Christian faith, adopted this aspect of modernity's critique of Christianity?
Mormonism rejects the distinction of the old church between the one divine nature and the

three divine persons as an expression of Hellenistic influence. The Mormons understand the
biblical anthropomorphisms literally, interpreting them from the presupposition that God is
a human who has fully realized the human potential for divinization. On our journey toward
this goal, Jesus is our model and inspiration. The rejection of the tradition doctrine of the
Trinity thus implies significant alterations also in terms of anthropology and soteriology.
The Pentecostal movement normally does not reject the doctrine of the Trinity. The excep-

tion is Oneness Pentecostalism, which considers the Son and the Spirit as different modes of
appearance of the same God, and therefore only performs baptisms in Jesus' name. In the
faith movement this is combined with elements from the doctrine of Mormonism issuing in
a common emphasis on the understanding of the difference between God and human as a
moral difference to be overcome through spiritual discipline and right knowledge. When this
is combined with a charismatic emphasis on healing, one tends to understand illness as a
result of the world being dominated by Satan. The task of the believer is then, following in
the footsteps of Jesus, to take Satan captive and thus realize human health and wealth. This
may be combined with a one-sided kenotic Christology, interpreting Jesus' victory over the
evil powers as something that also is possible for us in basically the same way.
The doctrine of the Trinity in the confessions of the old church is founded on the under-

standing of the difference between God and human as absolute. It can then only be bridged
from God's side, and the doctrine of the Trinity is an attempt to maintain that God actually
has revealed himself within time and space without divinity thereby being altered. By recei-
ving this revelation in faith, humans are enabled to relate to the created world as originally
intended. By replacing this with a model according to which the difference between God and
humans is interpreted in moral categories, one makes the created world into a problem, and
the goal for human development is seen in the humans' liberation from the restrictions of
creation.
How can this rejection of the ecumenical Christian understanding of the Trinity have such

a broad appeal? One may understand the old church's adoption of philosophical categories
to express the doctrine of the Trinity as a parallel to what is considered as uncritical accom-
modation to contemporary philosophies within the established Churches. If this is the case,
however, it represents a rather crude approach to the doctrine of the Trinity in the confes-
sions of the old church.

Keywords: The doctrine of the Trinity, the doctrine of God, anthropology, soteriology,
Mormonism, Oneness Pentecostalism, faith movement, charismatics
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In the 1930s and 1940s, a number of influential theologians in Ger -
ma ny used Luther’s so-called two-kingdoms doctrine to legitimate and
support the National Socialists. Not surprisingly, the doctrine has ever
since been controversial and a topic of much dispute. The Swedish Luther
Renaissance dominated theology in Sweden during the first half of the
twentieth century. This Swedish ”rediscovery” of Luther is sometimes
presented as providing alternative interpretations of the doctrine of
the two kingdoms, not subject to the theological objections raised against
it – and Luther’s ethics more generally – in the wake of the Second
World War. I will argue that this conclusion needs to be modified. To
that end, I will examine Einar Billing’s and Gustaf Wingren’s interpre-
tations of the two regiments doctrine, which is a name used in Sweden
for the parts of Luther’s teaching usually covered in the two kingdoms
doctrine. I will show that Billing and Wingren to varying degrees fail
to salvage Luther’s two kingdoms/regiments doctrine from the wide -
spread critique levelled against it. The essay also relates Billing’s and
Wingren’s readings of Luther’s ethics to their historical and social con-
texts. In this connection, I will discuss how the Luther research of
Billing and Wingren influenced their own theological thinking and
activity in the Evangelical-Lutheran Church of Sweden.

Keywords: Einar Billing, Gustaf Wingren, Luther interpretation,
Luthe ran ethics, two kingdoms/regiments, law and gospel, church and
state, vocation, neighbor-love, social critique

Introduction

Theology in Sweden during the first
half of the twentieth century was
intertwined with what was known

as the Swedish Luther Renaissance,
which lasted up until the 1960s.1 In fact,
for a long time Swedish theology was
almost identical with Luther interpreta-
tion. It is common to divide the move-
ment into three generations. Einar Billing

and Nathan Söderblom were the key figu-
res in the first stage of the renaissance,
Gustaf Aulén and Anders Nygren were
the most important in the second, and
Gustaf Wingren was the central figure of
the third and final stage. Each generation
was confronted with different challenges
and a common denominator is that the
scholars in most cases tried to use Luther
as a theological solution.2 In retrospect, it
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is also possible to see how context-depen-
dent the research of the Swedish Luther
Renaissance was. None of this seems very
surprising as it is well-known that it has
often been difficult to distinguish modern
Luther interpreters own point of view
from their descriptions of Luther, which is,
of course, connected to the fact that the
majority of Luther scholars have belong-
ed to the Lutheran tradition.3

The Swedish Luther Renaissance was
also a phenomenon of international signi-
ficance. It was for quite some time the
most important development in Luther
studies outside of Germany. There were
many connections between the Luther
research in Sweden and the more famous
Luther Renaissance in Germany initiated
by Karl Holl.4 Nevertheless, the Swedish
Luther Renaissance has often been consi-
dered as an alternative to tendencies in
German Luther studies. At no point is this
perhaps more true than when it comes to
the so-called two kingdoms doctrine,
which is notoriously difficult to define but
still has been a starting point for much
modern Lutheran ethics. Generally spea-
king, the doctrine of the two kingdoms
can be understood as an attempt by Lu -
ther an theologians to try to understand,
on the one hand, the difference and rela-
tionship between the church and state and,
on the other hand, the difference and
relationship between Christian duties in
private life and in public service. The doc -
trine is connected to a number of impor-
tant distinctions in Luther’s theology,
such as the ones between the kingdom of
the world and the kingdom of God, the
worldly regiment and the spiritual regi-
ment, law and gospel, and between being
a Christian person and a person of the
world.

In the 1930s and 1940s, some influen-
tial Lutheran theologians in Germany –

including Paul Althaus, Werner Elert,
Fried rich Gogarten and Emanuel Hirsch
– used the two-kingdoms doctrine to legi-
timate and support the National Socia -
lists. Their understanding of the doctrine
is connected to what can be described as
the two-spheres idea, which is sometimes
claimed to have been invented by Chris -
toph Ernst Luthardt and at other times
attributed to Ernst Troeltsch and Max
Weber. In any case, according to this no -
tion the spiritual and temporal are under-
stood in terms of two spheres, meaning
that an inner, private sphere is distinguis-
hed from an outer, public sphere. Faith is
reduced to an inner spirituality that must
be separated from the natural, secular
world. The worldly sphere is attributed
autonomy from God’s revelation in the
church. Political and social life is under-
stood as independent from Christian faith.
The public sphere has its own autono-
mous and rational laws, which can be
known apart from Christ and the gospel.
Nationalist theologians supporting the
Nazi regime coupled this two-spheres idea
with an emphasis on the orders of crea-
tion. The social structures in the world
are divine, that is, ordered by God, and
must therefore be unconditionally accep-
ted. In fact, God speaks to us through
these orders, to which one must also in -
clude the life and history of a nation.
Hitler’s rise to power could therefore be
theologically interpreted as an act of God.
Moreover, those who accepted the two-
spheres idea understood Christian faith as
separated from the autonomous social
sphere.5 In their view, faith does not say
much concrete about how the good life
should be lived in society. Of course, they
never denied the duty of Christians to do
the good in the world. However, they did
deny that God’s revelation in Jesus Christ
and the church tells us something specific
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about the outer form of those works.
Thus, there can be no specific Christian
critique of the Nazi state. Many Luthe -
rans did of course not indulge in such a
view.6 Nevertheless, the way National
Socialism was legitimated with the help
of the two-kingdoms doctrine and a the-
ology of orders undermined Lutheran
ethics in the eyes of many for a long time.

The Swedish Luther Renaissance is
sometimes presented as providing alter-
native interpretations of the two-king-
doms doctrine, not subject to the theolo-
gical critique levelled against the teaching
in the wake of the Second World War.7

There is some truth in that view: a lot of
Swedish theologians were critical of what
happened in Germany and a characteris-
tic trait of Luther research in Sweden has
been to stress that God’s rule is extended
to all areas of life, which is a position
resis tant to an unqualified legitimation of
secu lar authority. However, I think this
conclusion needs to be modified. In this
essay, I will describe two important inter-
pretations of Luther’s ethics in the Swe-
d ish Luther Renaissance and argue that
they, in varying degrees, separate Chris -
tian faith from political and social life in
ways that remind of the two-spheres idea
described above. Einar Billing and Gustaf
Wingren are the two theologians I have
chosen to focus on. Their interpretations
of Luther were very influential and in
their dissertations they also paid attention
to the two-kingdoms doctrine, which
they, like other Swedish theologians, pre-
ferred to call the doctrine of the two regi-
ments. There were also others that made
substantial contributions to the thinking
on the doctrine in the heyday of the Swe -
di sh Luther Renaissance. Especially one
comes to mind: Gustaf Törnvall, who
wrote an influential dissertation on the
subject.8 However, he did not pursue an

academic career and there is almost noth -
ing written about his life. This makes
Törn vall of less interest here because I am
also interested in contextualizing the
interpretations of Luther in focus. Much is
written about Billing and Wingren, which
makes it a manageable task to relate their
understandings of Luther’s ethics to their
historical and social contexts. One area of
special interest is how Billing’s and Win -
gren’s Luther research influenced their
own theological thinking and activity in
the Evangelical-Lutheran Church of Swe -
den. It is now time to begin the study by
turning to Billing.

Einar Billing
Einar Billing (1871-1939) was a Profes -
sor of dogmatics in Uppsala between
1909 and 1920. In 1920, he became bis-
hop for the diocese of Västerås in the
Church of Sweden and he remained in
Västerås for the rest of his life. It is diffi -
cult to overestimate Billing’s impact on
Swedish theology. Together with Nathan
Söderblom, Professor of history of reli-
gion and later on Archbishop of Uppsala
and a leader of the Ecumenical Move -
ment, Billing was one of the key figures of
the theological renaissance in Sweden at
the beginning of the twentieth century.9

As already noted, Billing’s research play-
ed a fundamental role in the creation of
the Swedish Luther Renaissance. He fur-
thermore was one of the leaders of the
Young Church Movement (ungkyrkorö-
relsen) and also developed the influential
folk church idea (folkkyrkotanken).

Billing’s dissertation Luthers lära om
staten10 [Luther’s Teaching on the State]
(1900) is often highlighted as the starting
point of the Swedish Luther Renaissance.
The study, and also the development of
Billing’s own theology, can be related to
the rise of the historical-critical method in
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biblical studies. When Billing and Söder -
blom were students of theology it was still
customary among Protestant theologians
in Sweden to take for granted the infalli-
bility of the Bible as the firm foundation
of Christianity. Billing and Söderblom de -
scribes it as a shocking experience when
they became familiar with historical criti-
cism after reading Julius Wellhausen’s Pro -
le gomena to the History of Israel. It now
seemed clear to Billing and Söder blom
that their teachers presented an unhistori-
cal understanding of the Bible. The Lut h -
er of the Swedish orthodox or confessio-
nal Lutheranism did not fare any better in
their eyes. Orthodox theologians hardly
dis tinguished between Luther and
Luther anism. The main way to learn
Lutheran theology was through dogmatic
writings, which did not directly deal with
Luther. It seems to be the case that
Luther’s texts were very seldom read. So
for Billing and Söderblom, the historical-
critical method challenged, what they con-
sidered to be, two important characteris-
tics of nineteenth century orthodox
Lutheranism in Swe den: the idea of the
infallibility of the Bible and an uncompli-
cated view of the Lutheran tradition.11

As it happened, Billing and Söderblom
found an alternative to the traditional
orthodox understanding of the Bible and
Luther with the help of German liberal
theology and through their own studies
of Luther’s writings. The famous liberal
theologian Albrecht Ritschl was impor-
tant to the method that Billing adopted in
his Luther research. In contrast to the
somewhat unhistorical approach of many
– though of course not all – orthodox
Lutheran theologians in Germany, Ritschl
used the historical-critical method when
analyzing Luther’s texts. Billing, to a sig-
nificant degree, follows Ritschl’s histori-
cal-critical approach in his dissertation.

The method used in Luthers lära om sta-
ten is also influenced by Wellhausen.12

Billing writes that the purpose of the stu dy
is to connect Luther’s basic ideas on the
state, and Christian life more generally, to
their historical context. It is also impor-
tant for Billing to relate the meaning of
Luther’s main terms to Luther’s own
linguistic usage.13

It is certainly the case that Billing dis-
plays an awareness, not in small part due
to his study of historical criticism, of me -
tho dological difficulties related to Luther
interpretation. The detailed descriptions
in Luthers lära om staten help to make
the complexity of Luther’s thought mani-
fest. However, the presentation can be
very difficult to follow at times.14 Billing’s
critical attitude to Luther’s texts is also
notable. He now and then states when he
thinks it is necessary to leave Luther’s
understanding of a certain issue behind.
Billing is, for example, critical of Luther’s
thinking on the second use of the law and
the cross in Christian life.15 One should,
of course, not exaggerate his distance to
Luther. Billing is, after all, the author of a
book called Luther’s Greatness, in which
it is argued that Luther’s impact on
church history is on a par with Paul’s and
Augustine’s.16 It is also striking that next
to the Bible, Luther is the most important
source of Billing’s own theology.

Billing discusses medieval theology at
length before turning to Luther’s thinking.
Characteristic of the medieval outlook is,
says Billing, that the church should regu-
late all aspects of human life through the
law. The gospel was absorbed by the law
and so the true knowledge of it was lost.
What is new in Luther’s outlook, that
which separates it from medieval Chris -
tia nity, is his understanding of the gospel
as being diametrically opposed to all
kinds of law. Billing concludes that eve-
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rything written by Luther is governed by
the gospel. It should therefore not come
as any surprise that the gospel of the for-
giveness of sins is one of the key systemat-
ic starting points in Luthers lära om sta-
ten: the final purpose of both the spirit ual
and worldly regiments is the proclama-
tion of the gospel.17 In later studies, Bil -
ling would keep to the idea that in order
to understand Luther correctly one must
relate every aspect of his theology to the
gospel of the forgiveness of sins.18

Billing, and also Nathan Söderblom,
iden tified the essence of faith with Luth -
er’s thinking on the gospel of the forgive-
ness of sins. This ”discovery” can be under -
stood as a solution to the dilemma that
the historical-critical method in biblical
studies confronted them with. In this way,
the gospel rather than the Bible itself
could be thought of as the secure founda-
tion of Christianity. It was now possible
for Billing to use the content of the gospel
as a yardstick, which different portions of
the Bible could be measured against. To
Billing, this seemed to rescue Christian
faith from the threat of historical criti-
cism.19

In Luthers lära om staten, Billing could
also say that the distinction between law
and gospel is fundamental to Luther since
almost every thought in his thinking can
be connected to either law or gospel. The
law can be connected to works and is
often identified with the sword, meaning
the maintenance of peace and justice in
society through coercion. This use of the
law or the sword is the purpose of the
worldly regiment, which can be connec-
ted to the state. The spiritual regiment,
which can be identified with the church,
must, on the other hand, be ruled by the
gospel or the Word. The gospel can be
understood as the forgiveness of sins, the
offering of divine grace, which is received

in faith. But one must not forget from
view that the church has to preach the law
or works in order to awaken the repen -
tance necessary for receiving the forgive-
ness of sins. In general, the worldly regi-
ment is supposed to govern the body and
the spiritual regiment the soul or the
heart.20

The theocratic perspective is, together
with the emphasis on the gospel and on
the connected distinction between the law
and gospel, central to Billing’s systematic
description of the two regiments. Billing
can write that everything in Luther’s
under standing of the world is controlled
by the theocratic idea, which means that
God is the supreme ruler in all aspects of
life. God is, in the end, the only true au -
thority and God controls both the world-
ly and the spiritual regiment. God, so to
say, works in, and rules, the two regi-
ments, though in different ways.21 These
three aspects – the gospel, the distinction
between the law and gospel, and the theo -
cratic idea – must be kept in mind in
order to understand Billing’s analysis of
Luther’s thinking on the two regiments. It
is now time to turn to the details of Bil -
ling’s interpretation in Luthers lära om
sta ten.

With the worldly regiment Luther has
in view, Billing writes, God’s government
of natural orders like the family, trade,
and all social relations. God governs the
worldly regiment with the help of legal
laws, customs, estates, public offices, etc.
Important in this regard is the coercive
force of secular authority, the sword. The
sword is the ultimate means with which
God maintains justice and order in the
world and so keeps sin in check. This is
the so-called first, civil, use of the law,
which is necessary for life in society and
the well-being of humans. Furthermore,
God’s final purpose with the worldly regi-
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ment is to keep the peace that makes the
preaching of the gospel possible.22

Billing emphasizes, what he considers
to be, Luther’s conservative understanding
of life in society. God stretches down from
heaven to the world through different
autho rities. The authorities make sure that
the foundational orders of society – like
marriage, school, and church – can work.
Lords, public officials, parents etc. repre-
sent God and must be considered God’s
gifts to us, which also make us duty-bound
to obey them. Obedience is the highest
virtue. The created order is generally per-
ceived as a great hierarchy. Specific esta-
tes, offices, gifts, and duties are stressed.
Difference is the general principle in force
in society. This hierarchical ”system of
diffe rence” (olikhetssystem) is divine and
must not be shaken. Furthermore, Billing
stresses the role of the German people in
Luther’s theology. The only viewpoint
that can compete with the religious and
the ethical in Luther is, writes Billing, the
patriotic. The national conditions are gi -
ven by God and it is a duty to serve one’s
native country. However, it should be no -
ted that Billing relativizes the patriotic
tendency by noting that the religious per -
spective is, in the end, determinative for
Luther.23

One can speculate that the emphasis
on the role of the nation in Luther’s the-
ology might be related to Billing’s own
views. He was a member of the conserv-
ative student’s association Heimdal. He
was also, together with Manfred Björk -
quist, J. A. Eklund, and Nathan Söder -
blom one of the leaders of the Young
Church Move ment, which was a sort of
nationalistic renewal movement within
the Church of Sweden in a time of crisis.24

It is true that Billing did not develop the
kind of strong nationalism that Björk -
quist, Eklund, and Söderblom could

express. All the same, it is a fact that
Billing’s thinking was influenced by a sort
of romantic nationalism.25

To return to Luthers lära om staten,
Billing does not think that Luther gives
limitless support to secular authority.
The re are times when Christians have the
right to resist authorities and when the
proclamation of the gospel is threatened
even active resistance can be in place.
Obedience to God stands above obedience
to authorities in society. One should also
note that Billing’s Luther interpretation
highlights the importance of biblical reve-
lation for secular reason and authority.
The worldly order is subject to reason,
which provides insight into the natural
law. However, reason has been corrupted
by sin and the devil. Reason is to be
highly valued and is not completely blind,
but because of sin we might need the
Bible in order to make a correct interpre-
tation of the natural law. It is therefore
necessary for the church to preach about
the content of moral life, not least in
order to give ethical guidance to authori-
ties in society. This preaching should be
based on the interpretation of the natural
law in the Ten Commandments, which is
summarized in the command to love one’s
neighbor. Furthermore, the Old Testa ment
can be very useful since it contains many
good examples that can be used to
instruct secular authorities.26

It was made clear above that Billing
connects Luther’s thinking on the spiritu-
al regiment with the forgiveness of sins,
which is received in a personal way by
faith. In the church, God offers the justi-
fying and pious-making grace to indi-
vidual human beings through the procla-
mation of the gospel. The Word is syno-
nymous with the gospel and it, even more
clearly than the gospel, demonstrates the
importance of God’s address to single
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human beings. The individual’s relation -
ship to God is immediate. No one has the
right to intervene between the individual
and God, which also means that personal
faith is needed. In contrast to the worldly
regiment, all differences between human
beings disappear in the spiritual regiment.
Everyone is a sinner, everyone is in dis-
tress, everyone is bound to death, and due
to this everyone needs salvation. All
external differences are irrelevant when it
comes to the inner heart. As was also
highlighted earlier, Billing argues that
Luther understood the fundamental error
of the medieval church to be that it con-
nected the teachings on the law to justifi-
cation. The law must at every point be
separated from justification. At the same
time, however, the so-called second, theo-
logical, use of the law is in work in the
spiritual regiment. This means that God
uses the law to inform us of our sins,
which in turn awakens repentance and
drives us to Christ and the gospel.27

The distinction between the church as
institution (anstalt) and communion
(samfund) is crucial in Billing’s interpreta-
tion of Luther’s ecclesiology. The institu-
tional character of the church is connec-
ted to the Word and the communion cha-
racter of the church to faith. The church’s
visibility in the created world is a result
not of human beings, but of the activity
of God. It is God who makes the gospel
visible in the world through the administ-
ration of the Word and sacraments. The
church is furthermore an object of faith
and an invisible communion of the faith-
ful. Faith is a personal and inner experi-
ence, standing in contrast to the external
world in general, and works in particular.
It is therefore impossible to draw a sharp
boundary between Christians and non-
Christians. Another consequence is that
Christian faith cannot be expressed in

some specific form of organization. The
distinction between inner faith and exter-
nal works is related to the doctrine of jus-
tification. Faith must be separated from
the world, where works have their place,
or it turns into an achievement. Faith re -
cei ves and is a gift from God and must
not be confused with ”works-righteous-
ness.” Faith trusts in God’s grace alone.
Good work belongs to Christian life but
they are secondary and always follow
after inner faith and love, which is prima-
ry. One can say that the church’s procla-
mation of the gospel frees human beings
to loving service in the world. Further -
more, the theocratic perspective makes it
necessary to insist that good works are
the result of divine, and not human, activ-
ity.28

Billing pays attention to the role of vo -
cation in Luther’s ethics. A human be ing
can be understood as a part of a huge
orga nism. Everyone has a vocation and
therefore a specific task, a distinct role to
play, in God’s created orders. We are cal-
led to work in the place where we are put
by God. Servants, craftsmen, public offi-
cials etc. are all tools in God’s hand. Ordi -
nary labor is an expression of God’s love.
The work in our calling can be under-
stood as the external frame of Christian
ethics. ”Vocational work” (kallelsearbete)
is not a self-chosen ascetic work. It is, rath -
er, a God-given work, which in a specific
way contributes to the great work that
God wants to do with human beings. The
duty toward God is fundamental to one’s
calling. God must always be one’s highest
lord. Furthermore, the foremost duty that
God burdens Christians with is a forgiving
love of the neighbor. So vocational work
should be characterized by a loving ser-
vice of one’s neighbor. That which dis-
tinguishes Christians from non-Christians
in their vocational work is their motiva-
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tion. They have a greater willingness to
serve their neighbor and participate in
worldly, societal work. Christians are those
that best contribute to external peace and
the maintenance of the worldly orders.
They are also the only ones that correctly
perceive these orders as divine. Billing also
wrote a book on the doctrine of vocation,
entitled Vår kallelse (Our Calling), in which he
especially drew upon Luther’s thinking.29

Billing also connects the greater wil-
lingness of Christians to serve the neigh -
bor to Luther’s concept of Christian free-
dom. Faith is enough when it comes to
justification. No law, no works, are rele-
vant to justification. Christians are, in this
sense, free from law and also from the
world. The freedom won in justification
is enough for a Christian, who does not
need anything from the world. At the same
time, this means that instead of trying to
gain something from the world for their
own sake, Christians can dedicate their
whole lives to a loving service of others.30

Finally, the so-called dramatic-dualis-
tic motif in Luthers lära om staten should
not go unnoticed. Billing argues that the
great struggle between God and the devil
constitutes the main theme in Luther’s
understanding of human history. To begin
with, the orders of the world are created
in the best possible way. However, the evil
of humanity results in confusion and dis-
harmony. To this one must also add the
attacks of the devil on the divine orders.
By using all possible means, the devil tries
to ruin what God wants to accomplish
through the regiments. In the worldly
regiment, the devil primarily aims to
destroy peace, which makes the procla-
mation of the gospel possible, by sprea-
ding disobedience, rebellion, and war.
The wrath of the devil is at its height in
the spiritual regiment, where no efforts
are spared to distort the gospel. The

struggle between God and the devil is, of
course, uneven, but it still results in much
damage. Against the hosts of evil, God
sends the good and powerful angels. God
also wants every human being to contri-
bute to the struggle, which one for
example does by taking care of one’s duty
in the best possible way.31

There is an apparent connection be -
tween Billing’s own ecclesiology and his
interpretation of Luther. Billing was, as
has been noted above, one of the leaders
of the nationalistic Young Church Move -
ment, and the theologians of this move-
ment argued in favor of an understanding
of the church as a folk church. The preve-
nient grace (den förekommande nåden) is
at the center of Billing’s folk church idea,
which has made a lasting impact on
Swedish theology. He emphasizes that the
church is a tool in God’s hand and that
human beings are primarily objects of
God’s actions. God comes to meet us and
not the other way around. God’s grace
precedes our activity. We are offered the
forgiveness of sins before we have made
any effort, before we have asked God
about it. The church’s main task is to
mediate the forgiveness of sins by proclai-
ming the gospel. It is essential that the
organization of the church manifests that
salvation in Christ is offered to everyone
without exception. Church membership
can therefore not be connected with any
demands. Furthermore, the church medi -
ates God’s Word, the gospel of grace, to
each human being individually. Nothing
should stand between the individual and
God. Christian community is only of
secondary importance and plays no
important role in Billing’s folk church
idea. Individuals in the church are gene-
rally, though not exclusively, described as
passive receivers of grace.32

Billing relates his thinking on the folk
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church to, what he considers to be, the
main thoughts in Luther’s theology. Espe -
cially important in this regard is the em -
ph asis on the forgiveness of sins, which
according to Billing is the central charac-
teristic of a Lutheran church. The stress on
the activity of God, the impossibility of
drawing a boundary between Christians
and non-Christians, the understanding of
grace as preceding faith and works, and
the importance of a personal and unmedi -
ated relationship with God are other
examp les of themes in Billing’s interpreta-
tion of Luther that are relevant to his folk
church idea.33 There are, of course, other
sources to Billing’s folk church idea, and
of special importance in this regard is his
exegetical work on ethics and primitive
Christianity.34

Luther also plays a role in Billing’s
contribution to debates in the Church of
Sweden. In fact, Billing’s understanding
of Luther seems to have been an impor-
tant factor to his attitude towards a num-
ber of issues related to church and state.
Generally, Billing argued that the church’s
relationship to the state should be adjus-
ted to that which benefits the gospel of
the forgiveness of sins, which Billing, as
we have seen, thought of as the essence of
Luther’s theology. In accordance with that,
Billing advocated voluntary membership
in the church because it is only possible to
receive the gospel in personal freedom. In
the same vain, he pointed out that a close
connection between church and state is
motivated as long as it helps the procla-
mation of the gospel, but no further. Bil -
ling was not uninterested in social issues,
but he considered the detailed solutions
to those issues to be the business of the
state. He reduced the social responsibility
of the church to the preaching of the gos-
pel, which, according to him, has life-
chang ing effects and so is good for society

as a whole.35

Together with Nathan Söderblom,
Einar Billing lay the foundations of the
Swedish Luther Renaissance. To a large
extent the Swedish Luther studies up until
the 1960s followed Billing’s and Söder -
blom’s emphasis on the gospel of the for-
giveness of sins, the theocentric idea, the
dramatic-dualistic perspective, and the
universal significance of Luther, that is,
Luther as a teacher for all Christians. It is
often argued that later Swedish theologi-
ans followed the method developed in
Luthers lära om staten.36 It is true that the
method pursued in Billing’s Luther inter-
pretation was a breakthrough in compa-
rison with earlier analyses of Luther in
Sweden. And Billing’s and Söderblom’s sys -
te matic approach to Luther certainly was
influential. However, one can question if
this is really the case with the historical
element of Billing’s method. The motif re -
search method of Aulén and Nygren,
which will be further discussed below in
connection with Wingren, was very im -
por tant to the generation of the Swedish
Luther Renaissance after Billing and Sö -
der blom. Aulén’s and Nygren’s method is
characterized by a purifying tendency that
makes the task of doing justice to a com-
plex thinker like Luther quite difficult. In
comparison with this motif research,
Luthers lära om staten seems more suc-
cessful in taking into account different as -
pects of Luther’s theology. Never the less,
this should not detract from the fact that
Billing’s dissertation is a very important
milestone in Swedish Luther re search. Inter -
nationally, however, Billing’s Luther re-
search had no influence to speak of, which
has a lot to do with the fact that Luthers
lära om staten was never translated from
Swedish. The case was different with
Gustaf Wingren, to whom we now turn.



Gustaf Wingren
Gustaf Wingren (1910-2000) was one of
few Swedish theologians that won inter-
national reputation during the twentieth
century. He was a professor of systematic
theology in Lund between 1951 and 1977.
Among other things, Wingren became
famous for his interpretation of Luther,
emphasis on the doctrine of creation, cri-
tique of the Christocentric tendency of
modern theologians such as Karl Barth,
and his later kerygmatic approach, which
underlined the theological importance of
the preaching of the gospel in the church.
His influence on Swedish theology has
been considerable, not least his impact on
the Church of Sweden. Wingren’s relation -
ship to the Church of Sweden was com -
plicated, but he nevertheless held several
leading positions in the church and also
represented it in different international
contexts.

Wingren’s dissertation is called Luth -
ers lära om kallelsen (Luther’s Teach ing
on Vocation) (1942). At least three things
need to be taken account of in order to
understand the context of the study: Win -
gren’s experiences in his native Valde -
marsvik, earlier Luther research in Swe -
den, and his critical view of modern the-
ology.
Luthers lära om kallelsen can be con-

nected to Wingren’s experiences during
his childhood and adolescence in Valde -
mars vik, a small manufacturing town. In
Valdemarsvik, Wingren, according to his
own testimony, experienced a lack of
integration between different parts of life.
He especially writes about how Sunday
worship contrasted with everyday life.
Already in his youth, Wingren seems to
have been interested in the relationship
between ordinary life and faith, and be -
tween creation and the proclaimed gospel.

He can, in an idealizing manner, talk
about how he was influenced by his fath-
er’s thoughts on God’s hidden activity in
the world, not least in ordinary work.37

Wingren’s licentiate thesis on Irenaeus
and Marcion also give witness to an inte-
rest in the doctrine of creation.38 So the
first article on faith on God as creator be -
came important to Wingren early on.

After Einar Billing, Luther’s thinking
on creation and law was somewhat neg-
lected in Sweden. In the 1930s, the Swe -
dish theologians Gustaf Aulén and Rag -
nar Bring recognized this and asked for
further investigations of Luther’s thinking
on creation, the orders of creation, and
the calling.39 Their wish was, at least
part ly, fulfilled in the dissertations of
Herbert Olsson,40 Gustaf Törnvall,41 and
Gustaf Wingren. Luthers lära om kallel-
sen is influenced by Herbert Olsson’s lec-
tures on the law, which Wingren listened
to as a postgraduate student. Wingren’s
dissertation is furthermore inspired by
Olsson’s and Törnvall’s dissertations.
Bring is likewise important to Wingren’s
early Luther research.42 Billing also had a
role to play. In fact, Wingren can, later
on, call Billing his ”main partner” in the
discussion in Luthers lära om kallelsen.
Wingren is certainly influenced by some
aspects of Billing’s interpretation of
Luther, but he is at the same time critical
of what he understands as Billing’s negati-
ve attitude against the law and the world -
ly regiment.43

In Wingren’s view, the first article on
creation has been disregarded by modern
theologians, who, instead, have given one-
sided accounts of Christian faith based on
the second article of faith on Christ and
the third article of faith on the church. It
is not an exaggeration to say that
Wingren attacks every theology that sepa-
rates Christianity from everyday human
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life. Many theologians draw a problemat-
ic distinction between the Christian and
the non-Christian, which, so argues
Wingren, results in the loss of a true
understanding of the doctrine on crea-
tion. Christian faith becomes unrelated to
the things all humans have in common.
This lack is according to him characteris-
tic of all modern theology. Karl Barth and
Anders Nygren are two of Wingren’s
favorite targets.44 Luthers lära om kallel-
sen can even be understood as a sort of
critique of Nygren’s way of isolating and
purifying Christianity from the things all
humans have in common. Ny gren emp-
hasizes that which is specifically
Christian. Wingren, on the other hand, is
interested in the world and everyday
human life.45

Methodologically, however, Wingren
begun as a disciple of Nygren. The motif
research of the theologians Anders
Nygren and Gustaf Aulén had just made
its breakthrough in Lund when Wingren
was about to start working on his disser-
tation. They understood a motif as a reli-
gion’s basic conception. The central aim
of their motif research method was to
objectively determine the unique and dis-
tinctive features of Christian faith by
purifying it from alien influences. In the
famous work Agape and Eros, Nygren
argued that agape (love) is the fundamen-
tal motif of Christianity.46 From a metho-
dological point of view, Wingren, as he
writes himself, followed Nygren in
Luthers lära om kallelsen.47 If one compa-
res Agape and Eros with Luthers lära om
kallelsen it also becomes clear how both
studies offer a remarkably homogenous
presentation of a complex historical mate -
rial.48

Wingren aims at a strictly or purely
historical presentation in his dissertation,
which, to him, means that the exclusive

focus of the study is on Luther’s writings.
Luther’s thinking is not connected to con-
temporary theology and there is no com-
parison between Luther and other histori-
cal theologians. Wingren also avoids
describing the historical development of
Luther’s theology and he does not relate
Luther’s texts to their historical context.
It is, according to Wingren, possible to
leave out this kind of more complex his-
torical analysis since Luther’s thinking on
vocation can be portrayed without conside -
ration of its origin. Luthers lära om kal-
lelsen is, not surprisingly considering
Win gren’s schooling in the motif rese-
arch- tradition with its purifying tenden-
cies, char ac terized by a neglect of aspects
of Luth er’s thinking that are difficult to
reconcile with the emphasis on the first
article on creation. Furthermore, Win gren
restricts his study to texts written by
Luther after 1521. This choice is motiva-
ted with the assumption that Luther’s
theo logy was fully developed after this
year and also with Karl Holl’s claim that
Luther first used the term vocation in
1522. Wingren’s method also includes a
systematic aspect. The purpose of the
study is to relate Luther’s ideas on the cal-
ling to Luther’s basic theological outlook,
that is, fundamental concepts like law
and gospel, sin, freedom, and the work of
Christ. In particular, Wingren connects
Luther’s doctrine on vocation to Luther’s
thinking on the two regiments, God and
the devil, and the human being.49

In a similar way as Billing, Wingren
presents the theocratic perspective and
the distinction between law and gospel as
key ideas in Luther’s theology. God
governs all things. Both regiments are in
God’s hand. God rules over the body in
the worldly kingdom and over the consci-
ence in the spiritual kingdom. The law
and gospel distinction is crucial to under-
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standing the two regiments. God uses the
law in its so-called first civil use in the
worldly regiment as an external barrier to
evil and sin, which means that order is
maintained in society through the enfor-
cement of justice. This use of the law also
pushes unwilling hearts to do good for
others. In the spiritual regiment, God uses
the law, its so-called second or theological
use, to convince us of our sins. We are, in
this way, prepared for receiving the gos-
pel and the proclamation of the gospel is
the main task of the church. God wants
to save us through the preaching of the
gospel of the forgiveness of sins, which
we receive in faith. God also wants to
wipe out our sins with the help of the gos-
pel. Our sins begin to disappear from our
lives when we listen to the gospel, but we
will be completely free from sin only after
death.50

Wingren also connects Luther’s under-
standing of the regiments to the human
being’s relationship to God and to others.
The spiritual regiment has to do with
one’s relationship to God. In this regi-
ment, one stands alone before God. Faith
and not works is at issue here. God does
not need our works. What God wants to
do in this regiment is to save us, to free
our consciences from false reliance on the
power of our works. In the worldly regi-
ment, on the other hand, one stands in
relationship not to God but to other hu -
man beings. This is where our works are
important as a service to our neighbors.
The law rules the body on earth and for-
ces it to labor and works. To summarize,
there are two things that God wants to do
with us: to save us and to serve our
neighbors through us. We must disting -
uish these things in order to avoid thin-
king of our works as making us just befo-
re God. At the same time, these two
things belong together because faith pro-

duces love of the neighbor. The two regi-
ments can also be connected to two types
of righteousness, namely a civil righteous-
ness and a Christian righteousness. Our
works contribute to a civil or external
righteousness in the world, which is of
high est importance to life in society. How -
ever, in the spiritual regiment we are given
a Christian righteousness that is constitu-
ted by the forgiveness of sins. This is the
only righteousness that counts before
God.51

The role of the regiments in God’s
struggle against the devil is another
important aspect of Luthers lära om kal-
lelsen. Wingren’s description of the so-cal -
led dramatic-dualistic perspective re semb -
les that of Billing. Wingren is obviously
also influenced by Gustaf Aulén52 and
Ragnar Bring,53 who developed this theme
in the second generation of the Swedish
Luther Renaissance. According to Win -
gren, Luther thinks that the world would
be instantly destroyed by the power of
evil if it was not for God’s rule through
the regiments. God uses the regiments to
fight against, and also rule, the devil,
who, on the other hand, tries to attack
and destroy the regiments. In the end, the
struggle is about the human being. The
will of a human being is held captive eith -
er by God or the devil. There is no third
option. God wants to save us from sin.
The devil tries to keep us in sin by infla-
ming us with sinful desires and accusing
our consciences. In this way, the work of
the devil confuses the two regiments.
Instead of freedom of conscience and
discipline of the body, the devil tries to
bind the human conscience and free our
external behavior from restrictions,
which distorts the law and gospel.
However, God’s battle-axe is a correct use
of law and gospel. The law is used by
God to keep the body in check and the
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gospel is used by God to put an end to the
accusations in our consciences.54

Wingren deals with worldly work and
not vocation in some other sense. Our
callings belong to earth and not heaven.
He argues that the key to decide whether
or not an occupation is a true vocation in
Luther’s sense is if it benefits the neighbor.
Works done in order to earn one’s salva-
tion has no place in the world. Our works
must be direct downward, to other peop-
le, and not upward, to God. Public offi-
ces, secular occupations, biological orders
like father, mother, son and daughter etc.
can be included in a calling. Ministers
pro claiming the gospel also work in a
vocation in which the neighbor is served.
The calling can be understood as a conti-
nuation of God’s work of creation. God
gives to human beings what they need
through different callings. The one who
does not want to help the neighbor is still
used by God to benefit others through
vocational work. The calling is an instru-
ment in God’s hand. God uses the worldly
work of ordinary people to give to other
people what they need.55

The first article on God as creator is
according to Wingren the basis of Luth -
er’s ethics, which is characterized by
mobi lity (rörlighet). As a creator, God’s
actions are not bound. God is free and
not subordinated to any law. God there-
fore always creates, and governs the
world, in a new, fresh way. This continu-
ous and new creation of the world is
directed at the devil’s destructive activity.
The devil always tries to distort the
worldly orders. God, on the other hand,
is continuously at work to improve and
re-create them. All rigid conservatism is
prevented by this understanding of God’s
work in the world.56

Wingren writes that God’s creation
anew [nyskapelse] shows itself in many

ways according to Luther. The most
important expression is Christian love,
which the Spirit works in the believer.
Faith transforms us and makes it possible
for us to dedicate our efforts to the well-
being of the neighbor with cheerful and
loving hearts. Love, so to say, lives in the
heart of a Christian. The love that breaks
through in faith is always inconceivable, a
true miracle. However, when faith and love
is not there one stands under the law. Then
we experience vocational work as com -
pulsive. We are forced to help the neigh -
bor but we find no joy in doing so. Chris -
tian love is given a concrete form in voca-
tional work for the neighbor. And the
neigh bor, not the law or a certain disposi-
tion, is at the center of Christian ethics.
The law, a loving heart, and the calling are
all meant to serve the neighbor. Further -
more, the vocational work of Christians
is a part of God’s way of creating afresh
in the world and it is therefore characte-
rized by mobility and a freedom to break
free from fixed laws. What one should do
is decided by the specific situation. The
God-given demand to love one’s neighbor
is, of course, binding. However, precisely
this regard for the neighbor makes it
necessary for Christians at times to break
with the rigid pattern of the law. Missing
is clear guiding principles and ethical pro -
g rams. Christians have a creative freedom
to choose the action to be done at a cer-
tain moment. There is an important ‘free-
dom of the moment’ (‘frihet i stunden’).
Wingren in this connection indicates that
Luther’s ethics stands in contrast to the
teaching on the so-called third, didactic,
use of the law, which emphasizes the law
as a guide for Christian life. It is far from
Luther’s views to confine Christian activ-
ity to a fixed framework. Included in Win -
 gren’s discussion about other examples in
Luther’s theology of God’s way of crea-
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ting anew in the world is the reasonable-
ness characteristic of a good lawmaker
who takes into consideration the unique
situation of a case, the exceptional leaders
who embodies justice and natural reason
and are sent by God, the success that God
gives to the weak, and prayer that opens
up a door to the revolutionary activity of
God in the world.57

However, Wingren’s account of Luth -
er’s view on what difference it makes if
the vocational work is performed by a
Chris  tian or a non-Christian is ambigu-
ous. On the one hand, the worldly orders
are divine and good in themselves. God
can do good things through both evil and
good people. If one’s heart is transformed
by the Spirit does not matter here. The
question about whether an action is good
or not depends on its consequences, that
is, on whether it benefits one’s neighbor
or not. But another picture emerges when
the teaching on the calling is related to
the dramatic-dualistic perspective. God
and the devil contend for the persons who
serve in the callings and the result of
vocational work is dependent on whether
a person belongs to God or the devil, that
is, whether a person is Christian or not.58

Another crucial aspect of Luthers lära
om kallelsen is that Wingren calls atten-
tion to the importance of the death and
resurrection of Christ for Luther’s under-
standing of ethics. Through the gospel we
receive the message about Christ’s death
and resurrection and in the sacrament of
baptism we take part in Christ’s death
and resurrection. In fact, the content of
the gospel, the message about Christ’s
death and resurrection, characterizes the
whole life of a Christian. So Christian life
includes a sacramental aspect, which can
also be connected to the two regiments.
The old, sinful human being is put to
death in the worldly regiment, in vocatio-

nal work under the law. At the same time,
a new human being, who is transformed
by faith, arises through the preaching of
the gospel in the spiritual regiment. One
can say that the regiments incorporate a
Christian into the death and resurrection
of Christ. In this sense, Christ can be
under stood as a model or an example for
Christians. Both death and resurrection
are parts of Christian life. The believer
encounters both difficulties and hope.
The hardships of vocational life, of life in
the world, result in the death of the old
human being. Still, Christians can meet
these difficulties with joy since the hard -
ships of life are signs of the soon-to-be
resurrection.59

The aspiration to integrate Christian
faith with ordinary life is a fundamental
driving force in Wingren’s theological work
as a whole. There can be no question that
Luthers lära om kallelsen played an im -
portant role in Wingren’s solution to this
problem. We have seen how Wingren
stresses the importance of creation, law,
and worldly regiment in his Luther inter-
pretation and we find a similar stress in
his more constructive works. There are
striking similarities between the analysis
of Luther in Luthers lära om kallelsen and
Wingren’s own understanding of Chris -
tian ethics.60 The starting point of Win -
gren’s ethics is the first article on creation.
Our existence is the work of God, which
also implies a moral pattern before any
human thinking or activity. Morality can
be said to be given with creation. We have
an understanding of the good and what
good works consist of independently of
revelation. The Bible and Christian faith
provide no ethical insights that does not
already exist in everyday human life.
Wingren can therefore say that there is no
specific Christian ethics. 

How does Wingren in more detail
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describe the content of Christian ethics?
We confront the demand to love the
neigh bor at all points of our everyday
lives, not least in our vocational work.
When our sins make us unwilling to obli-
ge the demand God can use the laws of
society to force us to do good. God is con -
tinuously creating anew today and uses
us to that end. Furthermore, a good work
conforms to the demand of neighbor-love
and is not dependent on the ethical quali-
ty of the performer. Moreover, the con-
tent of the good work demanded cannot
be defined in advance of the concrete
situation. The love of one’s neighbor can-
not be bound to any social norms. In one
sense, the gospel has no contribution to
morality in addition to what is natural
and given with creation. However, the
gospel at the same time confronts us with
what a true human life is like, that is, the
life of Christ, which is a reminder of what
we already know or should know. So the
gospel or the example of Christ gives us a
sort of critical distance, which helps us to
sort out which of the many demands
confronting us in society to meet or not.
Nevertheless, there are no detailed guide -
lines for assessing the demands. In every
situation one has to interpret the de -
mands and make up one’s mind about
them. The primary task of the gospel is
not to make demands but to forgive sins
and liberate human beings. However, we
are transformed on the inside through the
gospel, which means that we can enter
into new and better relationships to the
demands surrounding us. Instead of ego-
istic aspirations, we become concerned
with the well-being of the neighbor. So in
this way the gospel helps us to achieve the
good life.

In accordance with the Luther analysis
in Luthers lära om kallelsen, Wingren’s
own ethics emphasizes morality as given

with creation, the law, the importance of
everyday work, God as continuously
crea ting anew in the world, the love of
the neighbor, the liberating and transfor-
ming gospel, Christ as a model for human
life, and so on. Moreover, Wingren is
continuously referring to Luther when
presenting his own vision of Christian
ethics. There is also a similar connection
between Wingren’s dissertation and how
he understands the relationship between
the church and social issues. 

We saw above that Luther was impor-
tant to Billing’s contributions to debates
in the Church of Sweden. It is the same
with Wingren, who for a long time did
not have much concrete to say about
what the church’s attitude should be to
specific social issues. He thought, much in
line with his interpretation of Luther, that
the main task of the church is to proclaim
the gospel and not to lay down guiding
principles for life in society. The church
must free people and not burden them
with any other demand than the love of
one’s neighbor. Furthermore, we are
changed through the preaching of the
gospel and this makes it possible for us to
live more loving lives in our callings. This
is the church’s most important contribu-
tion to society.61 In his later years, Win -
gren turned to social criticism and, for
example, talked about how the gospel
helps us to discern what to do in everyday
life. Still, his later social criticism was for
the most part rather vague.62

Finally, it should be noted that Win -
gren’s interpretation of Luther made a
significant impact on Swedish theology.
At Wingren’s public defense of his disser-
tation, many seem to have been surprised
by the importance of ordinary work in
Luther’s theology, which the many quotes
in Luthers lära om kallelsen testifies to.63

Furthermore, Wingren has been impor-
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tant to the discussion about Luther’s tea-
ching on vocation in international re -
search,64 not least because his dissertation
called attention to aspects of Luther’s
thinking – seldom noted by earlier scho-
lars – related to the first article of faith on
creation.

Assessment
In the beginning of the essay, I wrote
about how some important theologians
in Germany used Luther to support the
National Socialists. In accordance with
the two-spheres idea, these theologians
separated an inner faith from political
and social life. They also argued that the
existing social structures must be accep-
ted as divine. Their way of legitimating
Hitler’s rise to power and undermining
the possibilities of Christian critique of
secular authority cast a long-lasting suspi-
cion on Luther’s ethics. I will now discuss
the similarities between this kind of two-
spheres ideology and Billing’s and Win -
gren’s Luther interpretations.

