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1 INLEDNING  

 

De ecklesiologiska ämbetena biskop, präst och diakon spelar en central roll i många av dagens kyrkor. 

Samtliga dessa tre begrepp återfinns i de nytestamentliga texterna, och detta faktum lyfts ibland 

fram för att ge dagens ämbeten legitimitet. Denna legitimering av utvaldhet genom att hänvisa till 

både kanoniska och historiska seder har fångat mitt intresse. Jag antar nämligen att det finns få 

ämbeten i vårt samhälle som på detta explicita sätt och till sådan grad legitimeras genom hänvisning 

till 2000-åriga traditioner.  

Ett exempel på en sådan legitimering står att finna i Svenska kyrkans biskopsbrev om antagning av 

präster och diakoner. Där inleds avsnittet om kallelsen till särskild tjänst med konstaterandet att: 

”Guds folk inom sig allt sedan apostlarnas tid kallat och valt ut personer som genom handpåläggning 

och bön getts särskilda uppdrag”.1 I biskopsbrevet är det de kyrkliga ämbetena diakon och präst som 

avhandlas. Genom en hänvisning till vigningshandlingarna i kyrkohandboken framgår dock att även 

vigningen av biskopar anses vara ett likvärdigt uttryck.2  

Det finns en tydlig språklig koppling mellan ”biskop” och det nytestamentliga begreppet 

ἐπίσκοπος, mellan ”präst” och πρεσβύτερος samt mellan ”diakon” och διάκονος. Kopplingen mellan 

innebörden i respektive ordpar är dock allt annat än tydlig. Detta är en följd av att orden och de 

funktioner de betecknar har genomgått en lång och komplex historisk utveckling från 

omnämnandena i de nytestamentliga texterna till våra dagar.3 I denna uppsats undersöker jag därför 

vad den utvaldhet som Svenska kyrkan och andra kristna samfund idag åberopar, betydde i sitt 

ursprungliga sammanhang.   

1.1 SYFTE 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om ecklesiologin i de 

nytestamentliga texterna. Det specifika syftet är att öka förståelsen för begreppet ἐπίσκοπος i första 

Timotheosbrevet (1 Tim).    

                                                           
1 Biskopsmötet, 2014, s. 16-17. 
2 Biskopsmötet, 2014, s. 19. 
3 Rorem, 1990, s. 15-17. 
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1.2 FRÅGESTÄLLNING 

Den överordnade frågeställningen som undersöks i denna uppsats är vilken kunskap vi kan erhålla 

om ἐπίσκοπος genom 1 Tim 3:1-7. Denna fråga kommer att besvaras genom att undersöka följande 

delfrågor: 

1. Vilken typ av funktion avsågs med detta begrepp? 

2. Vilka paralleller finns med motsvarande funktioner i församlingarnas kontext? 

3. Vilken mognadsgrad hade funktionen uppnått? 

4. Vilket innehåll hade funktionen? 

5. Innefattade funktionen några särskilt kristna inslag? 

1.3 VAL AV MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

De tre begreppen ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och διάκονος återfinns i flera av Nya testamentets texter. 

Jag väljer dock att avgränsa min undersökning till ett av dessa begrepp och till en av dessa texter. 

Skälet till detta är att innehållet i det som skulle komma att bli Nya testamentet tog form under en 

period som sammanföll med omfattande ecklesiologiska förändringar. Texterna författades från 

mitten av det första århundradet till ungefär mitten av det andra århundradet.4 Under samma period 

skedde ett grundläggande teologiskt och ideologiskt skifte, från en nära förestående eskatologi till ett 

mera inomvärldsligt fokus och en harmonisering med det grekisk-romerska samhället.5 Samtidigt 

med detta påbörjades även omdaningen från relativt fristående församlingar till en mer organiserad 

och enhetlig kyrka.6  

Under denna omtumlande period fanns det en stor variation mellan församlingarna, såväl när det 

gällde yttre förhållanden som inre struktur.7 Den inre strukturen var dessutom ofta i hög utsträckning 

föränderlig över tid.  

I denna föränderliga ecklesiologiska mosaik är det enligt min mening inte fruktbart att försöka 

studera innebörden – bestämd form, singularis – i något av begreppen ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och 

διάκονος. Någon sådan enda bestämd form står nämligen inte att finna. Det är dock möjligt att 

undersöka varje enskild skärva av denna mosaik som genom Nya testamentet har kvarlämnats åt oss. 

En sådan undersökning skulle kunna ge kunskap om hur dessa begrepp förstods vid en given 

tidpunkt, av en given grupp och i en specifik socio-kulturell kontext.  

Det är dessutom möjligt att i ett nästa steg relatera de olika skärvorna till varandra, i syfte att nå 

en mer täckande bild av begreppens betydelsehorisonter i de nytestamentliga kontexterna. Detta är 

                                                           
4 Fornberg, 2013, s. 92.  
5 Zamfir, 2013, s. xi. 
6 MacDonald, 1988, s.2. 
7 Rorem, 1990, s. 15. 
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dock en väsentligt större och mera vansklig uppgift. Det kräver nämligen, utöver att skapa en 

tillräcklig förståelse för varje begrepp i respektive text och kontext, även att varje text – varje skärva 

– ställs i adekvata relationer till de övriga. För utan en tillräcklig förståelse för relationen mellan 

texterna, och därmed de specifika tillämpningarna av begreppen, riskerar man att behandla äpplen 

som päron och vice versa. En sådan uppgift ligger bortom omfånget för denna uppsats. 

Jämförelserna mellan olika texter i denna uppsats syftar därmed endast till att bättre förstå det 

utvalda undersökningsobjektet. En förståelse av denna specifika skärva ökar om den jämförs med 

andra, dock utan att ta ställning till hur kärlet i sin helhet en gång var sammanfogat.       

Skärvan som jag undersöker här är 1 Tim 3:1-7. Jag väljer denna text eftersom 1 Tim är det brev i 

Nya testamentet som har mest att säga om de ecklesiologiska begrepp som är föremålet för mitt 

intresse. Brevet tillhör den grupp om tre brev som sedan 1700-talet har givits epitetet pastorala, 

eftersom de lägger särskild tonvikt vid de ecklesiologiska ämbetena.8 Bland dessa tre brev har 1 Tim 

en särställning. Ett exempel på det är att Thomas av Aquino redan på 1200-talet kategoriserade 

brevet som ”en regel för pastorer”.9  

Ett alternativ hade varit att göra alla tre pastoralbreven till mitt undersökningsobjekt. För detta 

talar att de flesta forskare betraktar dessa tre brev som ett samlingsverk.10 Denna samlingsverksteori 

är rimlig men inte oemotsagd. Däremot är det mera självklart att betrakta 1 Tim som ett 

sammanhållet verk, eftersom texten har en tydlig epistolär inramning som knyter an till de autentiska 

Paulusbreven.11 Inte heller kring detta råder dock koncensus, då det finns forskare som anser att 1 

Tim är en komposition av från början fristående texter.12 I slutändan handlar det därmed om hur 

många lager av löken det är rimligt att skala bort, och jag har valt att stanna vid 1 Tim.     

Inom ramen för detta brev väljer jag att avgränsa undersökningen till de verser som behandlar 

begreppet ἐπίσκοπος. En undersökning av alla tre begreppen skulle ha krävt en mer omfattande 

studie än vad som här är möjligt. Jag väljer bort πρεσβύτερος eftersom detta begrepp endast 

behandlas kortfattat i brevets senare delar. Jag väljer bort även διάκονος eftersom denna text till 

stora delar överensstämmer med ἐπίσκοπος. Då ἐπίσκοπος föregår διάκονος kan denna antas sätta 

tonen för även den senare. Detta intryck förstärks av att kvalifikationerna för διάκονος introduceras 

med adverbet ὡσαύτως (på samma sätt), vilket syftar tillbaka på kvalifikationerna för ἐπίσκοπος (1 

Tim 3:8). 

                                                           
8 Schnelle, 1998, s. 326-327. 
9 Collins R, 2002, s. 1. 
10 Quinn, 1992, s. 560; Schnelle, 1998, s. 327. 
11 Schnelle, 1998, s. 336-338. 
12 O´Donnell, 2017, s. 455.  
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1.4 METOD 

I detta avsnitt redogör jag för mina metodologiska vägval och överväganden. Valet av metod styrs 

främst av mina forskningsfrågor och undersökningsobjektets karaktär. Även forskningslägets karaktär 

behöver dock beaktas för att kunna formulera en ändamålsenlig undersökningsmetod.  

Föremålet för undersökningen i denna uppsats är begreppet ἐπίσκοπος i 1 Tim 3:1-7 och min 

huvudsakliga metod för att studera denna text är filologisk. Då såväl verserna 3:1-7 som begreppet 

ἐπίσκοπος är integrerade delar i en vidare kontext, behöver jag relatera texten till dessa båda 

kontexter. Detta är nödvändigt för att kunna studera texten i dess rätta sammanhang och därigenom 

tolka dess innebörd rätt. Som en grund för textanalysen undersöker jag därför forskningsläget 

avseende brevet 1 Tim och därefter forskningsläget avseende begreppet ἐπίσκοπος.  

Forskningsläget kring 1 Tim är relativt okomplicerat ur ett metodologiskt perspektiv. Brevet 1 Tim 

utgör en del i den brevsamling som benämns pastoralbreven. Då de flesta forskare behandlar dessa 

brev samlat, såväl i monografier som i kommentarer och artiklar, väljer jag att i huvudsak analysera 

forskningsläget om 1 Tim som en integrerad del av dessa tre pastoralbrev.   

Forskningsläget kring begreppet ἐπίσκοπος är mer komplext och mångfacetterat. Denna del 

kräver därmed flera metodologiska vägval och överväganden. Begreppet utgör en beståndsdel i 

församlingarnas ecklesiologiska institutioner. Ursprunget, tillkomsten och utvecklingen av dessa 

institutioner har varit föremål för omfattande studier ända sedan reformationen på 1500-talet. 

Ämnet var högaktuellt när den vetenskapliga historisk-kritiska forskningen introducerades under 

1800-talet. Då formades en dominerande teori som blev tongivande för forskningen fram till andra 

halvan av 1900-talet. Denna forskning utgick till stor del från axiomet att det föreligger ett ensidigt 

kausalt samband från idéer till realiteter. Detta ensidiga kausala samband började ifrågasättas när 

sociologiska metoder introducerades som komplement till de traditionella historiska metoderna.13 

Från 1970-talet började det därför formuleras olika former av socialhistorisk-kritiska metoder. Dessa 

utgick, till skillnad från de traditionella historisk-kritiska metoderna, från axiomet att idéer och 

realiteter formar varandra genom ett ömsesidigt dialektiskt förhållande.  

Jag anser att ett dialektiskt samband mellan idé och realitet är ett mera relevant axiom, i 

jämförelse med ett ensidigt kausalt samband från idé till realitet. Därför är tonvikten i denna del av 

forskningsläget teorier som formulerats med socialhistoriska metoder.  

Det socialhistoriska arbete som jag anser har mest relevans för min undersökning är Margaret 

MacDonalds studie The Pauline Churches: A Socio-historical Study of Institutionalization in the Pauline 

and Deutero-Pauline Writings. En styrka med MacDonalds metodik är hennes medvetenhet om det 

problem som uppstår när sociologiska metoder tillämpas inom bibelvetenskapen. Problemet är en 

                                                           
13 Schütz, 1982, s. 1. 
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följd av att dessa metoder i stor utsträckning utgörs av datainsamling genom olika former av 

empiriska studier, såsom intervjuer, frågeformulär och fältobservationer.14 Inget av detta är av 

naturliga skäl tillämpbart vid historiska undersökningar. Istället finns alla tillgängliga sociologiska data 

inkapslade i ett fåtal fragmentariska texter, vilka författades med helt andra syften än att utgöra 

underlag för sociologisk analys.  