In Luthers lära om staten, Billing ana-
lyses Luther’s understanding of the church
as a provider of ethical guidance. He also
talks about Luther’s thoughts on resistan-
ce to secular authorities and the necessity
of obeying God before human beings.
However, Billing’s emphasis on authority,
hierarchy, obedience, and a functional
under standing of the law, that is, that
God uses the law to maintain peace in
society and work repentance in us, can
easily create the impression that Luther is
not overly concerned about how Chris -
tians can relate critically to developments
in society. This ambiguity is removed in
Billing’s own contribution, not unrelated
to his Luther research, to debates in the
Church of Sweden. In these debates,
Billing relegates the solutions to social
issues to the state and reduces the social

responsibility of the church to the procla-
mation of the gospel. The case is the same
with regard to Wingren’s dissertation.
Luth er almost does not have anything
more concrete than neighbor love to say
about how we should live our lives in the
world according to Wingren. Christ as an
example is a theme in Luthers lära om
kal lelsen, but it is never connected to
more detailed guidelines for Christian life.
Furthermore, there is no discussion in
Wingren’s dissertation about the possibi-
lities of Christians to criticize the state.65

The same lack of norms is a fact in
Wingren’s own ethics, though he tries to
say something more about the gospel as a
guide in his later years, when he turned to
social criticism.

As we have seen, Billing highlights the
im portance of vocational work in Luth -
er’s ethics. However, he tends to focus on
inner faith and love when he discusses
how Luther understands the character of
Christian activity in the world. Billing
emphasizes that Luther thinks of the gos-
pel as diametrically opposed to law. Law
and works must at every point be separa-
ted from justification. Faith needs to exist
before good works can follow. Christians
are distinguished from non-Christians
mainly by their stronger motivation, their
greater love and willingness to serve in
the world. The outer form of their actions
seems not to be much different. This way
of putting things comes close to reducing
faith to an inner spirituality. A danger
that is enhanced through Billing’s inter-
pretation of Luther’s understanding of the
church, which stresses the invisible com-
munity of Christians. The church only
becomes visible in the world through the
administration of the Word and sacra-
ments. The following problem arises:
how can Christian faith have a concrete
form in the world when the visible church
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is restricted in such a way, personal faith
limited to an interior sphere, and the
community of the faithful understood as
invisible?66 This is also a problem that
can be related to Billing’s Luther-inspired
folk church idea, which emphasizes that
God is the only one who is truly active in
the church. We are passive receivers of
God’s grace. Thoughts on an active re -
spon se to grace is almost entirely missing.
The folk church of Billing seems to lack
social embodiment in the world.67

Wingren also comes close to reducing
Luther’s thinking on faith to an inner spi-
ritual sphere. We have seen above how
Wingren’s interpretation of Luther’s
ethics emphasizes, among other things,
the first article on creation, the centrality
of neighbor-love, vocational work, God’s
creation anew in the world, the unique-
ness of the situation, the freedom of the
moment, and the necessity to break with
fixed frameworks. The only moral de -
mand is love of one’s neighbor. At the
center of ethics we find the neighbor. The
purpose of Christian love is to serve the
neighbor. It is faith that makes it possible
for us to do good to our neighbors with
cheerful and loving hearts. This transfor-
mation of one’s inner motivation seems
like the main contribution of Christianity
to ethics. As is the case in Billing’s Luther
interpretation, Wingren’s Luther does not
seem to think that there is too much of a
difference between the outer behavior of
Christians and that of non-Christians.
The distinguishing feature is located in an
inner willingness. Wingren’s analysis of
Luther also results in a church that lacks
social embodiment. There is avoidance of
any talk of the church as a community of
believers. The emphasis is on ordinary life
in the world. These problems can also be
related to Wingren’s own understanding
of Christian ethics and the church.68

It has not been the purpose of this
study to discuss to what extent Billing’s
and Wingren’s interpretations adequately
reflect the thought of Luther. To do so
would be a complicated task and one that
would merit a separate investigation.
Nevertheless, I will venture to say a word
or two about new research that put in
question the historical adequacy of Bil -
ling’s and Wingren’s accounts of Luther’s
ethics. I will focus on two recent develop-
ments in Luther studies.

The first concerns the so-called third
use of the law, which, as was noted above,
stresses the law’s role as a guide or norm
for Christian life. This means that God
uses the moral law – summarized in the
Ten Commandments and the Sermon on
the Mount – to teach us about good
works. For different reasons, the existen-
ce of a third use in Luther’s theology was
denied by many influential Lutheran theo -
logians during the last century. Wingren,
as we have seen, is one of them. Billing
differs from Wingren in this respect, and
notes that Luther regards it as necessary,
at times, for the church to preach about
the divine commandments in order to
instruct secular authority. It is clear that
Billing pays some attention to what
Luther thinks about how Christians can
relate critically to authorities and social
developments. However, this is an issue
often neglected by those Lutherans who
deny a third use of the law. Edward
Engel brecht69 and Scott R. Murray70 are
important examples of Luther scholars
who recently have offered an articulate de -
fense of a third use. If they are right, there
are much more resources for social criti-
que in Luther’s thinking than Win gren and
to some extent also Billing have acknow-
ledged, since a third use implies that the
divine law can be used by Chris tians to
assess and criticize the exercise of power
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and problematic developments in society.71

The second development in Luther
research to be noted here is the emphasis
on the church’s sanctifying practices. Luth -
er’s thinking on the marks of the church
has only recently received the atten tion it
deserves. The public preaching of the gos-
pel, the administration of baptism and
Com munion, the public exercise of the
keys, public prayer and thanksgiving, and
also suffering and persecution are diffe-
rent signs through which Luther thinks
that the church can be identified in the
world. Theologians such as Reinhard Hüt -
ter72 and David S. Yeago73 have noted how
Luther understands the marks of the
church as public practices relevant to sanc -
ti fication. The Holy Spirit uses these prac-
tices to form a holy people and Christians
must actively participate in them. In this
way, the church’s practices are fundamen-
tal to sanctification and thus to Christian
ethics. As we have seen, Billing and Win -
gren restrict the church’s task in Luther’s
theology to the proclamation of the gos-
pel and the administration of the sacra-
ments. Their understandings of Luther
seem to imply that the Christian commu-
nity lacks social embodiment. The church’s
role in ethics is reduced to that of provi-
ding an enhanced inner motivation
through the preaching of the gospel. This
kind of disembodied understandings of
Luther are common in much modern
Lutheran theology. However, the wide -
spread individualistic and idealistic inter-
pretations of Luther’s ethics are challenged
by Hütter’s and Yeago’s analyses, which
underline the great importance that
Luther attaches to the practices of the
church.

To summarize, Billing’s and Wingren’s
understandings of Luther’s ethics result in
similar problems. Admittedly, Billing pre-
sents a Luther with some theological re -

sources for social critique. However, his
understanding of Luther tends to relegate
faith to an inner spiritual sphere and to
say almost nothing about the church’s
social embodiment in the world. Win -
gren’s description of Luther leads to simi-
lar difficulties and adds to this a silence
on specific Christian norms. This silence
tends to undermine the possibility of a
theological criticism of the state. Further -
more, both Billing’s and Wingren’s re -
search present a Luther who leaves the
indi vidual Christian almost alone in every -
day life, and to a large extent without
help and guidelines for moral action.
What to do is more or less left to uncon-
strained individual choice. 

Billing’s Luthers lära om staten belongs
to a period long before the Nazi seizure of
power in Germany. Wingren’s Luthers
lära om kallelsen, on the other hand, is
written after that took place and he was
certainly aware of the way some well-
known German theologians had used
Luther to legitimate and support Natio -
nal Socialism. It is, therefore, interesting
that Wingren’s Luther seems more reluc-
tant to theologically criticize the state
than Billing’s. One could easily expect the
opposite from a Swedish Lutheran in the
beginning of the 1940s. However, it beco-
mes understandable against the back -
ground of Wingren’s crusade against,
what he identifies as, the neglect of the
first article of faith on creation in modern
theology. His wish to counter that theol-
ogy most likely lead him to interpret
Luther’s ethics in a way that overempha-
sized the creation-related aspects and also
neglected the role of the church and reve-
lation. This, in turn, is an approach that
fails to take into due consideration the
resources of social critique in Luther’s
texts.

In the end, one can question if the
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Ved troen alene (sola fide) har vært et sentralt prinsipp i evangelisk-
luthersk teologi siden reformasjonstiden. Det preger også Martin Lu -
th ers eget forfatterskap – særlig den modne Luthers skrifter. Denne
artikkelen består i en analyse av noen hovedtrekk ved Luthers utleg-
gelse av troens egenart i Store Galaterbrevskommentaren 1531 (1535).
Der poengterer han at troen alene er troen på Gud alene, at kristen
gudstro er den tro som favner om Kristus, og at denne troen utfolder
seg i levende kjærlighet til Gud og medmennesker. Med disse poengene
klargjør han forskjellen og sammenhengen mellom Gud og mennes-
ket, lov og evangelium, troen og kjærligheten.

Nøkkelord: Lutherforskning, troen alene, tro og kjærlighet

Innledning

Ved troen alene (sola fide) har vært
et karakteristisk kjennetegn ved
evangelisk-luthersk kristendom

siden reformasjonstiden. Det preger også
hele Martin Luthers eget forfatterskap,
med et visst unntak av hans tidligste skrif-
ter. Gjennom sitt mangfoldige virke som
reformator mistet han aldri reformasjo-
nens hovedsikte av syne: å kjempe for
Skriftens evangelium mot alle oppfatning-
er som etter hans skjønn forvrengte og
forurenset det. Det gjelder ikke minst den
modne Luthers skrifter. Blant disse ruver
Store Galaterbrevskommentaren som et
av de mest sentrale. Det er kanskje det
skriftet der reformatoren aller klarest gjør
rede for troens egenart slik han forstod
den. 

I denne artikkelen vil jeg forsøke å

trekke frem noen relevante momenter fra
dette verket og spørre: Hva er de aller vik-
tigste trekkene ved troens egenart i følge
Luthers Store Galaterbrevskommentar?1

Svaret på dette spørsmålet vil da forhå-
pentligvis ikke bare avklare hva Luther
selv mente om dette temaet, men også
indirekte belyse et kjernepunkt i klassisk
evangelisk-luthersk kristendom.

Korsets teologi og troens visdom
Når Luther underviser om troens egenart,
handler det ikke om tro i en eller annen
allmennreligiøs eller filosofisk betydning.
Han drøfter det mest sentrale og vesentlige
spørsmålet i kristen frelseslære: Hvordan
blir mennesket tilgitt og rettferdiggjort
overfor Gud? Dette spørsmålet har for-
nuften ingen kompetanse til å svare på.
Det ligger utenfor og over all menneskelig
forstand, hevder Luther. Det skyldes at



mennesket har loven som sin gjenstand.
Vi spør alltid om hva vi bør gjøre for å
for tjene nåde og syndstilgivelse hos Gud.
Men evangeliet skjønner vi oss ikke på.
Synden har bundet og blindet oss så vi ikke
forstår det Gud av nåde har gjort og gjør
til vår frelse i Jesus Kristus.2

Følgelig finnes det ingen virkelig kris-
ten tro utenfor evangeliet om Jesus Kris -
tus, fastslår Luther. Der er vi dårer med
vrangforestillinger både om Gud og oss
selv. Vi innbiller oss å kunne kjenne Gud
og tro på ham gjennom filosofiske speku-
lasjoner og moralske prestasjoner. Men
det kan vi ikke.3 Den veien fører oss ikke
til Gud, men bort fra Gud – i avgudsdyr-
kelse og gudsbespottelse, lærer Luther.4

Derfor har Gud valgt å åpenbare seg for
oss – ikke som metafysisk majestet i det
høye, men i den inkarnerte Kristus i det
lave. Denne åpenbaringen er kilden for
det Luther kaller ”guddommelig teologi”
(divina theologia). Det er Guds visdom
med fokus på den fornedrede Gud i den
korsfestede Kristus, også kalt ”korsets
teologi” (theologia crucis).5

Til denne teologi svarer troens visdom,
fremholder Luther. Det er den visdom
som avholder seg fra spekulative under-
søkelser og overveielser om en himmelsk,
majestetisk guddom. Det er den tro som
forholder seg til Gud der han faktisk lar
seg erkjenne: i den menneskeblevne Guds
Sønn. Troen favner om Kristus, den in kar -
nerte, korsfestede og oppståtte Guds
Sønn.6 Det er i sum Luthers troskonsep -
sjon i Store Galaterbrevskommentaren.

La oss se litt nærmere på de viktigste
aspektene ved denne konsepsjonen.

Kristi fortjeneste og rettferdighet
I spørsmålet om menneskets evige frelse
hevder Luther en total motsetning mel-
lom lov og evangelium. Der gjelder ikke
hvem jeg er, og hva jeg gjør og fortjener.

Der gjelder bare hvem Kristus er, og hva
han har gjort og fortjent. Setter jeg min lit
til meg selv, min gjerning og fortjeneste,
tror jeg i virkeligheten på meg selv som
frelser og rettferdiggjører. Men da er Kris -
tus død forgjeves. Han er ikke til noen
nytte for meg som den guddommelige
Frel seren evangeliet forkynner.7 Han er
bare et moralsk forbilde for min selvfrelse
på lovens grunn, beklager Luther.8

Med slike vendinger kritiserer refor-
matoren det gjengse menneskesynet og
frelsesmønsteret hos de pavetro teologene
på reformasjonstiden. Aristoteles har rik-
tignok et poeng når han hevder at ”en blir
en (god) citherspiller ved å spille ofte på
cither”, medgir Luther.9 Med andre ord: I
mellommenneskelige relasjoner i samfun-
net kan vi oppdras og oppøves til å utfol-
de en viss rettferdighet og gode gjerninger
etter menneskelige målestokker. Men i
forholdet til Gud er dette utelukket, me -
ner han. Etter hans oppfatning finnes det
ingen egenskaper eller krefter i oss til å
opparbeide noen frelsende rettferdighet
som holder mål i Guds øyne. På dette pla-
net firer Luther absolutt ingenting når
han fordømmer det han vurderer som
urealistisk antropologi og (semi)pelagi-
ansk soteriologi hos de teologiske mot-
standerne sine: at vår menneskelige natur
bare skulle være svekket av syndefallet,
og at vi følgelig skulle ha fri vilje og med-
født kapasitet til å bidra noe til vår frel-
se.10 Etter Luthers syn har synden full-
stendig korrumpert oss slik at vi ikke kan
fortjene noe som helst overfor Gud – ver-
ken ”billighetsfortjeneste” (meritum de
congruo) eller ”verdighetsfortjeneste”
(meritum de condigno).11

Likevel avviser ikke Luther alt snakk
om fortjeneste. Han forkynner Kristi
unike fortjeneste i motsetning til vår inn-
bilte ”fortjeneste”.12 Det vi ikke kan, det
kunne Kristus. Det vi ikke gjør, det gjorde

70 ”Troen favner om Kristus”

Theofilos vol. 6 nr. 1 2014



Kristus – for oss. Han ga seg selv som
sonoffer for våre synder og forsonte oss
med Gud. Ved sin død på korset vant han
”den forunderlige tvekampen”, som Lu -
th er kaller den: nåden over vreden, rett-
ferdigheten over synden, velsignelsen over
forbannelsen, livet over døden. Dette er
Kristi guddommelige fortjeneste. Det er
den seieren han vant i kraft av sin identi-
tet og makt som Guds Sønn. For ingen
skapning kan vinne en slik seier. Det kan
bare Gud, konstaterer Luther.13

Det er denne fortjenesten troen forhol-
der seg til. Den satser alt på en annens
hjelp, på Kristi hjelp, fremholder Luther.14

Derfor kan ikke troens rettferdighet over-
for Gud være noen iboende substans eller
kvalitet (habitus, qualitas) i mennesket
selv, slik senmiddelalderens teologer lærte
i kjølvannet av Aristoteles’ filosofi, inn-
vender han. Den slags substans strekker
ikke til overfor Gud.14 Troen relaterer seg
ikke til en indre rettferdighet i mennesket,
men til en ytre rettferdighet utenfor men-
nesket (extra hominem), lærer Luther. Det
er ikke min egen, men en fremmed rettfer-
dighet (iustitia aliena). Den er ikke lovens,
men evangeliets rettferdighet. Den er ikke
menneskelig, men guddommelig; ikke jor-
disk, men himmelsk.16 Den er ikke aktiv i
den forstand at den bygger på noen som
helst frelsesbringende aktivitet fra min
side, men passiv (iustitia passiva) i det jeg
lar en annen fremskaffe den, forklarer
han.17 Troen tror at Gud har frembrakt
den ved Kristus, og at Gud tilbyr den av
nåde i Kristus.

Troen lar Gud være Gud
Det er særlig det siste momentet som
belyser troens egenart i Luthers teologiske
tenkning. At den frelsende rettferdigheten
er passiv, betyr at troen lar Gud være
Gud. Det er dette han sikter til når han
nokså ubeskyttet sier: ”Troen er guddom-

mens skaper, ikke med hensyn til Guds
vesen, men hos oss.”18 Han mener ikke å si
at troen skaper Gud (Kristus) i sitt bilde,
slik Ludwig Feuerbach i sin tid snudde
kris tendommen på hodet. For Luther er
det selvsagt at Gud eksisterer og regjerer
før og uavhengig av troen. Poenget hans
er ikke at troen skaper Gud, men at den
holder Gud alene som Gud i en personlig
og levende relasjon til ham.19 Den avstår
fra å innta Guds posisjon og funksjon som
Skaper og Frelser. Tar jeg sikte på å oppnå
tilgivelse og rettferdighet overfor Gud ved
egen aktivitet og fortjeneste, gjør jeg meg
selv til skaper og frelser i religiøs fors-
tand. Det er selvvalgt gudsdyrkelse og –
etter Luthers bedømmelse – forkastelig
avgudsdyrkelse. Det er å bryte det første
og største budet. Det er å avsette Gud fra
hans trone og innsette seg selv i Guds
sted.20

Dette er grunnen til at læren om rett-
ferdiggjørelsen er den trosartikkelen som
kirken står og faller med: Den handler om
intet mindre enn hvem som egentlig er
Gud.21 Er det mennesket selv? Eller er det
Gud? Det er Gud, svarer troen. Den fra -
kjenner seg selv alle ambisjoner om å
være sin egen skaper og frelser. Den tilleg-
ger Gud alt som med rette tilkommer ham.
Den gir ham alene æren som Gud. Den
anerkjenner reservasjonsløst alle hans
guddommelige attributter: at han er god,
vis, rettferdig, barmhjertig, allmektig.22

Og særlig holder troen ham for å være
pålitelig: at han er til å stole på når han i
evangeliet lover å frelse mennesket.23 Slik
oppfyller troen det første og største
budet, forklarer Luther.

Når troen således rettferdiggjør Gud,
rettferdiggjør Gud den som tror, fortsetter
han. Det foregår ikke ved noen slags han-
del der Gud selger sin rettferdighet som
en vare vi kjøper. Det betinger jo at vi har
noe å betale med, noe vi slett ikke har. Og
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det forutsetter at Gud skulle være en
kjøpmann som vi kan handle eller for-
handle med, harselerer Luther med selviro -
nisk brodd mot sitt førreformatoriske
gudsbilde.24 Troen gjør ingen kalkulert
be regning, men lar Gud foreta en ufor-
skyldt tilregning, ifølge reformatoren. Slik
erkjenner og erfarer troen at Gud er
barm hjertighetens og nådens Gud. Han
tilregner og gir oss Kristi rettferdighet
som gave, fullstendig ufortjent, helt gra-
tis, av ren og skjær barmhjertighet og
nåde (sola gratia), underviser Luther.25

Samtidig bekjenner troen paradoksalt
nok at gaven er kjøpt, vedgår han. Den er
dyrt kjøpt – ikke av oss, men av Kristus.
Den er Guds ufortjente gave til oss fordi
Kristus har fortjent den for oss. Den er
helt gratis fordi Kristus har betalt fullt ut
for den med sin lidelse og død. ”Herren
har forløst og kjøpt oss med sitt blod for
å rettferdiggjøre og frelse oss,” forkynner
Luther.26 Faderen har hengitt sin enbårne
Sønn i døden for å løskjøpe og befri oss
fra syndens skyld og lovens forbannelse.
Så det er for Kristi skyld (propter
Christum)– i kraft av hans død på korset
– at Gud rettferdiggjør oss. Følgelig er det
en ufattelig kostbar gave troen forholder
seg til når den favner om Kristus, under-
streker han.27

Denne gaven forholder troen seg til
gjennom det Luther kaller det forunderli-
ge (salige) bytte.

Det forunderlige bytte og troens rolle
Luthers lære om det forunderlige bytte
(admirabile commercium) har både et
frelseshistorisk fortidsaspekt og et konti-
nuerlig nåtidsaspekt: Kristus byttet plass
med oss syndere da han døde på korset til
vår frelse, og Kristus bytter daglig plass
med oss ved rettferdiggjørelsens under.
Mellom fortidsaspektet og nåtidsaspektet
er det en ubrytelig sammenheng: Det som

skjedde én gang for alle, er grunnlag og
kilde for det forunderlige bytte Kristus
foretar gjennom kirkens nådemidler, og
det som skjer gjennom disse midlene, er
frukt og følge av det forunderlige bytte
Kristus gjorde i påsken.28

Når Luther taler om det som skjedde
dengang, er han forbausende lite opptatt
av korshendelsens ytterside. Det er den
teologiske innersiden som står i fokus.
Han retter oppmerksomheten på sted-
fortrederen: Jesus døde ikke for seg, men
for meg. Han ble ikke forbannet for sin
skyld, men for min. Han tok min plass da
han døde istedenfor meg. Han bar ikke
bare syndene mine fra meg til seg; han
flyttet meg selv, synderen, over på seg som
om jeg selv led straffen. ”Slik foretok han
et salig bytte med oss, tok vår syndige
person på seg og ga oss sin uskyldige og
seirende,” forklarer Luther.29 Det var
Kristus som gjorde det. Samtidig holder
han frem Gud som hovedpersonen i lang-
fredagsdramaet: ”Derfor er Kristus ikke
bare korsfestet og død, men Guds kjær-
lighet (min uth.) har også lagt synden på
ham”.30 Her forkynner reformatoren
selve essensen i det nye evangeliske guds-
bildet sitt: Ved det salige bytte handlet
ikke lovens og hevnens Gud, men nådens
og barmhjertighetens Gud. Det var Guds
ubegripelige kjærlighet som gjorde Guds
enbårne Sønn til en forbannelse for vår
skyld. Luther vever sammen gudsbilde,
kristusforståelse og frelseslære i én helhet-
lig, koherent teologi.31

Det er denne koherens som også gjør
seg gjeldende ved det forunderlige bytte
mellom Kristus og hver den som tror på
ham, fremholder Luther.  Å bli en kristen
– og å være en kristen – består i at Kristus
og synderen bytter plass. Han tar min
plass, så jeg får hans. Han overfører alt
vårt – synden, døden og forbannelsen –
fra oss til seg. Og han overfører alt sitt –
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rettferdigheten, livet og velsignelsen – fra
seg til oss. Alt vårt blir hans; alt hans blir
vårt, triumferer Luther.32 Ja, mer enn det.
Reformatoren stanser ikke med ”tinge -
ne”. Han peker fremfor alt på personene:
Kristus overflytter meg selv fra meg til
seg. Som Luther sier med sin dristige
ordbruk: ”… jeg blir fridd ut av skrekken
for loven og synden, tatt ut av mitt eget
skinn og ført over til Kristus og til hans
rike…”.33 Her er tydeligvis Gud det under -
liggende subjektet i utsagnet: Ved den
samme kjærligheten som brakte Guds
Sønn under forbannelsen for min skyld,
overfører nå Gud meg til Kristus, og
Kristus til meg. Kristus og den troende
”flytter” inn hos hverandre likesom brud-
gom og brud, sier Luther med en metafor
han ofte anvender i skriftene sine.34 Slik
aktualiseres og effektueres det frelsesver-
ket Gud fullbrakte da Kristus døde for
oss på korset.

Hva er så troens rolle i ”dette søteste
skuespillet”, som Luther kaller det?35 Den
er å la Kristus være den stedfortrederen
som han ble én gang for alle Langfredag,
og som han vil være hver dag i livet vårt,
sier han. Den har et strengt personlig preg:
Troen tror at Kristus døde ikke bare for
alle, men for meg.36 Med dette finner
troen sin høyeste trøst, forsikrer han: ”…
å iføre og overdekke Kristus med mine,
dine og all verdens synder og se ham bære
alle våre synder”.37 I kraft av Kristi kjær-
lige plassbytte med oss lærer troen ”å
overføre synden, døden og forbannelsen
og alt det som plager oss av ondt, fra oss
til Kristus, og omvendt: (overføre) rettfer-
digheten, livet og velsignelsen fra ham til
oss”.38

”Sofistene” – Luthers teologiske mot-
standere – gjør det stikk motsatte, bekla-
ger han. De fjerner syndene sine fra
Kristus og kler seg selv med dem. Det
skyl des deres urealistiske lære om men-

neskets utsikter til å fortjene Guds nåde
og frelse på basis av egne krefter og gjer-
ninger.39 De forholder seg til Kristus som
det syndfrie forbilde i samsvar med lovens
krav. Men de kjenner ikke Kristus som
den stedfortredende frelseren, slik evange-
liet forkynner. Med det blir de etter Lu th -
ers syn prototyper på det dypeste grunn-
trekket ved det naturlige mennesket etter
syndefallet: at jeg i det lengste holder fast
på plassen som min egen skaper og frel-
ser, og at jeg dermed setter meg selv i
Guds og Kristi sted. Ikke så med troen:
Den holder fram Kristus i stedenfor seg
selv, lærer Luther.40 Det troende mennes-
ket bytter plass med Kristus. Troen trer inn
i den stedfortredelsen Kristus har gjort –
og gjør – ved det forunderlige bytte.
Troen tror på stedfortrederen og oppfyl-
ler på den måten det første og største
budet: at Gud får være Gud.

Dette forutsetter imidlertid at Kristus
ikke bare har lidd og dødd, men at han er
stått opp fra de døde og lever i dag.

Den oppståtte Kristus og det forkynte
løftesordet
Luthers ”korsteologi” er ikke slik å forstå
at den fokuserer på Kristi død til fort-
rengsel for hans oppstandelse. Lang freda -
gen verken fjerner eller svekker betyd-
ningen av påskedagen. Døden på korset
har sonings- og forsoningseffekt bare i
kraft av at han er stått opp fra de døde.
Han er overvinneren og seierherren over
loven, synden, døden og alt ondt fordi
han lever nå, proklamerer Luther. Og
denne seieren er troen så nært knyttet til
at han frimodig bekjenner: ”jeg er opp -
stått”.41 Ja, den troende er alt nå løftet så
høyt opp i himmelen at han står høyt
hevet over loven, erklærer han.42 Vurdert
utenfra, på lovens premisser, virker den
slags forkynnelse naturligvis helt uvirke-
lig og urimelig. Men sett innenfra, i evan-
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geliets lys, fortoner saken seg verken vir-
kelighetsfjern eller svermerisk, mener Lu -
th er: I troens forening med Kristus er den
troende det Kristus er overfor Gud. 

Luther forutsetter at den oppståtte
Kristus nå sitter ved Guds høyre hånd i
himmelen. Der virker Kristus som vår
midler og mellommann som går i forbønn
for oss hos Gud.43 Med det aktualiserer
og effektuerer han det forunderlige bytte
han foretok én gang for alle Langfredag.
Han står for Gud som vår stedfortreder.
Ved troen på ham får vi hans posisjon
overfor Gud. Gud ser Kristus når han ser
på oss. I ham står vi for Guds ansikt og
under Guds velbehag. Der ”bretter Gud
ut sin videste nådehimmel over oss”, jub-
ler Luther. Etter hans skjønn finnes det
ikke noen høyere stand og stilling.44

Det personlige pronomenet han (ham)
(om Kristus) kan ikke fremheves for mar-
kant her. Vår stedfortreder overfor Gud
er ingen (menneskelig) idé, men en gud-
dom melig person. Den frelsende rettfer-
digheten er ikke ”noe”, men noen. Den er
Kristus selv: ”… for Kristus lever, og han
er min evige og himmelske rettferdighet
og liv”, sier Luther.45 Derfor er frelsesga-
ven ikke en upersonlig ”ting”, men en
levende person. Gaven er Giveren. Det er
denne gaven troen tar imot, påpeker
Luther.46 Det forutsetter at Kristus først
gir seg til oss. Hans selvhengivelse til oss
skaper i oss den tro hvorved vi gir oss hen
til ham: ”Kristus kom for å gripe fast om
oss og for at vi på vår side skulle favne
om ham”, presiserer Luther.47 Kristus og
troen favner om hverandre lik brudgom
og brud.

Troens ”ekteskapelige” forening med
Kristus signaliserer at Luther ikke tenker
kosmologisk-topografisk som om Kristus
befinner seg langt borte i en fjern himmel.
Han tenker teologisk-presentisk: Kristus
er selv til stede i sitt sakramentale nærvær

i kirken. Han kommer til oss ved Den hel-
lige ånd i og ved det ytre ordet (verbum
externum), det forkynte og pålitelige løf-
tesordet i evangeliet, lærer Luther.48 Det
svarer til den frelsende rettferdighetens og
den mottagende troens karakter av ekster -
nalitet i hans teologi: Kristus gir seg selv
til oss som vår ytre rettferdighet utenfor
oss selv; slik skaper han i oss troen som
griper om Kristus ved utadvendt tillit til
det ytre løftesordet.49 Troen lever ikke ved
innadvendt selvbeskuelse, men ved å se hen
til Kristus i evangeliet. Paradoksalt nok
finner den troende seg selv ved å se bort
fra seg selv, poengterer reformatoren.50

Luther illustrerer dette paradokset
med en annen fascinerende metafor:
Ringen har ingen verdi i seg selv; det er
edelsteinen ringen griper om, som gjør
ringen kostbar. Slik er det også med
troen: Den har ingen verdi i og for seg;
det er troens gjenstand, Kristus, som gjør
den uendelig verdifull. Luther snakker
aldri om en formal kristentro atskilt fra
troens objekt. Han forkynner alltid troens
uunnværlige tilknytning til ham troen
tror på: Kristus. Troen er ingenting uten
midleren, stedfortrederen. Men med ham
– og i ham – har den en ufattelig stor
verdi. Ja, den har guddommelig verdi
fordi den favner om den inkarnerte Guds
Sønn. Han – ikke min tro og kjærlighet –
er mitt smykke, min perle, min skatt,
gjentar Luther igjen og igjen.51

Når troen således fester all sin lit til
Kristus utenfor seg selv, tar Kristus forun-
derlig nok bolig i troen.

Den iboende Kristus og den anfektede
tro
Kristus er ikke bare utenfor den troende.
Han bor også i hver den som tror på ham,
fremholder Luther: ”Kristus er så å si
nær værende i selve troen.”52 Og når Kris -
tus tar bolig der, er alle andre beboere ute-
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lukket, understreker han og anvender
igjen metaforen med det monogame ekte -
skapet: Moses og Kristus kan ikke dele
samme brudeseng! I spørsmålet om men-
neskets frelse og rettferdiggjørelse overfor
Gud har loven ingen plass der evangeliet
får rom: 

For den gamle beboeren, Moses,
bør vike og flytte annetsteds når
den nye gjesten, Kristus, kommer
inn i det nye huset, for at han kan
bo der alene. Der han er, er det ikke
plass for loven, synden, vreden og
døden, men der er bare nåde, rett-
ferdighet, glede og liv, og ren og
barnlig tillit til en forsonet, velvillig
og nådig Far.53

Luther plasserer altså den nye rettferdig-
heten ikke eksklusivt utenfor meg som
tror. Den bor også i meg for så vidt som
Kristus lever i meg. Det viser at en ensidig
forensisk forståelse av rettferdiggjørelsen
ikke har dekning hos Luther selv. Refor -
ma torens teologi på dette helt sentrale
punktet er mer allsidig enn som så: den
nye rettferdigheten har også et inhaerent
aspekt i det Kristus tar bolig i meg ved
troen.54 Like fullt gir ikke dette aspektet
rom for idéen om noen selvprodusert rett-
ferdighet på lovens premisser. Den nye
rett ferdigheten er ingen menneskelig kva-
litet i aristotelisk forstand, men Kristi
”frem mede” rettferdighet på evangeliets
grunn. Den rettferdigheten som bor i
meg, er den samme jeg har utenfor meg.
Det er Kris tus personlig.

Hvordan erfarer så troen denne iboen-
de rettferdigheten? Opplever den troende
bare nåde og glede, liv og lys? Nei, slett
ikke alltid, konstaterer Luther. For troen i
seg selv er ikke uten videre erfarbar og
føl bar, erkjenner han. Den er snarere en
skjult hemmelighet, ”en tåke i hjerte”, ”et
mørke som ingenting ser, men der Kris -
tus, som troen har grepet om, likevel tro-

ner”, sier han.55 Troens nye rettferdighet
er ”innhyllet i et mysterium som verden
ikke forstår”.56 Heller ikke for den troende
selv er den gjennomsiktig, medgir han
med referanse bl.a. til Hebr 11,1. Så selv
når troen trøster seg til at Kristus bor i
hjertet, kan vi ikke regne ut hvordan han
er til stede, fastslår han.57

For Luther dreier ikke dette seg om
noen kjølig, kognitiv utregning. Etter hans
erfaring er dette dypt og eksistensielt
alvorlig ettersom vi fremdeles er syndere
som anklages under lovens dom.58 Refor -
ma toren går ut fra at alle kristne fra tid til
annen rammes av samvittighetsangst og
fortvilelse over egen synd og utilstrekke-
lighet, og av lidelser og anfektelser av
ymse slag. I slike situasjoner kan Kristus
synes å opptre snarere som djevelens med -
spiller enn som synderes frelser, erfarer
Luther.59 Hva gjør vi da? Finnes det noe
legemiddel, noen utvei og redning? 

Luther finner svaret i troens praktiske
lærdom å kunne skjelne rett mellom lov
og evangelium.60 Etter hans overbevisning
står det her om noe langt mer enn teore-
tisk fagteologi.61 Det handler om person-
lig kamp gjennom død til liv, gjennom
lovens gjentatte dom til evangeliets forny-
ende nåde. I slike kamper gjelder det å
klynge seg til ”evangeliet som fører oss
bortenfor og over lovens og fornuftens lys
til troens mørke, der loven og fornuften
ikke har noe å bestille”, utfordrer han.62

Der øver troen seg i å se evangeliets lys i
det ytre løftesordet gjennom og tross tro-
ens mørke.63 Med det har også loven nådd
sin dypeste hensikt, mener Luther: Lovens
egentlige oppdrag – lovens åndelige (teo-
logiske) funksjon (usus spiritualis (theolo-
gicus) legis) – er nemlig ikke å trykke oss
ned i evig fortvilelse, men å få oss til å
fortvile over alle egne frelseskrefter og – i
fellesskap med evangeliets løftesord – å
føre oss ut fra oss selv og hen til Kristus.64
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Ifølge Luthers praktiske erfaringsteologi
lærer anfektelsene og samvittighetskam-
pene oss å bytte plass med Jesus, så vi
unngår å forveksle Kristi stedfortredende
rettferdighet med vår naturlige rettferdig-
het og dermed gjøre evangeliet til lov og
lov til evangelium.65

Med denne lærdom kommer også
kjærligheten på sin rette plass i forhold til
troen.

Troen og kjærligheten
Luther anklager ”sofistene” for å mistol-
ke Paulus når apostelen i Gal 5,6 taler om
”tro formet (virksom) i kjærlighet”. De
lærer at troen rettferdiggjør først når den
gjennom kjærligheten får sin rette form,
når den viser seg virksom i kjærlighet.
Kjær ligheten smykker troen med gode gjer -
ninger og gjør den velbehagelig og fortje-
nestefull overfor Gud. Troen er verdiløs
om den ikke forenes med den kjærlighe-
ten som oppfyller lovens ordlyd og hen-
sikt. Troens verdi beror på den kjærlighe-
ten som produserer ”billighetsfortjenes-
ter” og ”verdighetsfortjenester”.66

Denne læren snur saken på hodet,
opponerer Luther. På grunn av syndens
makt i oss har ikke vi kapasitet til å prak-
tisere en slik kjærlighet. Men det har Kris -
tus: ”Kristus former og gjennomtrenger
troen, ja er troens rette skikkelse og
form”, fremholder Luther med polemisk
brodd mot de teologiske motstanderne
sine.67 Og det angår ikke bare troens
relasjon til Gud, men også kjærlighetens
oppfyllelse av Guds bud. For ”den kristne
tro er ikke en uvirksom egenskap eller et
tomt skall i oss,… som først blir levende
når kjærligheten kommer til”, forklarer
han.68 Nei, det forholder seg motsatt: det
er ikke kjærligheten som farger og pryder
troen, men troen som farger, pryder og gir
liv til kjærligheten. Den levende Kristus
bor i troen og utfolder sin kjærlighet gjen-

nom oss.69

Luther svekker altså ikke betydningen
av kjærligheten og gjerningene. Men de
må ha sin rette begrunnelse og forank-
ring, mener han. De har sin livskilde og
bærekraft i den tro som favner om Kris -
tus. Etter Luthers syn er det dogmatikken
som begrunner og bærer etikken. Moder -
nitetens skille mellom dogmatikk og
etikk, mellom troen og kjærligheten, er
fremmed og ukjent for Luther. Det er tro-
ens ”ekteskapelige” forening og forunder-
lige bytte med Kristus som inspirerer og
motiverer kjærligheten. Ved ham gir Gud
sin Ånd som bærer frukt i gode gjerning-
er.70

Dette skjer på jorden og ikke i himme-
len, i ”dalen” og ikke på ”fjellet”, presi-
serer Luther. I kraft av Kristi oppfyllelse
av Guds løfter til Abraham på Moria fjell
(1 Mos 22) står vi alt nå for Guds ansikt
i himmelen; der gjelder evangeliets nåde
for hver den som tror. Lik Abraham som
gikk tilbake til eselet og tjenesteguttene
sine i dalen, slik fører Gud oss til våre
medmennesker for å tjene dem på jorden;
der gjelder lovens bud om kjærligheten og
gjerningene, underviser reformatoren.71

Som kristne lever vi både i himmelen og
på jorden. I troens relasjon til Gud er vi
samtidig rettferdige og syndere i absolutt
(total) forstand. I kjærlighetens relasjon
til vår neste er vi bare delvis rettferdige og
delvis syndere.72 I begge relasjonene lever
troen så sant og så lenge den favner om
Kristus, lærer Luther.

Sammenfatning
De viktigste poengene i den foregåene
analysen kan sammenfattes i følgende tre
punkter. 

For det første er ved troen alene (sola
fide) uttrykk for troen på Gud alene (so -
lus Deus). Troen lar Gud være Gud. Slik
oppfyller den det første og største av alle
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bud. For Luther handler det første budet
ikke bare om å ha andre guder (religio-
ner), men i første rekke om å avstå fra
selvdyrkelse: at vi i praksis holder oss selv
for å være vår egen skaper og frelser. Mot
denne avgudsdyrkelsen ivaretar ved troen
alene (sola fide) den mest grunnleggende
maksimen i kristen teologi: Gud er Gud;
mennesket er mennesket. Luthers hoved-
sikte med utleggelsen av troens egenart er
å målbære forskjellen og forholdet mel-
lom Gud og mennesket i skapelsens hus-
holdning så vel som i frelsens sak: Vi er
skap ninger som daglig er avhengige av liv
fra Gud, Skaperen, utenfor oss selv; vi er
syndere, som daglig behøver nåde fra
Gud, Frelseren, utenfor oss selv. Luther
binder sammen skapertroen og frelsertro-
en i én enhetlig gudstro.73 Skaperen og
Frelseren er én Gud. 

For det andre er denne gudstroen på
det nærmeste knyttet til troen på Kristus
alene (solus Christus). Det er den tro som
favner om Kristus, som oppfyller det førs-
te og største av budene, forkynner Luth er.
I hans teologi er denne troen basert på det
frelsesverket Faderen fullførte da han i sin
kjærlighet lot Sønnen bytte plass med oss:
Ved sin stedfortredende lidelse og død
gjorde Kristus vår synd til sin for at hans
rettferdighet kunne bli vår. På dette

grunnlaget aktualiseres det forunderlige
bytte ved rettferdiggjørelsens under: Ved
evangeliets løftesord skaper Den Hellige
Ånd i oss den tro som favner om Kristus
og hans rettferdighet, og som dermed
forener oss med Guds Sønn på Faderens
fang. Det er denne trinitariske gudstroen
som Luther bekjenner når han ekspliserer
troens egenart. Utenfor denne gudstroen
finnes det ingen genuin guds tro, bare
avgudsdyrkelse, mener han.