MacDonald hanterar detta problem på två sätt. För det första har hon inte ambitionen att 

formulera nya sociologiska teorier utifrån källmaterialet.15 Hon använder istället sådan teoribildning 

som redan formulerats och prövats i studier där sociologiska metoder har applicerats på nutida 

samfund och grupper. Hennes sociologiska metod begränsas därmed till en jämförelse mellan redan 

befintlig teori och källmaterial. För det andra kompletterar hon det sociologiska angreppssättet med 

såväl filologiska som historiska analyser av källorna.  

Utöver det ovanstående har MacDonalds studie en direkt relevans för min frågeställning, då 

studiens tyngdpunkt är de deutero-paulinska breven. Eftersom studien även innefattar den socio-

historiska situation som återspeglas genom samtliga paulinska och deutero-paulinska brev har den 

dessutom potential att ge en viss rumslig och tidslig kontext till förståelsen av ἐπίσκοπος i 1 Tim. Min 

metodik i denna del av forskningsläget är därför att använda strukturen från MacDonalds studie som 

stomme och därutöver komplettera med information från andra relevanta socialhistoriska och 

historiska studier. 

Det finns en fara med att, i alltför stor utsträckning, förlita sig på enskilda studier. Det kan ge en 

skev bild av forskningsläget och därigenom snedvrida undersökningens resultat. Jag väljer att 

kompensera för detta genom att lyfta fram de sociologiska teorier som ligger bakom MacDonalds 

studie, främst Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teorier om hur den sociala världen 

konstrueras.  

2 FORSKNINGSLÄGE OM PASTORALBREVEN 

2.1 INLEDNING 

Samlingsbegreppet pastoralbrev myntades under 1700-talet och ordet pastoral syftar på det relativt 

stora fokus dessa brev fäster vid kyrkans ecklesiologiska (pastorala) ämbeten och ordning.16 Det är 

                                                           
14 Theissen, 1982, s. 175-176. 
15 MacDonald, 1988, s. 22-23.  
16 Schnelle, 1998, s. 326-327. 
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också denna tonvikt vid ämbeten och ecklesiologisk disciplin som enligt det muratoriska fragmentet 

var skälet till att dessa brev skulle ingå i den kristna kanon.17   

De flesta forskare betraktar pastoralbreven som ett samlingsverk, såväl litterärt som teologiskt.18 

Vissa, däribland Michael Prior, Jerome Murphy-O´Connor och P. N. Harrison, anser dock att Andra 

Timotheosbrevet har en annan tillkomsthistoria än de övriga två breven.19 Andra Timotheosbrevet 

har inte heller lika stort fokus vid de ecklesiologiska ämbetena som de övriga två breven.20 Då mitt 

undersökningsobjekt är 1 Tim blir det andra brevets eventuellt särskilda tillkomsthistoria mindre 

relevant. Jag kommer därför i det följande att redogöra för de tre brevens förmodade ursprung som 

gemensamt.   

2.2 PASTORALBREVENS AVSÄNDARE OCH FÖRFATTARE 

De flesta forskare anser att pastoralbreven är pseudepigrafer.21 Som skäl för detta anförs främst att 

1) ecklesiologin är mera utvecklad än i de autentiska Paulusbreven, 2) det historiska skeendet i 

breven är svårförenligt med skeendet enligt andra källor, 3) det föreligger lingvistiska och stilistiska 

skillnader mellan pastoralbreven och de Paulusbrev som anses vara autentiska, 4) det föreligger 

teologiska skillnader mellan pastoralbreven och de autentiska Paulusbreven.22  

Oförenligheten med det historiska skeendet är i huvudsak av två slag. 23 För det första är resorna 

respektive fängelsevistelsen som refereras till i pastoralbreven svåra att förena med skeendet enligt 

Paulus egna brev samt skeendet enligt bland annat Apostlagärningarna och 1 Clemensbrevet. För det 

andra är förmaningarna i breven av en långsiktig natur, vilket förefaller svårförståeligt, då Paulus 

enligt samma brev nyss har lämnat respektive snart ska återse adressaterna.  

De stilistiska skillnaderna är mest markanta i 1 Tim, medan 2 Tim är det brev som ligger närmast 

de autentiska Paulusbreven. Det personliga tilltalet är framträdande i 2 Tim, vilket är i 

överenstämmelse med stilen i de autentiska Paulusbreven. Detta tilltal är dock akterseglat i 1 Tim, 

där det är mera allmänna regler och uppmaningar som dominerar. Pastoralbreven, i synnerhet 1 Tim, 

avviker även från de autentiska breven när det gäller den polemiska stilen. Där den autentiske Paulus 

argumenterar mot sina motståndare dömer pastoralbreven istället ut dem som falska utan omsvep. 

En följd av detta är att såväl den egna läran som motståndarnas lära inte framträder med någon 

nämnvärd klarhet i pastoralbreven. Dessa stilistiska skillnader kan anses tala för skilda författarskap. 

                                                           
17 Quinn, 1992, s. 560. 
18 Quinn, 1992, s. 560; Schnelle, 1998, s. 327. 
19 Collins, 2002, s. 4. 
20 Schnelle, 1998, s. 327. 
21 Quinn, 1992, s. 568-569; Collins, 2002, 3-4; Schnelle, 1998, s. 328-332. 
22 Schnelle, 1998, s. 328-332.  
23 Dibelius/Conzelmann, 1972, s. 1-3, 15, 16. 
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Det är dock inte en nödvändig tolkning, då Paulus kan ha valt olika stilar beroende på olika 

situationer. Här bör även nämnas att de lingvistiska skillnaderna mellan pastoralbreven och de 

autentiska Paulusbreven nyligen har ifrågasattas av Jermo van Nes.24 Han visar genom kvantitativa 

linjära regressionsanalyser och kvalitativa lingvistiska metoder att skillnaderna inte är av ett sådant 

väsentligt slag som tidigare har antagits. Han visar även, genom paralleller till andra indo-europeiska 

språkstudier, att de observerbara lingvistiska skillnader som kvarstår inte behöver förklaras med olika 

författarskap. Dessa nya forskarrön är intressanta och kan möjligen komma att influera framtida 

teorier om pastoralbrevens tillkomsthistoria. Det bör dock uppmärksammas att van Nes studie 

endast behandlar en mindre del av den helhet som behöver beaktas när författarskapet ska avgöras. 

Det bör framhållas att det även finns framstående forskare som anser att pastoralbreven bör 

betraktas som autentiska, däribland George W. Knight och Luke Timothy Johnson.25 Johnson framför 

sin kritik av den pseudepigrafiska teorin i kommentaren The First and Second Letter to Timothy. Han 

anser för det första att denna teori vilar på ett snedvridet dataurval, där forskare bortser från inslag 

som utgör gemensamma drag eller trender i alla brev.26 Johnson anger som exempel på 

gemensamma drag tonvikten vid ordning och reda, ambivalensen när det gäller kvinnors delaktighet i 

församlingslivet och fientligheten mot motståndare av olika slag. För det andra bortser många 

forskare enligt Johnson från olikheter inom grupperna paulinska och deutero-paulinska brev. Ett 

exempel på detta är att 2 Tim i vissa avseenden har större likheter med vissa av de autentiska breven 

än med de båda andra pastoralbreven.27 För det tredje ifrågasätter Johnson hur det kan ha varit 

möjligt att pastoralbreven, under loppet av endast några få decennier, först mottogs som 

pseudepigrafer (alltså inte förfalskningar) för att snart därefter bli betraktade som paulinska. För det 

fjärde har ingen forskare enligt Johnson lyckats konstruera en sannolik specifik tillkomstmiljö för 

dessa pseudepigrafer. Han avfärdar von Campenhausens teori om att pastoralbreven författats av 

Polykarpos och Quinns teori att breven författats som en tredje del i samlingsverket Lukasevangeliet 

– Apostlagärningarna. För det femte ifrågasätter Johnson det rimliga i att betrakta pastoralbreven 

som ett samlingsverk. Han anför att detta förutsätter orimligt höga krav på en författares förmåga att 

återspegla de olika stämningar och atmosfärer som respektive brev ger uttryck för. 

Luke Timothy Johnsons slutsats är att argumenten för att betrakta pastoralbreven som 

pseudepigrafer är bristfälliga.28 De bör därför enligt honom läsas som autentiska, även om deras 

                                                           
24 Nes, 2018, s. 221-224. 
25 Collins, 2002, s. 4. 
26 Johnson, 2001, s. 81-90.  
27 Likheterna mellan 2 Tim och de autentiska Paulusbreven behöver inte förstås som ett argument för 

gemensamt författarskap. En annan möjlighet är nämligen att författaren till 2 Tim hade tillgång till några av de 
autentiska breven och låtit sig influeras av dessa. 

28 Johnson, 2001, s. 98, 99. 
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autenticitet förblir svårbevisad. Han betraktar därmed alla brev i Paulus namn (alltså även 

Kolosserbrevet och Efesierbrevet) som en del av Paulus komplexa och i flera avseenden spretiga 

korrespondens.  

Jag anser att vissa av Johnsons invändningar är relevanta var för sig. Samtidigt är bland annat 

Quinn, Schnelle och Collins tydliga med att det är helheten snarare än de enskilda delarna som talar 

för den pseudepigrafiska tesen. Det finns därmed enligt min mening tillräckligt stöd för att betrakta 

pastoralbreven som pseudepigrafer. 

Pastoralbreven är svåra att datera, men de flesta forskare anser att perioden 70-100 v.t. är mest 

rimlig.29 Polykarpos av Smyrna använder förmodligen pastoralbreven i sitt brev till Filipperna ca. 110-

135, även om vissa forskare bestrider detta.30 Då Polykarpos refererar till breven som skrivna av 

Paulus tyder det på att en längre tidsperiod hade förlöpt sedan dessa tillkom annars torde Polykarpos 

ha varit medveten om brevens pseudepigrafiska ursprung.    

Då ecklesiologin förefaller vara mer utvecklad än i de autentiska breven är en datering före 70 v.t. 

enligt Quinn mindre trolig.31 Å andra sidan är ecklesiologin mindre utvecklad än i t.ex. första 

Clemensbrevet, vilket brukar dateras till ca 100 v.t. För en datering till 70-100 v.t. talar även det 

faktum att breven synes fritt återge inslag från de autentiska breven utan att dessa citeras explicit. 

Innehållet i Paulus brev verkar således vara någorlunda känt, vilket talar för att dateringen inte kan 

vara så mycket tidigare än 70 v.t. Det faktum att pastoralbreven inte citerar de autentiska breven 

direkt talar för att de författades innan dessa började samlas till ett verk och cirkuleras mellan 

kyrkorna.32  

Schnelle anser att de båda Timotheosbreven är skrivna i Efesos eftersom de behandlar situationen 

där. Detta är enligt min mening en möjlig teori som dock har relativt svagt stöd i texten. Det är 

visserligen sant att tredje versen i 1 Tim innehåller följande ord från Paulus till Timotheos: Καθὼς 

παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ 

ἑτεροδιδασκαλεῖν (1 Tim 1:3. Min översättning: likaså bad jag dig att stanna kvar i Efesos när jag 

reste till Makedonien, för att du skulle befalla några att inte undervisa främmande [läror]).  Denna 

vers följer dock direkt på den inledande hälsningen, där Paulus presenteras som brevets författare 

och avsändare: Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ’ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ 

Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν (1 Tim 1:1. Min översättning: från Jesu Kristi sändebud Paulus i enlighet med 

befallning från vår räddnings Gud och från Jesus Kristus vårt hopp). Om vi anser att Paulus är en fiktiv 

avsändare i första versen är det i konsekvensens namn rimligt att även betrakta Efesos som en lika 

                                                           
29 Quinn, 1992, s. 568-569. 
30 Johnson, 2001, s. 20. 
31 Quinn, 1992, s. 568-569. 
32 Schnelle, 1998, s. 333-334.  



9 
 

fiktiv platsangivelse. Det blir även svårt att förena teorin om pastoralbrevens gemensamma ursprung 

med att samtidigt betrakta Efesos som autentiskt i 1 Tim och Rom som autentiskt i 2 Tim 1:17. Det är 

rimligare att ett samlingsverk författas vid samma plats. Första Timotheosbrevet kan således ha 

författats i Efesos men också i någon annan del av Anatolien. Även Rom är en rimlig teori.33 