For det tredje understreker reformato-
ren at denne trinitariske gudstroen ikke
ekskluderer eller desavouerer loven og
gjerningene. Når evangeliet setter oss på
rett plass i troens relasjon til Gud, vil også
loven og gjerningene får sin rette funksjon
der de hører hjemme, poengterer han: i
relasjon til vår neste. I Luthers teologi er
det altså selvmotsigende at ved troen
alene (sola fide) skulle føre til passiv kvie-
tisme; for når den levende Kristus tar
bolig i troen, inspirerer og motiverer han
til kjærlighetens livsutfoldelse i Guds
skapte verden. For Luther spiller således
troen på Kristus en sentral betydning ikke
bare i dogmatikken, men også i etikken.
Troen favner om Kristus oppad i forhol-
det til Gud og utad i møte med medmen-
nesker. Kort sagt: Den omfatter hele livet.
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Noter
1. Verket teller knapt 900 foliosider i den vitenskapelige Weimar-utgaven av Luthers skrifter. WA 40, I, 1-688
og WA 40, II, 1-184. Fremstillingen i denne korte artikkelen vil da naturligvis bli svært skisseaktig. Av hensyn
til de fleste leserne av herværende tidsskrift oversetter jeg den latinske grunnteksten til norsk.
2. WA 40, I, 371, 21-23: ”Og her befinner vi oss i en helt annen verden, utenfor fornuften, der det ikke er disku sjon
om hva vi bør gjøre, og ved hva slags gjerninger vi skal fortjene syndenes tilgivelse med…” Se også for eksempel
WA 40, I, 141, 23-26; 164, 121-124; 360, 20-28; 362, 23-26.
3. Sml. LK II, 3: ”Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme
til ham…” Til dette temaet, se Ragnar Skottene, ”Troen, fornuften og Ånden. Noen kommentarer til Luthers
forklaring til tredje trosartikkel med særlig henblikk på kirkens trosopplæring”, i Hva betyr det? Luthers kate-
kisme i trosopplæringen (red. K. Alfsvåg og J. Haga; Oslo: IKO-forlaget, 2013), 163-183.
4. WA 40, I, 609, 18-20: ”For utenfor Kristus er det ikke noe annet enn bare avgudsdyrkelse, avguder og en
falsk forestilling om Gud, enten den kalles Mose lov, pavens lov eller tyrkerens Koran”. Se også for eksempel
WA 40, I, 95, 25-28; WA 40, II, 111, 15-18.
5. WA 40, I, 371, 23. Om Luthers korsteologi, se særlig hans berømte teser fra Heidelbergdisputasjonen 1518.
WA I, 350-374. Til forskningen på denne tematikken, se bl.a. Walter von Loewenich, Luthers Theologia Crucis
(5. Auflage; Witten: Luther-Verlag, 1967); Pierre Bühler, Kreuz und Eschatologie. Eine Auseinandersetzung mit



der politischen Theologie, im Anschluß an Luthers theologia crucis (Tübingen: Mohr Siebeck, 1981); Dennis
Ngien, The Suffering of God According to Martin Luther’s ‘Theologia Crucis’ (New York: Peter Lang, 1995);
Gerhard O. Forde, On Being a Theologian of the Cross. Reflections on Luther’s Heidelberg Disputation 1518
(Grand Rapids, Michigan: W.B. Eerdmans, 1997); Alister E. McGrath, Luther’s Theology of the Cross (2. Edi -
tion;  Chicester: John Wiley & Sons, 2011); Hans-Martin Barth, The Theology of Martin Luther. A Critical
Assessment (Minneapolis: Fortress Press, 2013), 77-99.
6. WA 40, I, 78, 24-26: ”Derfor skal du nøye huske, når det dreier seg om rettferdiggjørelsen og nåden, hvor
vi alle har å gjøre med loven, synden, døden og djevelen, at du ikke skal kjenne til noen annen Gud enn den
inkarnerte og menneskelige Gud.” Se også for eksempel WA 40, I, 77, 22-28; 78, 14-17; 93, 23-24; 447, 18-
21; 602, 18-22; 605, 14-18.
7. WA 40, I, 167, 28-32: ”For her handler det om noe alvorlig og stort, nemlig om Guds Sønns død, han som
etter Faderens vilje og befaling ble kjød, korsfestet og døde for hele verdens synder. Hvis troen viker på dette
punk tet, er denne Guds Sønns død forgjeves; likeså er det tomt snakk at Kristus er verdens Frelser…”. Se også
WA 40, II, 20, 12-21. 
8. Da gjøres loven til nåde og nåden til lov, Moses til en Kristus og Kristus til en Moses, beklager Luther. WA
40, I, 248, 20-24. Se også for eksempel WA 40, I, 202, 21-23; 249, 18-21; 389, 19-20.
9. WA 40, I, 402, 25-26.
10. Dette radikalt pessimistiske menneskesynet, mest utførlig og konsekvent fremstilt i Luthers teologiske hoved -
verk Om den trellbunde vilje 1525, gjentas og bekreftes her i Store Galaterbrevskommentaren. Se for eksempel
WA 40, I, 121, 17-22; 293, 23-28. 
11. Som i mange andre av skriftene sine polemiserer Luther også i Store Galaterbrevskommentaren mot ”sofiste -
nes” forestillinger om 1) meritum de congruo, ”billighetsfortjeneste”, en fortjeneste på basis av menneskets opp-
fyllelse av lovens konkrete ordlyd (secundum substantiam factorum) og av egne krefter (facere quod in se est) i
fellesskap med Guds foreløpige nåde i skapelsens husholdning (gratia gratis data); og 2) meritum de condigno,
”verdighetsfortjeneste”, en fortjeneste på grunnlag av et samvirke mellom Guds egentlige nåde i frelsens hus-
holdning (gratia gratum faciens) og menneskets oppfyllelse av lovens dypere hensikt (secundum intentionem
praecipientis). Se for eksempel WA 40, I, 227, 21ff.; 236, 30-32; 456, 13-15. Se ellers redegjørelsen for disse
forestillingene og Luthers motstand mot dem i Ragnar Skottene, Grace and Gift. An Analysis of a Central Motif
in Martin Luther’s Rationis Latomianae Confutatio (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008), 76ff. med referanser
til forskningslitteratur.
12. WA 40, I, 232, 21-28; 233, 19-20; 571, 21-23.
13. Det er særlig ved utleggelsen av Gal 3,13 Luther dveler ved dette sentrale dogmatiske locus. WA 40, I, 432,
17- 453, 13. Til betegnelsen mirabile duellum, den forunderlige tvekampen, se WA 40, I, 439, 431-432. Om
Luthers Guds-Sønn-kristologi som nødvendig bærekraft for forsoningslæren, se særlig WA 40, I, 441, 16-33.
Se også WA 40, I, 33, 19-20; 164, 22-24; 167, 28-30; 297, 30-31; 366, 29-30. Se ellers bl.a. Karin Bornkamm,
Luthers Auslegungen des Galaterbriefs von 1519 und 1531. Ein Vergleich (Berlin: Walter de Gruyter & Co,
1963), 127-132; Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers (6. Auflage; Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus,
1983), 177ff.; Bernhard Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen
Zusammenhang (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995), 235-248; Robert Kolb, Martin Luther. Confessor
of the Faith (Oxford: Oxford University Press, 2009), 121-125.
14. WA 40, I, 33-17-20: ”Denne (læren om rettferdiggjørelsen) går ut på hvordan vi ikke ved oss selv (og utvil-
somt heller ikke ved våre gjerninger, som er mindre enn oss selv), men ved en annens hjelp, nemlig ved Guds
enbårne Sønn, Jesus Kristus, er forløst fra synd, død og djevel og har fått evig liv”. Se også WA 40, I, 168, 20-23;
249, 18-21; 450, 28-30.
15. Se bl.a. WA 40, I, 197, 25-27; 225, 25ff.; 228, 27-33; 255, 28-30; 279, 34-280, 11; 370, 28-31.
16. Luther anvender en rekke slike motsetninger for å få frem et hovedpoeng ved trosrettferdigheten. Se for
eksempel WA 40, I, 70, 17-22; 141, 23-26; 207, 17-26; 208, 11-13; 213, 30-214, 18; 268, 18-23; 668, 33-35.
Til disse motsetningene, se ellers bl.a. Althaus, Die Theologie, 197-203; Bengt Hägglund, Teologins historia (5.
upplagan; Stockholm: Liber Förlag, 1988), 201-204.
17. Som jorden ikke selv frembringer regn ved eget arbeid, dyrking eller kraft, slik kan heller ikke vi skaffe oss
den himmelske rettferdigheten ved vår egen innsats og fortjeneste, resonnerer Luther. WA 40, I, 43, 18-25. Se
ellers for eksempel WA 40, I, 41, 23-26; 42, 26-43, 17; 70, 17-22; 407, 14-19; 597, 15-22. Mer om dette hos
bl.a. Ingolf U. Dalferth, ”Mere Passive” i Word – Gift – Being (Ed. B. K. Holm and P. Widmann; Tübingen:
Mohr Siebeck, 2009), særlig 52-60.
18. WA 40, I, 360, 24-25.
19. Til Feuerbach’s mistolkning av Luther, se bl.a. Althaus, Die Theologie, 50; Oswald Bayer, Theologie
(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1994), 36-42 (40f.); idem, Martin Luthers Theologie. Eine Vergegen wärti -
gung (2. Auflage; Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), 217f.; Notger Slenczka, “Fides creatrix divinitas. Zu einer
These Luthers und zugleich zum Verhältnis von Theologie und Glaube”, i Denkraum Katechismus. Festgabe für
Oswald Bayer zum 70. Geburtstag (Hrsg. J. von Lüpke und E. Thaidigsmann; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009),
171-195 (177).
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20. WA 40, I, 363, 22-23: ”I sum: De (som vil bli rettferdiggjort ved loven og egne gjerninger og fortjenester)
styrter Gud ned fra hans trone og setter seg selv i hans sted”. Se ellers for eksempel WA 40, I, 121, 17-22; 404,
27-405, 19; 407, 14-19; 442, 22-24; 605, 14-18. Se også bl.a. Roselies Taube, Gott und das Ich – erörtert in
einer Auseinandersetzung mit Luthers Lehre über Glaube und Liebe in seinem Galater-Kommentar (1531/35)
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 1986), 52-57.
21. Sml. overskriften ”Gottes Gottheit als Sinn der Rechtfertigungslehre” hos Althaus, Die Theologie, 109-118.
Se også Lohse, Luthers Theologie, 54: ”Die Rechtfertigungslehre ist dabei im Grunde das Kriterium für die
Sachgemäßheit der Behandlung der Gottes- und Selbsterkenntnis.”
22. WA 40, I, 360, 21-24: ”Å gi Gud æren er nemlig å tro på ham; det er å holde ham for pålitelig, vis, rettfer-
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ten, men troen.” Se også for eksempel WA 40, I, 131, 17-132, 10; 361, 12-13; 369, 18-25.
23. Se bl.a. WA 40, I, 42, 26-43, 17; 167, 25-33; 423, 23-29; 425, 14-23; 456, 13-15; 467, 18-19; 589, 18-28;
605, 14-18.
24. WA 40, II, 179, 15-18: ”For tidligere, mens det (sinnet vårt) var forblindet av papistiske villfarelser og
mørke, fantaserte det om at Gud var en kjøpmann som solgte sin nåde til oss mot våre gjerninger og fortjenes-
ter. Men nå når evangeliets lys er gått opp, innser det (sinnet vårt) at det får rettferdighet alene ved tro på
Kristus.” I 1521 harselerer Luther på lignende måte mot gudsbildet hos sin teologiske motstander i Anti lato -
mus. Se særlig WA 8, 79, 17ff. Til Luthers oppgjør med Latomus på dette punktet, se Skottene, Grace and Gift,
63ff. Til samme tematikk, se bl.a. Taube, Gott und das Ich, 60-62.
25. Luther synes aldri å bli trett av å fremheve dette hovedpoenget. Se bl.a. WA 40, I, 43, 18-25; 121, 19-22;
130, 12-15; 141, 23-26; 218, 19-20; 337, 16-22; 343, 33-344, 15; 366, 23-367, 21; 369, 18-25; 370, 28-371,
25.
26. WA 40, I, 237, 14-15. Se også for eksempel WA 40, I, 268, 18-22; 448, 21-26; 582, 11-19.
27. Se bl.a. WA 40, I, 218, 19-20; 233, 16-24; 366, 23-367, 21; 369, 18-25; 372, 26-28; 509, 17-22.
28. Blant Luthers tidligere skrifter er det særlig Frihetstraktaten 1520 som utfolder dette temaet. Se særlig WA
7, 54, 39 – 59, 23. Til dette, se Skottene, Grace and Gift, 148 (note 50) med henvisninger til forskningslittera-
turen. Se også idem, “Frihet og relasjonalitet (II)”, TTK 82 (2011): 19-39.
29. WA 40, I, 443, 23-24. Se også for eksempel WA 40, I, 261, 19-27; 444, 16-18; 447, 19-21; 459, 20-22.
30. WA 40, I, 436, 17-18. Se også for eksempel WA 40, I, 297, 23-34; 437, 18ff.; 455, 15-26.
31. Om Luthers utfoldelse i Store Galaterbrevskommentaren av den trinitariske og kristologiske koherens og
subjektivitet i langfredagsdramaet, se bl.a. Marc Lienhard, Luther: Witness to Jesus Christ (Eugene, Oregon: Wipf
and Stock Publishers, 2004), 290-298.
32. WA 40, I, 454, 30-33: ”Så lenge synden, døden og forbannelsen blir i oss, fordømmer synden, dreper døden
og forbanner forbannelsen oss. Men når de overføres på Kristus, blir det som er vårt, hans eget, og det som var
hans, blir vårt.” Se også WA 40, I, 369, 25: “Hans rettferdighet er din, din synd er hans.”
33. WA 40, I, 284, 16-18. Se også for eksempel WA 40, I, 284, 29-33; 297, 26-29.
34. Luther anvender ofte brudgom-brud-metaforen for å forklare det dypt personlige særpreget ved det forun-
derlige bytte. Se særlig WA 7, 54, 31ff. (Frihetstraktaten 1520). Her i Store Galaterbrevskommentaren, se for
eksem pel WA 40, I, 213, 30-214, 15; 241, 12-16; 284, 22-23; 285, 24-286, 17; 595, 24-34; 601, 25-29. Se
ellers bl.a. Hermann Kleinknecht, Gemeinschaft ohne Bedingungen (Stuttgart: Calver Verlag, 1981), 13f.;
Gerhard Ebeling, Disputatio de homine, Dritter Teil, Die theologische Definition des Menschen (Lutherstudien,
Band II; Tübingen: J.C.B. Mohr, 1989), 174-177; Lienhard, Luther, 286-290. 
35. WA 7, 55, 7: ”Hic dulcissimum spectaculum”.
36. WA 40, I, 299, 29-34: ”Med stor innlevelse skal du altså lese disse ord ”MEG” og ”FOR MEG”, og vend
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befattet i dette ”MEG”.” Se også for eksempel WA 40, I, 448, 21-26. Se ellers bl.a. Taube, Gott und das Ich,
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37. WA 40, I, 436, 24-26.
38. WA 40, I, 454, 33-455, 10.
39. Se note 11.
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Guds vrede over deg og ditt helvete. Du, derimot, er min Rettferdighet, min Velsignelse, mitt Liv, Guds nåde
over meg og min himmel.” WA 40, I, 454, 20-23. Se ellers hele avsnittet WA 40, I, 432, 17- 459, 24.
41. WA 40, I, 270, 22-27: ”Likesom den graven som den døde Kristus lå i, ved hans oppstandelse åpnet seg og
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eksempel WA 40, I, 65, 16-17; 235, 21-25; 282, 33-283, 14; 444, 13-18.



42. WA 40, I, 235, 21; 268, 18-22; 390, 28.
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eksempel WA 40, I, 50, 18-23; 233, 31-234, 17; 243, 13-14; 246, 15-16; 367, 11-21; 372, 14-17; 503, 19-30;
589, 18-19; WA 40, II, 6, 19-20; 79, 31-80, 15; 108, 11-16.
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236, 16. Se ellers bl.a. Ebeling, Disputatio, 141-145.
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53. WA 40, I, 262, 25-29. Se også for eksempel WA 40, I, 283, 30-32; WA 40, II, 19, 25-30.
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Tuomo Mannermaa i spissen. Se bl.a. Tuomo Man  ne r  maa, Der im Glaube gegenwärtige Christus (Han  no ver:
Lutherisches Verlagshaus, 1989); Simon Peura, “Christ as Favor and Gift (donum): The challenge of Luther’s
Understanding of Justification”, in Union with Christ. The New Finnish Interpretation of Luther (Ed. Carl E.
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55. WA 40, I, 229, 15-21. Se også for eksempel WA 40, I, 204, 23-27; 362, 23-24.
56. WA 40, I, 41, 21-22.
57. WA 40, I, 229, 23-24.
58. Luther fremholder at vi er simul iusti et peccatores, samtidig rettferdig (i Kristus) og synder (i oss selv). WA
40, I, 368, 26-27.
59. WA 40, I, 504, 15-24.
60. Det er i rammen av anfektelsens teologi (theologia tentationis) at Luther sier de berømte ordene: ”Der for skal
den som vet godt å skjelne evangeliet fra loven, takke Gud og vite at han er teolog. Jeg har så visst ennå ikke i
anfektelse lært å kunne det slik jeg burde. De (lov og evangelium) skal nemlig skjelnes slik at du plasserer evan-
geliet i himmelen og loven på jorden, så du kaller evangeliets rettferdighet for himmelsk og guddommelig, (og)
lovens (rettferdighet) for jordisk og menneskelig.” WA 40, I, 207, 17-21. Om anfektelsenes betydning for
Luthers trosforståelse, se ellers bl.a. Bornkamm, Luthers Auslegungen, 158ff.; Len nart Pinomaa, Sieg des
Glaubens (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1964), 108-114; Althaus, Die Theologie, 58-65; Taube, Gott
und das Ich, 71ff.; Ebeling, Disputatio, 241-246; Bayer, Theologie, 96-105; Jörg Kailus, Gesetz und Evangelium
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Vergleich (Münster: Lit Verlag, 2004), 173-218.
61. Sml. Pinomaa, Sieg des Glaubens, 108: ”Anfech tung ist kein Lehrbegriff, sondern ein Lebensbegriff.”
62. WA 40, I, 204, 26-27. Se også for eksempel WA 40, I, 229, 30-32.
63. WA 40, I, 41, 23-26; 42, 26-27; 165, 15-19; 204, 26-27. 
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I, 232, 15-16; 249, 18-21; 259, 18-20; 408, 27-32; 430, 14-18; 489, 27-490, 24; 501, 29-502, 15; 503, 19-30;
527, 15-17; 528, 19-20; 532, 28-29; 534, 24-25. Se ellers bl.a. Bornkamm, Luthers Auslegungen, 180-188;

80 ”Troen favner om Kristus”

Theofilos vol. 6 nr. 1 2014



Ragnar Skottene 81

Theofilos vol. 6 nr. 1 2014
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Gesetz und Evan gelium, 96-108; Lienhard, Luther, 274-280; Barth, The Theology, 135-156, særlig 141-143.
65. WA 40, I 282, 33-283, 17; 454, 33-455, 10; 509, 17-26; 557, 30-33; 580, 15-24; 582, 10-19; WA 40, II,
4, 26-29; 99, 22-28.
66. Se igjen note 11.
67. WA 40, I, 229, 27-28.
68. WA 40, I, 228, 31-33.
69. Mer om dette hos bl.a. Bornkamm, Luthers Auslegungen, 93-99, 316ff.; Taube, Gott und das Ich, 255-273;
Mannermaa, Der im Glaube gegenwärtige Christus, 33-40, 56-62; Dalferth, ”Mere Passive”, 64f.; Peter
Widmann, ”Einseitigkeit als Grund von Gegenseitigkeit”, i Word – Gift – Being (Ed. B. K. Holm and P. Wid -
mann; Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), 165-186 (183f.); Barth, The Theology, 176-179.
70. WA 40, I, 164, 15-24; 165, 12-21; 241, 12-16; 408, 27-32; 412, 14-24; WA 40, II, 98, 11-16. Se også bl.a.
Kleinknecht, Gemeinschaft, 54-74; Althaus, Die Theologie, 213-218; Hägglund, Teologins historia, 204f.; Bayer,
Martin Luthers Theologie, 256ff.
71. WA 40, I, 207, 24-208, 13; 214, 16-18; 390, 21-33; 595, 24-34.
72. Til det absolutte (totale) aspektet, se WA 40, I, 368, 26-27. Til det relative (partiale) aspektet, se WA 40, II,
86, 13-15. Om forskjellen og forholdet mellom total- og partialperspektivene, se mer hos bl.a. Rudolf
Hermann, Luthers These ‘Gerecht und Sünder zugleich’ (2. unveränderte Auflage; Gütersloh: Gütersloher Ver -
lags haus, 1960); Ebeling, Disputatio, 425-430; Mannermaa, Der im Glauben gegenwärtige Christus, 62-70;
Kailus, Gesetz und Evangelium, 153-172.
73. Det gjør Luther for eksempel når han fremstiller regnet fra himmelen og den himmelske rettferdigheten som
Guds gaver og ikke som produkter av menneskers innsats. Se note 17.

SUMMARY: By faith alone (sola fide) has been a central principle within Lutheran Theology
since the time of The Reformation. This principle also characterizes the core of Martin
Luther’s own theological works, especially those of his mature age. This article consists of an
analysis of some main elements within the reformer’s exposition of Christian faith in his
Lectures on Galatians 1531 (1535). In this classical text he explains that faith alone is belief
in God alone, that Christian belief in God is the faith that apprehends Christ, and that this
faith is a loving faith in relation to God as well as in relation to our neighbours. Through
this explanations he makes clear the difference and the relationship between God and man,
Law and Gospel, faith and love. 

Keywords: Luther-research, Faith alone, faith and love



Inledning

Trots att det är över 450 år sedan
Heidelbergkatekesen färdigställ-
des får ca 20 miljoner kristna över

hela världen fortfarande sin grundläggan-
de undervisning från den. Den är således
mer än blott ett historiskt dokument och
firades över hela världen såsom ett andligt
testamente under jubileumsåret 2013. Den
tillkom för att förena alla evangeliskt tro-
ende och läses alltjämt på över fyrtio
språk. Den har kallats ”den mest ekume-
niska av de protestantiska bekännelseskrif-
terna.”1 Uppenbarligen uppfattas den
fort farande vara relevant. Troligtvis skall
detta förstås på följande sätt:

Att studera reformationens spiritu a -
litet är inte att hänge sig åt roman-
tiska drömmar. […] Det är att
sträcka sig tillbaka i kyrkohistorien
och låta svunna tiders rikedomar
komma till heders igen. Det är ett
kritiskt medvetande om att inte allt
är som det borde i dagens kyrka,
kom  binerat med en villighet att tän -
 ka sig alternativa möjligheter – en
attityd som ofta kommit väl till
pass under historiens lopp. Refor ma -
 tionen fick bevittna den klassiska
evangeliska spiritualitetens födelse.
Samma spiritualitet behöver bli
känd av vår egen samtid för att vi
skall kunna dra nytta av den.2

Heidelbergkatekesens fortsatta populari-
tet följer av att svunna tiders rikedomar
kommer väl till pass i vår egen tid, och
den har ett personligt tilltal och en prak-
tisk tillgänglighet som är ovanlig bland
katekeser.3

Jag skall här i all korthet försöka pla-
cera in Heidelbergkatekesen såväl histo-
riskt som teologiskt och göra en praktisk
ansats.

Historisk överblick
Låt oss börja med en historisk översikt.
Vad är katekes? Det är dialogundervis-
ning med frågor och svar i anslutning till
dopet.4 Lånordet ”katekes” kommer från
grekiskans katechein, vilket betyder ”gen-
ljuda” eller ”ljuda emot”. Att katekisera
är en urkyrklig praxis i vilken undervis-
ningen ekar mellan den som undervisar
(”kate ket”) och den som undervisas (”ka -
te kumen”). Sedan urminnes tider har in -
ne hållet varit trosbekännelsen, de tio bud -
orden, bönen Vår Fader och sakramen-
ten.5 Under antiken och medeltiden kate-
kiserades de trogna med olika sorters
handböcker, men vid 1500-talets refor-
mation blev bruket av katekeser beståen-
de av frågor och svar mycket vida spritt.6

Katekeser var av särskild betydelse vid
reformationen, eftersom den syftade till
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att omdana kyrkan i enlighet med tradi-
tionens främsta bibeltolkare. Avsikten var
inte ”en annan kyrka”, eftersom det en -
ligt Den nicenska trosbekännelsen endast
finns ”en enda, helig, katolsk och aposto-
lisk kyrka”. Avsikten var att återföra den -
na kyrka till det universella och autentis-
ka i lära och liv. Så här skrev de som efter-
strävade reformation till kejsaren Karl V
vid riksdagen i Augsburg 1530: 

Eftersom våra kyrkor inte avviker
från den katolska kyrkan i någon
tros artikel, utan blott avlägsnat någ -
ra få missbruk (vilka är nya och an -
tagits motsatt kyrkoordningarnas
[canones] beslut på grund av tider-
nas fördärv), ber vi kejserligt maje-
stät att lyssna milt både till vad som
förändrats och till skälen varför fol -
ket inte tvingas iakttaga dessa miss-
bruk mot samvetet.7

Heidelbergkatekesens förord upprepar
lika så att syftet är ”förbättringar” av den
enda kyrkan på grund av bristfällig prax-
is. För att återställa kyrkan i enlighet med
den bästa bibelutläggningen i traditionen,
behövde alla människor undervisning och
katekesen ansågs vara det bästa pedago-
giska medlet. 

Termen ”reformationen” används vitt
för förändringar mellan 1300- och 1600-
talet inom kyrkans västra del, men i det
snävare språkbruket för kyrkliga omda-
ningar där i det tidiga 1500-talet. När
t.ex. reformatorerna Martin Luther
(1483-1546) och Ulrich Zwingli (1484-
1531) yrkade på ett återvändande till all-
mängiltiga kyrkobruk, var detta i sig inte
något nytt utan ett led i en rad ansatser
under senmedeltiden.8 De som eftersträ-
vade kyrkans reformation enades 1531 i
det s.k. schmalkaldiska förbundet. Detta
sökte inte bara efter en enhet med den
äldre kyrkan utan också inbördes med
den samtida och uppställde i den av Phi -

lipp Melanchthon (1497-1560) författa-
de Augsburgska bekännelsen villkoren
för medlemskap. Bekännelsens första del
sam manfattar den evangeliska läran
medan den andra delen kräver avskaffan-
det av romerska missbruk. Den text som
presenterades 1530 gick förlorad, men
Me lanch thon hade avslutat denna med
ett löfte om ”utförligare upplysning enligt
de heliga skrifterna” och fortsatte därför
att revidera bekännelsen. 1540 kom den
slutgiltiga och officiella nyutgåvan som
utgjorde grundlag för det Schmalkaldiska
förbundet när den överlämnades vid reli-
gionssamtalen i Worms samma år såsom
det officiella protestantiska dokumentet.
Den användes senare vid kyrkliga konfe-
renser 1541, 1546 och 1557, blev rätts-
ligt erkänd vid Augsburgska freden 1555
och godtogs av tyska furstar i Naumburg
1561.9

Trots att Heidelberg inte ingick i
schmalkaldiska förbundet ägde reforma-
tionen rum där parallellt. Heidelberg var
på 1500-talet huvudstad i Pfalz och Pfalz
var ett av de ledande kurfurstendömena i
det tysk-romerska riket. I Pfalz började
återförandet av kyrkan från senmedeltida
oskick till mer universella och autentiska
kyrkobruk med Luthers disputation i
Hei del berg 1518. Genom den övertygade
han framtida kyrkoledare såsom Jo han -
nes Brenz (1499-1570), Martin Bucer
(1491-1551) och Johannes Oecolam pa -
dius (1482-1531) om att människan inte
kan förtjäna Guds nåd utan bara mottaga
den genom tro på Kristus. Kurfursten
Ludwig V (regeringstid 1508-1544) mot-
satte sig inte de reformatoriska ansatser-
na. I början av 1520-talet gjorde den bli-
vande kurfursten Fredrik II (r. 1544-
1556) inte bara Bucer till sin kaplan, utan
besvarade 1545 det folkliga stödet för
refor mation med det då radikala tilltaget
att fira kommunion med både bröd och



vin, beredde 1546 en reformerad kyrko -
ordning, negligerade 1548 det kejserliga
kravet att återinföra påvliga ordningar
och förnekade 1555 påvlig överhöghet.
Med kurfursten Ottheinrich (r. 1556-1559)
tillträdde en avgjord protestant som med
stort folkligt stöd införde en reformerad
kyrkoordning, utrensade senmedeltida
miss bruk och stärkte universitetet. Kur -
fursten Fredrik III (r. 1559-1576) var lika-
ledes avgjord för kyrkans reformation
och fick på grund av sin karaktär tillnam-
net ”den fromme”.10 Det schmalkaldiska
förbundet hade visserligen slagits ned av
Karl V 1547, men Den augsburgska be -
kän nelsen hade fortfarande betydelse och
Heidelbergkatekesen skrevs för att under-
stödja den.11

I början av sitt styre ställdes Fredrik III
inför en olycklig tvist inom den evangelis-
ka katolicismen. Bland dem som efter-
strävade kyrkans reformation hade
oenighet uppstått om nattvarden, efter-
som det hade visat sig svårt att reformera
läran om Kristi närvaro i eukaristin. Den
diskuterades under två perioder. Den
första perioden kulminerade 1536 med
försöket att ena Luthers och Zwinglis
polariserade åsikter i Wittenberg konkor -
din.12 Den andra perioden började med
ett angrepp 1552 mot den medlande och
vida erkända förändrade Augsburgska
bekännelsen, försvarad av ett flertal refor-
matorer. Spörs målet var då inte om
Kristus verkligen är närvarande i sin mål-
tid utan hur. M.a.o. rådde det enighet om
att hans närvaro är verklig och man sökte
nå enighet om sättet för denna närvaro.13

I början av sitt styre ställdes alltså
Fredrik III inför denna olyckliga tvist. I
Hei delberg agiterades det då från predik -
stolarna för olika uppfattningar om
realpresensen. Fred rik III krävde att par-
terna enades om Den augsburgska bekän-
nelsen, men tving ades till slut avskeda

bägge företrädare för deras uppförande.
Kurfursten bad sedan om och fick
Melanchthons råd: 

Jag samtycker således till den upp-
lyste kurfurstens beslut att tysta
bägge parter, så att inte splittring
uppstår i den sköra kyrkan och de
svaga blir förvirrade där och i om -
givningen. Jag önskar också att de
tvistande av bägge parter förvisas.
För det andra (sedan motsättningen
avlägsnats) gagnar det de återståen-
de att enas om en formulering. I
denna tvist är det bäst att behålla
Paulus ord ”Brödet som vi bryter
κοινωνια εστι του σωματος” [är
gemenskap/delaktighet med krop-
pen]. [---] Det vill säga, det med vil -
 ket det uppstår en förbindelse [con -
sociatio] med Kristi kropp. Detta
sker i bruket och förvisso inte utan
förståelse (såsom när mössen gna-
ger bröd).14

Tanken att enas om en biblisk formule-
ring måste ha tilltalat Fredrik III som var
en ihärdig bibelläsare och som skydde
alla ismer. Hans förord till Heidelberg -
kate kesen betonar ”enhällig”, ”endräktig”
och ”en förvissad och bestående form och
måttstock”. 

För att främja enighet i den efter Guds
ord reformerade kyrkan tillsatte Fredrik
III en teologisk nämnd: ”Följaktligen har
jag i samråd med och under medverkan
av hela vår teologiska fakultet, alla super -
intendenter och framstående kyrkotjänare
låtit författa och förlägga en summarisk
undervisning eller katekes i vår kristna
religion ur Guds ord (både på tyska och
latin).”15 Kommittén bestod av mellan
sjutton och tjugofem medlemmar och,
eftersom avsikten med katekesen var att
nå enighet mellan olika meningar, repre-
senterade sannolikt dessa olika partier.
Kom mittén strävade efter att nå enighet
om det universella och autentiska i lära
och liv. Gruppen förberedde, granskade
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och godkände därför katekesen utifrån en
mängd källor, bland vilka Zacharias Ursi -
nus (1534-1583) två katekeser torde ha
ingått.16 ”Ursinus var inte bara av samma
fredliga temperament som kurfursten,
utan hans teologiska pilgrimsfärd hade
också exponerat honom för just de teolo-
giska traditioner som han nu kallades att
förlika.”17 Han hade studerat med Me -
lanch thon, Heinrich Bullinger (1504-
1575), Pietro Martire Vermigli (1499-
1562), Jean Calvin (1509-1564) och
Theo dore Beza (1519-1605) innan han
blev professor vid universitetet i Heidel -
berg.18 Katekesen utarbetades under 1562
och trycktes 1563. Den blev internatio-
nellt antagen vid bl.a. en ungersk synod
1564, universitet i Oxford 1578 och
synoden i Dordrecht 1618-1619, så att
den 1880 låg på fjärde plats i listan över
världens mest spridda böcker. Den över-
sattes tidigt till en mängd språk, men
blott bitvis till svenska av kung Karl IX
(1550-1611) vars första hustru var Anna
Maria av Pfalz (1561-1589).19

Teologisk överblick
Låt oss nu fortsätta till en översikt över
Heidelbergkatekesens teologi. Här finns
en dast utrymme att ange delarnas förhål-
lande till helheten.20

Sedan fornkyrkan har katekiseringens
innehåll varit trosbekännelsen, de tio bud -
orden, Herrens bön och sakramenten.
Hei delbergkatekesen utmärker sig med
att inordna dessa delar under ledmotivet
tröst (ty. Trost; lat. consolatio). Explicit
förekommer ordet sex gånger (HK 1, 2,
52, 53, 57 och 58), men implicit är tröst
ledmotiv för hela katekesen. Ursinus kom -
menterar: ”Spörsmålet om tröst är satt i
första rummet, eftersom det innehåller hela
katekesens avsikt och sammanfattning.”21

Första frågan slår förstås an detta tema:

Vad är din enda tröst i livet och i

döden?

Svar: Att jag, med kropp och själ
både i livet och i döden, inte tillhör
mig själv utan min trogne frälsare
Jesus Kristus. Han har med sitt dy -
ra blod fullkomligt gottgjort för
alla mina synder och återlöst mig
från all djävulens makt. Han beva-
rar mig således så att inte ett hår-
strå kan falla från mitt huvud utan
min himmelske Faders vilja; ja, att
också allt måste tjäna till min salig-
het. Därför försäkrar han mig också
om evigt liv genom sin heliga Ande,
och gör mig av hjärtat villig och be -
redd att härefter leva för honom.22

Spörsmålet om tröst är personligt (”din”,
”jag”, ”min”, ”mig” och ”mitt”), exklu-
sivt (”enda”), holistiskt (”med kropp och
själ”) och existentiellt (”både i livet och i
döden”). Här avser ordet ”tröst” inte ba -
ra det emotionella lugn utan också den
kog nitiva frimodighet som är grundad i
”all trösts Gud.” (2 Kor. 1:3) Ursinus defi -
nierar: ”Tröst är det övervägande genom
vilket vi sätter något gott i motsats till nå -
got ont, och i betraktande av detta goda
såväl stillar vår sorg som tålmodigt uthär-
dar det onda.” Endast Gud i Kristus så -
som det högsta goda kan ge oss tröst till
kropp och själ både i livet och i döden.23

Katekesen hävdar att trösten övervä-
ger tre delar: människans elände, återlös-
ning och tacksamhet. Därför indelas
katekesen efter dessa beståndsdelar, så att
HK 3-11 behandlar människans elände,
HK 12-85 människans återlösning och
HK 86-129 tacksamheten. Denna trede-
lade dis position synes ytterst gå tillbaka
på aposteln Paulus brev till de kristna i
Rom, vilket ordnas efter begreppen synd
(1:18-3:20), återlösning (3:21-11-:36)
och tacksamhet (12:1-16:27). En mängd
1500-tals källor sammanfattade den krist-
na religionen på detta tredelade sätt.24

Den första delen om människans pre-



dikament omfattar inte bara minst antal
frågor utan också relativt korta svar. Den
som har sin djupaste tröst i Kristus be -
känner utifrån det dubbla kärleksbudet
att hon inte är benägen att älska utan att
hata Gud, sin nästa och sig själv. Gud
ska pade emellertid inte människan så ond
och förvriden, utan hon har av sitt eget
övermod och djävulens ingivelse berövat
sig sitt goda. Människans elände består
dessutom i Guds rättfärdiga dom över
synden (HK 3-11).

Katekesens andra del om människans
återlösning och befrielse är omfattande
(HK 12-85). Katekesen vädjar (HK 12-
18) till vårt naturliga ”rättsmedvetande”,
vårt praktiska omdöme om vad som är
rätt och fel: vi har inte levt såsom livets
Uppkomst förtjänar och såsom vår nästa
förtjänar. Denna alldagliga förståelse att
vi inte levt som vi borde kan preciseras
och fördjupas, och katekesen betygar en -
heten med den medeltida kyrkan genom
att här använda Anselm av Canterburys
klargörande.25 Vi vet att det är rätt och
riktigt att skuld sonas, men problemet är
att vi inte själva kan göra det. Här bekräf-
tas förnuftet av tron, så att förnuftets om -
döme om vad som är rätt fulländas av
trons uppenbarelse av nåden och trons
lära om Kristus förutsätter förnuftets lära
om rättfärdighet och gottgörelse. Ty den
19:e frågan undrar varifrån vi vet att
medlaren måste vara sann Gud och sann
människa: ”Svar: Från det heliga evange-
liet.” Ty ”sann tro […] är inte bara en för-
vissad kunskap varigenom jag håller allt
för sant som Gud uppenbarat för oss i sitt
ord, utan också en hjärtlig förtröstan.”
(HK 21) 

Vi kan då fråga oss: ”Vad är nödvän-
digt för en kristen att tro? Svar: Allt som
utlovas oss i evangeliet, vilket artiklarna i
vår katolska och otvivelaktiga kristna tro
lär oss i en sammanfattning.” (HK 22)

Sann tro är inte ”förvissad kunskap” och
”hjärtlig förtröstan” på vadsomhelst på
sitt eget sätt, utan på allt som Gud uppen-
barat i sitt ord, i synnerhet evangeliet,
sådant ”den katolska kyrkan” (HK 54)
har sammanfattat det i Den apostoliska
tros bekännelsen. Det grekiska lånordet
”ka tolsk” betecknar här att tron och kyr-
kan både har universell utbredning och
autentisk avgränsning (jfr. ”otvivelakti-
ga” i HK 22 med HK 54 att ”den katols-
ka kyrkan [är en …] ur hela människos-
läktet […] utvald gemenskap”).26 Utifrån
den trinitariska missionsbefallningen
(Matt. 28:19) utvecklade fornkyrkan tre
dopfrågor, vilkas svar kom att formuleras
i Den gammalromerska trosbekännelsen
tills denna fick sin nuvarande form på ti -
digt 700-tal i vad vi kallar Den apostolis-
ka trosbekännelsen.27 Genom att förklara
evangeliet utifrån denna trosbekännelse
(HK 26-58) vidmakthåller således
Heidel bergkatekesen enheten med anti-
kens och medeltidens kyrka.
Utläggningen avslutas med frågan: ”Hur
hjälper det dig nu att du tror allt detta?
Svar: Att jag i Kristus är rättfärdig inför
Gud och en arvtagare till evigt liv.” (HK
59) Här betygas reformationens exegetis-
ka upptäckt att rättfärdiggörelsen genom
tro är ett frikännande för och ett tillräk-
nande av den rättfärdighet Kristus förvär-
vade i sitt liv och sin död (jfr. HK 17-18,
21, 37, 45, 56, 59-62, 115). Därför är det
nödvändigt att få Den apostoliska trosbe-
kännelsen förklarad.28

Varifrån kommer då denna befriande
tro? Anden verkar tro genom predikan
och bekräftar den genom sakramenten
(HK 65). Genom bruket av ”synliga, heli-
ga vårdtecken och insegel […] giver och
beseglar” Gud evangeliets löfte (HK 66).
Avsnittet om sakramenten (HK 65-85)
ställde katekeskommittén inför de knivi-
gaste kraven på formuleringar som före -
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nar evangelisk-katolska meningar. Me -
lanch thon hade (såsom ovan angivit) ut -
stakat vägen, och i varje enskild formule-
ring ”följer HK Melanchthons ledning att
inte fokusera på hur Kristus förenas med
elementen utan hur vi förenas med Kris -
tus.”29 Minsta möjliga oenighet om för-
hållandet mellan de sinnliga tecknen (vat-
ten, bröd och vin) och det betecknade ting -
et (Kristus) uppnås genom största möjliga
enighet i parallellerna mellan såväl dop-
vattnet och pånyttfödelsen som måltiden
och föreningen med Kristus. Såsom vatt-
net renar kroppen så renar nåden själen
och liksom födan när kroppen så när nå -
den själen (HK 55, 69, 73, 75-76 och 79).30

Det är den i dopet beseglade och av natt-
varden närda mystika föreningen med
Kristus som inger tröst till kropp och själ
i livet och i döden (HK 1, 20, 32, 45, 49,
51, 53-55, 65, 70, 74, 76, 79, 80). Den
evangeliska katolicismens yttre gränser är
satta till den anabaptistiska barnavvis-
ningen och det romerska mässoffret (HK
74 och 80).31

Heidelbergkatekesen avslutas med trös -
tens tredje del, nämligen tacksamhet till
Gud för återlösningen (jfr. HK 86-129
med HK 2). Tacksamhetens tema kom-
mer inte bara till uttryck i den här delen
utan även tidigare (HK 32, 43, 64). Ty att
göra det goda inte för att förtjäna nåd
utan av tacksamhet för att Kristus förtjä-
nat nåden är centralt för en evangelisk
livsstil: ”det är omöjligt att de som genom
sann tro är inympade i Kristus inte skulle
bringa tacksamhetens frukt.” (HK 64)
Men vad menas med ”tacksamhet”? I sin
kommentar definierar Ursinus tacksam-
hetens dygd tvåfaldigt i enlighet med den
traditionella distinktionen mellan förvär-
vad och ingjuten dygd: 

”Tacksamhet” faller under släktet
”dygd”. Den erkänner och bekän-
ner av vem och hur mycket välgär-

ningar som har mottagits, och
efter strävar att utföra motsvarande
tjänster (som är hedersamma och
möjliga) mot välgörare. Den omfat-
tar sannfärdighet, eftersom den
erkänner och tillkännager mottag-
na välgärningar, och rättfärdighet,
eftersom den eftersträvar att åter-
gälda tack i likhet med välgärning-
arna. Här undervisas ”Kristen tack -
samhet”. Den är således ett erkän-
nande och en bekännelse av den
nådiga återlösningen genom Kris -
tus från synd och död, och en all -
var lig strävan att undvika synder
och allt som är anstötligt för Gud,
att inrätta livet efter hans vilja, att
av sann tro bara utbedja, förvänta
och mottaga alla goda ting från
honom och att tacka honom för
gunsterna.32

Såväl förvärvad som ingjuten tacksamhet
är alltså benägenheten att i ord och hand-
ling uttrycka att någon gjort en väl. Van -
lig tacksamhet kan förvärvas av erfaren-
het med förnuftet, medan ”kristen tack -
sam het” ingjuts av nåd med tron på Kris -
tus. Denna dygd ”består av två delar:
sann färdighet och rättfärdighet.”33 Tack -
samheten förverkligas i förbindelse med
sannfärdighet och rättfärdighet, eftersom
sannfärdighetens dygd är benägenheten
att tala och handla i enlighet med san-
ningen och rättfärdighetens dygd är benä-
genheten att ge envar vad denne förtjänar.
Den kristna tacksamheten förverkligas i
benägenheten att tala och handla i enlig-
het med trosbekännelsen och att fira en
rätt gudstjänst med hela sitt liv.  

Katekesens tredje del har tre underin-
delningar: Anden verkar omvändelse från
onda till goda gärningar för att individen
av tacksamhet skall kunna öva sannfär-
dighet och rättfärdighet (HK 86-91),
Guds lag sammanfattar hur rättfärdighe-
ten utövas i goda gärningar (HK 92-115)
och Herrens bön sammanfattar hur sann-



färdigheten utövas i hoppfulla vädjanden
och tacksägelser (HK 116-129). 

Goda gärningar och fromma böner är
således den kristna tacksamhetens grund-
läggande uttryck. Dessa hänger nära sam-
man. Lagen anger vilka spelreglerna är
för livet med Gud och varandra, medan
Herrens bön anger hur det är möjligt att
leva så. Heidelbergkatekesens starkt lik-
artade formuleringar i förklaringen av
lagen och bönen framhäver hur bägge är
tumregler för tacksamhetens uttryck i
sann färdighet och rättfärdighet. T.ex.
ford rar det första budet mig att ”rätt
känna ende sanne Gud [och] bara förtrös-
ta på honom” så att ”jag överger allt ska-
pat innan jag i det ringaste handlar mot
hans vilja.”(HK 94) Därför ber vi i den
första bönen att Gud skall göra ”så att vi
rätt känner” honom (HK 122) och i den
fjärde bönen att vi skulle ”avleda vår för-
tröstan från allt skapat och bara fästa den
på” honom (HK 125). Dessutom önskar
vi i den första bönen att Gud skulle göra
så “att vi också rättar hela vårt liv – tan-
kar, ord och gärningar – till att” guds-
namnet ”inte blir hädat utan ärat och pri-
sat.” (HK 122) Denna bön är just vad
Gud vill med det tredje budet, nämligen
”att han blir rätt bekänd, åkallad och pri-
sad av oss i alla våra ord och verk.” (HK
99) Vidare vill Gud i det fjärde budet att
”jag alla mina livsdagar vilar från mina
onda gärningar, låter HERREN verka i
mig genom sin Ande och således börjar
den eviga sabbaten i det här livet.” (HK
103) Just detta vädjar vi om i den sjätte
bönen: ”uppehåll och stärk oss genom
din heliga Andes kraft, så att vi förmår
göra stadigt motstånd mot” djävulen,
värl den och köttet ”och inte förlorar i
denna andliga strid, tills vi slutligen besit-
ter den fullkomliga segern.” (HK 127) I
den tredje bönen vädjar vi likaså att
“envar uträttar sitt ämbete och sin kallel-

se så villigt och troget som änglarna i
himlen” (HK 124), eftersom Gud i det
femte budet vill att vi bevisar alla ledare
”all heder, kärlek och trohet, […] efter-
som Gud vill regera genom deras hand.”
(HK 104) På detta sätt övar kristna tack-
samhetens, sannfärdighetens och rättfär-
dighetens dygder. Katekesen tröstar så
avslutningsvis med orden att ”min bön
blir förvisso mycket mera hörd av Gud än
jag känner i mitt hjärta att jag begär såda-
na ting från honom.” (HK 129) Från bör-
jan till slut är alltså budskapet att Gud i
Kristus är vår enda tröst till kropp och
själ i liv och död.34

En praktisk invändning bemött
Efter den här historiska och teologiska
överblicken kan man fråga sig om en
katekes kan ha någon praktisk betydelse
idag eller vad en katekes har för praktisk
betydelse nuförtiden.

Det kan rentav invändas mot att ut -
trycka kristen lära och liv i gemensam
skrift. Istället anses det vara t.ex. ”erfa-
renheten av Jesus längst in i hjärtat”,
”käns lan av absolut beroende” eller ”mi -
na ord som konstruerar min tro”. Ett
sådant ifrågasättande är typiskt sentida
och går tillbaka på en syn på språket. Ty
den (post)moderna synen är att ords bety-
delse är idéer och därför kan en individ
använda sina ord för sina idéer – uttrycka
sin tros- och livsåskådning med sina idéer.
Det är (den förmodade) erfarenheten av
”Jesus längst in i hjärtat”, ”känslan av
ab solut beroende”, ”mina ord för min
tro” osv. som är avgörande. Dessa kristna
har långt mycket mer gemensamt än vad
den vanliga (post)moderna distinktionen
mellan ”liberala kristna” och ”konserva-
tiva kristna” föreger. Däremot har kyrko -
kristendom eller konfessionell kristendom
en annan syn på språkets betydelse.35 Ord
har betydelse i och genom det samman-
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hang i vilket de används. Män niskor upp-
finner konventionella tecken för att be -
teck na materiella ting och ge nom dessa
tecken träder de ur sig själva och in i en
gemenskap. Varje tecken eller ord i
”ingen rök utan eld” har konventionell
betydelse och kunde ha haft en annan
betydelse, men att användningen av teck-
net är en konvention gör inte att det be -
tecknade tinget är en konvention. Vad en
gemenskap tror och varför den lever så -
som den gör kan och bör därför uttryckas
i gemensam skrift. Skulle språket i be kän -
nelseskrifter te sig svårbegripligt eller ren-
tav obegripligt, kan det bero på att vi inte
lever på det sätt med vilket språkbruket
är förbundet. En lösning kan då vara att
(åter)vända eller (åter)upptaga det le -
verne som framkallade språkbruket. T.ex.
en livsstil där det inte går att leva utan
orden ”Treenighet”, ”Kristus”, ”gottgö-
relse”, ”syndernas förlåtelse”, ”omvän-
delse” och ”sakrament”. Det språkbruket
kan inte bli helt inklusivt förrän livsstilen
är inkluderad, och det kan ta en livstid
för dessa ord att få betydelse, eftersom
män niskans ändamål är att likna den upp -
ståndne Kristus (jfr. HK 57). Katekesen är
således ett nödvändigt uttryck för en
mänsklig gemenskap.

Katekisering förefaller också svara
mot förnuftets förmåga att med konven-
tionella tecken hålla något för sant p.g.a.
erfarenheten. Alla människor (på alla
plat ser och under alla tider) tycks veta att
de står i tacksamhetsskuld till alltings
upp hov och vill därför på ett eller annat
sätt återgälda livets gåva i hedersbetygel-
ser. Den människa kallas ”religiös” som
är benägen att rikta handlingar mot den
(förmodat) yttersta verkligheten och har
således förvärvat religionens dygd. Vår
förnuftsförmågas egentliga uttryck är ett
system av konventionella tecken – förenk-
lat ”språket” – och därför uttrycks förstå-

elsen av tacksamhetsskulden till alltings
upphov i bl.a. grundläggande religiös un -
der visning. Därtill förefaller de av över-
ordnad förmåga (t.ex. föräldrar) vara skyl -
diga att – fysiskt, mentalt, moraliskt och
religiöst – ta hand om dem av underord-
nad förmåga (t.ex. barn), så att de såsom
mogna individer kan leva ett gott liv. Små
barn förmår givetvis inte ännu att utföra
överlagda val, men deras karaktär danas
redan innan detta och goda benägenheter
kan endast svårligen formas senare. För
bildningens skull behöver därför föräld-
rar erbjuda moralisk och religiös vägled-
ning, och denna fostran synes vara den
allra viktigaste delen av föräldraansvaret.
Till denna undervisning har under alla
tider och i alla världsdelar någon form av
initiationsrit förekommit då barnen upp-
tas i föräldrarnas tradition (t.o.m. de s.k.
Humanisterna har riterna barnvälkom-
nande och konfirmation). 

Katekisering svarar dessutom mot
trons förmåga att med konventionella
tecken hålla något för sant p.g.a. uppen-
barelsen. Alla kristna vet att de står i
tack samhetsskuld till Gud i Kristus och
vill därför återgälda livets gåva i tjänst för
Gud (t.ex. Rom. 12:1-2). Den kallas
’”kris ten” som är benägen att rikta sig
mot Gud i tron, hoppet och kärleken, och
har således skänkts dessa dygder (t.ex. 1
Thess. 1:3; 1 Kor. 13:13). Trons tacksam-
het till Gud uttrycks bl.a. i grundläggande
kristen undervisning (t.ex. Apg. 2:42;
Rom. 16:17; 1 Kor. 11:2, 15:3-4; 2 Thess.
2:15, 3:6; 1 Tom. 1:3, 6:1-4; 2 Tim. 4:3;
Tit. 1:9, 2:1, 10; 2 Joh. 9). Därtill är de av
överordnad förmåga skyldiga att ta hand
om dem av underordnad förmåga, så att
de moget kan föra det kristna livet (t.ex.
2 Tim. 2:2, 4:2; Tit. 2:4). Denna undervis-
ning hör särskilt till föräldraansvaret:
”Dessa ord som jag i dag ger dig befall-
ning om, skall du lägga på hjärtat. Du



skall inskärpa dem hos dina barn och tala
om dem när du sitter i ditt hus och när du
går på vägen, när du lägger dig och när
du stiger upp.” (5 Mos. 6:6-7; jfr. 1 Mos.
18:19; Ord. 1:8-9; 2 Tim. 3:14-15) Detta
kommer av att Gud verkar tron genom
undervisningen (t.ex. Rom. 10:14-15) och
bekräftar den med sakramenten (t.ex. Rom.
6:3; 1 Kor. 11:24-25). Denna grundläg-
gande undervisning eller katekisering har
under alla tider och i alla världsdelar varit
knuten till dopet (Matt. 28:19). I korthet:
”Den som blir katekiserad [katechoúme-
nos] i ordet skall dela allt gott med den
som katekiserar [katechoúnti].” (Gal. 6:6)

Avslutning
Heidelbergkatekesens 450-årsjubileum
kan således få oss att upptäcka att kateki-
sering har praktisk betydelse idag. Låt oss
avslutningsvis reflektera över vad det in -
nebär att katekisering svarar mot såväl
förnuftet som tron och att vi för karak-
tärsdaningens skull behöver katekisera
såväl oss själva som andra. 

Med språket kan vi träda ur vår enskil-
da erfarenhet och in i en gemenskap. Vad
kyrkans gemenskap tror och varför den
lever såsom den gör kommer till uttryck i
de fyra pelarna trosbekännelsen, budor-
den, bönen och sakramenten. Att ingå i
denna gemenskap innebär bl.a. att fostra
katolskt och systematiskt såväl barn som
vuxna enligt dessa fyra pelare. Självfallet
behöver inte katekiseringen ske med frå-
gor och svar, utan andra sätt är möjliga.
(Kurserna Alpha och Upptäckten (Chris -
ti anity Explored) är ypperliga nutida
exempel på detta.) Den grundläggande
un dervisningen kommer att vara densam-
ma, men det kan underlätta med någon
av kyrkans erkända katekeser.36 Givetvis
har kyrkan ett läroämbete, men det är
föräldrarnas ansvar att uppfostra och för-
bereda barnen så att de kan tillägna sig

det.37 Heidelbergkatekesen tillkom för att
förena alla evangeliskt troende i förståel-
sen av de fyra pelarna under ledmotivet
tröst och läses alltjämt på en mängd
språk. Med dess formuleringar kan vi
ingå i en gemenskap inte bara med miljo-
ner kristna idag och inte heller bara med
kristna de sista 450 år, utan med medelti-
dens och antikens kyrka i den enade och
enande förståelsen av den apostoliska
trosbekännelsen, Guds tio bud och Her -
rens bön.38 För att helt begripa Heidel -
berg katekesen måste vi leva på det sätt
som är förbundet med språkbruket. Det
innebär en ständig övning i att (åter) vän -
da eller (åter)upptaga det leverne som
fram kallade språkbruket. Det kan ta en
livstid att inkludera livsstilen med språk-
bruket, men det är väl värt eftersom
målet är att bli lik den uppståndne Kris -
tus. 

Ledmotivet tröst utgör också anknyt-
ningspunkt till dem som ännu inte omfat-
tat de goda nyheterna i Kristus. Ty tröst
hör till de stora existentiella spörsmålen
och är därför av ständig relevans för såväl
dem som omfattat evangeliets löfte som
för dem som ännu inte omfattat det.
Frågan ”Vad är din enda tröst i livet och
i döden?” måste vara en av de djupa frå-
gor som Sokrates i sitt försvarstal ansåg
att livet inte vore värt att leva utan att
ställa. Vi kan besvara den frågan med
”hälsa”, ”glädje”, ”familj”, ”status”,
”rike dom” och så vidare. Heidelberg -
kate kesen besvarar frågan med att vi,
med kropp och själ både i livet och i
döden, inte tillhör oss själva utan Jesus
Kristus, och utvecklar sedan det svaret
genom att identifiera människosläktets
problem, lösningen på problemet och
tacksägelsen för lösningen. På så vis utgör
ledmotivet anknytningspunkt till dem
som ännu inte omfattat de goda nyheter-
na om Kristus.
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Slutligen, om kyrkan reformerades på
1500-talet med sådana dokument som
Hei delbergkatekesen, så kan inte kyrkan
negligera dem idag. De reformatoriska
skrif terna måste då utgöra en kritisk ut -
gångspunkt i nutiden. Kyrkans enade
förståelse av de fyra pelarna visar att kyr-
kan här och nu är i stort behov av refor-
mation. Kyrkan verkar givetvis i enlighet
med dessa pelare idag, men mycken verk-
samhet svarar inte mot dem utan behöver
återföras till mer universella och autentis-

ka kyrkobruk. Liksom 1500-talets refor-
mation avsåg att återföra den enda, heli-
ga, katolska och apostoliska kyrkan till
det universella och autentiska i lära och
liv i sin tid på sina villkors vis, så behöver
vi sträva efter att göra detsamma i vår tid
på våra villkors vis. Den efter Guds ord
reformerade kyrkan behöver ständigt
reformeras i enlighet med traditionens
främsta bibeltolkare. I det avseendet är
katekesen ett nödvändigt uttryck för en
mänsklig gemenskap.39
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nisschriften der altprotestantischen Kirche Deutschlands (Kassel: Theodor Fischer, 1855, 1577). 
12. Philipp Melanchthon, Formula concordiae, red. Karl Gottlieb Bretschneider, bd. 3, Philippi Melanchthonis
opera quae supersunt omnia (Halle: Schwetschke, 1836, 1536), och Martin Bucer, Formula concordiae, red. S.E.
Buckwalter, T. Wilhelmi och R. Stupperich, bd. 6, Martini Buceri opera omnia: Deutsche Schriften. Series 1
(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus G. Mohn, 1988, 1536). Bl.a. har Yngve Brilioth påpekat att den nattvards-
uppfattning som kom till uttryck ibland hos Zwingli och Luther samt senare i Konkordieformeln lider av för-
enklade och polemiskt utformade formuleringar. Yngve Brilioth, Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv, 2 utg.
(Stockholm: SKDB, 1951) 220, jfr. 150, 153, 164.
13. Kyrkohistoriker menar att den långvariga diskussionen bland evangeliska teologer om nattvarden och om
hur reformationen av senmedeltida kyrkobruk skulle definieras går tillbaka på bl.a. spänningar i Luthers eget
tänkande om sin egen auktoritet och i meningsskiljaktigheter huruvida kyrkan skulle reformeras i enlighet med
Luthers tolkning av Skriften eller i enlighet med sammankomsten av en mångfald lärares tolkning av Skriften.
Jämför t.ex. citatet ovan från Den augsburgska bekännelsen om troheten mot hela kyrkans tolkning och Kon -
kordie formelns argumentation för trohet mot Luthers tolkning i Svenska kyrkans bekännelseskrifter 612-617,
med Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition: Reformation of Church and Dogma (1300-1700) (Chicago/
London: University of Chicago Press, 1984) 183-184, 186, Robert Kolb, “Dynamics of Party Conflict in the
Saxon Late Reformation: Gnesio-Lutherans vs. Philippists,” The Journal of Modern History 49, no. 3 (1977),
och Benedict, Christ's Churches Purely Reformed 15-18.
14. Philipp Melanchthon, “Responsio ad quaestionem de controversia Heidelbergensi,” i Opera quae supersunt
omnia, red. Karl Gottlieb Bretschneider (Halle: Schwetschke, 1842, 1559), IX.962. I parentesen alluderar
Melanchthon till en medeltida diskussion i vilken Berengar av Tours (ca. 1010-1088) företrädde den augustinska
uppfattningen att bröd och vin är tecken (signa) för den betecknade Kristus (res signata) och förnekade den s.k.
transubstantiationsläran enligt vilken elementen förvandlades till Kristi kropp och blod. I fortsättningen av bre-
vet vänder sig Melanchthon mot såväl transubstantiationsläran som den s.k. ubikvitetsläran enligt vilken Kristi
mänskliga natur är överallt närvarande (ubiquitas). Mot dessa listar han Origenes, Klemens av Alexandria,
Augustinus, Ambrosius, Prosperus, Dionysios, Tertullianus, Beda, Basilius den store, Gregorius av Nanzians
och Theodoretus (s. 963).
15. Förord i Niesel Bekenntnisschriften.
16. Enligt Quirinus Reuters förord till Ursinus samlade verk 1612 ingick hans katekeser i källorna: Quirinus
Reu ter, “Praefatio,” i D. Zachariae Ursini opera theologica, red. Quirinus Reuter (Heidelberg: Lancellot, 1612),
I.10-11; katekeserna ingår i detta band. Engelska översättningar av dessa utgör bihang till Bierma, An introduc-
tion to the Heidelberg Catechism. Andra betydelsefulla källor synes också bl.a. följande ha varit: Martin Luthers
katekeser (t.ex.) i Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Philipp Melanchthon, Examen
ordinandorum, red. Karl Gottlieb Bretschneider och Heinrich Ernst Bindseil, bd. 2, Philippi Melanchthonis
opera quae supersunt omnia (Halle: Schwetschke, 1835, 1554), Johann Brenz, Die Katechismen, red. Christoph
Weismann (Berlin: de Gruyter, 1990, 1535), ”Le Catéchisme de l'Eglise de Genève (1542)” i (t.ex.) Niesel, red.,
Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen, och Jan Laski, De Catechismus, oft Kinder leere, diemen te Lon den,
in de Duytsche ghemeynte, is ghebruyckende, övs. Jan Utenhove (London: Steven Myerdman, 1551). 
17. Lyle D. Bierma, “The Purpose and Authorship of the Heidelberg Catechism,” i An Introduction to the
Heidel berg Catechism: Sources, History, and Theology, red. Lyle D. Bierma, m.fl. (Grand Rapids: Baker Aca -
demic, 2005), 73. Ursinus är ”representant för den mellan Luther och Calvin förmedlande hållning, som kän-
netecknar den pfalziska kyrkan.” Bengt Hägglund, Teologins historia: En dogmhistorisk översikt, 5 utg. (Lund:
Liber, 1981) 244.
18. I 1600-talets Nederländerna uppstod en tradition att Ursinus och Helgeandskyrkans kyrkoherde Caspar
Olevianus (1536-1587) skulle ha författat katekesen. Denna tradition kan man fortfarande stöta på, men den
saknar stöd i de äldsta källorna såsom Fredrik IIIs olika förord och samtida brev samt Ursinus och Olevianus
böcker och brev. Kurfurstens förord är så långt vi vet den enda kvarvarande källan till den process i vilken kom-
mittén producerade Heidelbergkatekesen. 
19. Se vidare Herder Block, Karl IX som teolog och religiös personlighet: studier öfver utvecklingen af hans
åskådning (Lund: Gleerup, 1918). Redan Erik XIV tycks ha varit bekant med katekesen genom sin läkare Bengt
Olausson och lärare Dionysios Burraeus: Gösta Carleberg, “Reformert litteratur i Erik XIV:s och hans livläka-
res boksamlingar,” Kyrkohistorisk årskrift (1992): 136.
20. Antalet kommentarer och postillor synes oräkneligt, varför jag här blott skall ange några särskilt viktiga
verk. Oundgängliga är Ursinus, Corpus Doctrinae Christianae, Olevianus, Expositio symboli apostolici, och
Olevianus, Fester Grund. PDF-filer finns hos www.prdl.org. Följande engelska översättningar är tillgängliga:
Zacharias Ursinus, The Commentary on the Heidelberg Catechism, övs. G. W. Williard (Cincinnati: Elm Street
Printing Company, 1888, 1616), och Caspar Olevianus, A Firm Foundation: An Aid to Interpreting the Heidel -
berg Catechism, övs. Lyle D. Bierma, Texts and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought (Grand
Rapids, Mich.: Baker Academic Books, 1995). En av de främsta forskarna på området har just kommit ut med
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en handbok: Lyle D. Bierma, The Theology of the Heidelberg Catechism: A Reformation Synthesis (Louisville:
Westminster John Knox Press, 2013) innehållande tematiserade utläggningar och en god litteraturförteckning.
Ett blivande standardverk är likaså Huigen, Fesko och Siller, red., Handboek Heidelbergse Catechismus, vilket
också utkommer på tyska och sannolikt engelska. Korta och koncisa kommentarer finns i Otto Weber, Der
Heidelberger Katechismus, 3 utg. (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1986). J.G. van der Velden, red., Kennen
en vertrouwen: over de Heidelbergse catechismus (Zoetermeer: Boekencentrum, 1993) innehåller klara tematise-
ringar, utläggningar och anvisningar samt en välvald litteraturförteckning. Andra nämnvärda utläggningar
utgör Eberhard Busch, Der Freiheit zugetan: Christlicher Glaube heute – im Gespräch mit dem Heidelberger
Katechismus (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1998), Kevin DeYoung, The Good News We Almost Forgot:
Rediscovering the Gospel in a 16th Century Catechism (Chicago: Moody, 2010), och Georg Plasger, Glauben
heute mit dem Heidelberger Katechismus (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012). En mycket omfattande
kommentar finns i Fred H. Klooster, Our Only Comfort: A Comprehensive Commentary on the Heidelberg
Catechism, 2 bd. (Grand Rapids, Mich.: Faith Alive, 2001). Värdefullt men lite äldre material finns i Lothar
Coenen, Handbuch zum Heidelberger Katechismus (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1963), Walter
Hollweg, Neue Untersuchungen zur Geschichte und Lehre des Heidelberger Katechismus (Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener Verlag, 1961), Walter Hollweg, Neue Untersuchungen zur Geschichte und Lehre des Heidelberger
Katechismus: Zweite Folge, red. Gerhard Nordholt och Walter Herrenbrück (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener
Verlag, 1968), Karl Barth, Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus (Zollikon-Zürich:
Evangelischer Verlag, 1948), och Karl Barth, Einführung in den Heidelberger Katechismus (Zürich: EVZ-Verlag,
1960). Mycket material finns på hemsidorna http://www.heidelberger-katechismus.net och http://www.heidel-
berg-catechism.com.
21. Ursinus, Corpus Doctrinae Christianae 17.
22. Jfr. SAOBs citat från Olaus Petri 1526: ”All losta frögd, och tröst, som menniskian haffwer wtaff noghot
thet scapat är.” I Augsburgska bekännelsen finns spridda hänvisningar till tröst (t.ex. art. III, XII, XX, XXIV,
XXV, XXVI). Formuleringar i HK 1 liknar Luthers förklaring av andra trosartikeln i sin lilla katekes – bortsett
från att han inte använder ”tröst”. För tröstens skull ansluter sig katekesen till Den augsburgska bekännelsens
kritik av kyrkliga missbruk (jfr i synnerhet HK 30, 62-64, 72, 78, 80, 94, 97-98 och CA XXII-XXVIII).
23. Ursinus, Corpus Doctrinae Christianae 18. 
24. För en jämförelse med en mängd samtida texter, se t.ex. Bierma, Theology of the Heidelberg Catechism 21-28.
25. Anselm, Cur Deus homo, red. F. S. Schmitt, bd. 2, Anselmi opera omnia (Edinburgh: Thomas Nelson, 1946-
61, 1098). En god studie med en lista över begreppsliga paralleller finns i Derk Visser, “St Anselm's Cur Deus
homo and the Heidelberg catechism (1563),” i Anselm studies: Proceedings of the Fifth International Saint
Anselm Conference, red. Joseph C. Schnaubelt, m.fl. (White Plains, NY: Kraus International, 1988), bd. 2 s.
607-634.
26. Ansträngningar har länge gjorts för att återerövra det fornkyrkliga språkbruket i trosbekännelsen (gr.
”katho liké” lat. ”catholica”) och ersätta det nuvarande svenska språkbruket (jfr. t.ex. Anders Ekenberg, Låt oss
be och bekänna: ekumenisk översättning av trosbekännelserna och Herrens bön med kommentar (Örebro: Libris,
1996) 50-51, 31). I översättningen av Heidelbergkatekesen har därför Bengt Hägglund förordat att använda
”hellre ’katolska’” än ”universella” (privat korrespondens). Detta svarar mot Zacharias Ursinus och Caspar
Olevianus latinska översättningar och förklaringar av tredje trosartikeln (Ursinus, Corpus Doctrinae Christianae
118, 306-308, Olevianus, Expositio symboli apostolici 13, 179), medan ”allgemein” eller ”allmän” idag är ”för
vagt och intetsägande” (jfr. Olevianus, Fester Grund 15, 160, med Ekenberg, Låt oss be och bekänna 51, och
J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds (London: Longmans, 1972) 384-386). ”Att ordet ’katolska’ förbindes med
den romerska kyrkan är en senare företeelse. Redan i den tidiga fornkyrkan angavs katolicitet som ett utmär-
kande kännetecken för den kristna kyrkan eller den kristna tron. Det avgörande var inte den faktiska geogra-
fiska utbredningen utan universaliteten i apostlarnas budskap. [---] Att kalla ett enskilt samfund ’katolskt’ stämmer
inte med” det fornkyrkliga vittnesbördet. Bengt Hägglund, Trons mönster: en handledning i dogmatik, 3 utg.
(Lund: Arcus förlag, 1997) 90, 91. Kyrkohistorikern Philip Schaff ansåg att Luthers översättning ”allgemein”
i trosbekännelsen ”ovist lämnade romanisterna att monopolisera på namnet ’katolik’.” Schaff, Creeds  bd. II s.
59 n. 2.
27. Till Apostolicums historia, se t.ex. Ekenberg, Låt oss be och bekänna 11-54, 163-164, och Kelly, Early Chris -
tian Creeds särskilt s. 368-434. 
28. Heidelbergkatekesens tolkning av Kristi nedstigande (HK 44) är välbelagd från Rufinus till Luther. Kelly
summerar att ”vid tiden då nedstigandet började framträda i trosbekännelser,” under andra halvan av 300-
talet, ”blev läran tolkad symboliskt för hans seger över Satan och döden, och följaktligen hela mänsklighetens
frälsning.” Han tillägger: ”Det är ju möjligt att Herrens erfarenheter utarbetades i detalj för att understryka
hans verkliga död […] hans delaktighet i den mänskliga erfarenhetens fullhet.” Kelly, Early Christian Creeds
383. Luther tolkade också nedstigandet till dödsriket såsom erfarandet av dödsångest: Paul Althaus, “'Nieder -
gefahren zur Hölle',” Zeitschrift für Systematische Theologie 19 (1942): 371-373. Jämför Konkordieformeln:
“Det är känt att trosartikeln om Kristi nedstigande till dödsriket inte utläggs helt på samma sätt – inte bara av
vissa senare utan även av äldre renläriga kyrkolärare.” Det vill säga, inte alla tolkar nedstigandet rumsligt
såsom ”doktor Luther i sin på slottet i Torgau år 33 hållna predikan […] att hela personen, Gud och människa,
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efter begravningen nedstigit till dödsriket’. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 1049-
1052, Lindroth, red., Svenska kyrkans bekännelseskrifter 651. 
I utläggningen av uppstigandet (HK 47-48) följer Heidelbergkatekesen exempelvis kyrkofadern Augustinus:

”Ty enligt sitt majestät, sin försyn och sin outsägliga och osynliga nåd uppfyller han vad han sade: ’Se, jag är
med er intill tidens slut.’ [Matt. 20:20] Men enligt köttet som Ordet upptog […] ’skall jag inte alltid vara med
er.’ [Matt 26:11] Varför? Därför att […] han uppsteg till himlen och är inte här [Apg. 1:3, 9-10]. Ty han har
undandragit sig till majestätets närvaro. Med andra ord, vi har alltid Kristus enligt majestätets närvaro, men
enligt köttets närvaro sades det riktigt till lärjungarna: ’Ni skall inte alltid ha mig.’ Ty kyrkan hade honom
enligt köttets närvaro några få dagar; hon behåller [honom] på trons sätt [modo fide], men ser [honom] inte
med ögonen.” In evangelium Johannis tractatus CXXIV, red. J.P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series
latina (Paris: Garnier, 1844-1891, 416) 1763.  
29. Bierma, Theology of the Heidelberg Catechism, 83, med en detaljerad redogörelse 71-89 för hur Heidelberg -
katekesens formuleringar förlikar och förenar evangelisk-katolska meningar.
30. Katekesen använder givetvis inte ”själ” som vårt senare cartesianska språkbruk av ”medvetande” utan för
människans förmåga att föra ett förståndigt eller förnuftigt liv, vilket vi sentida läsare bäst kan beskriva såsom
ett liv som kan uttrycka sig med konventionella tecken eller språkligt. (Jfr. t.ex. artiklarna ”anima”, ”intellec-
tus” och ”signum” i Rudolphus Goclenius, Lexicon philosophicum (Frankfurt: Mathias Becker, 1613).) Den
mänskliga själen förmår t.ex. att låta vatten, bröd och vin beteckna ”syndernas förlåtelse, evigt liv och nåd på
grund av Kristi enda offer fullbragt på korset.” (HK 66) Gudsavbilden är den besjälade kropp som kan känna,
älska, lova och prisa Gud sin skapare i evig salighet (HK 6; jfr. 45 och 57). Nåden renar och när därför den
besjälade kropp som orenats av dumhet, måttlöshet, vekhet och rofferi, men inte ett otillgängligt ”jag”. För ett
argument att modern teologi är genomsyrad av Descartes och hur Wittgenstein kan befria den från detta, se
Fergus Kerr, Theology after Wittgenstein, 2 utg. (London: SPCK, 1997). 
31. Heidelbergkatekesen följer även i det sistnämnda Den augsburgska bekännelsen. Heidelbergkatekesen häv-
dar inte att mässan är ”en förnekelse av Jesu Kristi enda offer och lidande” på Golgata i sig, utan att förnekel-
sen består i att synder inte kan förlåtas genom denna händelse ”med mindre än att Kristus ännu dagligen offras
av mässprästen”. Jämför Den augsburgska bekännelsens avvisande av ”åsikten […] att Kristus genom sitt lidan-
de gottgjorde för ursprungssynden [peccato originis] och instiftade mässan, i vilken ett offer [oblatio] förrättas
för dagliga felsteg – dödliga och veniala.” (1530 art. XXIV i t.ex. Svenska kyrkans bekännelseskrifter 71, och
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 93, samt 1540 art XXII i t.ex. Melanchthon,
Confessio Augustana). Heidelbergkatekesen har misstolkats som om den påstod att den romerska kyrkan skulle
förneka den historiska offerdöden (David Engelhard, m.fl., The Lord's Supper and the Roman Catholic Mass: A
Discussion on Question and Answer 80 of the Heidelberg Catechism (Grand Rapids: Christian Reformed Church
in North America, 2008) särskilt 10-13). Istället hävdar katekesen att den historiska offerdödens tillräcklighet
förnekas med tillägget av det fortsatta mässoffret. För katekesens anföringar, se Canon missae (omkring år 600)
i t.ex. Eugenio Moeller, Jean-Marie Clément och Bertrandus Coppieters ’t Wallant, Canon Missae: Orationes
6122-6739, Corpus Christianorum Series Latina (Turnhout: Brepols, 1997), och Decretum Gratiani (ca. 1140)
III.ii.42 i t.ex. Emil Ludwig Richter och A. Friedberg, Corpus juris canonici, 2 utg. (Graz: Akademische Druck-
und Verlagsanstalt, 1959, 1879-81) bd. I s.1328-1329. Ursinus citerar två mässtexter i Corpus Doctrinae
Christianae 452.
Ifråga om dopet lär Heidelbergkatekesen (HK 74) på samma sätt som Konkordieformeln att det är förbunds-

tecknet för ”barn till kristna och trogna föräldrar”, medan anabaptisterna ”strider mot Guds uttryckliga löfte-
sord. Ty det gäller endast för dem som håller hans förbund och inte föraktar det (1 Mos. 17:4-8, 19-21).”
Svenska kyrkans bekännelseskrifter 536, och Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 823.
32. Ursinus, Corpus Doctrinae Christianae 493, jfr. Thomas Aquinas, Summa theologica, 22 utg., 6 bd.
(Taurini/Romae: Marietti, 1940, 1266-73) p. 2-2 q. 106 särskilt art. 1-3. För distinktionen mellan förvärvad
och ingjuten dygd, se t.ex. Aquinas, Summa theologica p. 1-2 q. 62 art. 1-2, och Bartholomaeus Keckermann,
Systema ethicae (London: Norton, 1607) 4-8. Ursinus skiljer på detta sätt också mellan filosofins tröst och teolo -
gins tröst (Corpus Doctrinae Christianae 18-19), vilket torde betyda den tröst som följer av klokhetens dygd
respektive trons dygd eftersom det är dessa dygder som ”överlägger” om ändamål och medel för handlingar
(jfr. citatet ovan i not 23, vari Ursinus definierar ”tröst”). Notera också hur trons dygd ger upphov till dygderna
tålamod, tacksamhet och framtidshopp (HK 28). Se vidare om förhållandet mellan förvärvade och ingjutna
dygder i t.ex. Sebastian Rehnman, “Virtue and Grace”, Studies in Christian Ethics 25, nr. 4 (2012): 473-493.
33. Ursinus användning av ”del” i det här sammanhanget förtjänar en förklaring, eftersom påståendet annars
kan anses absurt. Den dygdetiska traditionen skiljer mellan integrala, subjektiva och potentiella delar hos en
dygd (pars integralis, subjectiva et potentialis virtutis; jfr. t.ex. Aquinas, Summa theologica p. 1-2 q. 54. art. 4
ad 2; p. 1-2 q. 57. art. 6 ad 4; p. 2-2 q. 48. art. 1 c; p. 2-2 q. q. 143. 1 c). Detta kan klargöras med en jämförelse
mellan äpplen och dygder. Liksom skal, fruktkött, fruktsaft, kärnor, osv. inte enskilda är ett äpple utan utgör
beståndsdelar av ett enda äpple, så utgör de integrala delarna av en dygd inte själva en dygd utan sammansatta
en dygd. T.ex. är rättfärdighetens två integrala delar att göra gott mot andra och undvika att skada andra.
Vidare, liksom äppelarterna Aroma, Cox orange och Ingrid Marie envar är fullständiga, så är varje subjektiv
del av en dygd en fullständig dygd och arter av sitt släktes dygd. T.ex. är statens fördelningsrättfärdighet mot
medborgare och individers utbytesrättfärdighet mot andra individer subjektiva delar av rättfärdighetens dygd.
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(Ordet ”subjektiv” används således inte här i motsats till ”objektiv” utan för ett underliggande subjekt.) slut-
ligen, liksom kärleksäpple (tomat) och jordäpple (potatis) är fullständiga ”frukter” men inte egentliga äppelar-
ter, så är de potentiella delarna av en dygd själva dygder men inte verkliga arter inom ett släkte. På så sätt är
sannfärdighet och rättfärdighet tacksamhetens potentiella delar. Ursinus menar således att tacksamhet, sannfär-
dighet och rättfärdighet envar är dygder men inte av ett och samma släkte, utan tacksamheten förverkligas i
förbindelse med sannfärdigheten och rättfärdigheten.
34. I indelningen av de tio budorden följer Heidelbergkatekesen kyrkans österländska del och flertalet kyrko-
fäder (utom Klemens av Alexandria och Augustinus), eftersom det är skillnad mellan det begreppsliga omfånget
hos vad som inte skall tillbes (2 Mos. 20:3) och hur det inte skall tillbes (2 Mos. 20:4), medan det är logiskt
ogiltigt att uppdela missriktat begär och missriktat begär (2 Mos. 20:17). Likaså delar Heidelbergkatekesen in
Herrens bön i sex böner (med t.ex. Tertullianus, Origenes, Chrysostomos och Cyprianus) istället för sju väd-
janden (Augustinus, kyrkans romerska och lutherska delar), eftersom katekesen synes tolka ”utan” (gr. ”alla”)
i Matt. 6:13 såsom en motsättande konjunktion som samordnar första och andra ledet så att själva vädjan följer
ogillandet. Även om dessa indelningar av lagen och bönen skiljer sig från varandra, är de av ringa betydelse
eftersom hermeneutiken är gemensam. 

En kommentar skall fogas till översättningen av den sjätte bönen. Det grekiska ordet ”peirasmos” i Matt.
6:13 används på ett vidare sätt än något motsvarande svenskt ord och vi tvingas därför efter sammanhanget
att välja mellan ”frestelse” eller ”prövning”. Den svenska översättningens ”prövning” från 1981 har inte vun-
nit vida erkännande. T.ex. kunde Gunnel Wallquist efter en genomgång av ett femtiotal språk och dialekter
samt drygt sextio engelska översättningar bara finna en enda liknande översättning (i en privat utgiven ameri-
kansk bibel från 1923). Hon kallade därför den svenska nyöversättningen för ”denna kolossala avvikelse från
en samlad kristen tradition.” Gunnel Wallquist, “Den rätt kan läsa sitt Fader vår han rädes varken fan eller
trollen,” Svenska Dagbladet, 15 06 2004, 64. För majoritetsuppfattningen ”frestelse”, se t.ex. Ulrich Luz, Das
Evangelium nach Matthäus 1-7 (Zürich/Neukirchen-Vluyn: Benziger/Neukirchener, 1985), samt W. D. Davies
och Dale C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Matthew:
Introduction and Commentary on Matthew 1-VII (Edinburgh: T. & T. Clark, 1988). För minoritetsuppfattningen
”prövning”, se John Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids,
Mich./Cambridge: Eerdmans/Paternoster Press, 2005). Kommittén för Heidelbergkatekesen använder tyskans
“Versuchung” och latinets “tentatio” (synonym med ”temptatio”), vilka betyder ”frestelse” och översättningen
ansluter sig således till majoritetsuppfattningen. Ursinus kommenterar att det finns två slag av frestelser (tenta-
tio): den ena är en prövning (exploratio) från Gud för vår tro, fromhet, omvändelse och lydnad, medan den
andra är en uppvigling (sollicitatio) från djävulen, världen och köttet till synd (Corpus Doctrinae Christianae
687). “Detta är alltså meningen: ’Utsätt oss inte för frestelse’, d.v.s. fresta oss inte över vad vi kan bära och låt
inte heller djävulen fresta så att vi antingen syndar eller avfaller helt.” Corpus Doctrinae Christianae 688. 
35. Jfr. “kyrkokristendom är icke något mer än kristendom […] ty utan kyrka ges ingen kristendom. Kyrkan
är en väsentlig del av evangeliet självt. [---] En Kristusgemenskap utan kyrkan är en chimär, ty varhelst den
Heliga skrift är, är ett stycke av kyrkans liv, något av den dynamiska kraft, som verkar i och genom kyrkan.
Kyrkan är nödvändig som förvaltare av nådens medel, av ord och sakrament.” Yngve Brilioth, Kyrko kristen -
dom (Stockholm: SKDB, 1935) 88, 90. 
36. ”Ett viktigt steg i varje gren av vetenskaplig forskning är att ställa de rätta frågorna. […] Nu ämnar kate-
kesen att just göra detta och den är därför en ovärderlig metod för att undervisa de yngre, eftersom den inte
bara övar dem i att ställa rätt frågor utan övar dem i att låta sig själva ifrågasättas av sanningen. De får således
frågor lagda i munnen som de inte kunde tänka ut själva och som därför ifrågasätter deras egna förutfattade
meningar. Med andra ord är det ett tillfälle då sanningen verkligen bibringas.” Thomas F. Torrance, “Intro -
duction,” i The School of Faith: The Catechisms of the Reformed Church, red. Thomas F. Torrance (London:
James Clarke & Co., 1959), xv-xvi.
37. Kyrkornas världsråd skriver i det s.k. Lima-dokumentet, att dopet ”kräver en likartad och ansvarig hållning
till den kristna fostran. En återupptäckt av att en kristen fostran är något som ständigt måste pågå och förnyas
kan underlätta ett ömsesidigt erkännande av skiftande initiationspraxis.” De som praktiserar barndop ”måste
vara på sin vakt mot att praktisera ett till synes urskillningslöst dop och ta sitt ansvar för de döpta barnens fost-
ran till moget engagemang för Kristus på större allvar.” Dop, nattvard, ämbete: den officiella texten från Faith
and Order med kommissionens egna kommentarer, övs. Lars Thunberg (Bromma: Sveriges kristna råd, 2014,
1982) 20, 22.
Ett ställe att börja överväga katekisering skulle kunna vara J. I. Packer och Gary A. Parrett, Grounded in the
Gospel: Building Believers the Old-Fashioned Way (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 2010), vilka beskriver
den såsom "the intentional passing on of the Faith, not merely for cognitive apprehension, but for the holistic
transformation of individual believers and for the maturing of those believers together as the body of Christ." s. 42.
38. Exempel på andaktsmaterial baserat på Heidelbergkatekesen är James C. Schaap, Every Bit of Who I Am:
Devotions for Teens (Grand Rapids, MI: Revell, 2001), och Starr Meade, Comforting Hearts, Teaching Minds:
Family Devotions Based on the Heidelberg Catechism (Phillipsburg: P&R, 2013). För tonårsgruppen är Jane
Vogel och Mary Sytsma, Questions Worth Asking: A Study of the Heidelberg Catechism (Grand Rapids: Faith
Alive, 2008) användbart. Materialet är indelat i femtiotvå träffar med olika böcker och arbetsmaterial för ledare
och deltagare.
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SUMMARY: It is now more than 450 years since the completion of the Heidelberg Cate -
chism and it is still used by millions of Christians across the world. The first part of this article
analysies the central parts, themes and terms of the Heidelberg Cathecism historically and
theologically. The second part answers a generic (post)modern objection that the document
has no practical purpose. 
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Inledning
Huvudförfattaren till The Grand Design,
Stephen Hawking, betraktas som en av de
mest framstående och inflytelserika fysi-
kerna under nittonhundratalets andra
hälft och har tagit emot många utmärkel-
ser för sina prestationer inom fysiken.
Under trettio års tid innehade han Lukas -
profes suren i matematik vid Cambridge
University, samma position som Sir Isaac
Newton en gång satt på. Andreförfatta -
ren, Leonard Mlodinow, är fysiker vid
Caltech University. I fortsättningen refe-
reras endast till Hawking som författare
av boken men ingen nedvärdering av
Mlodinows insats är avsedd.

Hawkings genombrott i de populärve-
tenskapliga kretsarna torde ha kommit
1988 då han publicerade boken A Brief
His tory of Time (på svenska Kosmos – en
kort historik) som sålde över tio miljoner
exemplar. De välkända slutorden lyder:
”Om vi upptäcker en fullständig teori bör
den så småningom bli begriplig i stora
drag för alla, inte bara ett fåtal forskare.
Då kommer alla, filosofer, fysiker och ge -
mene man, att kunna ta del i diskussionen
om frågan varför vi och universum existe-
rar. Om vi finner svaret på det skulle det
vara det mänskliga förnuftets slutliga tri-
umf för vi skulle då veta vad som rör sig

i huvudet på Gud.” Idag, ett par decenni-
er senare, verkar det som att Hawking har
övergett tanken på Guds existens och
Haw kings perspektiv på en slutgiltig teori
för allting verkar ha ändrat karaktär täm-
ligen drastiskt. I The Grand Design pre-
senterar Hawking sina skäl för allt detta.
I detta görande interagerar han, om än
implicit, med några av de klassiska guds -
argumenten: det kosmologiska kalam-
argumentet, Leibniz kosmologiska guds -
argument och det teleologiska gudsargu-
mentet. Samtidigt som han avfärdar dessa
ställer han själv de stora frågorna om vår
uppkomst, mening och existens och för-
söker besvara dessa med den moderna
fysi kens hjälp.

Hawkings inlägg i debatten med The
Grand Design har mötts av blandade
reak tioner. Bland de som är positiva finns
t.ex. evolutionsbiologen Richard Daw kins
och den teoretiska fysikern Sean Carroll.
Dawkins skriver: ”Darwinismen sparka-
de Gud ut ur biologin medan fysiken fort-
farande var osäker. Hawking levererar nu
dödsstöten.”1 Carroll uttrycker sina posi-
tiva reaktioner till boken: ”Den viktiga
läxan från The Grand Design är inte så
mycket de specifika teorierna som före-
språkas utan uppfattningen att vetenska-
pen idag kan svara på de grundläggande
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’Varför-frågorna’ som är en del av den
mänskliga nyfikenheten.”2 Bland de som
är skeptiska till Hawkings framställning
finns den matematiska fysikern Roger
Penrose och matematikern och vetenskaps -
filosofen John Lennox. Penrose skri ver i
en recension av boken att ”till skillnad
från kvantmekaniken så är M-teorin i to -
tal avsaknad av empiriskt stöd”.3 Lennox
har skrivit en särskild bok där han kriti-
serar The Grand Design.4

Analys och kritik
The Grand Design är till stor del en popu-
lärvetenskaplig framställning av den mo -
derna fysikens frontlinjer. Hawking för-
klarar bl.a. M-teori, strängteori och idén
om en ”teori för allting”.5 Det är således
ett mycket fascinerande och exotiskt
mate rial som författaren lägger fram. I
mötet med den moderna fysiken tar även
författaren oss ut på en parallell upp-
täcktsfärd som rör de stora frågorna, frå-
gorna kring den yttersta verkligheten.
”När och hur började universum? Varför
finns vi här? Är vårt universums uppen-
bara design bevis för en god skapare som
satt allting i rörelse?”6

I samband med dessa frågor finns
några relaterade argument för Guds exi-
stens. Två av dessa är det kosmologiska
argumentet och det teleologiska argu-
mentet. Det kosmologiska argumentet
lägger fram skäl att tro på Guds existens
utifrån universums begynnelse. Det teleo-
logiska argumentet pekar på universums
finjustering för att tillåta liv och att den
bästa förklaringen till denna är en intelli-
gent Skapare till skillnad från slump eller
nödvändighet. Även om Hawking inte
näm ner dessa argument vid sina namn så
är det tydligt att det är just dessa klassiska
gudsargument som han interagerar med.
De alternativa förklaringar som Hawking
presenterar bygger genomgående på teo-

rier från den moderna fysiken och han
menar således att svaren på dessa stora
frågor står att finna i vetenskapen snarare
än i filosofin och religionen.7 Detta gör
han också klart för läsaren då han redan
på första sidan förklarar filosofin för
död.8

A. Är filosofin död?
Hur är det då med filosofins roll i sökan-
det efter kunskap? Är filosofin död? För
det första visar Hawking själv att det är
praktiskt taget omöjligt att bygga en
världs bild utan att involvera filosofi på
ett eller annat sätt. Detta blir särskilt tyd-
ligt när vi betraktar en av bokens huvud-
frågor, som ställs redan på första sidan,
nämligen ”Vad är verklighetens natur?”.
Denna fråga är ju per definition av filoso-
fisk karaktär, ty filosofin resonerar kring
verkligheten själv och dess natur. Några
andra tydliga exempel är när Hawking
förespråkar modellberoende realism som
ett sätt att betrakta fysikaliska teorier på
eller när han förklarar hur den vetenskap-
liga determinismen utesluter mirakler och
själv antar denna filosofiska position.9 Ett
sista exempel är när han resonerar kring
den yttersta verkligheten. Han skriver till
exempel: ”Hur vet vi att vi inte bara är
figurer i en datorgenerad såpopera? Om
vi levde i en syntetisk låtsasvärld så skulle
händelser inte med nödvändighet vara
logiskt sammanhängande eller följa några
lagar.”10 Är detta inte filosofi så säg.

Vilken roll spelar då filosofin i förhål-
lande till de vetenskapliga disciplinerna?
Filosofin kan först och främst ses som en
”andra ordningens disciplin”, dvs. det
rationella studiet av andra discipliner och
av verkligheten själv.11 Det finns givetvis
undantag från denna skissartade defini-
tion av filosofi och dess förhållande till
veten skapen (se t.ex. nedanstående stycke).
Icke desto mindre pekar denna enkla defi-
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nition i riktning mot att filosofin i många
fall spelar en naturlig roll i förhållande till
de vetenskapliga disciplinerna och att det
därför är onaturligt att separera filosofin
från t.ex. fysiken.

Notera också att det inte alltid är klart
huruvida en viss fråga bör besvaras med
filosofins eller fysikens hjälp. Historiskt
sett finns det sådana exempel.12 Med bak-
grund av detta verkar det tämligen krys-
tat att betrakta filosofin som död samti-
digt som fysiken skulle vara levande.

Vidare, om Hawkings påstående att
”filosofin är död” är avsett att tolkas
bokstavligt så bör det åtminstone13 bety-
da att det med filosofins hjälp inte är möj-
ligt att uppnå kunskap. Men detta påstå-
ende är uppenbarligen, i sig, ett filosofiskt
påstående, som Hawking dessutom me -
nar sig ha kunskap om. Eftersom detta är
ett filosofisk påstående och han menar sig
ha kunskap om det så blir den naturliga
följdfrågan hur han har fått kunskap om
detta påstående. Det kan åtminstone inte
vara med filosofins hjälp eftersom påstå-
endet själv utesluter det alternativet.
Hawking klargör dock inte denna fråga i
boken.

Uttalandet skulle dock kunna förstås i
ljuset av det faktum att filosofin har
genomgått en förändring under de senas-
te hundra åren vad gäller dess avgräns-
ning mot andra discipliner. Områden som
tidigare betraktats som hörande till filo-
sofin har kommit att bilda självständiga
discipliner, t.ex. matematiken, fysiken och
psykologin. Filosofin har följaktligen bli-
vit mer utkristalliserad och sofistikerad
även om den i viss mening också har bli-
vit mer avgränsad till sitt kunskapsområ-
de. Kanske har Hawking detta i åtanke
när han skriver att filosofin är död. Det
bör emellertid uppmärksammas att det
inte på något sätt är uppenbart att filoso-
fins död följer som en logisk konsekvens

av att filosofins kunskapsområde har
avgränsats. Kunskapsområdet är visserli-
gen avgränsat men för den skull inte obe-
fintligt, och det finns ingen anledning att
tro att det skulle bli det heller. Att en
disciplin avgränsas med tiden hör snarare
till den naturliga utvecklingen, även för
fysiken, Hawkings eget område.

Det finns alltså en stark spänning mel-
lan Hawkings uttalande om filosofins död
och hans eget frekventa filosoferande.
Kanske bör detta uttalande tolkas välvil-
ligt, som att han endast vill belysa filoso-
fins mer marginaliserade roll i dagens
kun skapsdebatt, eller kanske skall det
förstås som någon slags arbetshypotes för
det mänskliga kunskapssökandet. I så fall
hade det förvisso underlättat för läsaren
om han hade uttryckt sig på det sättet
istället. Men även i ljuset av denna välvil-
liga tolkning så återstår det en spänning,
om än något svagare, mellan filosofins på -
stådda död och Hawkings frekventa filo-
soferande. Hur han tänker sig att denna
spänning skall lösas upp är dessvärre
oklart i boken.

B. Modellberoende realism
Hur ser då Hawking på verkligheten i lju-
set av filosofins död? Han föreslår något
som han kallar modellberoende realism
(MBR). Modellberoende realism baseras
på idén att våra medvetanden skapar en
modell av verkligheten utifrån de sinnes-
intryck vi får. När en sådan modell verkar
förklara det vi förnimmer så tenderar vi
att hålla oss till denna modell. Det finns
dock alltid en möjlighet att olika modeller
kan förklara samma fenomen, dvs. att
flera modeller ger upphov till samma
observationsmässiga förutsägelser. Detta
faktum får den modellberoende realisten
att dra slutsatsen att om vi står inför en
situation där två modeller ger upphov till
samma observationsmässiga förutsägelser
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så kan inte den ena sägas vara mer verklig
än den andra. Det enda som kan sägas
om modellerna är huruvida de stämmer
överens med observationer eller ej. I det
fall båda modellerna stämmer överens
med observationer är vi fria att använda
den mest användbara modellen.14 Vi no -
te rar att det vid första anblick inte är
själv klart hur Hawkings tal om en
modells verklighet skall förstås: vad bety-
der det att en modell är verklig? Vid när-
mare an blick visar det sig dock att det
snarare handlar om modellens korrespon-
dens mot verkligheten. Ty påståendet att
det enda som kan sägas om en modell är
huruvida den stämmer överens med
observationer eller ej innefattar åtminsto-
ne påståendet att modellen inte kan sägas
korrespondera bättre eller sämre mot
verkligheten. Efter som Hawkings nota-
tion är aningen märklig överger vi före-
trädesvis detta tal om en modells verklig-
het och talar istället om modellens korre-
spondens mot verkligheten.

Hawking definierar MBR på följande
sätt: ”idén att en fysikalisk teori eller
världs bild är en modell (generellt sett av
matematisk natur) och en uppsättning
reg ler som kopplar samman elementen i
modellen med observationer”.  Detta kan
dock tyckas vara en märklig definition
eftersom den endast talar om vad en
”fysi kalisk teori eller världsbild” är för
nå got. MBR däremot förväntas vara ett
filosofiskt ställningstagande gällande
modellernas korrespondens mot verklig-
heten. Den som läser vidare i Hawkings
framställning upptäcker dock att den
verkliga poängen med MBR kommer till
uttryck i det som Hawking påstår senare,
nämligen att det är meningslöst att fråga
om en modell är mer eller mindre verklig,
endast om den stämmer överens med
observationer eller ej.16 Det är alltså
menings löst att fråga huruvida en modell

korresponderar bättre eller sämre mot
verkligheten; varje modell som stämmer
överens med observationer är en tillåten
modell. Hawking illustrerar detta med all
önskvärd tydlighet när han påstår att det
inte är möjligt att säga att big bang-teorin
är mer verklig än den kristna skapelse-
berättelsen, bara att big bang-teorin är en
mer användbar modell för universums
uppkomst. Med bakgrund av hans övriga
förnekande av Skapargudens existens fram -
står detta som ett synnerligen anmärk -
ningsvärt påstående.

Alla modeller som stämmer överens
med observationer är alltså tillåtna att
användas, men Hawking presenterar
också fyra kriterier för vad som är en god
modell.17 En modell är god om den:
(1) är elegant,

(2) innehåller få godtyckliga eller juster-
bara element,

(3) överensstämmer med och förklarar
alla existerande observationer och

(4) gör detaljerade förutsägelser av framti-
den som kan falsifiera eller motbevisa
teorin om de visar sig inte stämma.

Som påpekats ovan så är dock varje
modell som stämmer överens med obser-
vationer en tillåten modell även om det
skulle finnas skillnader av typerna (1), (2)
eller (4) dem emellan. Det innebär att om
två modeller, M1 och M2, båda stämmer
överens med observationer så är båda till-
låtna och M1 kan inte sägas korresponde-
ra bättre mot verkligheten än M2 trots att
M1 kanske är mer elegant. Skillnader mel-
lan olika modeller som inte är av det
observa tionsmässiga slaget, menar Haw -
king, har ingenting att göra med huruvida
den ena korresponderar bättre mot verk-
ligheten än den andra; icke-observations-
mässiga skillnader handlar bara om den
mänskliga förkärleken för den ena
modellen framför den andra.18 Detta är
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visserligen i sig ett filosofisk uttalande men
lägg märke till hur Hawking tvingas till
denna slutsats utifrån det faktum att han
tillåter filosofiska modeller samtidigt som
han påstår att filosofin är död. Ty hade
(filosofiska) modeller korresponderat
bättre eller sämre mot verkligheten hade
filosofin haft någonting viktigt att säga
angående verkligheten.