2.3 PASTORALBREVENS MOTTAGARE 

Pastoralbreven är ställda till Timotheos och Titus. Om breven är pseudepigrafer är det dock mindre 

troligt att dessa båda är de autentiska mottagarna. Det är visserligen möjligt att skicka ett brev i 

Paulus namn till hans medarbetare. Ett skäl till detta skulle t.ex. kunna vara att stärka Timotheos och 

Titus som auktoriteter efter Paulus bortgång. Ett sådant upplägg blir dock svårt att förena med ett 

historiskt skeende i breven som avviker från det skeende som följer av Paulus autentiska brev. Om 

Timotheos och Titus fortfarande är verksamma måste dateringen nämligen bli så tidig som ca 70 v.t. 

och minnet av Paulus gärningar torde ha varit så levande att mera samstämmighet hade varit möjlig 

och också viktig för trovärdigheten. Diskrepansen när det gäller både resor och platser torde ha 

stuckit i ögonen på såväl Titus och Timotheos som brevens övriga avsedda läsare. Jag instämmer 

därför i den mest etablerade uppfattningen, att brevens mottagare är fiktiva.34  

Schnelle framhåller att Timotheos och Titus är rimliga fiktiva mottagare av pastoralbreven 

eftersom de båda beskrivs som nära medarbetare till Paulus i de autentiska Paulusbreven.35 Även 

Quinn anser att brevens mottagare har en typologisk eller representativ funktion.36 Schnelle anser att 

brevens avsedda läsare är de församlingar i västra Anatolien som grundades av Paulus.37 Hans stöd 

för denna teori är att det i de autentiska Paulusbreven framgår att Timotheos och Titus ofta spelade 

viktiga roller som Paulus förmedlare när församlingar hamnade i svårigheter. Detta förekommer i 

breven till Korinth, första Thessalonikerbrevet och Filipperbrevet. Dessa församlingar torde därmed 

känna igen ett typologiskt mönster i anvisningar och församlingsinstruktioner från Paulus till 

Timotheos respektive Titus. Quinn framhåller att Efesos fungerade som urtypen för Paulus 

missionsarbete i Anatoliens större städer och det är därmed i dessa städers församlingar som brevet 

var avsett att läsas.38 Jag instämmer med bland andra Quinn och Schnelle och anser att mottagarna 

bör betraktas som fiktiva. Främst då detta rimmar med ett fiktivt författarskap. 

Sammanfattningsvis innebär detta att pastoralbrevens ursprungliga kontext endast kan avgränsas 

till den hellenistiska världen. En närmare bestämning saknar enligt min mening tillräckligt stöd i 

                                                           
33 Quinn, 1992, s. 569. 
34 Quinn, 1992, s. 568-569. 
35 Schnelle, 1998, s. 334. 
36 Quinn, 1992, s. 569. 
37 Schnelle, 1998, s. 334-336. 
38 Quinn, 1992, 569-570. 
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forskningsläget. Att åtminstone kunna placera breven i en hellenistisk, det vill säga grekisk-romersk, 

kontext är dock av betydelse för denna undersökning.   

2.4 DIVERSE SYNSÄTT PÅ PASTORALBREVENS ÖVERGRIPANDE TEOLOGI OCH IDEOLOGI 

I detta avsnitt redogör jag för några olika inriktningar inom forskningen när det gäller 

pastoralbrevens övergripande ideologi och teologi. Syftet med detta är att åskådliggöra den 

spännvidd som finns inom detta område. En spännvidd som till stor del beror på att vissa initiala 

antaganden, till exempel när det gäller författarens intention, styr hur breven förstås i sin helhet.  

Sådana initiala antaganden kan därmed indirekt påverka hur brevens olika delar förstås. Däribland 1 

Tim 3:1-7 som är undersökningsobjektet för denna uppsats.  

Schnelle anser att kyrkornas identitet och stabilitet är det överordnade målet i pastoralbreven.39 

Detta mål skall nås dels genom att återknyta till Paulus auktoritet, dels genom att anpassa kyrkorna 

till den grekisk-romerska världens normer och värderingar. Schnelle konstaterar vidare att det för 

brevens författare inte fanns någon motsättning mellan att åberopa Paulus och samtidigt förespråka 

implementering av hedniska normer. Som skäl för att en sådan motsättning inte förelåg anför 

Schnelle det faktum att båda åtgärderna bidrog till brevens överordnade mål.40  

Det är enligt min mening intressant att Schnelle genom detta konstaterande implicit erkänner att 

det kan föreligga en motsättning mellan den autentiske Paulus budskap och den grekisk-romerska 

världens normer. Det finns dock som jag ser det en svaghet med Schnelles argumentation. För 

naturligtvis kan två strategier bidra till samma mål men ändå vara svår- eller oförenliga med 

varandra. Ett exempel på detta är målet ekonomisk tillväxt, vilket kan uppnås både genom ökad 

offentlig konsumtion och genom sänkta skatter. Båda åtgärderna kan således bidra till det 

övergripande målet men de är svåra att förena, eftersom den offentliga konsumtionen inte kan öka 

om skatterna sänks (Ceteris Paribus).  

Quinn anser att syftet med pastoralbreven är att skapa kontinuitet i det apostoliska uppdraget att 

föra alla människor till tro på Jesus.41 Detta syfte ligger enligt min mening relativt nära Schnelles 

förståelse av brevens överordnade mål, om än med en något annan betoning. Där Schnelle ser 

kyrkornas identitet och stabilitet ser Quinn istället det apostoliska uppdragets integritet. Båda anser 

dock att det är Paulus auktoritet som pastoralbreven strävar efter att bibehålla och återupprätta. Till 

skillnad från Schnelle verkar dock inte Quinn se några motsättningar mellan Paulus och de etiska 

                                                           
39 Schnelle, 1998, s. 343-347. 
40 Schnelle, 1998, s. 346: ”for the Churches of the Pastorals, there was obviously no contradiction between 

harking back to the apostle Paul as authority and model and at the same time adapting to pagan ethical norms, 
since both were presuppositions for the identity and stability of the churches”.  