Notera begränsningen ”det enda” i på -
ståendet ovan, att det enda som kan sägas
om modeller är huruvida de stämmer
över ens med observationer eller ej. Den
absoluta betoningen på observationer in -
om MBR representerar alltså en ytterligt
pragmatisk syn på vetenskapen och ett
förnekande av att vetenskaplig kunskap,
som vi vanligtvis brukar förstå den, alls
finns. Stämmer det överens med observa-
tion eller ej, det är allt vi kan fråga oss.
MBR blir på detta sätt i grunden pragma-
tisk och ingenjörsaktig och tappar således
helt förmågan att förse oss med svar på
”de stora frågorna”, vilket var Hawkings
ambition. Är inte den grundläggande driv -
kraften i den teoretiska fysiken att förstå
hur universum verkligen fungerar, inte
bara att skapa en strikt bokföring av
över ensstämmelsen mellan modell och
observationer? Hawking påstår själv att
det är just förståelsen vi söker efter, men
hur kan verklig förståelse av universum
vara möjlig om det enda som kan sägas
om våra modeller om verkligheten är huru -
vida de stämmer överens med observatio-
ner eller ej?19

En naturlig följdfråga är om den
modellberoende realismens kunskapssyn
inte utgör en onödigt stark begränsning
av möjligheten till kunskap. Korrespon -
derar inte den ena modellen bättre mot
verk ligheten än den andra även om båda
stämmer överens med observationer?
MBR svarar nej på denna fråga. Vilka
goda skäl finns det då för att hålla den

modellberoende realismen för sann?
Huvudargumentet som Hawking för

fram till stöd för MBR är att alla begrepp
om verkligheten är teoriberoende.20 Han
talar om ett ”begrepp om verkligheten”
och illustrerar teoriberoendet med en in -
telligent guldfisk som, genom sin akva rie -
skål, betraktar en rät linje.21 En utomstå-
ende betraktare ser en rät linje medan
guldfisken, som ser den genom akvarie -
skålen, uppfattar linjen som böjd. Utifrån
sådana observationer kan guldfisken kon -
struera en bild av verkligheten utanför
akvariet som inbegriper en icke-euklidisk
geometri. Några andra illustrationer av
teoriberoendet förekommer också men
det är inte helt klart vad Hawking menar
med ”begrepp om verkligheten”. I kon-
texten ser vi dock att ”begrepp” används
i en ganska bred bemärkelse och berör
frågan om hur vår förståelse av, eller be -
grepp om, verkligheten ser ut. Vårt verk-
lighetsbegrepp har alltså att göra med på
vilket sätt vi uppfattar verkligheten och
hur våra perceptioner förstås.

Den intelligenta guldfisken utsätts så -
ledes inte bara för någon form av synmäs-
sig stimuli när den ser en böjd linje utan
får också en förståelsemässig uppfattning
av vad det är den ser. Givetvis är guldfis-
kens förståelse av perceptionen beroende
av vilka preexisterande uppfattningar den
har om världen. Om alla begrepp om
verk ligheten var av detta slag skulle vi
kunna säga att alla begrepp om verklighe-
ten var teoriberoende vilket Hawking
alltså menar. Det är dock oklart hur det,
från detta påstådda faktum, skulle följa
att modeller inte korresponderar bättre
eller sämre mot verkligheten. Den under-
liggande premissen i argumentet från teo-
riberoendet av våra verklighetsbegrepp till
att modeller inte korresponderar bättre
eller sämre mot verkligheten skulle dock
kunna vara att de teorier som verklighe-
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ten kan tolkas utifrån skulle vara likvär-
diga. Ty vore alla sådana teorier likvärdi-
ga så är det tänkbart att det hade varit
omöjligt att avgöra vilken modell som
kor responderar bäst mot verkligheten.
(Oli ka teorier skulle ju kunna tolka olika
modeller på olika sätt.) Låt oss undersöka
denna hypotetiska premiss.

För detta ändamål, låt oss betrakta vår
noetiska struktur. Den noetiska struktu-
ren är den fullständiga mängden av pro-
positionella övertygelser, de olika inbör-
des epistemologiska relationerna mellan
dessa och relationerna mellan personen
ifråga och dessa övertygelser.22 Om vi be -
traktar vår noetiska struktur så grundar
den sig på övertygelser som visserligen
inte kan härledas ur mer elementära (dvs.
icke-bevisbara) sådana men som framstår
som uppenbart sanna och rationella. Ett
sådant exempel är att världen inte skapa-
des för fem minuter sedan med inbyggda
minnen.23 Vissa filosofer, t.ex. Alvin Plan -
tinga, har argumenterat för att dessa s.k.
korrekt grundläggande övertygelser (PBB
från engelskans ”properly basic belief”)
har en priviligierad ställning framför alla
andra grundläggande övertygelser.24 Men
om vår noetiska struktur, på en så grund-
läggande nivå, innehåller övertygelser som
har en rationell särställning i förhållande
till dess alternativ så tycks det märkligt
att våra teorier, som innehåller en mängd
övertygelser och ligger ”högre upp” i den
noetiska strukturen, skulle vara likvärdi-
ga jämfört med dess alternativ. En teori
som, i grunden, bygger på PBBs torde
korrespondera bättre mot verkligheten än
en teori som inte bygger på sådana.25

Enligt denna filosofi finns det alltså en
föredragen uppsättning av övertygelser,
nämligen den som bygger på PBBs.26 I lju-
set av detta verkar det rimligt att tro att
olika modeller korresponderar bättre
eller sämre mot verkligheten trots att de

är teoriberoende, ty, liksom övertygelser-
na, är teorierna, som modellerna beror
på, inte likvärdiga.

Således verkar det inte som att Haw -
king har presenterat några goda skäl för
MBR. Inte bara det, det finns även skäl
som talar emot MBR. En första iaktt a -
gel se är att det finns en inre spänning i
den modell beroende realismen, mellan dess
absoluta betoning på observationer och
det faktum att den själv är ett filosofiskt
ställningstagande och således själv inte
sva rar mot någon observation. Den mo -
dellberoende realisten anser sig ha kun-
skap om att MBR är sann och anser såle-
des att det finns åtminstone en kunskap
om verkligheten som är sann utan att den
svarar mot någon observation, nämligen
MBR själv.

En annan frågeställning som dyker upp
gäller själva observationsprocessen och hur
olika observationer skall tolkas, ty tolk-
ningen av en observation är ytterst sällan
teorioberoende. Utförandet och tolkning-
en av en observation förutsätter nämligen
en preexisterande teoretisk ram inom vil-
ken en sådan observation kan utföras och
tolkas. Antag t.ex. att vi vill observera
lyft kraften som en viss sten utsätts för när
den sänks ned i vatten. För detta ändamål
fyller vi en graderad tillbringare med vat-
ten, sänker ned stenen och mäter sedan
ytans nivåökning. Tyngden av det undan-
trängda vattnet säger vi sedan är vattnets
lyftkraft på stenen. Lägg nu märke till två
uppenbara, men viktiga, iakttagelser. För
det första förutsätter själva experiment-
uppställningen att vi redan har en teori
eller åtminstone en uppfattning av en rad
olika saker som t.ex. Arkimedes princip
och stenens och vattnets korrespondens
till denna princip men också en uppfatt-
ning av begreppen volym och tyngd. Om
vi inte hade haft en sådan preexisterande
teori eller uppfattning av dessa fenomen
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hade det inte varit möjligt att förstå att
det med denna uppställning är möjligt att
mäta lyftkraften. För det andra så är det
omöjligt att tolka observationerna av ovan -
stående experimentuppställning utan en
preexisterande uppfattning av de nämnda
fenomenen; en person som ser att vatten-
nivån i tillbringaren stiger från 5 dl till 8
dl, men inte känner till Arkimedes prin-
cip, är oförmögen att säga vad lyftkraften
på stenen är.

De allra flesta observationer som kan
göras är av detta slag, nämligen teoribe-
roende.27 Som vi såg ovan är Hawking
mycket väl medveten om detta. Dock, om
en observation måste tolkas inom ramen
för en preexisterande teori eller modell,
som enligt MBR inte korresponderar
bätt re eller sämre till verkligheten än nå -
gon annan modell som stämmer överens
med observation, så riskerar tolkningen
av observationen bli problematisk. Detta
eftersom tolkningen av observationen
kan skilja sig beroende av vilken preexi -
sterande teori eller modell som används.
Dvs. själva observationerna, som ju är det
fasta fundamentet i den modellberoende
realismen, visar sig stå på ostadig mark.

Vi kan gå vidare med denna frågeställ-
ning genom att betrakta en observation,
O1, som används för att testa huruvida
modellen Mx stämmer överens med
obser  vationer eller ej. Antag dessutom att
det finns två tillåtna modeller28, M1 och
M2 säg, som båda kan användas som mo -
del ler för att tolka O1 med. Frågan är nu
om Mx stämmer överens med O1 eller ej.
Men vad händer om svaret på den frågan
är ja om vi tolkar O1 inom ramen för M1

och nej om vi tolkar O1 inom ramen för
M2? I en sådan situation hade nog de fles-
ta vetenskapsmän och filosofer jämfört
modellerna M1 och M2 på ett filosofiskt
plan och därmed använt kriterium som
exempelvis förklaringsvärde, förklarings-

omfång, graden av ad hoc etc. och sedan
föredragit någon av modellerna framför
den andra utifrån dessa kriterier. Om inte
heller något filosofiskt kriterium hade
avgjort åt det ena eller det andra hållet
hade nog ändå tron kvarstått att den ena
modellen korresponderar bättre mot
verkligheten än den andra även om det i
dagsläget inte var möjligt att avgöra vil-
ken. Den modellberoende realisten måste
dock vara öppen för möjligheten att båda
modellerna är tillåtna.29 I det fallet verkar
det som att det inte finns något sätt att
avgöra huruvida O1 stämmer överens med
Mx eller ej, vilket är problematiskt. På detta
sätt resulterar det stora tillåtna spektru-
met av modeller i den modellberoende
realismen i en slags relativism också när
det gäller observationerna så att det i vis -
sa fall inte är möjligt att avgöra huruvida
en observation bekräftar eller motsäger
en modell.

Ett exempel är på sin plats. Antag att
vi vill testa en modell, Mstar, för de tunga
stjärnornas utveckling och att modellen
innehåller uppfattningen att de tunga
stjärnornas medellivslängd är 11 miljoner
år. För att testa detta antagande riktar vi
teleskopet mot en specifik typ av galaxer
som befinner sig på ett fixt avstånd från
oss. Vi riktar sedan teleskopet mot sam -
ma typ av galaxer 11 miljoner ljusår när -
mre än föregående mängd galaxer. Antag
nu att vi observerar att antalet tunga
stjärnor har halverats i den senare grup-
pen galaxer jämfört med den första (och
att inga nya tunga stjärnor bildas i denna
galaxtyp). Låt oss kalla denna observa-
tion O. Stämmer O överens med Mstar

eller ej? Låt oss i syfte att besvara denna
fråga betrakta två modeller för univer-
sums utveckling, M1 och M2, som vi kan
använda för att tolka O med. Låt M1 vara
en modell som innehåller påståendet att
ljushastigheten har varit konstant under
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universums historia och låt M2 vara en
modell som innehåller påståendet att ljus-
hastigheten har varierat under universums
historia. Antag att M1 och M2 är ekviva-
lenta med avseende på observationsmäs-
sig överensstämmelse. Då är både M1 och
M2 tillåtna modeller för att tolka O med.
Vad blir då tolkningen? Om ljushastighe-
ten är konstant, som i M1, så innebär ett
rumsligt avstånd på 11 miljoner ljusår ett
tidsligt avstånd på 11 miljoner år och så -
le des drar vi slutsatsen, utifrån M1, att O
stämmer överens med Mstar. Om ljushas-
tigheten däremot varierar enligt M2 så
motsvaras ett rumsligt avstånd på 11 mil-
joner ljusår inte av ett tidsligt avstånd på
11 miljoner år och således drar vi slutsat-
sen, utifrån M2, att O inte stämmer över-
ens med Mstar. Här finns alltså en motsätt-
ning i tolkningen av en och samma obser-
vation, O, beroende på vilken modell som
används för att tolka observationen med.
Om analysen hade fortskridit enligt den
gängse vetenskapliga processen så hade
dock andra, filosofiska, faktorer kunnat
vägas in i bedömningen av huruvida M1

eller M2 bör användas. Exempelvis kan-
ske någon skulle försökt argumentera för
att M2 är ad hoc eftersom den kommit till
som modell endast för att erhålla ett ungt
universum men i övrigt inte tillför något
nytt till kosmologin.30 Med MBR som
utgångspunkt verkar dock frågan oavgör-
bar eftersom att ett så stort spektrum av
modeller tillåts, dvs. alla som stämmer
över ens med observationer.

Hawking är mycket väl medveten om
teoriberoendet hos modeller och observa-
tioner och han är också medveten om att
det finns situationer där två modeller
stämmer överens med den samlade mäng-
den observationer. Detta är ju en grund-
läggande insikt inom MBR, och till och
med en sporre för den. Men det riktigt
svåra problemet som belysts ovan, nämli-

gen hur olika preexisterande modeller på -
verkar tolkningen av observationer, tar
Haw king inte upp.

Eftersom att The Grand Design är en
populärvetenskaplig bok torde inte heller
Hawkings syfte ha varit att tillhandahålla
någon gedigen utläggning av de filosofiska
detaljerna kring den modellberoende rea-
lismen (i synnerhet eftersom Hawking inte
vill hålla på med filosofi överhuvudta-
get!), så det faktum att ovanstående frågor
lämnas obesvarade är inte förvånande.
Icke desto mindre tycks det som att MBR
står inför en rad problem som skulle be -
hö va granskas närmare.

C. Det kosmologiska argumentet
Näst på tur står Hawkings behandling av
det kosmologiska argumentet. Det kos-
mologiska argumentet är egentligen ett
sam manfattande begrepp för ett antal
argu ment för Guds existens som alla har
gemensamt att de handlar om universums
uppkomst och orsak. Det mest diskutera-
de argumentet idag torde vara kalam-
argumentet (synonymt med det kosmolo-
giska kalamargumentet), som berör uni-
versums uppkomst i tiden, och Leibniz
kosmologiska gudsargument, som berör
den yttersta förklaringen till universums
existens. Kalamargumentet kan ställas upp
på följande sätt:

Premiss 1:   Allt som börjar existera har en
orsak.

Premiss 2:    Universum började existera.

Slutsats: Universum har en orsak.31

Vanligen förekommer det också en analys
av vilka specifika egenskaper denna orsak
måste ha. William Lane Craig32 och
James Sinclair33 argumenterar t.ex. för att
denna orsak måste vara en ”icke-orsa-
kad, personlig Skapare av universum…
som sans creatio är utan begynnelse, oför-
änderlig, immateriell, icke-tidslig, icke-
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rumslig och enormt mäktig.” vilket,
enligt Thomas av Aquino, ”… är vad alla
menar med ’Gud’.”34 Några av dessa
egenskaper är det möjligt att resonera sig
till tämligen intuitivt. Att orsaken måste
vara oföränderlig, immateriell, icke-tids-
lig och icke-rumslig, inses mot bakgrund
av att både tid och rum började existera
samtidigt med universum och att orsaken
till universum således varken är beroende
av tid eller rum. Att orsaken är enormt
mäktig inses genom att betrakta det fak-
tum att universum blev till ur intet.

I The Grand Design interagerar Haw -
king med den andra premissen i det kalam -
kosmologiska gudsargumentet, att uni-
versum började existera. Hawking påpe-
kar att om kvantmekaniken kombineras
med den allmänna relativitetsteorin kan, i
mycket extrema situationer, rum och tid
bli likartade.35 Därför, menar han, kan tid,
effektivt sett, betraktas som en rumslig
dimension i det tidiga universum vilket
implicerar att det i det tidiga universum
praktiskt taget fanns fyra rumsdimensio-
ner istället de vanliga tre rumsdimensio-
nerna plus tidsdimensionen. Om detta är
sant så innebär det att vi, när vi blickar
bakåt på universums begynnelse, möts av
ett mycket märkligt faktum, nämligen att
tiden, som vi vanligen uppfattar den, inte
existerar.36 Denna fysikaliska situation kan
beskrivas som ett särskilt villkor för det
tidiga universum. Hawking kallar detta
villkor ”the no-boundary condition”,
”icke-rand-villkoret” (IRV) på svenska,
och syftar på villkoret att det tidiga uni-
versum inte skulle ha någon rumtidslig
rand.37

Hawkings modell tangerar den andra
premissen i kalamargumentet, att univer-
sum började existera, ty eftersom att
tiden blir mer och mer rumslik i det tidiga
universum så är det inte möjligt att säga
att universum började existera vid en spe-

cifik tidpunkt och det verkar undergräva
det faktum att universum började existe-
ra. Ur detta perspektiv är det, enligt
Hawking, möjligt att undvika universums
begynnelse.38 Men lägg märke till att den
andra premissen i kalamargumentet inte
är att universum började existera vid en
specifik tidpunkt. Premissen är endast att
universum började existera.39 Även om
IRV innebär att universum inte började
existera vid någon särskild tidpunkt så är
universum, enligt denna modell, inte evigt
bakåt i tiden. Det är dock ett påstående
som är förenligt med den andra premis-
sen i kalamargumentet, ty om universum
inte är evigt bakåt i tiden så började det
existera.

Notera även att Borde-Vilenkin-Guths
sats inom kosmologin gör gällande att
varje universum som i genomsnitt expan-
derar under sin historia inte har ett evigt
förflutet utan måste ha en rumtidslig gräns
i det förflutna.40 41 Detta är en mycket ge -
ne rell sats som gäller oavsett vilken fysi-
kalisk beskrivning som används för uni-
versums tidiga utveckling och utgör alltså
ett mycket gott skäl att tro att universum
har en begynnelse.42 Kalamargumentets
andra premiss står alltjämt fast.

En enkel version av Leibniz argument
kan ställas upp på följande sätt:

Premiss 1:     Allt som existerar har en 
förklaring till sin existens.

Premiss 2:     Om universum har en för-
klaring till sin existens, då 
är den förklaringen Gud.

Premiss 3:      Universum existerar.

Slutsats: Universum har en förkla-
ring till sin existens och 
denna förklaring är Gud. 

Genom att hänvisa till förklaringen till
universums existens (Gud) är alltså
Leibniz argument ett försök att besvara
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frågan varför det existerar någonting sna-
rare än ingenting. Argument nämner ing-
enting om att universum började existera
och visar alltså att även om universum är
evigt bakåt i tiden och således inte börja-
de existera så kvarstår frågan om förkla-
ringen till universums existens. Om uni-
versum inte existerar i kraft av naturnöd-
vändighet av dess egen existens så är det
rimligt att kräva en extern förklaring till
varför universum existerar.44

Som vi såg ovan menar Hawking att
hans modell undviker universums begyn-
nelse. Men inte bara det, Hawking påstår
också att det, i kraft av IRV, är möjligt att
tillämpa naturlagarna vid universums be -
gynnelse och att behovet av en Skapare av
universum därför försvinner.45 ”Hur då?”,
kan man fråga sig. Steget är mycket stort
från möjligheten att tala om naturlagar
vid universums begynnelse till att univer-
sum inte skulle behöva någon Skapare.
Slutsatsen verkar inte följa av premissen.

När det gäller frågan varför någonting
existerar snarare än ingenting skriver
Haw  king också om möjligheten att det
skulle existera en balans mellan positiv
ener gi och negativ gravitationsenergi i
uni versum (dvs. summan av all energi i
universum är noll). I fallet med en enskild
kropp såsom en stjärna eller ett svart hål
balanseras inte den negativa gravitations-
energin av den positiva energin som krop-
pen besitter (summan är positiv). Om en
sådan kropp skulle komma ur intet skulle
alltså energins bevarande brytas och där-
för, menar Hawking, kan inte något
sådant förekomma. Däremot skulle uni-
versum som helhet kunna besitta en så -
dan balans och därför inte bara kan utan
måste också universum skapa sig själv ur
intet, skriver Hawking. I något som ver-
kar vara bokens huvudpoäng sammanfat-
tar han sin syn på universums uppkomst
på följande sätt: ”Eftersom det finns en

gravitationslag så kan, och kommer ock -
så, universum att skapa sig själv ur ingen-
ting…”46

Låt oss analysera detta påstående lite
närmare. Faktum är dock att det alls är
svårt att förstå vad Hawking menar med
detta. Hur kan universum uppkomma ur
intet och på samma gång skapa sig själv?
Det verkar vara två motstridiga påståen-
den ty universum är inte ingenting. Vi står
alltså inför två motstridiga påståenden,
nämligen att universum skapade sig självt
och att universum skapades ur intet. Är
något av dessa alternativ rimliga i sig?
Nej, att påstå att universum skapade, dvs.
orsakade, sig självt vore att säga att det
existerade innan det existerade ty orsak
föregår alltid verkan, inte tvärtom.47

Detta påstående är alltså, i sig självt, en
motsägelse.

När det gäller det andra påståendet,
att universum har skapats ur intet, dvs.
utan orsak, så motiverar Hawking detta
med hjälp av idén om den energimässiga
balansen i universum som vi såg ovan.
Tanken att universums totala energi -
balans skulle vara noll är dock ytterst
spekulativ. Men än värre: även om påstå-
endet om en energimässig balans skulle
visa sig vara korrekt så verkar det vara
långt ifrån ett argument för hur någonting
(universum) skulle kunna uppkomma ur
ingenting. Strukturen på Hawkings argu-
ment är: Universum har en energimässig
balans, därför kan universum uppkomma
ur ingenting. Slutsatsen följer dock inte av
premissen. Visst, energiprincipen bryts i
så fall inte, men vad är energiprincipen
från första början utan ett universum att
tillämpas på? Hawking har således inte
alls adresserat den metafysiskt självklara
principen att någonting inte kan upp-
komma utan ur intet, utan orsak. I bästa
fall har han visat att en sådan händelse
inte bryter mot energiprincipen som gäl-
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ler i vårt universum, men det hjälper föga.
Att intet kommer ur intet är en princip

som först och främst grundar sig i meta-
fysisk intuition; det tycks som värre än
magi att påstå att saker och ting plötsligt
skulle bli till ur intet.48 Att göra univer-
sum till ett undantag från denna princip
är inte heller tillfredsställande eftersom
att intet inte har några egenskaper. Men
om det inte har några egenskaper så finns
det inte heller något skäl till varför endast
universum skulle kunna komma ur in -
tet.49 Slutligen verkar denna princip vara
stark förankrad i vår erfarenhet.50

Lägg också märke till följande: i styc-
ket som citerades ovan skriver Hawking
att ”Eftersom det finns en gravitationslag
så kan, och kommer också, universum att
skapa sig själv ur ingenting…” (min kur-
sivering). Hawking verkar mena att gra-
vitationslagens existens är ett tillräckligt
vill kor för att universum skall skapas, vil-
ket innebär att gravitationslagen, förkla-
ringsmässigt sett, föregår universums exi-
stens. Detta leder till slutsatsen att
Hawking betraktar gravitationslagen
som någonting i sig, någonting av univer-
sum oberoende, som äger en egen exi-
stens. En sådan syn på naturlagarna är
dock problematisk av flera skäl. För det
första är det svårt att ens förstå vad det
innebär att något sådant som en naturlag
skulle exi stera oberoende av den natur
som den beskriver. Även om det är möj-
ligt att problematisera begreppet existens
också för materiella ting så förstår vi
intuitivt vad det innebär att existera när
vi talar om materia. Vad det innebär att
säga att en naturlag existerar (när vi talar
om en faktisk existens, oberoende av
naturen) är dock inte lika självklart. Haw -
king tar dock inte upp denna problematik.

För det andra, om naturlagarna fak-
tiskt existerar så uppstår frågan om hur
den kausala kopplingen mellan naturla-

garna och tingen i naturen ser ut. Natur -
la garna, i sig själva, är uppenbarligen im -
materiella eftersom de existerar oberoen-
de av naturen, men då tycks de inte vara
något annat än abstrakta objekt.
Abstrak ta objekt står dock inte i kausala
förhållanden till någonting. Om naturla-
garna verkligen existerar i sig verkar det
dock märkligt om det inte skulle finnas
något kausalt förhållande mellan dessa
lagar och den natur som de beskriver.
Naturlagarna, om de är abstrakta objekt,
står dock inte i kausalt förhållande till
någonting och därmed inte heller till den
natur som den beskriver.51

Slutligen, en av premisserna i Leibniz
kosmologiska gudsargument är att allt
som existerar har en förklaring till sin exi -
s tens. Om gravitationslagen existerar är
det således legitimt att fråga efter förkla-
ringen till dess existens. Att gravitations-
lagen skulle existera i kraft av sin egen
naturnödvändighet är inget rimligt alter-
nativ, ty negationen av en viss naturlag är
inte logiskt motsägelsefull. Men inte bara
det, det är fullt möjligt att föreställa sig
att t.ex. gravitationslagen skulle fungerat
på ett annat sätt. M-teorin ger ett ut -
märkt exempel på att naturlagarna hade
kunnat vara annorlunda. Men om förkla-
ringen till gravitationslagens existens inte
ligger i dess naturnödvändighet så måste
förklaringen av dess existens vara i form
av någon yttre orsak.52 Dock, om gravita-
tionslagens existens står att finna i någon
yttre orsak så är gravitationslagens exi -
stens inget svar på frågan varför det exi -
sterar någonting snarare än ingenting.
Hawking har endast skjutit problemet
tillbaka ett steg.

Det gängse sättet att se på naturlagar-
na torde däremot inte vara som något i
sig existerande, oberoende av naturen,
utan som en viss typ av regelbundenhet53

som finns i naturen (universum) och som
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ofta formuleras i matematiska termer.54

I stycket som verkar innehålla en av
bo kens huvudpoänger55 lyckas således
Haw king att, i en enda mening, hävda två
ömsesidigt motsägelsefulla påståenden,
var av det ena i sig självt är motsägelsefullt
(att det skapar sig självt) och det andra är
metafysiskt absurt (att det skapas ur in -
tet). Dessutom förekommer en högst pro-
blematisk syn på vad en naturlag är.
Detta är dessutom ingen parantes i bo -
ken, utan en klimax som sammanfattar
hans syn på universums uppkomst.

D. Det teleologiska argumentet
Slutligen har vi kommit till Hawkings re -
spons på det teleologiska argumentet. Det
teleologiska argumentet kan formuleras
på följande sätt:

Premiss 1:    Universums finjustering     
beror antingen på fysikalisk 
nödvändighet, slump eller 
design.

Premiss 2:     Den beror varken på fysi-
kalisk nödvändighet eller 
på slump.

Slutsats: Alltså beror den på design.56

Hawkings huvudidé i respons till det teleo -
 logiska argumentet är den s.k. multiver-
sumhypotesen, dvs. tanken att det finns
ett mycket stort antal universum utöver
vårt eget.

Låt oss se hur han kommer fram till
denna hypotes. Kvantmekaniken är en
fysikalisk teori som framförallt beskriver
naturen på de allra minsta längdskalorna,
dvs. på atomär och subatomär nivå. En
besynnerlig egenskap som har förbryllat
fysikerna och filosoferna i nästan ett sekel
är att det i kvantmekaniken finns en slags
slumpmässighet på subatomär nivå. Det
råder olika uppfattningar om hur denna
slumpmässighet skall förstås men det vik-
tiga i detta sammanhang är att, givet full-

ständig kunskap om randvillkoren57 för
ett fysikaliskt system, så kan flera olika
slut tillstånd vara möjliga. Kvantmeka ni -
ken förutsäger alltså inte något definitivt
sluttillstånd för ett fysikaliskt system trots
fullständig fysikalisk information om
rand villkoren.

I kvantmekaniken finns en särskild me -
tod, bland flera andra58, för att beräkna
des sa sannolikheter, nämligen Feynman -
summe  ring av s.k. alternativa historier.
Den na metod föreslogs av fysikern Rich -
ard Feynman i slutet av 1940-talet.
Sanno likheten för ett visst utfall fås med
denna metod genom att summera alla
alternativa ”vägar” till detta utfall enligt
vissa giv na regler. Denna summa kallas
Feynman summan och är ett mått på san-
nolikheten för detta utfall. Det finns dock
andra metoder att beräkna dessa sanno-
likheter på inom kvantmekaniken som
ger exakt samma resultat.59 Feynmans
metod är dock beräkningstekniskt enkla-
re att an vända i vissa situationer.60

I de allra flesta tolkningarna av kvant-
mekaniken är det inte möjligt att säga att
en partikel följer en väldefinierad utveck-
ling i klassisk mening från ett tillstånd till
ett annat. Hawking menar att det därför
inte är möjligt att tala om att universum
har någon definitiv historia.61 Hawking
me nar att Feynmans metod skall tilläm-
pas på universum som helhet, och vi
beräknar sannolikheten för att universum
skulle befinna sig i det tillstånd som vi
observerar att det befinner sig i idag
genom att summera alla alternativa histo-
rier som uppfyller IRV med det tillstånd
vi observerar universum i idag. Istället för
att betrakta den kosmologiska historien
som en definitiv kronologisk historia av
händelser så menar Hawking att univer-
sum skall ses i ett ”uppifrån och ned-per-
spektiv”. Med detta menar han att uni-
versum, i linje med vad som sagts ovan,
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inte kan anses ha någon definitiv historia.
Hawking stannar dock inte vid påstå-

endet att universum inte har någon defi-
nitiv historia, han gör även en metafysisk
tolkning av Feynmans metod.62 Han på -
står nämligen att vi inte bara skall betrak-
ta Feynmansumman över alla alternativa
historier som en metod (modell) att beräk-
na kvantmekaniska sannolikheter på.
Han menar dessutom att varje alternativ
historia som kommer in i summan repre-
senterar ett faktiskt existerande univer-
sum, den s.k. flervärldstolkningen av kvant -
mekaniken.63 När ett fysikaliskt system
står inför en möjlighet att anta ett antal
olika tillstånd så ”skapas” alltså, enligt
detta sätt att se på saken, ett universum
för varje möjligt tillstånd. I linje med
detta påstående menar Hawking att uni-
versum började på varje möjligt sätt, möj-
ligt i bemärkelsen: ”i enlighet med IRV
och fysikens lagar”, och att det för varje
fysikalisk möjlighet finns ett faktiskt exi-
sterande universum.

I boken förespråkar Hawking också
den s.k. M-teorin, vilken är en kandidat
till en slutgiltig fysikalisk teori för univer-
sum. Det är dock inte frågan om en en -
hetlig, förenad, teori för allting som Haw -
king uttryckte sitt hopp om i A Brief
History of Time.64 M-teori är egentligen
ett samlingsnamn för ett antal fysikaliska
teorier som är överlappande och förmo-
dat överensstämmande med varandra i de
överlappande områdena. M-teori är såle-
des mer av ett lapptäcke av enskilda teo-
rier än en teori som fundamentalt förenar
alla aspekter av den fysikaliska verklighe-
ten, vilket har varit den gängse förhopp-
ningen om en teori för allting.

M-teori förutsäger existensen av ett
antal extra rumsdimensioner utöver de
tre rumsdimensioner vi vanligen upplever.
Dessa är dock krökta på ett särskilt sätt
och dess krökning bestämmer värdet på

naturkonstanterna och kopplingskon-
stanterna mellan de grundläggande kraf-
terna. Beroende på hur denna krökning
utvecklas i universums tidiga historia
kom mer universum att erhålla en viss
upp sättning av dessa konstanter och
eftersom att varje tänkbar historia realise-
ras i ett eget universum så realiseras varje
tänkbar uppsättning konstanter. Därför,
bland några av alla dessa universum, bör
det finnas ett universum med konstanter-
na inställda för att tillåta liv.

Hawkings huvudargument mot det
teleologiska argumentet grundar sig alltså
på flervärldstolkningen av kvantmekani-
ken som blir en slags ”universum-genera-
tor” i kombination med det krav som
IRV ställer på universums tidiga historia
och M-teori, som anger vilka typer av
universum som är möjliga.

Problemet med flervärldstolkningen av
kvantmekaniken är att det inte finns
någon ting i Feynmans metod som nöd-
vändiggör eller ens tyder på att de alterna -
tiva historierna skall tolkas som faktiskt
existerande. Redan här ringer en var-
ningsklocka, Hawking har förklarat filo-
sofin död men har en särskild metafysisk
tolkning av Feynmans metod som huvud-
argument för multiversumhypotesen.
Men även om Feynmans metod med nöd-
vändighet hade behövt tolkas på detta
sätt så uppstår ett allvarligt problem när
vi sätter in detta faktum i Hawkings egen
modellberoende realism. Feynmans for-
mulering är, som sagt, nämligen endast en
av flera olika formuleringar av kvantme-
kaniken som alla ger identiska förutsägel-
ser. Enligt den modellberoende realismen
är det således inte möjligt att säga att
Feynmans formulering korresponderar
bättre mot verkligheten än någon annan
formulering, ändå är just Feynmans for-
mulering helt central för Hawkings argu-
ment. Det verkar trots allt som att
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Hawking själv inte lyckas hålla sig till den
modellberoende realismen fullt ut.

Faktum är att flervärldstolkning är
mycket kontraintuitiv då vi faktiskt alltid
observerar ett enda utfall och dessutom
upplever en kontinuitet i vår egen exi stens.
Standardtolkningen av Feynmans for mu -
lering är att den endast är ett användbart
sätt att beräkna sannolikheter på inom
kvantmekaniken.65 De klassiska indeter-
ministiska tolkningarna av kvantmekani-
ken lever alltjämt kvar bland de flesta
fysikerna idag, så Hawking utgör ett
ovan ligt undantag med flervärldstolkning -
en av kvantmekaniken.66

Dock, även om multiversumhypotesen
skulle vara korrekt så vederlägger den
inte det teleologiska argumentet utan
vidare. Problemet som en multiversum-
förklaring av universums finjustering ställs
inför är att det universum som vi observe-
rar innefattar ett så stort område av ord-
ning (dvs. låg entropi).67 Utifrån detta
faktum ställs vi inför frågan om detta sto -
ra område av ordning är en illusion och
”jag” endast är en Boltzmann-hjärna.68

En Boltzmann-hjärna (”BB” från engel-
skans ”Boltzmann brain”) är en hjärna
som vid en viss tidpunkt uppstår som en
slumpmässig fluktuation i ett annars
oordnat universum. Det verkar nämligen
långt mer sannolikt att en BB av en ren
slump skulle fluktuera in i existens än att
vi faktiskt skulle befinna oss i ett så stort
område av ordning som det ser ut som att
vi gör.69 Dvs. alla mina tankar, minnen
och trosföreställningar är endast en fabri-
cerad illusion av en slumpmässig fluktua-
tion av partiklar som snart återgår till sitt
kaotiska grundtillstånd. Denna hypotes
undergräver på ett väldigt tydligt sätt all
form av rationalitet och vetenskap, ty
även om det vore sant att mina tankar
endast var en produkt av en slumpmässig
fluktuation i ett kaotiskt universum så

skulle jag, med den kunskapen i bakhu-
vudet, inte ha någon anledning att fak-
tiskt tro att det jag tänker är sant. I syn-
nerhet hade jag inte haft någon anledning
att tro på påståendet att jag är en BB.

Den mänskliga övertygelsen om att vi
inte är BB:s är emellertid så stark att det
skulle kunna tas som ett skäl för att sor-
tera ut de multiversum-modeller som inte
innefattar BB:s.70 Frågan hänger dock i
luften varför universum är beskaffat på ett
sådant sätt att agenter71, dvs. ”verkliga”
observatörer, är favoriserade framför
BB:s. Att påstå att det bara är på det sät-
tet, utan vidare, tycks inte vara ett till-
fredsställande svar.72 (Varför i så fall inte
bara hävda att universums är finjusterat
utan att det finns någon vidare förklaring
till det?)

Huruvida Hawkings multiversum-
modell är sådan att den undviker proble-
met med BB är dock inget som framgår i
boken och multiversumförklaringen till
finjusteringen som ges framstår, i ljuset av
detta, som tämligen svag.

Slutsats
Med bakgrund av denna diskussion faller
sig frågan naturlig huruvida kristen tro
och fysik är vänner eller fiender. Betraktar
vi vetenskapens historia från 1500-talet
och framåt så verkar det vara ett otvivel-
aktigt faktum att de flesta av de veten-
skapliga pionjärerna inte bara var kristna
utan personligt kristna och dessutom lät
tron på en förnuftig Skapargud motivera
den vetenskapliga undersökningen av
universum.73 Galilei, Kepler, Descartes,
Newton, Faraday, Maxwell är några av
vetenskapens kristna pionjärer. Många
menar att den kristna tron inte bara de
facto främjade den moderna vetenska-
pens framväxt utan att den kristna tron
var en nödvändig förutsättning för den.74

På senare tid har fysikaliska teorier om
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Det er førti år siden at jeg som ung jour-
nalist deltok i den første Lausanne kon-
gressen. I 2010 var jeg med på kongressen
i Cape Town som ‘senior statesman’.
Årtiene mellom disse to begivenheter om -
fatter mitt liv som ‘økumenisk evangeli-
kal’. Det var en av de store økumeniske
organisasjoner i Genève (Det Lutherske
Ver densforbund) som hadde sendt meg til
The Lausanne Congress on World Evan -
ge lization i 1974 for å rapportere for Radio
Evangeliets Røst i Etiopia. På kongressens
siste dag skrev jeg under på kongressens
sluttdokument Lausanne-pakten – og
vendte så tilbake til Genève og Etiopia.

Begrepet ”evangelization” var nytt for
meg; det hadde en amerikansk tone og
luktet av effektivitet. Jeg viste hva evange-
lisering var fra mine år i kristent ung-
domsarbeid og i lagsbevegelsen. Men
”evangelization” betød noe mer enn å
vitne til naboen. Det hadde å gjøre med
unådde folkegrupper, teorier om kirke-
vekst, og behovet for gå- og kom-struktu-
rer. Og det var en professor, Ralph
Winter, fra Fuller Theological Seminary I
USA som snakket om ulike typer evange-
lisering: E-1, E-2, og E-3. Jeg forstod at
jeg selv var en E-3 evangelist i mitt virke
innen kristen radio.

Jeg var i Lausanne for å lage radiopro-
grammer så jeg hanket inn nøkkelfolk til
mitt lille hjemmelagde studie: Billy Gra -

ham, John Stott, Peter Beyerhaus, Samuel
Escobar, Rene Padilla, Ralph Winter etc.
Jeg viste ikke at de var berømte, bortsett
fra Billy Graham, initiativtakeren til kon-
gressen og faderen til Lausanne-bevegel-
sen. Jeg intervjuet, lyttet og forsto at hva
de sa, var en gjenlyd av tonene om vek-
kelse og radikal etterfølgelse fra min stu-
denttid.

‘Radical discipleship’ var noe jeg had -
de lært fra Dietrich Bonhoeffers bok om
Etter følgelse1. I Lausanne hørte jeg sam -
me tone, først i ønsket om at knytte sam-
men evangelisering og sosialpolitisk enga-
gement, slik det kom til uttrykk i Lau san -
ne-pakten, men enda sterkere i det klare
kall fra de latinamerikanske deltakerne
på kongressen om å avvise som demonisk
ethvert forsøk på å atskille evangelisering
og sosial handling. Jeg kom fra en kirke i
Etiopia hvor ledestjernen var ‘Serving the
Whole Human Being’, så jeg var enig i at
det ikke er noe skille i Bibelen mellom det
talte ord og det ord som blir synlig i Guds
folks liv. Jeg fornemmet en spenning mel-
lom ”evangelization-folkene” og de som
sto for et holistisk syn, og hørte selv
hjem me blant de som hevdet at de som
forkynner korset, må være merket av korset.

Allianseøkumenikk2

La meg stanse opp i egne erindringer og si
noe om bakgrunnen for denne bevegelsen
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som kom til å prege mitt liv. 
Lausannebevegelsen representerer den

såkalte ”allianseøkumenikk”, dvs. det er
enkeltkristne som kommer sammen som
et nettverk på tvers av kirkegrenser for å
synliggjøre kristen enhet, be sammen og
arbeide sammen. Til forskjell fra en kirke -
øku menikk representerer ingen i Lausan -
ne-bevegelsen formelt sine kirkesamfunn
eller menigheter. Samtidig representerer de
som deltar i Lausanne-bevegelsen et bredt
spektrum av evangelikal kristendomsfors-
tåelse slik den preger kirker, organisasjo-
ner og institusjoner. Bevegelsen er altså
ikke bare en samling av kristelige indivi -
dualister, men et nettverk av ledere i ulike
sammenhenger som tar med seg sitt an -
svar og sine oppgaver inn i fellesskapet.
Det Lausanne-deltakere står for i sin van-
lige sammenheng, ønsker de også å stå for
når de kommer sammen, og det de står
for når de møtes i Lausanne-sammen-
heng, ønsker de å virkeliggjøre i sin van-
lige sammenheng. 

I Lausannebevegelsen finner derfor
ledere fra alle deler av kirken og verden
en felles plattform, et nettverk på kryss og
tvers,3 hvorfra det er utblikk utover ens
egen kontekst og utover de nære oppga-
ver, både til de store perspektiver og til
den samlende visjon om å kalle hele kir-
ken til å bringe hele evangeliet til hele ver-
den. Dette er bakgrunnen for at Lausan -
ne-bevegelsen er blitt et nettverk for mis-
jonstenkning og misjonspraksis på felles-
kirkelig basis globalt, nasjonalt og mange
steder også lokalt. Vi trenger et slikt nett-
verk som er større og mer omfattende enn
noen av oss enkeltvis representerer. Et
slikt nettverk kan ikke drive misjon, men
det har vært og vil fortsatt være en kata-
lysator som gjør oss litt bedre i stand til å
utføre vår del av misjonsoppdraget.

Cape Town 2010
Det er på denne bakgrunn Lausanne III i
Cape Town i oktober 2010 skal ses. Den
første internasjonale kongress om verdens -
evangelisering (Lausanne I) ble arrangert
i Lausanne i 1974. Temaet var ”La jorden
høre Hans røst!” Lausanne II fant sted i
Manila i 1989 og hadde som tema ”For -
kynn Kristus inntil Han kommer”. Tema et
for Lausanne III var forsoning: ”Det var
Gud som i Kristus forsonte verden med
seg selv”. Cape Town-kongressen ble en
stormønstring av over 4.000 mennesker
fra den globale kirken. Her fikk mange
fra små og isolerte kirker og fra land hvor
kristne forfølges, sin første overveldende
opplevelse av den universelle kirkes vita-
litet og mangfoldighet. Slik ble Lausanne
III en mektig ”celebration” på tvers av
alle grenser. Det satte hjerter og hjerner i
brann og skapte ny frimodighet – på
veien med evangeliet ut til folkene.

Lausanne III var også en viktig begi-
venhet i feiringen av hundreåret for mis-
jonskonferansen i 1910 i Edinburgh.
Den ne konferansen satte dype spor i mis-
jon og kirkeliv i det 20. århundre. Den
løf tet opp temaet ”Verdens evangelisering
i vårt slektsledd”. Den staket ut visjoner
for det 20. århundre og førte til en utvik-
ling som i 1948 resulterte i opprettelsen
av Kir kenes Verdensråd (KV) og i 1974
ga støtet til Lausanne-bevegelsen. Slik har
begge disse to strømninger sitt utgangs-
punkt i Edinburgh 1910; Lausanne beve -
gelsen vel så mye som KV. Derfor feiret
også begge hundreåret i 2010 med konfe-
ranser i Edinburgh4 og Cape Town. I til-
legg skal nevnes en tredje viktig begiven-
het i feiringen av Edinburgh: I mai 2010
avholdt man Tokyo 2010 Global Mission
Consultation: From Edinburgh to Tokyo.
Dette var en konferanse med særlig fokus
på unådde folkeslag og på kom- og gå-



strukturer (”sodalities” versus ”modali-
ties”), slik især missiologen Ralph Winter
har utfordret og inspirert misjon til å ten -
ke.5 I løpet av året ble det videre arrangert
en rekke regionale og nasjonale konferan-
ser og konsultasjoner. En av disse var et
symposium på Fjellhaug i Oslo om ”Mis -
sion and Globalisation”.6 En annen var
en stor nasjonal misjonskonferanse i Oslo
om ”Misjon til forandring”, arrangert på
bredt felleskirkelig grunnlag.7

Misjonsteologisk bakgrunn
Lausanne-bevegelsen ble til i en tid preget
av misjonsteologisk forvirring. Det var
sær lig Kirkenes Verdensråds (KV) gene-
ralforsamling i Uppsala i 1968, samt mis-
jonskonferansen om ”Frelse i dag” i Bang -
kok i 1973, som skapte uro. 

Uppsala talte om misjon som ”huma -
ni sering” med begrepet shalom som et
hoved anliggende. Ettersom misjon er
Guds misjon (missio Dei) utfordres vi til å
være Guds partnere i verdens historie, ble
det sagt. Man talte derfor om ”the church
for others” (en kirke som er til for andre;
et uttrykk som opprinnelig stammer fra
den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer) i
sammenhenger hvor ”verden setter dags-
ordenen”. I det hele tatt var synet på ver-
den og historien mer optimistisk enn det
var belegg for i Skriften. Man siterte gjer-
ne Johs 3.16, men uten å ta på alvor for-
tapelsens mulighet (”...for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt...”).
Samme positive holdning gjaldt også
synet på de ikke-kristne religioner. Såle -
des ble ideen om den nye menneskehet i
Kristus grunnlaget for en dialog mellom
like partnere – kristne, marxister, huma-
nister og andre religioner. 

De samme toner dominerte Bangkok-
konferansen om ”Frelse i dag”. Ikke
minst kirken selv kom her under sterk
kritikk. En kirke som ikke rettferdiggjør

sin eksistens ved å delta i den messianske
frelsesaksjon er blitt irrelevant. Kirken
trenger selv til frelse fra sitt fangenskap av
klasse- rase- og nasjonale interesser.
Evangelisering stod ikke på sakslisten; i
stedet talte mange om Maos nye mennes-
ke som eksempel på Skriftens nye men-
neske. Og man beskrev frelse som noe
dennesidig: Frelse manifesterer seg i kam-
pen for økonomisk rettferd mot utnyttel-
se, for menneskelig verdighet mot under-
trykkelse, for solidaritet mot frem-
medgjørelse og for håp mot fortvilelse i
ens personlige liv.8

Dette radikale skifte i misjon og evan-
gelisering fremkalte sterk kritikk fra
mange sider. Blant hovedkritikerne var
den amerikanske evangelisten Billy Gra -
ham og den engelske teolog og prest John
Stott. Tyskeren Peter Beyerhaus hevdet at
økumenisk teologi var druknet i humani-
sering, og at man så på ”humanization”
som verdens eneste håp. Amerikaneren
Donald McGavran spurte om Uppsala
ville forråde de to milliarder som ikke
hadde hørt evangeliet. Billy Graham
hadde allerede i 1966 spilt en viktig rolle
under to evangelikale konferanser i
Whea ton og Berlin. Han og hans organi-
sasjon tok nå initiativ til en verdenskon-
gress i Lausanne. Her stod Lausanne-be -
ve gelsens vugge. Omkring vuggen stod de
ovenfor nevnte – Graham, Stott, Beyer -
haus, McGavran – sammen med folk som
Ralph Winter, Samuel Escobar, Jack Dain,
Michael Cassidy, Rene Padilla, Arthur
Glas ser, Leighton Ford og Gottfried Osei-
Mensah. De to sistnevnte ble bevegelsens
første formann og generalsekretær. 

Kongressen i 1974 løftet høyt den
klassiske utfordring til misjon blant folke-
ne, og her især de unådde folkene. Det ble
talt sterkt om Skriftens autoritet, mennes-
kets synd, personlig omvendelse og tro,
etterfølgelse, ‘world evangelization’, sam-
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menhengen mellom sosialt ansvar og
evangelisering og om misjonens eskatolo-
giske rolle (Matt 24.14). Disse tråder ble
samlet i Lausannepakten, ført i pennen av
John Stott. Dette dokumentet med sine
15 artikler har siden da utgjort funda-
mentet for Lausanne-bevegelsen og er blitt
brukt som trosgrunnlag for utallige evan-
gelikale organisasjoner, institusjoner og
samarbeidstiltak. Slik er Lausannepakten
blitt en pregnant formulering for et nett-
verk av mennesker fra ulike kirkelige
sammenhenger og fra alle deler av ver-
den, av hva evangelisering handler om
globalt, nasjonalt og lokalt. I historisk
perspektiv er Lausanne-bevegelsen her en
sentral arvtager av Edinburgh 1910s
anliggende ”Verdens evangelisering i vårt
slektsledd”.

Inspirasjon og katalysator
Lausanne I ble en inspirasjon og katalysa-
tor for konferanser og tiltak omkring en
rekke sentrale emner innen teologi, strate-
gi, kommunikasjon, spiritualitet og leder-
skap. Man har således på bred evangeli-
kal basis tatt opp spørsmål som bønn,
enkel livsstil, misjon og kultur, evangeliet
og sosialt ansvar, Den Hellige Ånd og
misjon, omvendelsens betydning, misjon
til det jødiske folk, misjon og økonomi,
tro og modernitet, åndskamp/åndelig
konflikt, og nyåndelighet, for å nevne
noen områder som har vært gjenstand for
internasjonale konsultasjoner og drøftel-
ser. Viktig i denne sammenheng er også to
større konsultasjoner om verdensevange-
lisering i Pattaya i 1980 og i 2004 hvor en
bred vifte av emner innen evangelisering
ble tatt opp. Resultatene fra mange av
disse tiltak finnes trykt i serien Lausanne
Occasional Papers (LOPs). I tillegg er det
publisert bøker om flere av disse temaer.

Manila
Lausanne II i Manila i 1989 videreførte
og oppdaterte mange av Lausanne I’s
anliggender. Man kan derfor hevde at det
på Manila-møtet ikke så mye var det aldri
før hørte som utfordret, men det som var
hørt før, ble til en ny utfordring. Disse
utfordringer kom fra forkynnelse og vit-
nesbyrd, men også fra tallene om de
unådde, fra storbyene, fra de ”lukkede”
områder og fra de fattige og undertrykte.
Kanskje sterkest inntrykk på de 3.500
deltakere gjorde utfordringen til trover-
dighet.9 Disse utfordringer finnes samlet i
Manilamanifestet.10 Også her var arkitek-
ten John Stott. Manifestet er et supple-
ment til Lausanne-pakten, ikke en erstat-
ning. Manifestet betoner det nære for-
hold mellom evangelisering og sosialt
ansvar, Jesus som den enestående, vitne-
nes integritet, samarbeid om evangelise-
ring og de mange utfordringer fra den
mo derne verden. Det skal også nevnes at
Lausanne II resulterte i mer enn 300 stra-
tegiske partnerskap innen ‘world evange-
lization’, mange av dem på tvers av land-
og kirkegrenser. 

Cape Town erklæringen
Det tredje av de samlende Lausanne-
dokumenter er Cape Town-erklæ ringen.11

Den består av to deler. Første del er en
prin sipiell, teologisk del (Trosbekjen nel -
sen fra Cape Town: For den Herre vi els-
ker) og andre del er en konkretisering av
de utfordringer som Lausanne III ga (For
den verden vi tjener). Også denne erklæ-
ring bygger videre på de to første Lau -
sanne-dokumenter og tar deres sentrale
sannheter med inn i vår tid og kontekst.
Første del er formet som et kjærlighets-
brev hvor alle dokumentets avsnitt begyn-
ner med et ”Vi elsker...” Annen del tar
utgangspunkt i kongressens seks temaer
og bruker dem som ramme for å presen-



tere de utfordringer den verdensvide kirke
står overfor. 

Lausannebevegelsens grunnverdier
Det er i disse tre kongressdokumentene –
Lausannepakten, Manilamanifestet og
Cape Town-erklæringen – at vi finner
Laus anne-bevegelsens hjerte og hjerne.
Her er bevegelsens grunnverdier. Disse
grunnverdier handler om Skriften som
autoritet og kraft for tro og tjeneste,
Kristus som eneste vei til frelse, personlig
omvendelse og tro, etterfølgelse og trover-
dighet (integritet), evangelisering som kir-
kens første prioritet, sammenhengen mel-
lom evangelisering og sosialt ansvar,
samarbeid i evangelisering, behovet for
både kom-strukturer (f.eks. lokalmenig-
heter) og gå-strukturer (misjonsselska-
per), alle kristnes kall til likeverdig tjeneste,
evangelisering og kultur (kontekstualise-
ring), åndelig konflikt, Den Hellige Ånds
kraft i misjon, og forventningen om Kristi
gjenkomst. Cape Town-erklæringens
første del omfatter alle disse grunnverdier,
uttrykt i en kjærlighetserklæring til den
levende Gud slik han, i følge Guds ord,
mø ter oss i Faderen, Sønnen og Den Hel -
lige Ånd. 

Grunnverdiene kan også formuleres
med utgangspunkt i Lausannes kall til he -
le kirken til å bringe hele evangeliet til hele
verden. Kallet til evangelisering og misjon
har lydt med skiftende styrke gjennom
kirkens historie. I perioder har kallet vært
svakt. Andre ganger har det lydt, men
bare få har latt seg utfordre. Kallet til ver-
densmisjon er selve grunnerven i Lausan -
ne-bevegelsen. Det er hele kirken som kal-
les til å evangelisere, ikke bare presteskap
og profesjonelle. I Lausanne-sammen-
heng er det et klart fokus på alle kristnes
ansvar for å gi troen videre i ord og hand-
ling. Kirken som Guds folk er forløst av
Kristus fra alle folk på jord for å ta del i

Guds misjon. 
Denne misjon handler om hele evange-

liet. Et evangelium som ikke er helt kan
ikke frelse verden. Halve ”evangelier”
for vansker ofte synet på Kristus og synet
på sammenhengen mellom evangelisering
og sosialt ansvar. Det hele evangelium er
Guds nyhet i Kristus til hele hans skaper-
verk om frelse fra synd, død og ondskap.
Dette må forkynnes til hele verden, til de
som har hørt, men glemt, og til de som
aldri har hørt. Verden kan være langt
borte fra Gud, men den er nær hans hjer-
te, den verden Gud elsket så høyt at han
ga sin egen Sønn. Alle grunnverdiene skal
ses i lys av kallet til ‘world evangeliza-
tion’. Lausanne-bevegelsen er ikke en
kirke eller et kirkelig forum a la Kirkenes
Verdensråd eller World Evangelical Alli -
an ce. Den er en vekkelsesbevegelse som
tar form av et nettverk på kryss og tvers.12

Økende samtale
Lausanne-bevegelsen ble til i en tid preget
av misjonsteologisk forvirring i 60- og
70-årene. Ikke minst relasjonene mellom
kirkeøkumenikk og allianseøkumenikk
var preget av polarisering. I årtiene siden
er det skjedd en del innen begge leirer
som har gitt grunnlag for mer kontakt og
samtale mellom bevegelsene, også fordi
en god del evangelikale ledere både i sør
og nord hører hjemme begge steder.
Evangeliseringens betydning har fått en
sterkere understrekning i større deler av
kirkeøkumenikken, mens allianseøkume-
nikken i større grad har fokusert på en
holistisk misjon hvor evangelisering og
sosialt ansvar henger sammen. 

Underveis har sentrale personer bidratt
til dialog og en viss grad av konvergens,
som f.eks. John Stott, James Scherer,
Robyn Claydon, Arthur Glasser, Jacques
Matthey, Alister McGrath, Emilio Castro,
David J. Bosch og Valdir Steuernagel.
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Også norske, svenske og danske missiolo-
ger har gitt bidrag. I forståelsen av ”Guds
misjon” (missio Dei), holistisk misjon,
kirke og misjon og evangeliet og kulture-
ne har tradisjonene lyttet til hverandre.13

Det er også betegnende at Cape Towns
fokus på ”misjon som forsoning” er et te -
ma som er kommet sterkt frem de siste
årene, på samme måte som temaet ”mis-
jon som vitnesbyrd”. Innen både økume-
niske og evangelikale sammenhenger
anvendes disse betegnelser på misjon i
dag. Begge strømninger har endret seg.
De sørlige og de ortodokse kirkene har
dreid KV i en mer ”evangelisk-konserva-
tiv” retning (i hvert fall når det gjelder
etiske spørsmål), og det er større vilje i
KV til å lytte til evangelikale og pentekos-
tale.  Lausanne har gjort det sosialetiske
til en integrert del av sin tenkning (inte-
gral mission er det uttrykket som nå bru-
kes) og satt et sterkt søkelys på dissippel-
skap og integritet. 

Likevel er det fortsatt markante ulik-
heter og forskjellig syn på viktige spørs-
mål. Disse ulikheter kan være åpenbare
som i ulike syn på fortapelse og læren om
livets to utganger og ulike syn på Kristus
som den enestående (the uniqueness of
Christ) og dermed synet på åpenbaring i
andre trosoppfatninger. Kirkeøkume nik -
ken representert ved KV vil også ha pro-
blemer med helt å akseptere det evangeli-
kale synet på Bibelens autoritet som enes-
te kilde og norm for kristen tro og prak-
sis. Også hva angår forsoningslærens tale
om syndens radikalitet vil det fortsatt
være divergerende syn. Samtidig finnes
det innen kirkeøkumenikken et mangfold
av ulike syn fra klassisk, evangelikal og
karismatisk til liberalt og kritisk; i flere
sammenhenger er pinsevenner, evangeli-
kale og katolikker med i KV’s fora (som
f.eks. Commission on World Mission and
Evangelism). Det er viktig at samtalen

mellom disse ulike miljøene fortsetter, og
at Lausanne deltar aktivt. I forbindelse
med den store feiringen av Edinburgh
1910 gikk hele bredden av kirker og øku-
meniske nettverk sammen om Edinburgh
2010-konferansen og samlet seg også om
utarbeidelsen av dokumentet ”Et felles
kall” (Common Call). 

Planer for fremtiden
Lausanne-bevegelsen har i flere år arbei-
det med å bearbeide Lausanne III og med
å legge planer for fremtiden. Lausanne III
har gitt bevegelsen et ”kjempeboost” og
sterk inspirasjon til å gå videre. På veien
videre bruker man Cape Town-erklæring-
en som et veikart for verdensevangelise-
ring. Her er bevegelsens teologiske grunn-
voll og utfordringen til å forplikte seg på
evangelisering og misjon. Det er blitt opp-
rettet et globalt team for hvert av områ-
dene i Cape Town-erklæringen. Dette
team omfatter en senior associate, et team
av rådgivere og en større partner som kan
sette ideene ut livet. Høsten 2012 arran-
gerte man det første ”Davos-like” World
Evangelization Forum hvor 500 ledere
møttes i Bangalore for å vurdere frem -
drift, for å gi nytt surstoff til verdensevan-
gelisering og for å gi stafetten videre til et
yngre lederskap. Man vil fortsatt ha Inter -
national Deputy Directors i alle disse
regio ner. Fokuset på yngre ledere vil fort-
sette med tanke på en ny storsamling i
2016 (”Younger Leaders Gathering”).
Man er videre godt i gang med en rekke
globale konsultasjoner: The Gospel and
Cre a tion Care (2012), The Gospel and
Media (2013), The Gospel and Prosperity
Theology (April 2014), The Gospel and
the Challenge of Islam (2014), Truth in
the Public Sphere, The Gospel and
Identity & Ethnicity, med mere.14

Arbeidsgruppene (working groups) for
teologi, strategi, lederskap og kommuni-



kasjon fortsetter, med fornyelse innen
ledelse og medlemmer. Det samme gjelder
bruken av så kalte ‘senior associates’ (in -
klu sive tre ledere fra Skandinavia, nem lig
Mats Tunehag, Berit Helgøy Kloster og
Lars Dahle).

Lausanne-bevegelsens missiologiske
bidrag
I den nye boka om Lausanne-bevegelsen15

oppsummerer vi bevegelsens betydning
ved å peke på fire områder – områder
som Billy Graham løftet fram allerede på
den første Lausanne-kongressen: 

• For det første har Lausanne gjenin-
trodusert en klassisk evangelisk teologi
om evangelisering og misjon og plassert
den som en betydningsfull og levende tra-
disjon innen samtidig missiologi og mis-
jon. Dette har handlet om å understreke
evangeliske kjernetema som Kristus som
den enestående, Skriften alene som kilde
og norm for tro og liv, syndens radikali-
tet, behovet for omvendelse, og de troen-
des almene prestedømme.

• For det andre har Lausanne vedva-
rende kommunisert til hele den globale
kirke at ‘world evangelization’ har hast.
Dette er blitt understreket med et dobbelt
sikte: Evangelisering handler om å dele
evangeliet innen en helhetsforståelse av
misjon (integral mission); og evangelise-
ring omfatter ansvaret for å identifisere
de unådde/uengasjerte folkegrupper.

• For det tredje har Lausanne over tid
formulert en klar forståelse av ‘integral
mission’. Det betyr at man ser sosialt an -
svar og handling både som en konsekvens
av evangelisering og som en partner til
evangelisering. Det har videre ført med
seg at man vektlegger legfolkets tjeneste i
hverdag og arbeid, og at personlig integ-
ritet, bønn og åndskamp får prioritet.

• For det fjerde har Lausanne utviklet
et unikt globalt fellesskap for evangelika-
le ledere, på tvers av grenser, tjeneste og

stilling – hva enten man er leder i en mis-
jonskontekst eller jobber innen næringsliv
eller er plassert innen undervisning. Sen -
tra le Lausanne begivenheter, Lausanne
ressurser og Lausanne nettverk har bi -
dratt til å utvikle mange ledere verden
over og til å innvirke på deres tjeneste og
kontekst.

Prioriteringer på veien videre
Lausanne-bevegelsen er fortsatt liv laga
som en global evangelikal bevegelse for
verdensevangelisering. Det vil den også
være i fremtiden så sant den fastholder
sitt bibelske grunnlag, sitt fokus på evan-
gelisering innen en sammenheng av inte-
grert misjon, og bibeholder sin dynamis-
ke identitet som bevegelse.

Det klare evangelikale grunnlaget er i
dag tydeligst formulert i Cape Town er -
klæringen. Her er evangeliets hjerte og her
er grensene for evangelisk tro. Det må
være bredde men uten for snevre grenser.

Bevegelsen må fortsette med å spille en
nøkkelrolle i å forme etablerte og nye
evangelikale ledere. En lang rekke av min
generasjons ledere ble formet missiolo-
gisk, teologisk og livsstilsmessig av Lau -
sanne. Her er styrken i et nettverk på
kryss og tvers. 

Lausanne må være en katalysator og
brobygger – i dialog med hele kirken i
nord og syd, med etablerte og nye ledere,
med teologer og evangelister. Og i dialog
med Kirkenes Verdensråd, Vatikanet, de
ortodokse, katolikker, pinsevenner og
selv sagt med World Evangelical Alliance.

Og Lausanne må løfte høyt fanen for
integritet, enkel livsstil og radikal etterføl-
gelse. Lausanne ble mitt nettverk – med
”familie”, venner, kontakter og mentorer
verden rundt – brødre og søstre som jeg
samtaler med på veien til Emmaus, for å
dele et måltid med Herren. Lausanne for-
vandlet mitt liv og fortsetter med å få mitt
hjerte til å slå.
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Vad är det att vara medborgare i ett sam-
hälle och att samtidigt kalla sig ”kristen”,
och hur bör den kristne förhålla sig till sin
politiska struktur? Frågan har diskuterats
– och levts – länge och på många sätt. För
ett par år sedan kom Patrik Hagman ut
med sin bok Om kristet motstånd1, i vil-
ken han diskuterar just den kristnes för-
hållande till det omgivande samhället, om
det finns ett distinkt kristet sätt att leva
det på, och vad det i så fall är.

Hagman berättar om en kollega, som
har gjort det till en vana att varje dag av -
bryta sin läsning för att se ut över vattnet,
varje gång bussen till arbetet kör över en
bro. Små beslut, som hans kollegas, är
negligerade av samhället men bär på en
oerhörd och positiv kraft:

Jag vill argumentera för att vår tids
idé, att vardagliga beslut av den här
typen är värdelösa, är en av de vik-
tigaste orsakerna till att vår värld
ser ut som den gör, med allt större
orättvisor och en annalkande mil-
jökatastrof. Att inse betydelsen av
så dana här vanor är ett politiskt be -
slut, det handlar om att ta avstånd
från den beskrivning av vår verklig-
het som vårt samhälle bygger på,
och hävda en annan syn i stället.
Denna syn kallar jag i denna bok
för kristet motstånd …2

Det finns en gren inom moralfilosofin
som fokuserar på individens vanor och
”beslut som formar vem vi är”. Den kal-
las för dygdetik och spårar sina rötter till

åtminstone Platon (ca 424 – ca 348 f.Kr.),
men särskilt Aristoteles (384 – 322 f.Kr.)
och dennes verk Den Nikomachiska Eti -
ken3. En dygdetiker menar att konsten att
urskilja rätt handling från fel, är någon-
ting man måste lära sig genom att leva
rätt – inte genom att räkna rätt, som en
konsekvensetiker menar.4 Att lära sig att
leva rätt kan man bara göra genom att
delta i praktiker där man får öva sig. Där -
för är människan beroende av en social
gemenskap för att kunna utvecklas till en
god människa.

Aristoteles definierade dygden som en
medelväg mellan två överdrifter.5 Så kom-
mer även Hagman fram till det kristna
motståndet som en medelväg mellan två
föga framkomliga vägar: ”politiskt re form -
arbete och väpnat uppror.”6 Ingen de ra är
att rekommendera den kristne: politiken
korrumperar, och upproret föder mera
våld. Därför manar oss Hagman att strä-
va efter att påverka genom hur vi gestal-
tar våra liv. ”Jag hoppas den här boken
skall kunna hjälpa läsaren att dels hitta
en lättare ända att börja i, dels kunna se
även mindre radikala beslut i ett större
sammanhang.7 Det här är en motstånds-
handling, och Hagman argumenterar för
att det finns en distinkt kristen tolkning
av denna motståndshandling. I boken dri-
ver han tesen att ”kristendomen uppkom
som en motståndsrörelse” – först genom
Jesus Kristus och sedan genom ökenväc-
kelsen.8 Hagman är specialiserad på den
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fornkyrkliga, asketiska traditionen och
vill visa hur de första asketerna ”utveck-
lade ett helt unikt sätt att göra motstånd
mot den rådande världsordningen”9, och
hur deras exempel har bäring på vår tid
och vår efterföljelse. De tidiga kristna
väg rade att delta i kejsarkulten och offra
till kejsarens skyddsande – ”döden [var]
ett bättre alternativ.”10 För de tidiga krist-
na gick det inte att, så att säga, offra med
handen men inte med hjärtat. Religionen
bar imperiets värderingar och att delta i
de religiösa kulterna var att identifiera sig
med imperiet. De kristna visste sig ha en
annan Herre är Caesar och ett annat
med borgarskap än det jordiska vilket led -
de dem till radikala ställningstaganden.11

Det Västerländska samhället hålls inte
samman av en teistisk religion. Det är
länge sedan Europa kunde kallas för en
kristen kontinent, men Hagman frågar
om det inte finns sekulära ideologier som
kan inta religionens enande funktion.
Vårt imperiums gränser är inte Roma r -
riket utan den liberala demokratin och
imperiets religion är kapitalismen. Lik -
som varje ”religion” predikar kapitalis-
men en viss vision för livet och vissa dyg-
der som ska leda oss dit. Hagman menar
att vårt samhälles ”dygder” står i skarp
kontrast till Evangeliet, och i bokens tred-
je kapitel föreslår Hagman en nytolkning
av de klassiska dödssynderna/demonerna
som bättre svarar mot utmaningarna i
dagens liberala samhälle. Dessa demoner
inger oss osäkerhet på värdet av ett liv i
motstånd och vill förmå oss att överge
våra goda föresatser. Hagman urskiljer
föl jande fem frestelser, förutom de klas-
siska lasterna Girighet, Fåfänga och Hög -
mod: Ambitionen, Effektiviteten, Status -
en, Individualismen och Likgiltigheten.
Vårt samhälle uppmuntrar dessa laster på
olika sätt och om vi inte är vaksamma
kommer våra liv att definieras av dem.

Att lyfta fram lasternas inverkan på oss är
egentligen ett annat sätt att tala om arv-
synden på, menar Hagman, och arvsyn-
den kan – åtminstone i viss bemärkelse –
tolkas som ”en lång rad ’dåliga vanor’
som mänskligheten, ända från tidernas
begyn nelse har dragit på sig”.12 Männis -
kan är dock inte utlämnad till sina dåliga
vanor utan har fått en mängd goda vanor
att öva sig i. Dessa vanor är den kristna
traditionen, ”som teologiskt förstått är
summan av de goda erfarenheter kyrkan
gjort genom århundraden av umgänge
med Gud […] Ett sätt att förstå det krist-
na livet är alltså som ett försök att frigöra
sig från arvsynden genom att inordna sig
i den kristna traditionen”.13

Enligt dygdetiken är människan sådan
att hon strävar mot ett ändamål. Olika
former av dygdetik ger olika svar på vil-
ket detta ändamål är, men i den aristote-
liska filosofin strävar människan efter
eudaimonia. Ordet är grekiskt och kan
översättas med ’lycka’, ’att leva väl’ eller
’blomstring’. Det är glädjen i sig själv, den
djupa glädjen som vi söker efter i vän-
skap, kärlek, arbete, religion, m.m. men
som inte kan identifieras med dessa akti-
viteter. För Aristoteles kan eudaimonia
endast nås genom att människan fyller
den funktion som är unik för människan
– nämligen förnuftet – och att hon gör det
väl, vilket innebär att utföra aktiviteter
som är orsakade av förnuftet i enlighet
med dygden.14 Aristoteles människosyn
behöver dock inte uppehålla oss nu, utan
vad jag vill lyfta fram är en egenskap hos
dygdetiken som på en gång är både
besvärande och till dess fördel: eftersom
människan strävar mot sitt ändamål och
behöver utveckla särskilda karaktärsdrag
som hjälper henne dit, utgår dygdetiken
från att människan är ofullständig. Det
innebär att den som övar sig i dygd stän-
digt behöver vara öppen för kritik och
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tillrättavisning, eftersom vi i ljuset av god
tillrättavisning kan korrigera våra käns-
lor och handlingar till att bättre överens-
stämma med det goda. Om kristet mot-
stånd fungerar som en sådan tillrättavis-
ning. Hagman argumenterar utförligt för
bristerna i den liberala demokratin och
marknadsekonomin och kallar läsaren att
utvärdera sitt liv utifrån dess negativa in -
fluenser. Särskilt tankeväckande är hans
omtolkning av dödssynderna och de fler-
talet handfasta råd som ges i de motsva-
rande dygderna i efterföljande kapitel:
Gäst frihet, Tålamod och Ödmjukhet.
Visio nen Hagman målar upp är tilltalan-
de och övertygande, och det är här som
några av höjdpunkterna i boken åter-
finns, som när Hagman diskuterar den
moderna jakten på status och hur det för-
håller sig till nåden:

Statusjakt är en förnekelse av tron
på nåden. Det handlar ytterst om
en strävan att skapa sig en position
där man duger. Kristendomen me -
nar att det är omöjligt. Duger gör
du för att Gud har skapat dig, inte
för något du själv åstadkommer.
Den kristna tron på nåden ifråga -
sätter hela den logik som konsum-
tion handlar om – nåd betyder
egentligen att något ges för intet,
gratis.15

Tveklöst är det så att vår kultur är
genom syrad av avgudar som har blivit en
sådan naturlig del av vårt samhälle att vi
inte tänker på att ifrågasätta dem. Jakten
på bekräftelse, framgång och kändisskap
är några sådana avgudar som människor
är beredda att offra relationer, värdighet
och sig själva för. Även i den kristna kyr-
kan, som längtar efter att älska och tjäna
Jesus, tror jag att vi löper risken att ge
efter för tidsandan och arbeta på vår
image genom vad vi konsumerar i stället
för att söka äkthet och trohet. Vi gör rätt
i att påminna oss om Luthers definition

av en gud i Stora Katekesen: 

En Gud kallas det, som man väntar
sig allt gott av och som man i all
nöd tar sin tillflykt till. Att ha en
Gud är alltså ingenting annat än att
av hjärtat förtrösta och tro på
honom […] Är tron och förtröstan
rättskaffens, så är din Gud den
rätte. Är din förtröstan falsk och
orätt, så är det inte tal om den rätte
Guden. Ty dessa två hör samman:
tro och Gud. Det, som du fäster ditt
hjärta vid och förlitar dig på, är,
säger jag, i verkligheten din Gud.16

Därför är det värdefullt att bli ifrågasatt
och tvingas reflektera över vilka värden
jag söker i livet och vad min strävan kos-
tar mig själv, mina medmänniskor, natu-
ren och min relation till Gud. Hagman
råder oss att göra motstånd mot tidsan-
dan genom några handfasta råd: ge gåvor
utan krav på motprestation; praktisera
gästfrihet; köp endast nya kläder när ett
gammalt är utslitet; ta långa luncher, med
mera. Jag är övertygad om att kyrkan och
samhället skulle må bra av att fler männi-
skor som strävar efter att tillämpa
Hagmans råd på sitt eget liv där omstän-
digheterna tillåter.

Argumenten och visionen i Om kristet
motstånd är alltså stimulerande, tilltalan-
de och viktiga, men det har också sina
brister. I resten av artikeln ska jag fokuse-
ra på Hagmans kritik av den liberala
demo kratin och kapitalismen, och argu-
mentera för att kritiken är alltför onyan-
serad för att lyckas, men det finns dess -
utom en del att säga om hur han kommu-
nicerar evangelium. Problemet kan exemp -
lifieras genom citatet ovan där Hag man
förklarar att det kristna livet kan förstås
som ett försök att frigöra sig från arvsyn-
den genom att underordna sig traditio-
nen. Även jag tror att vi är kallade att
byta ut våra dåliga vanor mot go da, men
att tolka det som befrielse från arvsynden
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är att vara alltför otydlig med skillnaden
mellan rättfärdiggörelse och helig görelse.
Min farhåga är att kristen tro då riskerar
reduceras till en livsstil och att evangeli-
um om Jesus, som har besegrat Satan,
synden och döden, inte blir tillräckligt
tydligt.

Vad gäller politiken menar Hagman
att den liberala demokratin med dess
olika konstitutiva egenskaper – mark-
nadsekonomi, representativ demokrati,
valfrihet, etc. – är vår tids statsreligion,
liksom kejsarkulten och offret till denne
var Romarrikets statsreligion, och att den
liberala demokratin står i skarp kontrast
till evangeliet:

Det blir tydligt när makthavarna i
svåra tider i stället för att be oss be
till statens gudar uppmanar oss att
konsumera för att upprätthålla lan-
dets konkurrenskraft. De friheter
och rättigheter som den liberala
ideo login värderar så högt får allt
mera träda tillbaka för marknadens
frihet och rättighet till ständig till-
växt. I sin grymhet överträffar kapi -
talismen med bred marginal anti-
kens kult, som även om den kunde
innehålla människooffer aldrig var
destruktiv på den skala som dagens
kapitalism är. Kapitalismen kräver
inte bara människooffer (konkret i
den fattiga världen, i den rika värl-
den i form av utbrända människor
som lever meningslösa liv), utan
även ett ständigt offer av icke för-
nybara naturresurser, och är alltså
på sikt ett hot mot allt liv.17

Med sin tolkning av kapitalismen som
en typ av religion lyfter Hagman upp
något i vår kultur som det är värt att
reflektera över, men den tråden överskug-
gas – här, liksom på flera andra ställen i
boken – av alltför starka och overifierade
påståenden.18 Det är därför svårt att veta
hur man ska tolka påståendet om kapita-
lismens grymhet. Kapitalismen kan givet-

vis inte tolkas som en moralisk agent
eftersom den inte kan agera utan mänsk-
liga aktörer. Så vitt jag vet går det inte hel-
ler att finna stöd för de problem som
Hagman anklagar traditionerna för, i de
mest kända texterna som försvarar kapi-
talismen eller liberalismen.19 Vad Hag -
man därför bör mena är att de människor
som bidrar till att kapitalismen upprätt-
hålls är grymma och destruktiva, men det
är ett problematiskt påstående av flera
anledningar: för det första har han dragit
åtminstone ett par miljarder människor
över en kam och dömt ut dem som grym-
ma, och för det andra är påståendet allt
för förenklat: att ”makthavarna” uppma-
nar oss att konsumera beror ju på att vi
lever i en ekonomi där jobb och välfärd är
relaterade till just konsumtion. Konsum -
tion är alltså ett effektivt medel till att
hjälpa människor behålla sina arbeten,
samtidigt som skatteintäkter genereras,
vil ket i sin tur hjälper till att betala för
den offentliga välfärden. Hagman är dess -
utom inte ärlig med det välstånd och häl -
sa som kapitalism och demokrati har
varit med och skapat i världen. Om man
t.ex. tittar på Human Development In -
dex, som mäter mänskligt välbefinnande,
så är samtliga topp 20 länder del av den
kapitalistiska och demokratiska världen,
vilket tycks motsäga Hagmans tes att
kapitalismen kräver ”utbrända männi-
skor som lever meningslösa liv” i Väst.
Givetvis finns dessa problem, och åter-
igen pekar Hagman på en problematisk
aspekt av vår nuvarande kultur, men det
krävs en hel del mer arbete för att visa att
huvudorsaken till detta är att vi lever i ett
kapitalistiskt samhälle. Nu skulle Hag -
man kunna svara att liberala och kapita-
listiska länders höga poäng på HDI-in -
dexet kommer på bekostnad av de som
har det sämre. Det är besvärande att ka -
pi talismen och demokratin ger utrymme

Daniel Ringdahl 127

Theofilos vol. 6 nr. 1 2014



för sådana missförhållanden, men Hag -
man får det att låta som om denna explo -
atering skulle vara en konstitutiv egen-
skap hos kapitalismen och det är den be -
skrivningen jag så starkt vill protestera
mot.20 Problemet sitter inte djupast sett i
strukturen utan i människan och hennes
syndfullhet, och det säger inte Hagman
någonting om när han diskuterar kapita-
lism och demokrati. Det är trots allt lika
sant att det är just i kapitalistiska länder
som kritiken mot missförhållandena hörs
starkast. Ja, det är inte svårt att argumen-
tera för att det är just demokratin och den
(relativt) fria marknaden som ger Hag -
man möjlighet att kritisera sitt eget sam-
hälles ekonomiska och politiska elit utan
rädsla för repressalier. Det privilegiet har
man knappast i Ryssland, Iran, Kina eller
Nordkorea.

Vid läsningen av Om Kristet Motstånd
får jag intrycket att världen går att dela in
i de onda och de goda, och att den som
kan identifieras med ”makten” eller som
försvarar det liberala samhället och kapi-
talismen, per definition är ond. I avsnittet
om lasten ”Ambition”21 diskuterar Hag -
man bilden av framgång i dagens samhäl-
le och vilka yrkesgrupper som lyfts fram
som exempel på yrken för ambitiösa och
framgångsrika människor. Hagman skri-
ver:

Man behöver inte vara kristen för
att se att vårt samhälles idé om
framgång är ganska skruvad, när
man beaktar vilka yrken som anses
vara typiska för framgångsrika män -
niskor: artister, börsmäklare, mo -
deller, företagsledare. Ändå är det
svårt att peka på vad dessa männi-
skor verkligen åstadkommit som är
gott. Jämför detta med sjukskötare,
förskollärare, diakoniarbetare, alla
låglöneyrken med låg status, men
yrken där människor dagligen gör
insatser som är potentiellt livsför-

ändrande. Så om ditt avståndsta-
gande från ambition innebär att du
blir en god sjukvårdare i stället för
en slipad börsmäklare, var inte oro-
lig, du samlar skatter i himlen.22

Det är alldeles sant att många av våra
ideal är skruvade, och just därför är det
så viktigt att reflektera över vilka värden
i livet vi eftersträvar – eller för att tala
med dygdetiken: vad vi tror konstituerar
människans högsta goda, och vilken/vilka
aktiviteter som utmärker människan –
men det låter som att Hagman har valt en
slagkraftig formulering framför nog-
grannhet med fakta. Har en företagare
”verkligen åstadkommit [något] som är
gott?”, undrar Hagman och är tveksam
men det är uppenbart att företag som
IKEA, Volvo, Ericsson, Kockums, Falu
gru va, SSAB, m.fl. svenska företag har bi -
dragit med oerhört mycket gott för hela
Sverige. En skicklig företagsledare kan
vara skillnaden mellan ett blomstrande
eller konkursmässigt företag vilket påver-
kar hundratals, ja tusentals, människors
arbete och försörjning, samt sitt samhäl-
les välfärd. Dessutom känner vi alla till
vilken glädje skickliga artister kan ge oss
genom sin verksamhet, eller hur svenska
entreprenörer som Niklas Zennström
(Skype), och Daniel Ek och Martin Lo -
rent zon (Spotify) har förändrat världen.
Visst har de åstadkommit mycket gott!
Däremot finns det all anledning att kriti-
sera ledare som tar ut många tiotals mil-
joner i lön samtidigt som de avskedar
stora delar av sin arbetsstyrka, eller får
höga bonusar samtidigt som de förlorar
sina investerares pengar – men då ska
dessa missförhållanden kritiseras, och de
juridiska kryphålen täppas till som möj-
liggör sådan vanskötsel.

Trots demokratins och marknadseko-
nomins brister – och jag erkänner gärna
att de är stora – är det ett ovedersägligt
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faktum att ekonomisk utveckling, demo-
krati och välfärd har gått hand i hand på
de allra flesta platser i världen. Det är
svårt att föreställa sig Sveriges utveckling
från starkt differentierat klassamhälle till
ett relativt jämlikt samhälle där tillgång
till utbildning, vård, politiskt ämbete,
m.m. inte är beroende av sociala eller
demografiska faktorer, om det inte hade
varit för liberalismen och socialdemokra-
tins trägna arbete på välfärdssamhället.23

Det hade i sin tur inte varit möjligt utan
en (mer eller mindre reglerad) kapitalism
på en (mer eller mindre) fri internationell
marknad.24 På liknande sätt är det just
dessa strukturer som har bidragit till att
spädbarns- och mödradödligheten har
sjunkit drastiskt över hela världen de
senaste åren och att FN har nått sina fat-
tigdomsmål flera år i förtid.25 Hagman
har givetvis rätt i att kapitalismens och
globaliseringens utbredande har ställt vår
värld inför aldrig tidigare skådade utma-
ningar vad gäller inte minst miljön; likaså
är det sant att en oreglerad global kapita-
lism ger människor möjligheter att
exploa tera skyddslösa grupper på ett nytt
sätt; och visst upprörs vi när mänsklig
arbetskraft ersätts med maskiner och
före tag avskedar inhemsk personal för att
köpa in billig arbetskraft i utlandet, men
Hagman glömmer alldeles bort att det fria
demokratiska samhället är i ständig refor-
mation. Det finns vägar att gå för att
påvisa bristerna, för att kritisera maktha-
varna, och föreslå alternativa lösningar,
och ständigt överraskar människor oss
med sin uppfinningsrikedom. Visst går
det långsamt och visst verkar det ineffek-
tivt, men vilket annat styressätt uppvisar
samma stryktålighet och kreativitet? Att
pålysa en dualism mellan olika arbets-
grupper, och att svartmåla kapitalismen,
är en förenklad verklighetsbeskrivning
och till föga hjälp. Hagman korrigerar sig

till viss del, genom att förklara att huvud-
frågan inte är vad vi väljer i livet utan hur
vi utför våra uppgifter, men den aspekten
diskuterar han allt för sällan.

Hagman menar att lasterna finns i själva
det liberala samhällets strukturer och att
det därför knappt är möjligt att vilja välja
en livsväg som innefattar framgång, makt
eller samhällelig status för den som vill
vara kristen. Detta gäller yrkena som jag
diskuterade ovan och det gäller i minst
lika hög grad politiken. Hagman uttryc-
ker starka dubier inför det liberala demo-
kratiska samhället och menar att det är
nära förbundet med tidigare nämnda las-
ter och att det dessutom är sådant till sin
natur att det vill kuva sina medborgare
och locka dem till att tillbe kapitalismen
och tillväxten. Det är även ytterst tvek-
samt om en kristen bör engagera sig poli-
tiskt utöver lokalpolitiken. Den represen-
tativa demokratin, där varje politiker
väljs av folket och därför behöver samla
röster till sin egen kandidatur, ”verkar
gynna dem som drivs av en stark person-
lig ambition”. Den personen löper stor
risk att lockas glida på sanningen och ris-
kerar därmed att formas till en oärlig per-
son. Hagman argumenterar kraftfullt
mot att detta enbart skulle vara ”risker”
med det politiska livet utan hävdar i stäl-
let ”att dessa ’risker’ är inbyggda i syste-
met som sådant … Systemet självt upp-
muntrar människans dåliga sidor.”

Ett system med representativ demo-
krati, där politiker måste göra
kampanj i media för att få behålla
sin makt, kommer alltid att leda till
att politikerna försöker manipulera
människorna. Att man kanske kan
hitta något enstaka undantag på -
minner oss om att inga regler är
utan undantag, inte heller i denna
bok, men förstärker egentligen min
poäng just eftersom sådana politi-
ker är så sällsynta.27

Daniel Ringdahl 129

Theofilos vol. 6 nr. 1 2014



Nu börjar en inkonsistens i Hagmans
argu ment att visa sig: tvekar Hagman
verkligen inför om artister, börsmäklare,
företagsledare och modellers arbete är
värdefullt, och menar han allvar med sin
tes om kapitalismens grymhet? Om han
svarar ’ja’ lär han vara tämligen ensam i
Sverige om att inte se något värde i de
produkter, arbetstillfällen och skattein-
täkter som Spotify, Skype och IKEA har
skapat eller musiken från Robyn, Loney
Dear, Eric Ericsson m.fl.; han har dess -
utom en hel del arbete med att förklara
varför kapitalismen kan vara så grym
sam tidigt som det nästan uteslutande är
kapitalistiska länder som rankas så högt
på HDI-indexet, m.m. Om han svarar
’nej’, har han varit osann – eller åtminsto-
ne mycket otydlig – i sina påståenden. Jag
vet inte vilket alternativ som är värst, men
det tycks mig som att Hagman har gått i
den fälla som han så passionerat har talat
emot: den som ger sig in i politiken löper
risken att slira på sanningen för att få
fram sitt budskap. Hagman skriver en bok
i politisk teologi och, även om jag drar
mig för att påstå att han medvetet ljuger,
så glider han i varje fall på sanningen
efter som hans bild av kapitalismen och
den liberala demokratin är så ensidigt
negativ, trots att det finns lättillgängliga
empiriskt verifierbara fakta som kan
nyansera bilden. Vilken slutsats bör vi
egentligen dra av detta?

Jag vill inte negligera riskerna med att
sträva efter politiska maktpositioner, men
Hagman gör sig återigen skyldig till allt-
för grova förenklingar och dessutom ett
filosofiskt felslut. För det första: ingalun-
da är det så att undantag bekräftar en re -
gel, mer än i det allmänna språkbruket.
Hagman argumenterar för en tes och i
argumentation verifierar inte ett undan-
tag tesen utan falsifierar den. Jag menar
alltså att det räcker för dig, läsaren, att

finna en (1) nationell politiker som inte är
en dålig människa, trots sin framgång, för
att tvinga Hagman till korrigering av sin
kritik.28

För det andra finns det en inneboende
spänning i Hagmans argument som lutar
åt inkoherens och är en följd av hans för-
enklingar, förutom vad jag redan har på -
visat. Å ena sidan arbetar Hagman konti-
nuerligt med en dikotomi mellan ”mak-
ten” och de andra, och menar att det
finns vissa strukturer, system och yrken
som till sin natur är destruktiva. Å andra
sidan är Hagman, boken igenom, engage-
rad i att rikta fokus bort från strukturer-
na, mot individen, hennes karaktär och
vanor, och menar att vi därigenom kan
förändra världen. Han skriver uttryckli-
gen: ”Ett samhälle kan inte vara bättre än
de människor som befolkar det.”29 Det
måste betyda att även det politiska syste-
met och företagsledarkulturen inte kan
vara bättre än människorna som utgör
det. Men varför uppmanar då Hagman
den kristne, som av Jesus är kallad att va -
ra jordens ljus och salt, att dra sig undan
dessa områden och överlämna dem åt
människor som, i värsta fall, inte har ett
högre mål än personlig vinning? Det, om
något, skulle korrumpera våra strukturer!

När jag läser boken får jag intrycket
att polariseringen mellan ”makten” och
de andra hör samman med, vad jag antar
är, en underförstådd marxistisk maktana-
lys.30 Om så är fallet har han låtit ideologi
gå före fakta. Jag tror att den franske teo-
logen Paul Evdokimov har rätt och talar
bibliskt när han skriver: “Det finns ingen
ontologisk dualism mellan Kyrkan och
världen, mellan det heliga och det pro -
fana. Dualismen är etisk: mellan ’den nya
människan’ och ’den gamla människan’,
mellan det (genom återlösningen) helgade
och det profana (eller demoniserade).”31

Detta innebär att även praktiker som
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politiken, kapitalismen och demokratin
inte kan vara något ont i sig självt, utan
formas av människorna som bär upp
dem. Det är därför viktigare än någon sin
att vi tar Hagmans positiva upp maningar
på allvar och arbetar på våra karaktärer
och vanor, och därigenom arbetar för att
helga och ställa dessa verktyg i det godas
tjänst. Att det finns begränsningar i dessa
system som riskerar inskränka kyrkans
frihet i det politiska och offentliga sam-
hället behöver inte vara så illa som Hag -
man vill påvisa. Han tar som exempel frå-
gor om tolerans och valfrihet, som har
an vänts för att tränga tillbaka religionen
från det offentliga till det privata, men
hans resonemang är allt för tunna för att
vara verkningsfulla.32 Den tolkningen ger
alltmer vika idag i takt med att man upp-
märksammar religions-, samvets- och ytt-
randefriheten, och argumenterar för att
religionen spelar en viktig roll i ett gott
mänskligt liv – och även i ett gott
samhälle.33 Det liberala samhället vilar i
grunden på dessa fri- och rättigheter och
är de som försäkrar medborgaren i ett
demokratiskt samhälle att denne, utan
rädsla för statliga repressalier, offentligen
kan kritisera makthavarna. Gång på gång
visar det liberala samhället prov på sin
legitimitet när journalister kan avslöja
politikers och företagares lögner och kor-
ruption utan att journalisterna förlorar
sin frihet. Annat var det i Tyska Demo kra -
tiska Repu bliken eller Sovjetunionen, som
den amerikanska historikern Anne Apple -
baum så förtjänstfullt har visat, eller t.ex.
i nuvarande Ryssland, Egypten, Eritrea
eller Kuba.34

I boken Om kristet motstånd pekar
Hag man på flera problematiska aspekter
av vårt liberala demokratiska och kapita-
listiska samhälle, och ger även flera fina
förslag på hur den kristna kyrkan kan
bjuda motstånd mot samhällets destrukti-

va sidor. Jag delar dock inte hans kritik av
samhället eller systemet som sådant. I
grun den är det två olika visioner för sam-
hället som delar mig och Hagman. Hag -
man fokuserar på riskerna som finns in -
byggda i det liberala samhället och pekar
på de avarter de ger upphov till. Det står
honom givetvis fritt att kritisera, inte
minst som det i huvudsak är genom saklig
kritik som vi uppmärksammas på vilka
brister vi behöver rätta till, men jag delar
inte hans syn på den nuvarande struk -
turen som inneboende anti-kristlig och
destruktiv. Här gömmer sig egentligen
ytterligare ett problem med hans kritik
som jag reagerar på. Låt anta att det
växer upp en generation kristna som tar
Hagmans uppmaningar på allvar och som
därför drar sig undan politiken, näringsli-
vet och konstsfären eftersom det är kont-
ra evangeliet – vad händer med vårt sam-
hälle? Av boken förstår jag att Hagman
vill se ett omskapande av samhället, men
hur ska det samhället ordnas för att kun -
na hysa såväl kristna som muslimer, judar
som buddhister, agnostiker och scientis-
ter, m.fl. och vem ska ta tillvara våra
medborgerliga fri- och rättigheter? Jag
undrar vad som vore alternativet till den
liberala demokratin. Det är min överty-
gelse att en värld där varje människas röst
räknas lika mycket i ett val och där varje
människa har rätt att ställa upp till val;
där varje människa kan identifiera ett
behov och starta ett företag; där varje
människa har rätt att tillbe och tro efter
eget samvete och under skydd av lag; och
där varje människa genom journalistik
och demonstrationer kan få politiker
avsatta och samtidigt skyddas av lagar
som just dessa politiker strävar efter ett
upprätthålla; det är det bästa samhälle vi
kan leva i. Trots dess brister.

Ja, det kräver att medborgaren till viss
del identifierar sig med samhället – och
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Habermas: “Religion in the Public Sphere”, s. 9-19. Tillgänglig från: http://www.holbergprisen.no/en/juergen-
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Jakob Valdemar Olsen skriver i sin artikel
i Theofilos vol. 2 nr 2013, s 86, om tro
och förnuft hos Sören Kierkegaard. Han
vänder sig i artikeln mot att Sören Kier ke -
gaard har beskrivits som en förespråkare
för det absurda och irrationella. Måhän -
da har han rätt i det. Det är svårt att veta
för den som inte har läst något av de 55
band som Sö ren Kierkegaard har gett
upp hov till.