41 Quinn, 1992, s. 570. 
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normer som pastoralbreven argumenterar för. Han konstaterar istället att breven betonar kyrkornas 

samhörighet med den hebreiska bibeln, den judiska etiken, den paulinska läran och med den grekisk-

romerska kulturen.42 

Collins anser att det direkta målet med pastoralbreven är att bemöta de felaktiga läror som enligt 

breven spreds bland kyrkorna.43 Han anser vidare att pastoralbreven delvis lämnat Paulus 

ursprungliga budskap bakom sig.44 Collins förefaller därmed liksom Schnelle identifiera en viss 

spänning, eller mildare form av motsättning, mellan den autentiske Paulus och den fiktive Paulus vars 

auktoritet pastoralbreven åberopar.   

Zamfir anser liksom Schnelle att pastoralbreven handlar om att forma församlingarnas identitet 

och deras relation till samhället.45 Hon betraktar dock brevens mål och syfte från ett annat perspektiv 

än Schnelle, Quinn och Collins. Syftet är nämligen enligt Zamfir att införa institutionell makt och 

kontroll över grupper, trosläror och handlande.46 Detta ska åstadkommas genom att etablera en 

ideologi där såväl tro som sociala normer och funktioner ska kontrolleras genom ecklesiologiska och 

sociala hierarkier.47 Zamfir menar med ideologi “an instrument that maintains and legitimises power 

and control over subordinate groups, concealing the interest of those in charge by upholding such 

relations and promoting the reification of the imposed order”.48  

Ordet legitimera bör här uppmärksammas särskilt, eftersom detta är ett tema som spinner en röd 

tråd genom den fortsatta undersökningen. Zamfir väljer att använda Terry Eagletons (1991) 

definition av vad som i detta sammanhang avses med begreppet. Att legitimera handlar enligt 

Eagleton bl.a. om att framställa de förespråkade trossatserna och värderingarna som självklara och 

oundvikliga samtidigt som motstridiga ståndpunkter nedvärderas. Därigenom ska de sociala 

realiteterna döljas och sociala konflikter undertryckas.49  

Där Schnelle och Quinn ser pastoralbrevens tonvikt vid Paulus auktoritet som en genuin strävan 

efter kyrklig identitet och stabilitet (Schnelle), respektive strävan efter att föra människor till tro 

(Quinn) genom att bemöta felaktiga läror (Collins) ser Zamfir istället att breven använder Paulus 

auktoritet som ett medel för att upprätta och stadfästa makt. Det handlar enligt Zamfir närmare 

bestämt om ämbetsbärares makt över underlydande, slavägares makt över slavar, mäns makt över 

                                                           
42 Quinn, 1992, s. 570. 
43 Collins, 2002, s. 11-14.  
44 Collins, 1998, s. 11: ”a first reading shows that they have moved some steps beyond Paul´s initial 

proclamation of the gospel and the Spirit-guided communities that he left behind.”  
45 Zamfir, 2013, s. 60. 
46 Zamfir, 2013, s. 36. 
47 Zamfir, 2013, s. 19-20. 
48 Zamfir, 2013, s. 19. 
49 Flera teorier om legitimering presenteras i nästa kapitel. 
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kvinnor kombinerat med en generell social hierarki där den socialt överordnade ges makt över den 

socialt underordnade.50  

Marianne Bjelland-Karzow ansluter i huvudsak till Zamfirs syn på pastoralbreven som ett medel 

för att reglera och kontrollera beteendet inom olika grupper.51 Hon har inom ramen för detta 

identifierat att skvaller och förtal är bland de ämnen som pastoralbreven lägger mest kraft på att 

bekämpa. Bjelland-Karzow visar att den grekisk-romerska kulturen betraktade skvaller och förtal som 

en hotfull och destabiliserande kraft, dessa företeelser bekämpades därför av de som eftersträvade 

hierarkiska ordningar, starka auktoriteter och kontroll över beteenden.52     

Skiljelinjen mellan å ena sidan Schnelle, Quinn och Collins och å andra sidan Zamfir och Bjelland-

Karzow är centrerad kring skälen till pastoralbrevens åberopande av Paulus auktoritet. Där de förra 

forskarna betraktar dessa skäl som en genuin strävan med ett gott syfte betraktar Zamfir och 

Bjelland-Karzow skälen som utövande av ett maktmedel syftande till att gynna egna intressen. 

Det primära för undersökningen i denna uppsats är enligt min mening det som förenar dessa olika 

forskningsinriktningar. Det är nämligen tonvikten vid auktoritet och legitimering som är centralt här, 

medan de bakomliggande skälen är av underordnad betydelse.  

2.5 SAMMANFATTANDE IAKTTAGELSER 

1 Tim är, liksom de övriga två pastoralbreven, förmodligen en pseudepigraf som författades cirka 70-

100 v.t. Brevets tillkomst är oklar och såväl platsangivelser som adressater är förmodligen fiktiva. Det 

är dock relativt säkert att brevet hade sin ursprungliga kontext någonstans i den grekisk-romerska 

världen, möjligen i Anatolien eller i Rom. 

Det råder relativt hög grad av samstämmighet kring brevets övergripande teologi och ideologi. 

Dess syfte var att verka för stabilitet genom att åberopa Paulus auktoritet och anamma grekisk-

romerska influenser. Den främsta skiljelinjen i forskningen handlar om syftet med dessa 

stabilitetsskapande åtgärder. Vissa förstår dem som vällovliga medan andra anser dem vara 

förtryckande.  

                                                           
50 Zamfir, 2013, s. 20. 
51 Bjelland-Karzow, 2009, s. 4-5. 
52 Bjelland-Karzow, 2009, s. 206-208. 
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3 FORSKNINGSLÄGE OM INSTITUTIONALISERINGSPROCESSEN 

3.1 INLEDNING 

I detta kapitel redogör jag för forskningsläget när det gäller ledarskapsinstitutioner i tidiga 

församlingar. Det bör i detta sammanhang uppmärksammas att gränsdragningen mellan 

tolkningshistoria och forskningsläge inte är alldeles lätt att dra. Jag har här valt att tillämpa en relativt 

vid definition av begreppet forskningsläge, och i detta har jag inkluderat även sådant som med rätta 

lika gärna kan sorteras in under rubriken tolkningshistoria. Mitt skäl för detta är att vissa trender i 

dagens forskning går att skönja långt tillbaka i tiden. Delar av teoribildningen under 1900-talet har 

vissa gemensamma nämnare med bland andra Luther och andra reformatorers tolkningar för 500 år 

sedan. 