Francis Schaeffer är enligt Jakob Val -
de mar Olsen en sådan missriktad kritiker
av Sören Kierkegaard. Jag är inte säker på
att det är korrekt men är egentligen inte
rätt person att uttala mig om Kierke gaard.
Möjligen kan jag tillföra något när det
gäller Schaeffer. Vilket är då Schaef fers
ärende när han beskriver Kierke gaard som
den som skiljde tro från rationellt och lo -
giskt vetande/tänkande?

Ett fruktbart angreppssätt vore att
vända sig till någon av Schaeffers grund-
läggande böcker, t ex The God Who is
there.1 Där skriver Schaeffer om Kierke -
gaard redan i kap 2 och påstår att det ofta
sägs att Kierkegaard är det moderna tän-
kandets fader.2 Schaeffer instämmer i det
påståendet och kallar honom upphovs-
man både till det moderna sekulära tän-
kandet och till den nya teologin. Som så -
dan placeras han som förste man under
det som Schaeffer kallar ”förtvivlans
linje”.

Kanske är begreppet ”förtvivlans lin je”
(line of despair) inte det viktigaste att få

kläm på. Men något bör ändå sägas om
vad det betyder.

Schaeffers ärende i sin bok är att
beskriva den fundamentala förändring av
sanningsbegreppet som skett i den väster-
ländska kulturen. Den förändringen me -
nar han är kristendomens största pro-
blem och utmaning i dag (d.v.s. 1968 när
boken skrevs). Han försöker datera när
denna förändring inträffade. Före 1890 i
Europa och 1935 i USA var det vanligt att
man tänkte utifrån antagandet att san-
ning och lögn är varandras motsatser och
att sanning är en objektiv storhet och gäl-
ler för alla. Det gällde vidare oavsett om
det var tal om fysik och biologi eller om
moral och teologi. Alla trodde visserligen
inte detsamma, men man kunde resonera
om saken utan att det meningsfulla i sam-
talet skulle ifrågasättas. Det berodde på
att man hade en gemensam tro på objek-
tiv sanning.3

Schaeffers ”förtvivlans linje” skall
uppfattas som ett årtal eller en tidpunkt
när man börjar tänka annorlunda om
objektiv sanning. Det blir ett före och ett
efter den förändringen.

Jag vill här passa på att infoga vad
Jakob Valdemar Olsen skriver om ”den
objektiva ovissheten” hos Kierkegaard.
Kanske kan man säga att denna Kierke -
gaards ”ovisshet” avser just den objektiva
sanningen. Följdfrågan blir: Är det då
inte precis Schaeffers poäng vad gäller
Kierkegaard? Det torde man enligt mitt
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förmenande kunna påstå.
Åter till förtvivlans linje: Denna linje

skär även genom tänkande som inte kan
karakteriseras som kristet och ger ett före
och ett efter förändringen. Det som för-
enar filosofi enligt Schaeffer är en ratio-
nalism eller humanism som kännetecknas
av att människan utgår från sig själv och
sin egen tanke för att förstå världen vad
gäller kunskap, mening och moral. Män -
ni skan är den absoluta utgångspunkten
(humanism) och det är hennes tanke som
är helt vägledande (rationalism).

Den förändring i fråga om sanningssyn
som Schaeffer daterar och kallar förtviv-
lans linje och skär historiens tidsaxel mar-
kerar en diskontinuitet inom den icke-
kristna filosofin. Bortom linjen finns san-
ningsoptimisterna. Hitom linjen finner vi
dem som gett upp hoppet om att förstå
världen från människans tänkandes hori-
sont. Den rationalistiska filosofins sol har
där gått ned. Man har gett upp på san-
ning. Istället för det klassiska sättet att
närma sig sanning och kunskap finner vi
helt enkelt ett annorlunda sanningsbe-
grepp. Vi befinner vi oss då hitom förtviv-
lans linje eller förändringens tidpunkt –
och den moderna människans födelse.

Schaeffer menar att inom den moderna
tidens filosofi var Kierkegaard den förste
att ge upp sanningssökandet på tankens
väg. Hegel hade föreslagit att motsätt-
ningen mellan sanning och lögn kunde
lösas upp genom ett tredje alternativ, den
historiska syntesen. Schaeffer menar att
Hegel trots det fortfarande trodde att det
skulle gå att finna en förnuftig lösning.
Kierkegaard däremot förkastade Hegels
försök och föreslog att lösningen låg i att
kasta sig i armarna på det som inte kunde
rimligen motiveras. Kierkegaard före-
språkade ett bejakande av svar som stri-
der mot förnuftet genom ett ”trossprång”
vad gäller Guds existens, rätt och fel,

människans värde och annat av funda-
mental betydelse för människans existens.
Det rationella och logiska skildes av Kier -
ke gaard fullständigt från tron. Och vice
versa. Tron är orimlig och skall just där-
för bejakas. 

Den förtvivlade insikt som Kierke -
gaard bejakade, att det inte finns något
hopp eller några svar för människan på
tankens grund – utgör den moderna män-
niskans grundhållning. Det är liktydigt
med en stark och principiell skepsis inför
sanningsanspråk rörande moral, mening
och kunskap. För den som har ögonen
öppna leder det till förtvivlan och mörker.
Lösningen blir att – i Kierkegaards efter-
följd – hävda, intala eller inbilla sig själv
att livet ändå kan levas med värdighet
och mening – trots att inga rimliga skäl
kan anföras till stöd för den uppfattning-
en.

Enligt Schaeffer är grundfelet hos Kier -
kegaard liksom hos samtliga upplysnings-
tänkare före och efter Kierkegaard att
startpunkten för tankens utforskning av
världen är den egna personen och hori-
sonten. Utgångspunkten är inte att Gud
finns, har talat i historien eller gett oss sitt
pålitliga Ord – i kontrast till hur det var
under den tid som föregick upplysningen,
d.v.s. reformationen. 

Av särskilt intresse är här att Schaeffer
pekar på betydelsen av att syndafallet i
reformatorisk uppfattning omfattade hela
människan – även hennes tanke. Den
upp fattningen betyder att utan Skriften,
Guds ord, kan människan inte nå san-
ningen om sig själv och världen. (Kierke -
gaards objektiva ovisshet bekräftas här.)
Vad Kierkegaard gjorde var därför att
visa/konstatera att på rationalistisk grund
– utifrån endast människans tanke – slu-
tar sanningssökandet i mörker. Kierke -
gaards förslag till den tänkande männi-
skan är i stället att anamma det icke-
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rationella (orimliga) som den enda utvä-
gen för henne. Här måste vi också ge
Kierkegaard (med flera) rätt – men endast
om utgångspunkten är upplysningens,
dvs enbart tanken som den ter sig från
den begränsade människans horisont.

Kierkegaard anvisar således inte ett
återvändande till reformatorisk uppfatt-
ning utan söker en filosofisk utväg med
människan som utgångspunkt.

Schaeffer menar därför att Kierke -
gaards misstag är att han accepterat
huma nistisk-rationalistiska utgångspunk-
ter (presuppositions). Hade Kierke gaard
stället utgått från reformationens mer
ödmjuka grundsyn (total depravity eller
en av synden fallen och förstörd männi-
ska – inklusive tanken/förnuftet, ”synda-
fördärv”) och bejakat Bibeln, som Guds
till förlitliga information till människan
som nödvändig förutsättning för ett
framgångsrikt sanningssökande, hade
han inte nått förtvivlan eller behövt före-
språka den modiga (men irrationella)
tron – på tankens bekostnad. De intellek-
tuella förutsättningarna för kunskap sak-
nas utifrån de egna tankemässiga förut-
sättningarna. Det är inte så att materialis-
ten inte kan veta något om verkligheten
(eftersom vederbörande saknar teoretisk
grund för det). Däremot har materialisten
inte någon kunskapsteoretisk grund för
det som vederbörande faktiskt påstår.4

Schaeffer påpekar att med Kierkegaard
är sanningen inte längre en utan objektivt
oviss. Ett dialektiskt sanningsbegrepp in -
tro duceras med andra ord. Det finns olika

sorters sanning (med människan som
enda grund) – en rationell och en som lig-
ger utanför det rationella (irrationell).
Svaret ligger enligt Kierkegaard i valet
och i modet att välja väg – trots att vi inte
”bottnar”. Svaret är rakt och personligt
och subjektivt.

Jag kan därför inte komma till annan
slutsats än att med Kierkegaard introdu-
ceras ett nytt sanningsbegrepp. Det är ett
dialektiskt sanningsbegrepp där tanken
inte opererar över mer än en del av kun-
skapsfältet – eller i vart fall inte likadant
över hela fältet. Kierkegaards misstag är
att han i upplysningens tradition avvisar
Guds uppenbarelse och Skriften i
utgångs läget och i stället tar en humanis-
tisk startpunkt, den enskilda människans
begränsade horisont. Den vägen är inte
framkomlig eller fruktbar, vilket är
Schaef fers hela ärende, utan leder in i mör -
ker och förtvivlan. Det vill säga för den
som vill ta filosofiska frågor på allvar och
inte endast se filosofin som ett sofistikerat
och distraherande tidsfördriv. Det är det
Schaeffers bok går ut på att visa (– snara-
re än att bevisa). 

Att fortsätta på upplysningens felakti-
ga/inadekvata tankeförutsättningar har
fört den moderna människan in i förtviv-
lan och mörker. Att som Kierkegaard be -
jaka mörkret och uppamma mod i för-
tvivlan, förmår inte skingra förtvivlans
dimma och mörker. Det gör däremot
mott agandet av Guds uppenbarelse i ska-
pelse och Skrift. Det – och endast det – är
sant ljus- och välsignelsebringande.

Noter
1. (InterVarsity Press, Downer’s Grove, IL 1968). Svensk översättning, Den Gud som finns till (Interskrift För -
lags AB, Herrljunga, 1975).
2. Den Gud som finns till, s. 21-24.
3. Egen parafrasering av Den Gud som finns till, s. 15-18.
4. Jfr Stefan Lindholm, ”Vad tänker naturalisten med?” Theofilos nr 1. 2010.
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Peter Henrysson har responderet på min
artikel ”Tro og fornuft hos Søren Kierke -
gaard”, som blev bragt i Theofilos vol. 6 nr.
2 2013. En sådan respons kan være en
hjælp til at fordybe sig i, hvad Kierke -
gaard egentlig mener, når han taler om
kristendom. 

Jeg kan godt forstå, at Peter Henrys -
son rejser de spørgsmål, han gør, selvom
jeg umiddelbart er i tvivl om, hvad han
præcist mener om Kierkegaard. Han be -
gyn der med at sige, at jeg i artiklen ven-
der mig ”mot att Sören Kierkegaard har
beskrivits som en forespråkare för det
absurda och irrationella. Måhända har
han rätt i det. Det är svårt att veta för den
som inte har läst något av de 55 band som
Sören Kierkegaard har gett upphov till.” 

Men selvom Kierkegaard ikke er læst,
slutter han alligevel af med at sige: ”Jag
kan därför inte komma till annan slutsats
än att med Kierkegaard introduceres ett
nytt sanningsbegrepp [...] Kierkegaards
misstag är att han i upplysningens tradi-
tion avvisar Guds uppenbarelse och Skrif -
ten i utgångsläget”. 

Jeg er sikker på, at den konklusion,
som Peter Henrysson ender med, er for-
kert, men jeg kan, som sagt, godt forstå,
at spørgsmålet bliver rejst. Det Peter Hen -
rysson fremhæver og kritiserer, er Kierke -
gaards understregning af det subjektive i
modsætning til det objektive, samt Kier -
ke  gaards forkastelse af rationalitet og lo -
gik. 

Det, jeg vil gøre i det følgende, er at
citere nogle af de steder hos Kierkegaard,
hvor det objektive og argumenterbare ved
troen fremhæves. Da pladsen er begræn-
set, vil jeg bare her give nogle smagsprø-
ver. De citater kan bruges til at reflektere
over, hvad Kierkegaard i virkeligheden
me ner. 

I slutningen af Efterskriften har Kier -
ke gaard indsat en kort epilog, hvor han i
eget navn tager ansvar for de udgivne
skrif ter og giver udtryk for, hvad han
ville, nemlig at læse ”de individuelle, hu -
ma ne Existents-Forholds Urskrift, det
Gam le, Bekjendte og fra Fædrene Over le -
verede, igjennem endnu engang om mu -
ligt paa en inderligere Maade” (7,253)1.
Det, han vil, er at læse Bibelen og så gøre
det med henblik på tilegnelse. Det er ikke
subjektivisme forstået som vilkårlighed,
men det er en fremhævelse af subjektet,
som ligger i det lutherske pro me: Det gæl -
der mig. Selvom det er objektivt sandt, får
det ingen gavnlig betydning for dig, hvis
ikke du tilegner dig det. 

Den tanke, at Bibelen har guddomme-
lig myndighed, autoritet og er bindende,
møder vi også hos Kierkegaard: ”Jeg skal
ikke høre paa Paulus, fordi han er aand-
rig eller mageløs aandrig, men jeg skal
bøie mig under Paulus, fordi han har gud-
dommelig Myndighed” (11,100). Der er
noget her, et ord fra Gud, som i udgangs-
punktet er bindende, uafhængigt af, hvad
jeg tænker. Som Kierkegaard formulerer
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det et andet sted:

Min Tilhører, hvor høit holder Du
Guds Ord i Priis? Siig nu ikke, at
Du holder det saa høit i Priis, at in -
tet Udtryk kan betegne det; thi man
kan ogsaa tale saa høit, at man slet
Intet siger. Lad os derfor, for at det
kan blive til Noget, tage et simpelt
menneskeligt Forhold; holder Du
Guds Ord høiere i Priis, saa meget
desto bedre.

Tænk Dig en Elskende, der har
modtaget et Brev fra den Elskede –
saa dyrebart som dette Brev er for
den Elskende, saa dyrebart, antager
jeg, at Guds Ord er for Dig; som
den Elskende læser dette Brev, saa-
ledes antager jeg, at Du læser, og at
Du mener, at Du bør læse Guds
Ord. (13,54).

Den guddommelige myndighed er fast-
holdt uafhængigt af, om mennesker aner-
kender det som sådan. Det er dog ikke
godt nok for Kierkegaard, hvis Bibelen
bliver anerkendt i teorien, men ikke i prak -
sis. Budskabet må tilegnes. 

Han mener, at han lever i en tid, hvor
mennesker ser efter det objektive, og når
det objektivt fastslås, at Danmark er et
kristent land, så antager man, at man er
kristen, hvis man bor i Danmark. Den an -
tagelse betragter Kierkegaard som ukris-
telig. En side ved reformationen, han hol-
der af, er tilegnelsen: ”borttag fra Syn -
dernes Forladelse den ængstede Samvit -
tig heds Kamp (til hvilken dog, efter
Luthers ypperlige Forklaring, hele denne
Lære er at henføre) og luk saa jo før jo
hellere Kirkerne eller gjør dem til
Forlystelsessteder, som staae aabne hele
Dagen!” (9,199).

Kirkegaard holder af reformatorernes
trosbegreb, at tro er fiducia, tillid. Det
objektivt givne, må blive mit. Og det
objektivt givne, er ikke bare irrationelt og
ulogisk, men der kan argumenteres for

det. Det er sandt, at Kierkegaard har en
skepsis overfor, hvad fornuften bruges til,
fordi han mener, at den ofte misbruges,
men alligevel flyder hans skrifter over
med argumenter. 

I Kjerlighedens Gjerninger forstår han
kærligheden, som et fænomen, der har sin
rod i Gud, og i slutningen af bogen siger
han: ”Budet er, at Du skal elske, o, men
naar Du vil forstaae Dig selv og Livet, da
er det jo, som skulde det ikke behøve at
befales; thi det at elske Menneskene er
dog det Eneste det er værd at leve for,
uden denne Kjerlighed lever du egentlig
ikke” (9,368). Kierkegaard giver en be -
skrivelse af det menneskelige liv, som pas-
ser til den kristne forståelse af kærlighed.
Det er ikke en beskrivelse uden forargelse
og udfordring, men dog en udfoldelse af,
at hvis mennesket forstår sig selv og livet
ret, så er kristendommen det, der passer
til hvem vi er og til det liv, vi har.

I begyndelsen af Sygdommen til Døden
har en meget formelagtig beskrivelse af,
hvad det vil sige at være menneske, og
siger blandt andet: 

Et saadant deriveret, sat Forhold er
Menneskets Selv, et Forhold, der
forholder sig til sig selv, og i at for-
holde sig til sig selv forholder sig til
et Andet. Deraf kommer det, at der
kan blive to Former for egentlig
Fortvivlelse. Havde Menneskets Selv
sat sig selv, saa kunde der kun være
Tale om én Form, den ikke at ville
være sig selv. Denne Formel er nem-
lig Udtrykket for hele Forholdets
(Selvets) Afhængighed, Udtrykket
for, at Selvet ikke ved sig selv kan
komme til eller være i Ligevægt og
Ro, men kun ved i at forholde sig til
sig selv at forholde sig til Det, som
har sat hele Forholdet (11,130).

Det, der ligger i denne beskrivelse af det
menneskelige selv, er, at Gud er uundgå-
elig. Wolfhart Pannenberg peger på dette
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sted hos Kierkgaard som et eksempel på
et antropologisk gudsbevis.2 Senere i
Sygdommen til Døden forklarer Kierke -
gaard, at ”Det, som har sat hele Forhol -
det” er Gud. Der er en menneskelig sel-
verfaring, der kun giver mening, hvis Gud
er. En erfaring som det er umuligt for
mennesket at løsrive sig fra. Den mennes-
kelige erfaring viser, at Gud er udgangs-
punktet for det menneskelige liv. Når
mennesket kæmper for at blive sig selv,
men ikke kan blive det, så er det fordi
Gud fastholder mennesket i sin bestem-
melse, som det han har skabt mennesket
som.

Det er ikke sådan, ”att människan
utgår från sig själv” eller at ”Människan
är den absoluta utgångspunkten”, ifølge
Kierkegaard. Tværtimod viser det sig, at
når mennesket forsøger på at være ud -
gangs punktet for sig selv, så går det galt: 

Intet afledet Selv kan dog ved at see
paa sig selv give sig selv mere end
det selv er […] Selvet er sin egen
Herre, absolut, som det hedder, sin
egen Herre, og just dette er
Fortvivlelsen, men ogsaa hvad det
anseer for sin Lyst, sin Nydelse.
Dog forvisser man sig ved et nær-
mere Eftersyn let om, at denne
abso lutte Hersker er en Konge
uden Land, han regjerer egentligen
over Intet; hans Tilstand, hans
Herredom underligger den Dialek -
tik, at i ethvert Øieblik Oprøret er
Legitimitet. Dette beroer nemlig til
syvende og sidst vilkaarligt paa
Selvet selv.

Det fortvivlede Selv bygger altsaa
bestandigt kun Luftcasteller, og
fægter bestandigt blot i Luften
(11,183).

Udgangspunktet for mennesket er ikke,
og kan ikke være, mennesket selv. Den
menneskelige erfaring viser, at vi hænger
fast i Gud. Når Gud opgives, overlades vi
til fortvivlelsen som en reel erfaring i det

menneskelige liv. Derfor giver budskabet
om Jesus mening, også selvom forstanden
må stå stille, som det formuleres i
Philosophiske Smuler:

Vel kunde det falde Mennesket ind
at digte sig selv i Lighed med Gu -
den eller Guden i Lighed med sig,
men ikke at digte, at Guden digtede
sig selv i Lighed med Mennesket
[…] denne Tanke opkom ikke i mit
Hjerte, og finder at det er den vid-
underlig-skjønneste Tanke. Og er
det Hele ikke vidunderligt, og er
dette Ord ikke igjen et lykkeligt
varslende Ord paa mine Læber; thi
staae vi ikke her, som jeg jo sagde
det, og som du uvilkaarligen selv
siger det: ved Vidunderet […]
forskjelligt fra ethvert menneskeligt
Digt, at det intet Digt var, men
Vidunderet (4,241-242). 

Det, vi møder i den kristne forkyndelse,
at Gud kom i Kristus, kan mennesket
ikke selv have fundet på. Det overgår det
menneskelige. Det er ikke subjektivt, vil-
kårligt eller relativt, men det er absolut;
absolut vidunderligt. Og det absolutte må
tilegnes. 

Dermed er logikken ikke ophævet,
ifølge Kierkegaard, den er tværtimod fast-
holdt. Som han siger i slutningen af Philo -
sophiske Smuler: 

i Grunden er det netop Urokke lig -
hed paa det Absolute og de absolut-
te Distinctioner, der gjør En til en
god Dialektiker, hvad man i vor Tid
aldeles har overseet, ved at hæve og
i at hæve Contradictionsprincipet,
uden at indsee, hvad dog Aristote -
les fremhævede, at denne Sætning,
at Contradictionsprinsipet er hæ -
vet, er baseret paa Contradictions -
prin ci pet, da ellers den modsatte
Sætning, at det ikke er hævet, er
ligesaa sand (4,304-305).

I Danmark, på det tidspunkt, havde der
været en kraftig strid om Hegels påstand,
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at kontradiktionsprincippet er hævet.
Kierkegaard holder med dem, der kritise-
rer Hegel på dette punkt.3 Aristoteles’ lo -
gik må fastholdes. Kierkegaards beund-
ring for Aristoteles er for stor til, at han
kan følge Hegels logik, og han bruger i
stedet gentagne gange Aristoteles imod
Hegel. 

På den baggrund er det, at Kierke -
gaard taler om den objektive uvished.
Tanken er ikke, at enhver så bare kan tro,
hvad man vil, men at et subjektivt ele-
ment er uundgåeligt. Håbet kan ikke fast-

holdes, hvis håbet er opfyldt. Troen oplø-
ses, hvis det ikke er andet end viden, vi
forholder os til: ”vi ser ikke på det synli-
ge, men på det usynlige; det synlige varer
jo kun en tid, det usynlige evigt” (2 Kor
4,18). ”For vi lever i tro, ikke i det, som
kan ses” (2 Kor 5,7). ”Til det håb er vi
frelst! Men et håb, som man ser opfyldt,
er ikke noget håb; for hvem håber på det,
man kan se?” (Rom 8,24). 

Andre steder hos Kierkegaard end dem,
der er nævnt her, kunne også ind drages,
men her er nogle steder at begynde.4

Noter
1. Henvisninger til Søren Kierkegaard er til Søren Kierkegaards Skrifter, 4. udgaven, ed. Niels Jørgen Cappelørn
et al., bd. 1-55 (København: Søren Kierkegaard Forskningscentret og Gads Forlag, 1997-2012). Henvisningerne
er til bind og sidetal. Første tal i parentesen er til bindet, andet tal til sidetallet, så (7,186) betyder bind 7 side 186. 
2. Wolfhart Pannenberg Systematische Theologie, 1 (Göttingen: Vandenhoeck, 1999), 105.
3. Jf. kommentarbindet K4 (København: Gad, 1998) til de samlede skrifter, siderne 301-302. 
4. Udover C. Stephen Evans bøger, som jeg henviste til i artiklen i Theofilos vol. 5 nr 2 2013, kan jeg også pege
på min bog Kierkegaard, kærlighed og kristendom (København: Credo, 2008).
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En ikke-film
Det er fristende at kritisere filmen ”Noa”
for alt det, den ikke er. Det er ikke en film
om dén Noa, der ifølge 1 Mos 6,9 var ”en
retfærdig mand, udadlelig blandt sine
sam tidige,” og som ”vandrede med Gud.”
I hvert fald ikke, hvis retfærdighedsbegre-
bet og vejmetaforen skal defineres i lyset
af den bibelske kontekst. Filmens Noa
gen fortæller godt nok skabelsesberetning-
en i pagt med teksten i 1 Mos 1, men for-
tællingen ledsages af billeder, som tager
udgangspunkt i en evolutionær forståelse
af livets oprindelse. Den avancerede gra-
viditetstest, som Naameh foretager for Ila,
er ikke bare udtryk for kunstnerisk frihed,
men for en varselstydning, som er frem -
med for den bibelske virkelighedsforståel-
se. Selvom der kan findes argumenter for
”the Watchers” – vægterne – i de kryptis-
ke tekster om kæmperne i 1 Mos 6,4
umid delbart forud for vandflodsberet-
ningen og i Danielsbogen 4:14 og 17, så
er disse stenmonstres rolle i filmen først
og fremmest baseret på de langt senere og
apokalyptiske Enoks- og Jubilæerbøger.1

Det er også mere end almindelig kunstne-
risk frihed, når dén menneskehed, som
Gud ifølge 1 Mos 6,13 besluttede ”at gøre
en ende på,” blev repræsenteret i arken i
form af Tubal-Kain, og i første omgang
over levede vandfloden. Endelig er Guds
kom munikation med Noa i filmen langt
mindre verbal og langt mere diffus og

indirekte, end det bibelske forlæg lægger
op til med sit “Gud sagde til Noa.” 

En film om ondskab
Men netop fordi filmen ikke er en film
om den i bibelsk forstand retfærdigeNoa,
så er disse kritikpunkter måske ikke så
relevante endda. For filmen fortjener selv-
følgelig at blive anmeldt for hvad den er
og ikke for hvad den ikke er. Og ”Noa”
er intet mindre end en mesterlig og langt
på vej også ”bibeltro” film om ondskab.
For det første skildrer den på en overbe-
visende måde de konsekvenser af synde-
faldet, som ifølge de bibelske tekster nåe -
de et punkt, hvor ”jorden var fordærvet
og fyldt med vold” (1 Mos 6,11), og som
fik Gud til at gribe ind med død og øde-
læggelse med den i bibelsk forstand ret-
færdige begrundelse, at ”[mennesket] er
skyld i, at jorden er fuld af vold” (1 Mos
6,13). En af de væsentlige pointer i filmen
i denne sammenhæng er Noas konstate-
ring af, at alle er strafskyldige, inklusive
ham selv, og at hverken han eller hans fa -
milie derfor har fortjent at overleve. Hans
overbevisning om, at han og hans familie
udelukkende bliver udvalgt til at sikre res-
ten af skaberværket en ny begyndelse, og
at en del af hans opgave derfor er, at for-
hindre sine sønner i at få børn, så men-
nesket uddør, er en stærk understregning
af denne pointe. At Tubal-Kain får lov til
at redde sig ombord i arken og ”smitte”
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Kam med sin ondskab er en genistreg fra
instruktøren Darren Aronofskys side,
fordi det netop understreger, at ondska-
ben er blevet en del af menneskets natur,
og at arken derfor ikke var en befrielse fra
ondskaben, men udelukkende for dens
velfortjente straf. Alle i arken erfarede,
hvordan ”synden lurede ved døren,” og
hvordan de som deres forfader Kain hel-
ler ikke formåede ”at herske over den.”
Vandfloden straffede menneskets onds-
kab, men formåede ikke at udrydde den.
Det illustreres tydeligt af den måde den
overlevende families liv på den ”nye” jord
skildres. Der er nok sket en forbedring i
forhold til tiden før vandfloden, men det
er tydeligt, at mennesket stadig bærer
kimen i sig til det samme fordærv, som
udviklede sig så katastrofalt før vandflo-
den.

Religionskritik
Filmens mest overraskende bidrag er
imidlertid dens skildring af en anden type
ondskab, end den moralske eller ugudeli-
ge ondskab, som i filmen repræsenteres af
alle ”de andre” med Tubal-Kain i spidsen.
Filmen handler nemlig også om Noas ret-
færdighed. Altså ikke om den i bibelsk
forstand retfærdige Noa, men om den ret-
færdighed, som Noa repræsenterer, og
som vel bedst kan karakteriseres som reli-
giøs fanatisme. Noa tror og er overbevist
om, at han har forstået, hvad Gud har
”sagt” til ham, og at han virkelig repræ-
senterer Gud retfærdighed i dét, han gør.
Hvor dybt det end skærer ham i hjertet,
følger han næsten til det sidste sin overbe-
visning om Guds retfærdighed, og selv
når han på ”den nye jord” bryder sam-
men og søger forsoning med sin familie,
sker det uden eksplicit indrømmelse af, at
han havde taget fejl i sin forståelse af
Guds retfærdighed. Familiens reaktion på
Noas ”kaldsbevidsthed” fremstår som en

stærk kritik af Noas overbevisning og den
ødelæggelse, den har forvoldt i familiens
liv. Filmens budskab er måske netop at
afsløre, hvordan en sådan blind, mennes-
kefjendtlig og ukærlig fanatisme lukker
øjnene for den virkelige retfærdighed, og
at der – som praktiseret af Kam, Shem og
Naameh i filmen – er brug for at tale med
store bogstaver og for at sætte handling
bag ordene, hvis en sådan uretfærdig
fanatisme skal forhindres i at præge men-
neskeheden og ødelægge menneskelivet.
Måske er det her, vi skal lokalisere fil-
mens vigtigste budskab: Enten er Gud er
ond fordi Noa har forstået Guds retfær-
dighed korrekt eller også er Noa er ond,
fordi han har misforstået Guds retfærdig-
hed og dermed den opgave, han blev kal-
det til. I det første tilfælde kommer filmen
i virkeligheden til at fremstå som et styk-
ke religionskritik, der måske i form men
ikke rent sagligt adskiller sig fra nyateis-
mens kritik af religionens ansvar for krig
og ufred i verden. Hvis det sidste er tilfæl-
det, er det på mange måder kvinderne i
filmen, som kommer til at stå som helte-
ne, eftersom det er dem, der repræsente-
rer budskabet om at Noa har misforstået
hvad sand retfærdighed i virkeligheden er.
Det gælder både Kams wife-to-be Nael,
som gerne ville reddes, og som Noa burde
have reddet, men som han efterlod til den
sikre død. Det gælder Noas kone Naa -
meh, der som den eneste virkelig tager
bladet fra munden og forsøger at afsløre
det ukærlige og det uretfærdige i sin mands
overbevisning. Og det gælder Ila, som
med sit ikke-voldelige forsvar for sine tvil -
linger udstiller Noas misforståede brug af
vold i retfærdighedens navn.

Retfærdighed og barmhjertighed
Instruktøren Darren Aronofsky har til
Chris tianity Today udtalt, at han og Ari
Handel, som er medforfatter til filmens
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script, har arbejdet ud fra en forståelse af
adjektivet ʻretfærdig’ som ”a perfect ba -
lance of justice and mercy, og Ari Handel
antyder i samme interview, at filmen eks-
ponerer en ubalance mellem ”justice and
mercy” i Noas overbevisning. Til forskel
fra Abraham, som i 1 Mos 18-19 går i
forbøn for Sodoma, gør Noa ikke antyd-
ning til en sådan barmhjertighedshandling:
”[Abraham] said, ‘Don’t, don’t. What if
there are 50 righteous men? What if there
are 10?’ But Noah didn’t say, ‘God,
don’t.’ Noah just built the boat. So it’s not
that he was a bad man, but where was the
mercy in that?”2 Noget tyder altså på, at
forfatterne til filmens script ønsker at
fremstille Noa som en, der nok handler i
god tro på retfærdigheden, men som alli-
gevel handler ubarmhjertigt. Aronofsky
og Handel betragter selv filmen som en
slags jødisk midrash over vandflodsberet-
ningen, og siger videre i interviewet, at
”[w]ithin our tradition, being Jews—a
long tradition of thousands of years of
people writing commentary on the bibli-
cal story—there isn’t anything we’re
doing that’s out of line or out of sync, but
within that, you don’t want to contradict
what’s there. In all the midrash tradition,
the text is what the text is. The text exists
and is truth and the word and the final
authority. But how you decide to inter-
pret it, you can open up your imagination
to be inspired by it.” Heri har Aronofsky
og Handel sikkert ret, eftersom jødisk
midrash er notorisk fri og opfindsom i sin
fortolkning af bibelteksterne. På bag-
grund af en kristen fortolkningstradition,
som stræber efter at forstå den forfatter -
intenderede mening i bibelteksten, må det
imidlertid indvendes, at filmselskabets offi -
cielle trailer går for langt, når det hævdes,
at ”[w]hile artistic license has been taken,
we believe that this film is true to the
essen ce, values and integrity of a story that

is a cornerstone of faith for millions of
people worldwide.”3 Filmen er, som be -
grun det foroven, ikke en film om den i
bibelsk forstand retfærdige Noa, men om
Noas misforståelse af Guds retfærdighed,
og løsrevet fra vandflodsberetningens bi -
belske kontekst efterlader filmen os ude -
lukkende med kvindernes antydning af,
hvad Guds retfærdighed i virkeligheden
er eller burde have været. Det er i og for
sig positivt, eftersom de på mange måder
giver udtryk for dén barmhjertighed, som
ifølge den bibelske beretning netop fik
Gud til at frelse Noa og hans familie. Og
filmen giver jo så en oplagt mulighed for
at diskutere disse ”antydninger” i forhold
til den virkelighedsforståelse og definition
af retfærdighed, som findes i den bibelske
kontekst. 

Legitimeret vold
Samtidig bidrager filmen også til diskus-
sionen om religiøs fanatisme ved at sætte
spørgsmålet om legitimeret vold på dags-
ordenen. Filmen stiller tydeligt spørgs -
måls tegn ved det legitime i Noas forsøg på
at dræbe Ilas tvillinger, og afdækker der-
med det dybereliggende spørgsmål om
hvem, der har ret til at definere, hvad ret-
færdighed er. At vi også her overlades til
an tydninger er vel på mange måder ind-
begrebet af filmkunst. Stærkest antydes
det illegitime i Noas retfærdighedsbegreb
måske af Kam, der med sin eneste verbale
kommentar til Noas handlinger tvinger
ham til at forholde sig til hans wife-to-be
som et menneske, der både havde behov
for og som gerne ville reddes: ”Her name
was Nael!” Men også Naameh og Ila me -
re end antyder, at Noa handler med hjem -
mel i et retfærdighedsbegreb, han tror, er
Guds, men som han i virkeligheden selv
har defineret. Tilbage står spørgsmålet
om hvad Guds retfærdighed er, og hvilke
handlinger denne retfærdighed legitime-
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rer. Igen er antydningerne for så vidt posi-
tive, eftersom især Naameh har forstået,
at Gud ville frelse alle, der gik ombord på
arken, og at enhver voldshandling mod
de ”frelste” passagerer derfor var illegi-
tim. Men det forbliver Naamehs fortolk-
ning af Noas drømmesyner, at det forhol-
der sig således, og filmen opererer dermed
ikke med en åbenbaring fra Gud, som
ver balt og eksplicit definerer, hvad retfær-
dighed er, og om det er legitimt, at Gud
lader mennesker dø – hvad enten det sker
i en kataklysmisk vandflod eller ved et
menneskes hånd. Og det er næppe tilfæl-
digt, at Gud aldrig bliver ”bibelsk ekspli-
cit.” Aronofsky har således udtalt, at
“hope fully our telling resonates with all
sorts of people, Jewish or Christian, athe-
ists or believers,”4 og et andet sted, at “it’s
wrong when you talk about the Noah
story to talk about it in that type of belie-
ver-nonbeliever way because I think it’s
one of humanity's oldest stories. It be longs
not just in the Judeo-Christian-Islamic
tradition. Everyone on the planet knows
the Noah story.”5 En tavs Gud er så godt
som en ikke-eksisterende Gud, og i en
sådan virkelighedsforståelse overlades det
helt og aldeles til mennesket at definere,
hvad retfærdighed er, og hvilke handling-
er en sådan retfærdighed legitimerer. Og
at dømme udfra Aronofskys udtalelser og
hans fremstilling af Noas drømmesyner,
stiller han sig kritisk overfor definitioner
af retfærdighed og forankring af hand-
linger i religiøse ude-af-kroppen oplevel-
ser, mens han lader Ila udtrykke sin egen
tilgang når hun siger, at det ”Gud” i vir-
keligheden ønsker er, at Noa – som rep-
ræsentant for mennesket – skal tage stil-
ling til, om menneskeheden er værd at
redde.

Slangeskindet
Og så må en anmeldelse af ”Noah” na -

turligvis også kommentere den mest raffi-
nerede genstand i filmen, nemlig slange -
skindet. Da vi var på vej ud af biografen
var det faktisk min teenagesøn Mikkel,
som foreslog, at slangeskindet symbolise-
rede slangen før den skiftede ham og blev
til en ond slange. Og selvfølgelig har han
ret. Slangeskindet repræsenterer det tabte
paradis, og dermed også velsignelsen. Så
når Lemek velsigner Noa må han selvføl-
gelig bruge slangeskindet til at symbolise-
re indholdet af og formålet med velsignel-
sen: ”The Creator made Adam in his ima -
ge and then placed the world in his care.
This is your world now, your responsibi-
lity. May you walk alongside the Creator
in righteousness.” At filmen lader ham –
og senere Noa – gøre det, som jøder sene-
re skulle gøre det med deres tefillin ʻbede-
remme,’ er kun med til at understrege
symbolikken. At både Tubal-Kain og Kam
må afgive slangeskindet er derfor også
uundgåeligt. De personificerede ikke det,
som slangeskindet stod for. Kam bliver
dermed filmens tragiske karakter, efter-
som han faktisk stod med muligheden for
at repræsentere det, som slangeskindet
stod for, da Tubal-Kain overlod ham det.
Hans tøven i forbindelse med angrebet på
hans far antyder, at han på dette tids-
punkt stadig var i tvivl, mens hans opgi-
velse af slangeskindet på den ”nye” jord
viser, at han stillet overfor sin fordrukne
og skamfuldt nøgne far ikke længere
magtede at forbinde slangeskindet med
noget godt. Måske især fordi Noa aldrig
– som det var tilfældet overfor Naameh,
Sem og Ila – nåede at indrømme sin fader-
lige mislykkethed overfor ham. Selvom
filmen slutter med forsoning og velsignel-
se sidder man derfor alligevel tilbage med
blandede følelser. For da Kam gik sin vej,
gik en ottendedel af den nye jords befolk-
ning fortabt. Og Noa fik egentlig aldrig
sat ord på hvor stor en nåde det var, at
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Gud besluttede at frelse et menneske med
så store vrangforestillinger – og deraf føl-

gende mishandlinger – som ham.6

Noter 
1. Det er værd at bemærke, at Gregor fra Nyssa (ca. 331 – 394) var åben for at selv Satan ville blive forsonet
med Gud til sidst. Og selvom hans forståelse var stærkt kontroversiel i den østlige kirke, er der stadig mange
ortodokse Kristne i dag, som i hvert fald håber på at dette vil ske.
2. Peter T. Chattaway, “Darren Aronofsky Talks to CT about ‘Noah’,” Christianity Today March 25, 2014.
Tilgængelig online på http://www.christianitytoday.com/ct/2014/march-web-only/darren-aronofsky-interview-
noah.html. Læst 24. april 2014.

3.Traileren er tilgængelig på http://www.imdb.com. Tilgået 24. april 2014.
4. Rob Bricken, “Darren Aronofsky explains why Noah isn't just for believers,” io9.com 17. Marts 2014.
Tilgængelig på http://io9.com/darren-aronosky-explains-why-noah-isnt-just-for-believ-1545648721. Læst 25.
april 2014.
5. Jake Coyle, “Darren Aronofsky’s ‘Noah’ Finds Rough Seas In The Leadup To March 28 Release,”
Huffington Post, 21. Marts 2014. Tilgængelig på http://www.huffingtonpost.com/2014/03/21/darren-aronof-
sky-noah_n_5008204.html. Læst 25. april 2014. 
6. Ressourcer: Damaris Media: http://www.damaris.org/noah; The Gospel Coalition:
http://thegospelcoalition.org > søgning på “Noah”; Biologos: http://biologos.org/search?s=noah; R. R. Reno,
Genesis. Brazos Theological Commentary on the Bible (Grand Rapids: Brazos Press, 2010.)
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Undertecknad vill klargöra redan nu att
s.k. spoilers följer nedan. Den som inte
har sett filmerna och inte vill få handlingen
avslöjad bör sluta läsa nu.

De som håller sig à jour om filmvärlden
kunde knappast undgå all uppmärksam-
het som tidigare i år kretsade kring Lars
von Triers senaste film Nymphomaniac,
men åsikter går isär om huruvida det är
en utmanande och provokativ berättelse
om en kvinnas aldrig sinande sexuella
begär, eller om det bara är pseudointellek-
tuell pornografi i en pretentiös förpack-
ning. Von Trier kan anklagas för kvinno-
fientlighet, särskilt med tanke på att flera
kvinnliga protagonister i flera av hans tidi -
gare filmer har en mycket tragisk livssi-
tuation och ibland går ett grymt öde till
mötes, men undertecknad är inte alls
över tygad om att det varken är regissö-
rens mening eller det faktiska resultatet i
hans filmer. Det är en förhastad slutsats
som likväl är lätt att söka sig till när sam-
hället genomsyras av politisk korrekthet.
Även om kvinnor genom filmhistorien
ofta har framställts i sämre dager än män
så innebär inte det att kvinnliga karaktä-
rer i moderna filmer uteslutande måste
gestaltas så positivt som möjligt. Valet av
kön har inte nödvändigtvis någon kopp-
ling till den nutida debatten om genusdis-
kurser, utan kan mycket väl vara ett nar-
ratologiskt grepp för att förmedla ett visst
budskap; innehållet kan ju vara misogynt

utan att budskapet för den sakens skull är
det. Det är föga givande att notera det
faktum att huvudpersonen är kvinna om
man inte ser den bakomliggande orsaken
till varför. Undertecknad menar att filmer -
na förmedlar något helt annat och att
man har lagt för mycket fokus på huvud-
personernas kön. Genom att för tillfället
ignorera genusaspekten visar det sig att
man i hans filmer kan utläsa mycket om
högaktuella ämnen.

Von Triers tre senaste filmer hänger
ihop, och har inofficiellt fått namnet
”The Depression Trilogy”. (De är precis
lika upplyftande som deras epitet anty-
der.) Eftersom det finns vissa gemensam-
ma temata i alla tre filmer inställer sig
vissa sammanhängande, kritiska frågor.
Alla tre utmärks av att de behandlar de -
pression, men de belyser även frågor som
rör äktenskap och andra tvåsamma rela-
tioner. I Nymphomaniac lever den kvinn-
liga protagonisten helt frigjord från patri-
arkala restriktioner vad gäller tvåsamhet,
i Melancholia (2011) problematiseras sy -
nen på äktenskap, och i Antichrist (2009)
utforskas vad som kan ske när ett funge-
rande äktenskap utsätts för prövning.
Nymphomaniac börjar med att Selig -

man (Stellan Skarsgård) hittar kvinnan
Joe (Charlotte Gainsbourg) blåslagen och
halvt medvetslös i en gränd. Han tar hen -
ne till sitt hem där hon förklarar att hon
är en egendiagnostiserad nymfoman, och
därefter börjar hon berätta sin livshistoria
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så ingående att Proust hade blivit impo-
nerad. Hon har under hela livet haft en
överdriven sexualdrift, runt vilken det
mesta i hennes liv har kretsat. Hon talar
med stort engagemang om de händelser
och stunder som har präglat henne som
person, och hennes berättelse avbryts
ibland av Seligman som flikar in med in -
tel lektuella analyser. 

Ända sedan Joe var barn har hon varit
helt besatt av sin egen sexualitet. Hon
upp täckte den redan i mycket ung ålder, i
en scen som skulle ha fått Freud att jubla
av glädje. I tonåren startade hon och hen-
nes bästa vän B en hemlig organisation
för jämnåriga kvinnor, där sexualiteten
höjdes till skyarna och prisades som vore
den det mest sublima i världen. Deras
grupp hade en profan trosbekännelse, en
hädisk variant av den katolska kyrkans
syndabekännelse, där de bekände sin tro-
het till sexualiteten. Den ackompanjera-
des av en pianist spelande tritonus, vilket
alla någorlunda bevandrade inom musik
redan innan Seligmans förklaring känner
igen som det s.k. ”djävulsintervallet”.1

De hade alla som mål att idka så mycket
sexu ellt umgänge som möjligt, men aldrig
flera gånger med samme man. 

Deras livsstil visade sig emellertid vara
svår att upprätthålla i längden: en efter en
föll de för frestelsen och valde att hålla sig
till en individ. När Joe irriterad tillrättavi-
sade B för att denne hade valt att ha en
fast relation blev svaret att det var Joe som
inte hade kommit till insikt om att, som B
formulerade det, ”the secret ingredient of
sex is love”. Denna åsikt verkar hon dela
med regissören själv. Radikala feminister
hade kanske lyft fram Joe som en förebild
för hur kvinnor borde göra uppror mot
patriarkatet, men hennes livsstil försvaras
aldrig av filmen. Hennes liv kretsar kring
temporära, intima relationer med en drös
olika män, men dessa stunder skildras

aldrig som något vackert, eller ens behag-
ligt. En handhållen kamera observerar
ske endet mycket objektivt, allt är filmat i
naturligt ljus utan några stämningspåver-
kare i form av bakgrundsmusik eller en
varm färgskala. Det är allt annat än upp-
hetsande, vilket blir en form av kritik mot
relationer befriade från emotionell intimi-
tet. Joes eviga suktande efter tidelag kom-
mer aldrig ta slut, hon kan aldrig bli helt
tillfredsställd i och med att hon hela tiden
försöker sära på två komponenter som
båda utgör grunden varpå en hållbar rela-
tion måste byggas.

Genom hela filmen är det tydligt att
hen nes förhållningssätt till sexualitet är
något rent destruktivt. Hon prioriterar sin
egen njutning över allt annat utan någon
tanke på andra. När hon väl flyttade hem -
ifrån utnyttjade hon sin frihet till fullo
och hade ett mycket strikt schema för
vilka män som skulle besöka henne vid
vilken tid på vilken dag. (Dessa män var
inte medvetna om varandras existens, var
och en sökte helhjärtat Joes gunst.) En av
männen valde till Joes förvåning att
lämna sin familj för att leva med henne,
men hustrun stormade strax in i Joes
lägenhet med barnen i sitt följe för att
visa på skadan som orsakats. Joe själv ser
smått besvärad ut, men egentligen bara
för att detta förstörde hennes minutiöst
planerade schema för kvällen; hon visar
inget intresse för den uppbrutna familjen.

Det var nästan som att en högre makt
ställde ett ultimatum då hon blev äldre.
När hon hade gift sig slutade hon nämli-
gen att känna någon sexuell njutning.
Hon började besöka en man som bedrev
BDSM-verksamhet, i ett försök att åter-
finna den förlorade njutningen. Dessa
möten skedde nattetid, och hon var helt
beroende av en barnvakt för att kunna
närvara. En natt dök denne inte upp, men
hon lämnade sin mycket unge son ändå, i
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hopp om att inget skulle hända under
hennes frånvaro. När Joe kom hem upp-
lyste hennes man henne om att barnet
hade varit nära att förolyckas under tiden
hon varit borta, och sade till henne att
hon måste välja mellan familjen och sina
nattliga utflykter. Hon valde det senare.
Detta blir klockren kritik mot samtiden,
mot samhället i stort. Här skulle man
kunna se äktenskapet som någonting
nega tivt, eftersom hennes livsglädje för-
svinner då hon träder in i den heteronor-
mativa mallen, men det är inte alls det
som förmedlas i filmen. Vid giftermålet
fanns inga tvivel om att hon hade starka
känslor för sin make och att hon i alla fall
just då hade för avsikt att spendera resten
av livet med honom. Anledningen till att
äktenskapet havererade var inte att det
var en konservativ modell som inte passa-
de en så progressiv kvinna som Joe. Det
är inte fel på äktenskapet som institution,
utan på Joe själv. För första gången tving-
ades hon uppoffra något för någon
annan, något hon inte hade behövt göra
tidigare. Efter ett helt liv fyllt av män som
dansat efter hennes pipa kom det som en
chock att det ställdes krav på henne för en
gångs skull, men hon förstod inte att en
relation innebär att man ger och tar. På
grund av sin fixering vid rent fysisk njut-
ning glömmer hon att äktenskapet även
innehåller en emotionell aspekt. Det är ett
livslångt åtagande, ett löfte som innebär
tillgivenhet; det är inte bara en garanti för
fysisk tillfredsställelse tills lusten skiljer en
åt. När hon måste prioritera antingen sin
sexuella njutning egen sin egen familj
gjorde hon en utvärdering baserad på vil-
ket av alternativen som skulle skänka
henne mest lycka, och då var valet givet.

Bara några år senare mötte hon en
man i vad som är en annan mycket träff-
säker scen vad gäller den nutida inställ-
ningen till kärlek i alla dess former. Joe

jobbade en tid som indrivare i den undre
världen, och hennes förvärvade kunska-
per inom sexualitet visade sig ha gett
henne breda kunskaper inom psykologi,
vilket hon använde till sin fördel då klien-
ter skulle skrämmas till att betala sin
skuld. Vid utpressningen av en specifik
man visade sig denne vara pedofil, något
som han aldrig hade erkänt för någon,
troligtvis inte ens sig själv. När Seligman
hör detta drar han sig inte för att omedel-
bart spy galla över mannen och alla av
hans sort, trots att han relativt nyligen
inte hade några som helst problem med
att Joe förstörde livet för män och ibland
även deras familjer. Joe försvarar dock
pedofilen med att han aldrig någonsin
hade förgripit sig på ett enda barn och att
han för resten av livet var dömd att dölja
en så essentiell del av sig själv för hela
världen; dessutom skulle han aldrig
någon sin få uppleva den kärlek och när-
het som han så längtade efter. Kan bud-
skapet bli tydligare? Inledningsvis förefal-
ler det som om Seligman förespråkar
någon form av utilitarism, t.o.m. i vissa
fall där den ene partens njutning går ut
över den andres, men fallet med pedofilen
tvingar honom att slutligen fördöma nå -
got som alla kan vara överens om är helt
motbjudande, dock står han helt handfal-
len när han förväntas förklara varför det
skulle förhålla sig så. Pedofilen har inte
skadat någon, likväl tvingas Seligman
med ge att all kärlek faktiskt inte är bra
kär lek. I Sverige återfinns Seligmans
öppna inställning hos vissa sexualupplys-
ningsorganisationer, men hur helhjärtat
de än må förespråka kärleksmässig
mångfald blir det mycket tydligt hur väl
den ideologin håller när den ställs på sin
spets. En mycket fin detalj i samman-
hanget är att mannens böjning aldrig för-
döms enbart på grunden att det är någon
form av psykopatologi. Detta skulle ha



varit en mycket bekväm ursäkt, men hade
samtidigt visat på en osäkerhet, att man
tvingas förklara alternativa läggningar
som abnorma så fort de bestrider ens etik.
Det är lätt att påstå att all kärlek är bra
kärlek så länge man bortförklarar alla
motbevis som ogiltiga, men här tvingas
man som åskådare att ta ställning, man
tillåts inte blunda för problematiken i en
mer liberal attityd. Seligman, i likhet med
det sekulariserade samhället i stort, har
ingen riktig grund för sina åsikter om
moral kopplad till kärlek, varför dessa i
slutänden oundvikligen blir mer eller
mindre godtyckliga, och likt allt som
byggs på en grund av sand är det dömt till
att rasa så fort det prövas.

Vad är då orsaken till Joes beroende? I
en stödgrupp för sexmissbrukare ställde
sig Joe plötsligt upp och proklamerade att
hon minsann inte alls var som de andra,
för hon hade inte sexuella relationer en -
bart som ett sätt att söka bekräftelse från
män, utan gjorde det helt för sin egen
skull. Kan vi verkligen lita på det hon
sade? Som barn försummades hon mer
eller mindre av sin mor, som hellre satt
och lade patiens än tillbringade tid med
sin dotter. Hon hade förvisso en god rela-
tion till sin far, men när hon var i tjugo-
årsåldern fick denne ett mycket ovärdigt
slut på sitt liv, desillusionerad och plågad
under en sorglig sjukhusvistelse. När Joe
lämnade hans rum uppsökte hon genast
första bästa man att bli intim med för att
dämpa sin ångest, en uppenbar försvars-
mekanism till följd av ett starkt behov av
närhet och bekräftelse men utan någon
som helst tanke på den andre parten. Den
bekräftelse som hon så desperat söker
kom mer hon aldrig finna innanför en
annan mans byxor. Det enda som hade
kun nat rädda henne från hennes destruk-
tiva leverne var hennes giftermål, men
hon gav upp och återvände istället till ett

liv à la Markis de Sade.
Genom hela filmen finns en nästan

övertydlig bild av nutidens förhållnings-
sätt till det sexuella: sexualitet är överord-
nat allt annat, det är något okränkbart,
en rättighet som skall brukas så mycket
som möjligt för ens egen skull. Likt
nämnt ovan går det mycket lätt att dra
paralleller till liberala organisationer till-
lägnade sexualupplysning och deras hyl-
lande av den rena njutningen. Seligman
lovordar Joe för att ha tagit kontroll över
sin sexualitet efter männens dominans
över den i flera sekler, men Joe känner
inget annat än skuld för det hon gjort.
Vissa har valt att tolka detta som ett tyd-
ligt feministiskt budskap, t.ex. Monika
Tunbäck-Hanson och Elin Grelsson 
Al me stad när de skrev om filmen i Göte -
borgs-Posten. Den senare grundar sin
åsikt i Seligmans påpekande om att ingen
man i samma situation hade skuldbelagts
för en dylik livsstil; Joe tar tillbaka den
makt som har nekats kvinnor i århundra-
den.  Dock är det ett missförstånd att
förstå hennes livsstil som något beund-
ransvärt. Joes vittnesbörd och von Triers
regi framställer den som raka motsatsen.
Man hade måhända inte reagerat på
samma sätt om en man hade agerat lika-
ledes, men det är just för att protagonis-
ten är en kvinna som det allmänna för-
hållningssättet förtydligas. När en kvinna
gör något som är förbehållet män belyser
man problematiken i agerandet, plötsligt
blir det uppenbart att det i själva verket
är mycket omoraliskt. Det är problema-
tiskt när en grupp i samhället inte före-
brås för vad som helt uppenbart är ett
moraliskt förkastligt beteende, men det är
en befängd tanke att detta i sig skulle fun-
gera som försvar när andra börjar bete sig
på sam ma sätt. Joe förespråkade länge
njutning i överflöd, en tanke som till ytan
kan verka lockande, men hennes ideologi
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var inget annat än illa förklädd hedonism
som hade kunnat göra Ayn Rand rörd till
tå rar. Hon må vara en frigjord kvinna,
men det har bara lett henne – och folk
omkring henne – i fördärvet.

I Nymphomaniac diskuterades vad
följ derna blir då man väljer bort nära
relationer till varje pris till fördel för sin
egen njutning. I Lars von Triers tidigare
film, Melancholia, visas vad som händer
om man istället går för långt åt andra hål-
let. I inledningen av filmen krossas Jorden
av planeten Melancholia, men handlingen
äger rum under ett bröllop ett par da gar
innan detta. Justine har precis gift sig och
hon och hennes nyblivne make kommer
två timmar för sent till sin bröllopsfest.
Det som följer är nästan en parafras på
Thomas Vinterbergs film Festen (1998).
Inledningsvis fortlöper allt utan större
komplikationer, med undantag för gäster-
nas uppenbara irritation över den långa
väntan. Under ett av talen avbryter Justi -
nes mor för att uttrycka sitt radikala mot-
stånd mot äktenskapet, vilket blir en
form av väckarklocka för Justine. Justine
ombeds av sin syster, Claire, att inte ställa
till med någon scen, utan bara fortsätta
som om inget hänt, men efter detta åter-
får hon aldrig den ursprungliga glädjen.
Flera gånger lämnar Justine sällskapet för
att sysselsätta sig med annat som lockar
henne mer, t.ex. natta sin systerson, ta ett
bad (!) eller promenera. När hon står på
en balkong med brudbuketten har hon
inte ens tillräckligt mycket engagemang
kvar för att orka kasta ned den till de för-
väntansfulla gästerna. Hon har helt och
hållet förlorat intresset för att delta i det
som för henne är en charad där alla för-
väntas gå in helhjärtat i sin egen roll. I
slutet av festen tar hennes make avsked
av henne, och han säger med stor besvi-
kelse att det hade kunnat sluta annorlun-
da. Hon är uppriktig, kanske för första

gången på hela kvällen, då hon beklagar
detta.

Varför skulle hon vilja gifta sig när hon
så tydligt visar att hon inte har något som
helst intresse av äktenskapet? Hon var till
synes lycklig när hon först anlände till fes-
ten, varför övergav hon så plötsligt alla
äktenskapliga ambitioner? Hon är och
har länge varit deprimerad, vilket fram-
går senare. Denna depression börjar visa
sig igen under festens framskridande,
bl.a. då hon förväntas kasta brudbuket-
ten. Kirsten Dunst, som spelar Justine,
sade själv i en intervju att hon såg bröllo-
pet som Justines väg ut ur depressionen,
en mycket sannolik tolkning. Bröllopet
blir ett uttryck för hennes önskan att kun -
na leva ett vanligt liv som alla andra, t.ex.
systern Claire. Hon delar troligtvis sin syn
på äktenskapet med många, av dagens
skilsmässotal att döma; tvåsamheten för-
väntas förhöja det lyckomässiga välstån-
det, men överges när den misslyckas med
detta. Det ses som en naturlig del av livet,
ännu en av de faktorer som utgör be -
ståndsdelarna till ett framgångsrikt liv,
men Justine (precis som Joe) verkar inte
ha varit medveten om att det innebär
givande och tagande från båda parter.
Det är ett projekt där man måste lägga
ner hela sin själ, inte ett lyckopiller. På ett
sätt utgör hennes situation en antites till
Joe i Nymphomaniac. Där Joe sökte lyc-
kan i en relations rent fysiska aspekt är
Justine istället enbart ute efter den emo-
tionella; det är snarare äktenskapets kon-
cept som tilltalar henne. Likt Joe bortser
hon från ett förhållandes utgångspunkt,
mål och mening. Precis som Joe har hon
helt enkelt funnit ett element av tvåsam-
hetens beståndsdelar som hon intalar sig
kommer kunna skänka henne den frid
och lycka som hon så desperat söker, och
båda två ser förhållanden som ett medel
för att uppnå denna lycka, inte som ett
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mål i sig. Därför är det lätt för henne att
i bröllopsfestens början delta i det sociala
spelet. Hon vet vilka regler som gäller och
spelar gladeligen sin roll för att slutligen
kunna nå sitt mål. Efter moderns tal kan
hon inte längre hålla masken, utan ser
tillställningen för vad den egentligen är.
De andra saknar denna insikt, varför hen-
nes beteende framstår som absurt i deras
ögon. Hon förväntas fortfarande villigt
inkorporeras i den typiska mallen för en
kvinna i hennes ålder.
Antichrist diskuterar relationer utifrån

en helt annan utgångspunkt. Både Joe
och Justine har olika anledningar till var-
för de har problem att inleda en närmare
relation med någon, men här visar man
på att folk inte alltid lever lyckliga i alla
sina dagar trots att de lyckats hålla ihop
ända fram till vigselakten.

Ett namnlöst par, spelade av Charlotte
Gainsbourg och Willem Dafoe, förlorar
sitt barn. Kvinnan tar så illa vid sig att
hon hamnar på sjukhus. Mannen, som är
terapeut, bestämmer sig för att gå emot
allmän praxis och behandlar henne själv.
Han förstår snart att de rädslor som hon
är uppfylld av är kopplade till deras stuga
i skogen, Eden, en plats till synes helt
avskild från civilisationen. De åker dit,
varefter hans terapi ganska snabbt miss-
lyckas och får våldsamma konsekvenser.

Varför misslyckas Mannen? Kvinnan
anklagar honom för att egentligen inte
bry sig om henne, utan bara ha terapin i
sig som intresse. Han ägnar sig inte åt sin
bättre hälft i första hand av omtanke,
utan för att detta blir ett unikt tillfälle att
få praktisera sina kunskaper inom psyko-
logi. Han känner Kvinnan bättre än han
känt någon annan patient, till råga på allt
verkar hon vara ganska ovanlig i sin de -
pression, därmed blir hon intressantare
som studieobjekt. Hans intresse för hen-
nes tillstånd ökar avsevärt när han inleder

terapin, och som Kvinnan själv antyder
verkar det nästan inte som att han alls vill
friskförklara henne, eftersom det skulle
beröva honom på hans spännande pro-
jekt. 

Han har svårt att precisera vad som är
objektet för hennes farhågor och studerar
detta likt en detektiv som hänförts av ett
svårlöst fall. Samtidigt har han, vid ett
par tillfällen, svårt att hålla känslorna i
styr, och lockas ett flertal gånger till att
överge sin roll som terapeut för att upp-
fylla hennes krav på närhet. Beslutet att
behandla henne själv kan knappas tolkas
som att han efterlever sitt löfte om att
älska sin hustru ”i nöd och lust”, han
lämnar sina äktenskapliga plikter för att
hänge sig åt en arbetsrelaterad utmaning
av sällan skådat slag. När Mannen under-
söker stugan närmare finner han hustruns
anteckningar från hennes senaste vistelse
där, då hon bara i sällskap av sonen för-
sökte skriva på sin uppsats om häxpro-
cesser. Strax innan tortyren visar det sig
att hon förlorade distansen till sitt forsk-
ningsområde och blev övertygad om att
människan till naturen var en ond varel-
se, och att de anklagade kvinnorna därför
måste ha varit det likaså. Hon lever ut
sina aggressioner på det mest extrema vis
då hon börjar utsätta sin man för den
mest brutala tortyr man kan tänka sig.
Likt Joe ger Kvinnan helt efter för sin mer
primitiva sida och låter sig helt kontrolle-
ras av sina begär. (Har man en förkärlek
till Freud skulle man i både Antichrist och
Nymphomaniac kunna se detta som en
resignation inför detet, särskilt då det i
dessa fall handlar om just aggressiva
respektive sexuella begär.)

Vad blir således kontentan? Ingen av
de tre kvinnorna får en lyckad relation till
någon man, men man bör kanske inte se
detta som kritik mot tvåsamhet i sig.
Seligman blir en motpol till de tre prota-
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gonisterna (i synnerhet Joe), och han visar
på att von Trier inte nödvändigtvis ser
celibat som ett överlägset alternativ till
äktenskap. Seligman är asexuell, och sak-
nar därför helt och hållet någon motsva-
righet till Joes extrema drifter, men till
följd av detta går han även miste om hen-
nes förmåga att njuta, vilket blir tydligt
inte minst i hans sparsamt inredda, aske-
tiska boning, vilken i sin materiella tom-
het även vittnar om en brist på närstående
och därmed affektion. Hans olika paral -
leller till intellektuella ämnen visar hur
bildad och kulturell han är, men det fram-
går aldrig att han faktiskt har någon nära
relation till någon annan människa. Han
får aldrig uppleva fysisk närhet på samma
sätt som Joe, inte heller emotionell sådan,
likt Justine, och han kommer aldrig ha
nå gon  som kan stötta honom under job-
biga delar av livet, likt Kvinnan. I grund
och botten är han mycket ensam. 

Kvinnorna blir därmed ett medel för
att problematisera äktenskap, sexualitet
och relationer i stort, och med utgångs-
punkt i filmerna kan man visa på lärdo-
mar som stöder en kristen övertygelse.
Även om von Trier själv är uppväxt i ett
ateistiskt hem visar han, om än omedve-
tet, alla negativa följder av att anamma
ate istiska värderingar. Likt nämnt i inled-
ningen antyds det i flera av hans filmer att
han har en negativ syn på kvinnor, men
det är snarare hela människosynen som är
cynisk. Hans cynism återkommer i de
flesta av hans filmer – det är inte ovanligt
att de både börjar och slutar olyckligt –
vilket förtydligar hopplösheten i ateismen.
Joe var helt fri att göra vad hon ville, men
inte blev hon lyckligare av det, snarare
tvärtom. Den promiskuösa ungdomsgrup-
pen hon grundade har en nästan öve r tyd -
lig symbolik. Deras credo är en sexualise-
rad variant av en kristen sådan, ackom-
panjerad av musik traditionellt kopplad

till den onde. Den livsstil de förespråkar
är ett medvetet steg från den klassiskt
kristna synen på sexualitet som något he -
ligt och som enbart skall upplevas mellan
två personer. Det som följer illustrerar
mycket väl vad som händer när man by -
ter ut en kristen attityd mot laissez-faire.
Ett uppbrott med Gud kan aldrig ge
någon inre frid, på sin höjd korta stunder
av tillfällig glädje. Det är särskilt träffan-
de att den enda sunda relation hon hade
var till sin far. Man bör akta sig för att
läsa in för mycket symbolik, men nog
återfinns väl den kristna tanken om en
för älder som älskar och undervisar? Är det
inte slående att hennes liv urartar ännu
mer när faderns stöd och vägledning för-
svinner? Hon för tankarna till Hasse och
Tages konstaterande: ”Livet är som en
plastpåse: det blir tomt om man inte fyller
det med något.” När Joes far går bort och
hennes liv blir tomt på kärlek ersätter hon
den förlorade närheten med ännu mer
fysisk intimitet, trots att den sortens
affektion kan aldrig ersättas med samlag;
dylika försvarsmekanismer tyder på en
längtan efter kärlek och trygghet som
bara Gud kan fylla. När Joe på slutet
säger att hon skall försöka leva i avhåll-
samhet är detta beundransvärt, det blir
indirekt en bekräftelse på att en syndig
livsstil inte går att upprätthålla i längden
utan att det tär på ens välmående. Hon
kommer själv fram till detta, som om en
känsla för rätt och fel ändå fanns inprän-
tad i henne, den enda lösningen för att få
ordning på sin psykiska hälsa är att välja
det fromma alternativet. Ingen människa
kan hoppa från en intim relation till en
annan utan att det tär på en i längden,
eftersom det inte är i enlighet med den
ursprungliga skapelseordningen där Gud
skapat människan till man och kvinna,
menade till att ha en livslång monogam
relation till varandra. I motsats till
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Noter
1. Tritonus är ett musikaliskt intervall som anknöts till djävulen (i ett gammalt ordspråk beskrivs det som
”djävu len i musiken”) och har därför ofta har använts inom musik för att beskriva ondska. Inter vallet var för-
bjudet under medeltiden.
2. 1 Kor 7:3
3.  Matt 19:12
4. 1 Kor 7:8ff

Justines uppfattning kan denna inte byg-
gas på ren egennytta, utan av kärlek till
varandra. Äktenskapet är ett löfte om
kärlek i nöd och lust, inte en genväg till
lycka. Paulus betonar makarnas plikter
till varandra och hur man måste ge sin
partner vad man är skyldig denne, och
inte (som Justine) fo ku sera på vad man
själv skall erhålla.2 Även om både Joe och
Justines giftasplaner går i stöpet bör man
inte se detta som rena misslyckanden;
man måste inte nödvändigtvis gifta sig för
att efterleva Guds plan. Jesus själv sade
att alla människor inte kan klara av ett
äktenskap, vare sig de är födda eller har
blivit så under livets gång, eller om de
avstår ”för himmelrikets skull”, och
Paulus visar på aktning för celibat.3 4 Att
det är ett löfte som skall efterlevas ”i nöd
och lust” blir tydligt i Antichrist när just
nöden gör sig påmind. Kärleken makarna
emellan hamnar i bakgrunden när
Mannens problemlösande till ägnas mer
uppmärksamhet, men en rela tion dör om
kärleken ersätts med intel lektualitet och
analytiskt tänkande; han objektifierar
förhållandet vilket distanserar honom
från det. Återigen bör man akta sig för att
låta tolkningen färgas alltför mycket av

en kristen världssyn när regissören själv
är ateist, men  Lars von Trier visar här ett
äktenskap där ingen av parterna är troen-
de, vilket vittnar om hans åsikt även när
det gäller folk vars relation faktiskt tycks
ha börjat väl. Hans slutsats verkar vara
att inget giftermål är särskilt lyckat, och
om makarna faktiskt älskar varandra vid
vigseln så är det bara en tidsfråga innan
det går käpprätt åt skogen i alla fall.
Hans pessimistiska slutsatser är troligtvis
en följd av hans allmänt cyniska världså-
skådning, men en indirekt och positiv
konsekvens blir att hans filmer visar hur
ohållbar en relation är när man utesluter
Gud. Tack vare att hans filmer är så bru-
talt ärliga framgår det desto tydligare hur
viktig relationen med Gud är, och hur illa
det går utan den. En man och kvinna
måste leva, inte bara för varandra, utan
även för Herren. Den ene parten kan stöt-
ta den andre, men när båda behöver
stöd – likt i det här fallet – måste hjälpen
komma från ovan. Lars von Trier må för-
söka provocera och ska pa kontroverser
med det mesta han gör, men oavsett vad
hans avsikt faktiskt var så är få andra
samtida filmer lika viktiga debattinlägg i
diskussionen om tvåsamhet.
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nota bene!

Den britiske miniserien The God Question Series er blitt sendt både på SVT og NRK. Livssynsserien har
vakt betydelig interesse, ikke minst i norsk sammenheng. I tilknytning til serien, har NLA Høgskolen og
høgskolens randsonevirksomhet Damaris Norge engasjert seg i offentlig debatt og med aktuelle nettres-
surser. Lars Dahle presenterer her bakgrunn og begrunnelse for dette engasjementet. 

Gud og vitskapen
- om å kunne ha to tanker i hodet samtidig1

Lars Dahle
Førsteamanuensis og prorektor for samfunnskontakt, NLA Høgskolen

lars.dahle@nla.no

I fakta- og debattprogrammer, i avisspal-
ter og i sosiale medier er det få temaer for
tiden som synes å engasjere så mye som
spørsmålet om Guds eksistens. Ikke minst
engasjerer spørsmålet om Gud og viten-
skap. Dette inkluderer også en rekke de bat -
ter, i den kristelige dagspresse og i sosi ale
medier, mellom ulike kristne tilnærminger
til skapelse og evolusjon. 

Temaer som universets opphav, livets
utvikling og den menneskelige tanke
fasci nerer, engasjerer og skaper debatt.
Den intensive faglige utforskingen og den
intense samfunnsdebatten berører mange
fagfelt, inkludert filosofi og teologi. Dess -
uten inneholder disse temaene også en
klar eksistensiell, personlig dimensjon. En
åpen, balansert og innsiktsfull offentlig
debatt om slike sentrale spørsmål er der-
for svært viktig.  

Det er derfor all grunn til å hilse NRKs
miniserie Gud og vitskapen velkommen.
Denne britiske livssynsserien, med origi-
naltittelen The God Question Series, ble
sendt både på NRK2 og NRK1 i løpet av
januar og februar. De tre programmene
omhandler nettopp universets begynnelse
og orden, livets utvikling, samt mennes-

kets tanke og bevissthet. Hensikten er å gi
et innblikk i aktuell forskning og debatt
om disse temaene, presentert i et populær -
vitenskapelig dokumentarformat. Der -
med representerer denne dokumentarseri-
en en mer objektiv tilnærming.

Denne nye TV-serien står i sterk kont-
rast til flere tidligere mer subjektive doku -
mentarserier sendt på NRK om nærlig-
gende temaer, med den kjente Oxford-
biologen og nyateisten Richard Dawkins
som programleder. Til forskjell fra disse
dokumentarseriene, som først og fremst
fremstår som partsinnlegg fra Dawkins
som representant for et ateistisk grunn-
perspektiv, kjennetegnes ”Gud og vitska-
pen” av en tredelt intensjon. 

For det første er serien preget av åpen-
het om ulike bidragsyteres livssynsmessi-
ge ståsted. For det andre har serien en ba -
lanse når det gjelder medvirkning av fag-
folk og debattanter fra ulike sentrale livs-
synsposisjoner, enten dette gjelder teister,
agnostikere eller ateister. For det tredje
retter serien fokus på argumentene, med
andre ord hvordan kjente talsmenn for -
klarer anerkjente vitenskapelige funn og
teorier i lys av et teistisk, agnostisk eller



ateistisk livssyn. I serien ”Gud og vitska-
pen” møter vi derfor både verdenskjente
ateister som Richard Dawkins, Sam Har -
ris og nå avdøde Christopher Hitchens,
men også kjente (kristne) teister som Wil -
liam Lane Craig, John Lennox og John
Polkinghorne. Serien illustrerer dermed
sen t ra le anliggender ved det livssynsåpne
samfunn. 

Seriens tredelte intensjon er et bevisst
valg fra produsentens side, som selv be -
kjenner kristen tro. At denne britiske livs-
synsserien nettopp har en slik tredelt in -
tensjon, er også bakgrunnen for satsingen
fra NLA Høgskolen og høgskolens rand-
sonevirksomhet Damaris Norge inn mot
disse tre tv-programmene. Med etable-
ringen av nettsiden snakkomgud.no, bi -
drar vi med aktuelle ressurser til program -
serien med tanke på samtale, debatt og
undervisning. Samtidig bidrar vi på andre
nettsteder – som snakkomtro.no og
krdonline.no – med supplerende apologe-
tiske ressurser for menighetsarenaen, slik
at kristne bedre kan settes i stand til å
delta i livssynssamtaler og livssynsdebatt.
Fra kristent perspektiv illustrerer den bri-
tiske miniserien nemlig et viktig poeng:
”Gud er tilbake” – både som spørsmål,
argument og perspektiv.2

Det er verd å merke seg at denne doku-
mentarserien foreligger i flere versjoner.
TV-versjonen tar utgangspunkt i de van-
ligste vitenskapelige teoriene om univer-
set (kosmologi), livets utvikling (evolu -
sjon) og menneskets bevissthet (hjerne-
forskning). Følgende spørsmål står helt
sentralt i serien: Dersom disse teoriene
skulle være riktige, er da Gud blitt over -
flødig? Eller er det fortsatt rom for Gud?
Dermed hjelper TV-versjonen oss som

krist ne til å fokusere på Guds eksistens og
Gud som Skaper som de aller viktigste
spørsmålene innenfor dette temafeltet.
TV-versjonen ligger for øvrig tilgjengelig
på nrk.no ut august 2016.

DVD-versjonen er produsert for skole
og menighet som arenaer, og planlegges
utgitt på norsk av Damaris Norge. I den -
ne versjonen gis også plass til å presentere
og drøfte ulike kristne posisjoner til
spørsmålet om hvordan Gud skapte. Det -
te inkluderer både ”ung jord”, ”gammel
jord”, ”intelligent design” og ”teistisk evo -
lusjonisme”. Dermed gir DVD-versjonen
en balansert beskrivelse av ulike fortolk-
ninger av 1 Mosebok 1. Men fortsatt er
fokus på det aller viktigste spørsmålet:
Finnes Gud? Er det ateisme eller (kristen)
teisme som er det mest troverdige livssynet?3

Kort sagt mener vi det er viktig å kun -
ne ha to tanker i hodet samtidig. Dette
særpreger vår satsing inn mot den aktuelle
TV-serien ”Gud og vitskapen”. Vi ønsker
å bidra til en innsiktsfull og balansert sam -
tale og debatt. Samtidig ønsker vi å bi dra
til at en troverdig kristen stemme blir hørt
i debatten. For å sitere Oxford-professor
John Lennox, som er en av de sentrale
kristne bidragsyterne i serien: ”Å bomme
på spørsmålet om Gud, er å bom me på
livets egentlige mening.” 

Anbefalte nettressurser:

• www.thegodquestion.tv – den offisielle
hjemmesiden
• www.snakkomgud.no – om serien, med
aktuelle ressurser for samfunnsarenaen
(Damaris Samfunn)
• www.snakkomtro.no – aktuelle ressur-
ser for menighetsarenaen, bl.a. om denne
serien (Damaris Kirke).
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Noter
Denne teksten bygger på flere avis- og blogginnlegg, se http://larsdahle.no/var-satsing-inn-mot-gud-og-vitskapen-

nrk2-dvd/. En noe kortere versjon av teksten er tidligere publisert som kronikk i NLA Høgskolens informa -
sjonsblader i april 2014. 
Jeg låner her uttrykket ”Gud er tilbake”; dels fra en kjent forside i Time Magazine (”Is God coming back to life?”,
26/12 1969), dels fra en kjent boktittel (God is Back: How the Global Revival of Faith is Changing the World –
forfattet av to Economist-redaktører i 2010), og dels fra et kjent intervju med en tidligere norsk statsråd
(http://www.vl.no/samfunn/erik-solheim-gud-er-tilbake-1.54236). 
For en kort drøfting av noen sentrale spørsmål, se http://larsdahle.no/svar-pa-sporsmal-fra-cafe-tro-og-tvil/.

For en kvalifisert innføring i aktuell litteratur, se Espen Ottosen: Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? Litt
om min tvil, mest om min tro (Oslo: Lunde Forlag, 2014).
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Det utvidede ekteskapsbegrepet. 
Den norske kirkes Samlivsutvalg og
Bispemøte om kjønn og samliv: 
En analyse av to dokumenter fra
2013. FBBs skriftserie nr. 1, 2014. 
Kullerud, Ole Fredrik 
Boken er tilgjengelig online fra
www.ffb.nu. 

I 2013 kom det to viktige dokumenter i
Den norske kirke som omhandlet kirkens
veiledning i samlivsspørsmål. Det ene er
uttalelsen fra samlivsutvalget (nedsatt av
Bispemøtet i 2009) kalt Sammen: Samliv
og samlivsordninger i et kirkelig perspek-
tiv, mens det andre er Bispemøtets egen
ut talelse samme året. Begge uttalelsene er
delt i konklusjonene, og i begge går fler-
tallet inn for endring av kirkens syn og vil
åpne for samkjønnede ekteskap. Inte res -
sant nok: Til tross for disse dokumentene,
kom ikke kirkemøtet i 2014 frem til noe
vedtak i saken. Det alle derimot kan være
enig om, er at denne diskusjonen vil fort-
sette, og at dette er viktige spørsmål.

Det gjør Ole Fredrik Kulleruds bok
vik tig også for fremtiden. Her gir han en
tankevekkende analyse av argumentene i
disse to banebrytende dokumentene. Bo -
ken hans er på 65 sider, har 20 sider med
litteraturliste og noter, og bærer preg av
fagligheten til en som kjenner det kirke-
politiske og teologiske terrenget og ser de
større linjene. Han holder seg primært til
sitt fag som kirkehistoriker, og avgrenser
seg dermed fra eksegetiske og juridiske
spørsmål. 

Boken begynner med (I) redegjørelse
for utredningen, gir deretter (II) analyse
av argumentasjonen, ser så på (III) auto-
ritetsspørsmålet og bibelbruk, og deretter
på (IV) forholdet mellom ekteskapet som

skaperordning og kirkelig handling. Til
slutt reflekterer han over (V) konsekven-
sene for kirkens enhet. 

Vi vil her kort gjengi hans analyse av
samlivsutvalgets argumentasjon, samt
dets tilnærming til autoritetsspørsmålet. 

Kullerud finner tre argumentative grep
som flertallet i samlivsutredningen bruker
for å dekonstruere den klassiske kristne
forståelsen av ekteskapet: Det første gre-
pet kaller han ”abstraksjon”: Utred ning -
en reduserer det etiske ved ekteskapet til
allmenne verdier, slike som kjærlighet,
tro skap og fellesskap. Man påpeker så at
disse verdiene ikke er reservert for forhol-
det mellom mann og kvinne, men kan
gjel de i mange ulike relasjoner. Skapelsen
av kvinnen i 1 Mos 2 sees da ikke lenger
som skapelse av kjønnspolariteten, men
reduseres til fortelling om lindring av en -
somhet med allmenn gyldighet. Man kla-
rer slik å konstruere et utvidet ekteskaps-
begrep, hvor kjønn er likegyldig, og hvor
forskjellen mellom ekteskap og andre
relasjoner relativiseres: ”alt liv er samliv”,
heter det. 

Dette tildekker aspekter ved bibelteks-
tene, hevder forfatteren, og har dessuten
en skremmende konsekvens siden det åp -
ner for å seksualisere andre relasjoner,
samt utvisker de grenser som blant annet
beskytter barna mot foreldrenes seksuali-
tet. 

Det andre grepet er en hermeneutisk
til nærming til Bibelen som overkjører ska-
pelsesteologien: Fokus er på menneskets
”tolkning” av virkeligheten, fremfor det
skapelsesmessig gitte. Utredningen redu-
serer ”skapelse” til atmennesket er skapt.
Kjærlighetsbudet er eneste standard.
”Loven” er der for menneskenes skyld,
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og må bestemmes ut fra hva som ”gag-
ner” mennesker, – noe som vi til enhver
tid er fri til å definere. Kjærlighetsstyrt sex
trenger derfor ikke nødvendigvis være
knyt tet til ekteskapet. 

Utvalget peker på indre ”motsetninger”
i bibeltekstmaterialet, slik som patriarkal -
ske utsagn hos Paulus, som hevdes å stå i
konflikt med ideen om likeverd. 

Kullerud peker på at samlivsutredning-
en her synes å følge i avmytologiseringens
tradisjon, hvor man hevder at Bibelens
opp fatninger hører til en annen tid, og
ikke kan gjøres gjeldende for vår egen.
Og man kombinerer en meget kritisk til-
nærming til fortidens kultur med et gans-
ke ukritisk forhold til vår egen. Han ser
en slik løsriving av kjærlighet fra skaper-
ordningene som en klar kontrast til Jesu
tilnærming, hvor Jesus forstod sitt opp -
drag som bekreftelse av den opprinnelige
skapelse og de ti bud. 

Det tredje grepet i argumentasjonen er
reduksjon av kjønn til sex, og tømming av
sex for mening. Her løsriver man kjærlig-
het og sex i ekteskapet ved to grep: 

Man hevder at ekteskapet er mer enn
sex; det også kjærlighet. Kjærligheten er
den viktigste verdien, og den er jo ikke
av grenset til ekteskapet. Derfor rammes
ikke homofile handlinger av Paulus’ for-
dømmelse i Rom.1,26ff. Vi kan jo ikke
vite om de hadde samme motivasjon for
sine handlinger da, som den kjærligheten
vi taler om i dag. 

Utvalget hevder at seksualiteten i seg
selv ikke er bærer av en dypere mening.
Den har ingen egenverdi, den er amo-
ralsk. Det er kjærligheten som gir seksua-
liteten verdi. Det er da ikke typen seksua-
litet, men kjærligheten, som avgjør verdi-
en av seksualiteten.

Her ser Kullerud en ”gnostisk” ten-
dens. Men mens de gamle gnostikerne så
på materien som negativ, ser utvalget på
naturen som nøytral. Sex har her ingen

egenverdi, det er vi som gjennom vår
tolkning gir ting verdi. Begge disse synene
står i kontrast til den bibelske skapertan-
ken som ser på naturen som noe villet av
Gud og godt i seg selv (og dessuten i kont-
rast til Paulus argument 1 Kor 6). 

Ifølge Kulleruds analyse er alle de tre
grepene som gjøres for å oppløse den
gamle forståelsen av ekteskapet teologisk
sett dypt problematiske. 

Et annet springende punkt i dokumen-
tene er spørsmålet om hva som fungerer
som autoritet. Tidligere har debatten som
samliv ofte dreid seg om hvordan man
skal forstå NTs tekster. Samlivsutvalget er
her tydelig på at NT avviser homofilt
samliv, men sier at vi i dag ikke kan følge
NT på dette punktet. Det setter opp en
motsetning mellom Bibelen og nyere kir-
kelig tradisjon som viser hvordan bibel-
tekstene har ”preg som er fremmed for
oss i dag”. Normen vises gjennom hvor-
dan man bruker begrep som ”vår egen
tid”, ”vårt samfunn i dag”, ”hva vi mener
er rett og rimelig i dag”: Det forutsettes at
vi i dag vet bedre. Historien og mennesket
selv har i praksis overtatt Bibelens rolle
som autoritet og åpenbaringskilde.

Forfatteren kritiserer også bibelbruken,
forståelsen av ekteskapet som sekulært
(hvor den rådende politiske makt får defi-
nisjonsmakt), den manglende koblingen
til kristologi, kravet om allmenn begrun-
nelse (”i NT begrunnes ikke etikken all-
ment”), og påstanden om at synet på
ekteskapet ikke er kirkesplittende.

Kulleruds bok er meget skarp, både i
analyse og i ordbruk, men han beholder
hele tiden høyt faglig nivå. Siste ord er
ikke sagt i denne debatten, men Kullerud
har her levert et dokument som bør tas på
alvor av alle sider i debatten. Både sam-
livsutredningene og denne analysen burde
leses nøye.
Bjørn Hinderaker
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Dictionary of Scripture and Ethics
Joel B. Green (red.)
Grand Rapids: Baker Academic, 2011

Som präst, pastor eller teolog får man
oundvikligen bemöta etiska frågor. Det
finns mer eller mindre en outtalad förvän-
tan att en teolog skall kunna ge svar på
ofta svåra etiska frågor. Dessa frågor kan
komma från församlingsgemenskapen,
ateister, i samband med skolbesök, i syfte
att provocera eller för att man uppriktigt
söker efter svar. Dictionary of Scripture
and Ethics kommer att vara till stor hjälp
i försök att ge goda pastorala svar på etis-
ka frågor. Författarna, mestadels från den
anglosaxiska forskarvärlden, är mycket
res pekterade. Joel B. Green, till vardags
NT exeget har gjort ett enastående arbete
som redaktör. Återigen har vi bevis på
den evangelikala forskarvärldens förmå-
ga att på ett systematiskt och metodiskt
sätt, åskådligt och pedagogiskt presentera
pastorala och teologiska resurser. Denna
volym kommer att bli mycket värdefull
re surs för pastorer och forskare som vill
att Bibeln skall forma och informera de -
ras moraliska reflektion. 

I volymen återfinns i huvudsak tre
slags artiklar. Den första kategorin artik-
lar behandlar relationen mellan etiken
och Bibeln. Inom denna grupp kan vi läsa
hur samfund och olika kyrkotraditioner,
t.ex. den ortodoxa kyrkan resonerar
kring olika moraliska resonemang. Vi fin-
ner också inom denna kategori metodiska
och kunskapsteoretiska artiklar kring
rela tionen mellan Bibeln och den kristna
etiken. Den andra kategorin artiklar tar
upp etiska resonemang inom specifika
bibelböcker, som t.ex. Hosea, Jeremia
eller bergspredikan. Det är kanske just
denna genre som gör volymen unik och
förtjänar dess rubrik – Dictionary of
Scripture and Ethics. På ett förtjänstfullt
sätt får läsaren en översiktlig genomgång

av den specifika bibelboken med fokus på
varje bibelboks specifika etiska särprägel.
Detta inkluderar även de apokryfiska böck -
erna, så som t.ex. 1 Macka beer bo ken. Den
tredje kategorin artiklar tar upp specifika
etiska ämnen som t.ex. prostitution.

I valet av artikelreferat i denna recen-
sion har givetvis ett subjektivt urval
gjorts. Detta urval har skett dels på grund -
val av det som jag själv fann intressant
vid en översiktlig läsning av Dic tio nary of
Scripture and Ethics, dels för att jag vill
visa på bredden inom denna vo lym.
Kategori ett: Den ortodoxa kyrkans

etik (568-571) Artikelförfattaren betonar
att ett av de mest utmärkande känneteck-
nen för den ortodoxa kyrkan är att etiken
inte utgår från, är uppbyggd kring förnuf-
tiga resonemang, utan börjar i en strävan
efter att bli mer lik Gud (gudomliggörel-
se). Den ortodoxa kyrkan förstår denna
strävan som en soteriologisk process vari
den kristne genomgår en etisk och antro-
pologisk förvandling och av nåd blir allt
mer lik Gud. Man kan således uttrycka
det så att inom den ortodoxa teologin är
etiken rotad i en personlig Gud som är
helt transcendent och samtidigt helt
beskriven för människan genom den per-
sonliga förvandlingen som äger rum inom
liturgin och det asketiska livet. Det är vik-
tigt att betona att just liturgin och det
asketiska livet så att säga konkret utgör
grunden för att få kraft att genomföra
den mellanmänskliga etiken. Kunskap
om Gud och etiska frågor ges, inte främst
genom förnuftet utan genom en intuitiv
kunskapsförmedling – i och genom litur-
gin och det asketiska livet. Det är genom
att omvända sig till Gud som ett öppet
hjärta föds och en etisk kunskap förmed-
las. Inom den ortodoxa kyrkan står aldrig
Bibeln som en autonom resurs. Bibeln
kan aldrig förstås utanför den heliga tra-
ditionen. Målet med att förstå Bibeln är
etiskt, dvs. målet är det samma som att
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uppnå att bli mer lik Gud. Bibeln är alltid
tolkad och kan bara förstås i de heligas
gemenskap.
Kategori två: Första Mackabeer boken

(502-503) Det är på ett sätt förvånande
men förtjänstfullt att redaktören väljer att
studera etiken i de apokryfa böckerna.
Läsaren finner snabbt vägen till proble-
matiska bibelställen. Artikelför fattaren,
Anathea Portier – Young poängterar att
boken tar upp problem som har aktuali-
tet idag, t.ex. frågan om det finns rättvisa
krig (Jus ad bellum), observansen för sab-
baten, och konfliken mellan gudomliga
påbud och statens lagar. I Första
Mackabeerboken får vi läsa hur judarna
kämpar för oberoende mot seluciderna. I
centrum står prästfamiljen Matthias,
känd i historien som mackabéerna med
deras efterträdare kungaätten hasmonee-
erna. Det som utmärker Första
Mackabeerboken är att lagen har en pri-
mär funktion. Vi läser att motståndsmän-
nen hela tiden bär en Tora-rulle med sig.
Matthias vädjar till sin son att denne skall
imitera Josua, Kaleb, David och Elia. I frå -
ga om avgudadyrkan läser vi att Matt hias
vägrar att lyda kungens order då det stri-
der mot deras religion. I fråga om efter-
levnad av sabbaten läser vi att Matthias,
efter en blodig massaker genomförd av
seluciderna under en sabbat, tvingas till
att inse att det är nödvändigt att kämpa
för sin överlevnad även om det inbegriper
att ta till våld under en sabbat. Det finns
också stora moraliska problem i boken,
som när Matthias tvingar unga pojkar att
omskäras (2:46) plundring av grannhus
(5:51) och att definiera vissa invånare i
Juda som laglösa och därmed ha rätt att
döda dem (2:44, 3:5-6). 
Kategori tre: prostitution (639-641)

Artikelförfattaren Robin Parry har valt
att fokusera på vad Bibeln säger om pro-
stitution och han gör det på ett mycket

förtjänstfullt sätt. I artikeln ges följande
bibelgenomgång: Det finns två slags pro-
stitution i Bibeln, en sekulär (zona) och
en kultisk/religiös (qedesa). Den kultiska
pro s titutionen utgör en del i fruktbarhets-
kulten. Även om prostitution kan sägas
vara uttryck för ett mycket skamligt bete-
ende förbjuds den inte i den mosaiska la -
gen. Vad som däremot förbjuds är att
fadern säljer sin dotter till prostitution
(Lev. 19:29). Detta får implikationer på
dagens sexhandel. Lagen förbjuder också
präster att gifta sig med prostituerade, vil-
ket kanske främst beror på att hon inte
längre är oskuld. En lekman fick gifta sig
med en prostituerad. Slutligen får inte
pengar från prostitution användas som
gåva till templet. I GT läser vi om Rahab
som beskrivs i mycket positiv dager i Jo -
sua. Vi läser om de två prostituerade som
tvistar om ett barn inför Kung Sa lomo.
Dessa berättelser utmanar läsaren att se
de prostituerade som riktiga människor. I
visdomsliteraturen varnas männen av
främst ekonomiska skäl för att gå till de
prostituerade medan profetböckerna ofta
likställer folket med en prostituerad. I NT
säger Jesus att de prostituerade som
omvände sig skulle komma till Guds rike
före de skriftlärda (Matt. 21:31). Jesus
har en förlåtande attityd till de prostitue-
rade. Enligt Paulus är det en synd gå till
prostituerade, dels för att man syndar
mot Kristus, mot sig själv och mot den
helige Ande. Artikelns avslutade slutsats
tål att citeras: ”A contemporary biblical-
ethical analysis of prostitution must enga-
ge in such broader reflections and posi-
tion itself ”against prostitution but for
prostitutes.”

Den stora frågan, om det finns en
speci fik kristen etik i relation till den
naturliga lagen, vidare en beskrivning av
den romersk katolska moralteologin och
Calvins utläggning av lagens tredje bruk
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är ämnen som ingående tas upp. Att note-
ra är att artikelförfattarna ofta gör nog-
granna kyrkohistoriska genomgångar av
hur man i kyrkans tradition behandlat

etiska och moraliska frågor. Denna bok
är ett måste för varje medveten teolog!
Karl Henrik Wallerstein
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written in Norwegian, Swedish, Danish or English and sent in a Word document to red@theofilos.nu according to the
guide lines in Formalia below. First, a board member reads through the manuscript and, if it is relevant for Theofilos, it will
be sent to two anonymous peer reviewers for evaluation. If the text is accepted, the document with some revisions (if nee-
ded) with regard to content and language will be sent to the author. These should promptly be reviewed and corrected be-
fore the text is sent back to the editor. Following successful publication the author receives one copy of the issue where
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Bidragene til forum er ikke fagfellevurdert, men de bør
uansett holde samme nivå språklig og innholdsmessig som
i academia. Forfatterne bør unngå eller alternativt erstatte
fagbegreper (så langt det er mulig), samt forenkle argument
og fremstilling slik at artikkelen kan være tilgjengelig for
en bredere lesekrets. I forum føres kritiske diskusjoner rundt
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sjonen er selvsagt interessert i innspill og idéer fra lesere.
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tere bokas innhold, gjerne nevne noe om forfatteren, samt
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mer (så långt det är att föredra), samt förenkla argument
och framställning för att artikeln ska vara tillgänglig för en
bredare läsekrets. I forum förs en kritisk diskussion kring
aktuella saker i akademi, kyrka eller kultur. Redaktionen
är givetvis intresserad av uppslag och idéer från läsare.

Recensenter av böcker till biblos ombeds kontakta redak -
tionen för att erhålla ett recensionsexemplar. En recension
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teman i den recenserade boken. 
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personal attacks and pejorative language. Manuscripts in academia should be no shorter than 4.000 words. For reference
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