 Den huvudsakliga progressionen har vidare enligt min mening skett på det metodologiska snarare 

än teoretiska planet. Det är därför denna metodologiska progression som utgör grunden för hur jag 

disponerar detta kapitel. En bakgrund till den vetenskapliga forskningen ges i avsnittet om 

förvetenskapliga teorier. Därefter följer en relativt omfattande redogörelse för de teorier som 

formades under den tidiga historisk-kritiska forskningsperioden. Skälet till denna utförlighet är att 

vissa resultat som formulerades genom dessa teorier fortfarande är giltiga, om än i olika grad. I vissa 

fall har även sådant som tidigare avfärdats återkommit i något annorlunda skepnad.  

Min huvudsakliga konklusion i detta avsnitt är att församlingarnas ecklesiologiska ämbeten är 

institutioner som antingen kan anses vara ett resultat av yttre influenser i senare skeden, eller ett 

resultat av inre utveckling som tog sin början redan i rörelsens första skede.  

3.2 FÖRVETENSKAPLIGA TEORIER 

3.2.1 De första 1 500 åren 

Temat för denna uppsats är ett av de spår som den tidiga kyrkans ecklesiologiska formande kan ha 

lämnat efter sig i de nytestamentliga texterna. Formandets senare skeden känner vi relativt väl 

genom en hel del senare kristna texter, där de ecklesiologiska ämbetena ges en central roll. Dessa 

texter tecknar en bild av det som långt senare skulle komma att kallas det monarkistiska episkopatet, 

en organisationsform som blev näst intill allenarådande för hela den allmänna kyrkan under 1 500 

år.53 Teorin som denna form vilade på var att episkopatet säkrade den apostoliska 

                                                           
53 Rasmussen och Thomassen, 2007, s. 84-86. 
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successionsordningen och därmed även den rätta tolkningen av skrifterna. Formen skyddade kyrkan 

från att vilseledas av andra influenser, t.ex. från så kallade gnostiska rörelser. 

3.2.2 De senaste 500 åren 

Under de därpå följande 500 åren – ända fram till våra dagar – har många sökarljus istället riktats 

mot den korta tidsperiod i den kristna rörelsens historia som utgjordes av den första generationen 

efter apostlarna. Detta historiska intresse föddes ur ett missnöje med den rådande klerikala 

ordningen. En av de tidiga företrädarna för en nyordning var John Wyclif vid Oxford college.54 Han 

argumenterade i slutet av 1300-talet mot klerikala maktmissbruk och för de nytestamentliga 

texternas företräde framför den episkopala traditionen.  

Wyclifs teser var bara en försmak av den kyrkokritik som på 1500-talet manifesterades genom 

reformationen. Martin Luther gav först den episkopala monarkin en bredsida, då han hävdade att de 

kyrkliga ämbetsbärarna i grunden hade svikit sin plikt att följa Kristus.55 Han ansåg dessutom att det 

fanns ett positivt samband mellan graden av rang och graden av korruption i den rådande kyrkliga 

ordningen. Därefter förnekade han den tradition som episkopatet vilade på, genom att hänvisa till de 

nytestamentliga texterna. Biskopar, präster och diakoner var att betrakta som en och samma 

tjänande funktion, eftersom begreppen enligt Luthers bibeltolkning var utbytbara med varandra i 

dessa texter.  

De alternativa organisationsformer som utvecklades i protestantiska och reformerta kyrkor efter 

reformationen skulle således i olika utsträckning försöka modelleras efter den form som de allra 

tidigaste församlingarna antogs ha haft. Därmed lade reformationens svallvågor grunden för en ny 

teoribildning, vilken ställdes i bjärt kontrast till den under 1 500 år rådande ecklesiologiska teorin.  

Huvudfåran i den nya teorin var att det monarkistiska episkopatets inträde utgjorde en degenerering 

i relation till de tidigaste församlingarnas styresskick.56 Parallellt med denna utveckling vässade den 

romersk-katolska sidan sina argument, och anförde att även de allra tidigaste församlingarna bar 

tydliga drag av det som snart skulle komma att utvecklas till episkopatets apostoliska 

successionsordning.57 Debatten i denna fråga var livlig under de närmast följande århundradena, 

dock utan att några väsentligt nya insikter introducerades. Nytestamentliga passager som 1 Tim 3:1-7 

hade stor vikt i dessa debatter då de satte fingret på en kärnfråga: hade “Paulus” grundat 

episkopatet eller inte? 

                                                           
54 Burtchaell, 1992, s. 5-10. 
55 Burtchaell, 1992, s. 12-13.  
56 Burtchaell, 1992, s. 61.  
57 Burtchaell, 1992, s. 2-4. 
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3.3  TIDIG HISTORISK-KRITISK BIBELFORSKNING 

I detta avsnitt sammanfattar jag ett omfattande forskningsfält. För detta ändamål har jag därför valt 

att förlita mig på andra forskares sammanställningar. Jag baserar redogörelsen främst på studier 

gjorda av bland andra James Tunstead Burtchaell, R. Alastair Campbell och Margret MacDonald.  

3.3.1 Teori: från upphöjd utopi till degenerering 

Under 1800-talet öppnades möjligheten för nya genombrott, då den vetenskapliga historisk-kritiska 

bibelforskningen gjorde sin entré. Genom dess metoder blev det möjligt att, åtminstone i någon 

mån, datera eller kronologiskt ordna såväl nytestamentliga som andra tidiga kristna texter.58 

Frågorna om de tidigaste församlingarnas ecklesiologiska historia och utveckling, vilka hade väckts till 

ett sprudlande liv efter reformationen, skulle nu kunna få sitt vetenskapliga svar.  

En av grundstenarna i denna strävan lades av Rudolf Sohm genom studien Kirchenrecht, vilken 

publicerades 1892.59 Studiens huvudtes är att de första församlingarna hade varit ledda av anden, 

men med tiden hade de degenererat till den ecklesiologiska hierarki som Sohm benämnde 

katolicism. Sohm ansåg att denna tidiga församling, vilken Nya testamentet vittnar om, måste ha 

varit av uteslutande andlig natur. Utifrån bland annat Paulus ord om andens gåvor och kyrkan som 

Kristi kropp (1 Kor 12, Rom 12) drog Sohm slutsatsen att församlingen under den första perioden helt 

saknade regler, hierarkier och maktstrukturer. Den var även helt fri från yttre influenser, såväl judiska 

som grekisk-romerska.60  Alla förlitade sig istället uteslutande på nådegåvorna – Karisman – och 

församlingens funktioner var skapade av Gud i syfte att tillgodose de andliga behoven. 61  De främsta 

funktionärerna var apostlar, profeter och lärare, eftersom dessa genom sin karisma var förmedlare 

av ordet. Begreppet πρεσβύτερος syftade enligt Sohm på de mest vördade medlemmarna i 

församlingen. Detta begrepp var därför under denna tidiga fas närmast att likna vid ett 

hedersomnämnande och betecknade inte ett ämbete. Församlingen utsåg en ἐπίσκοπος bland 

skaran av πρεσβύτεροι. Denne ἐπίσκοπος hade enligt Sohm två funktioner. Han skulle leda 

tackbönen och administrera kyrkans ekonomiska välgörenhet.  

Att denna närmast utopiska första tid inte blev bestående förklarade Sohm genom att hänvisa till 

en viss tendens i religiösa människors preferenser.62 Dessa människor föredrog nämligen ofta att 

agera enligt lagbundenhet istället för enligt nåd. Därmed kom kyrkolagen att successivt växa fram 

och förfallet mot katolicism fick sin början. 

                                                           
58 Burtchaell, 1992, s. 61 (Sohm, Rudolph [1892]. Kirchenrecht. Leipzig: Duncker & Humblot.). 
59 Campbell, 1994, s 6-7.  
60 Burtchaell, 1992, s. 90. 
61 Campbell, 1994, s. 8-9. 
62 Campbell, 1992, s. 6. 
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3.3.2 Några alternativ inom ramen för degenereringsteorin 

Kärnan i Sohms teori – utvecklingen från ett ursprungligt och utopiskt tillstånd som var fritt från 

hierarkier, maktstrukturer och ämbeten, till det strikt hierarkiska episkopatet – har delats av de flesta 

(protestantiska) forskare ända fram till idag.63 Merparten av dessa har även delat det värderande 

inslaget i denna teori, det vill säga att det ursprungliga tillståndet var något högre stående som sedan 

degenererade till något av lägre värde. De livligast debatterade frågorna har därför i stor utsträckning 

kretsat kring enskilda delar inom ramen för detta teoretiska ramverk. 

J.B. Lightfoot anförde redan 1868 i skriften St. Pauls Epistle to the Philippians att διάκονος var en 

egen innovation som tog form redan från början, i de allra första församlingarna. Begreppet 

πρεσβύτερος var dock en funktion som både de hellenistiska och judisk-kristna församlingarna 

övertog från de judiska synagogorna.64 I de hellenistiska församlingarna benämndes denna funktion 

ibland ἐπίσκοποι (plural), ett låneord som i sin ursprungliga kontext betecknade föreståndarna för 

religiösa och sociala sammanslutningar i den grekisk-romerska kulturen. Funktionen ἐπίσκοπος 

(singular) växte enligt Lightfoot fram senare. Den var då ett svar på oordning och splittring till följd av 

församlingarnas tillväxt. Med tiden kom sedan allt mer makt att koncentreras till denna funktion. 

Adolf von Harnacks studier under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet låg nära Sohms 

teori. Harnak lade dock större fokus vid spänningen mellan å ena sidan funktionerna apostlar, 

profeter och lärare samt å andra sidan ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι och διάκονοι.65 De förra dominerade 

under det tidiga karismatiska skeendet och representerade den tidiga jesustroende rörelsen i sin 

helhet, medan de senare efterhand fick övertaget som företrädare för lokala församlingar. Orsaken 

till detta skifte fann Harnack hos församlingarna själva. Det var nämligen församlingsmedlemmarna 

som verkade för det monarkistiska episkopatets successiva etablering. I detta finns således en 

parallell till Sohm, då denne ansåg att det var en inneboende tendens hos den religiöse som förde 

utvecklingen i denna riktning. 

En av de mest inflytelserika sentida forskare som argumenterade inom ramen för denna teori var 

Hans von Campenhausen. Han publicerade sina studier under 1950- och 60-talet. Utgångspunkten 

för Campenhausens argumentation är Jesus och apostlarnas unika roll.66 Apostlarna var kyrkans 

skapare. De grundade de tidiga församlingarna och genom sitt apostoliska uppdrag förmedlade de 

tron till den första kristna generationen. Apostlarna stod därmed, enligt von Campenhausen, över 

den doktrin som annars lärde att ingen människa kan vara del i en annan människas frälsning. Då 

varken Jesus eller apostlarna agerade i egenskap av något ämbete, kunde deras roller dock inte ärvas 

                                                           
63 Burtchaell, 1992, s. 61. 
64 Burtchaell, 1992, s. 72-74.  
65 Burtchaell, 1992, s. 82-87, 90-94. 
66 Burtchaell, 1992, s. 143-144. 
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eller övertas av någon annan. Ämbetsstrukturen tar istället sin början med funktionen πρεσβύτερος. 

Denna funktion var enligt von Campenhausen från början en legitim utveckling i syfte att hantera 

spridningen av falska läror bland församlingarna.67 Von Campenhausen ansåg, i likhet med bland 

andra Lightfoot, att dessa πρεσβύτεροι inkorporerades från judisk-kristna församlingar till de 

paulinska församlingarna i ett senare skede. Detta var dock inget problem i sig. Problemet uppstod 

dock när πρεσβύτερος började hävda sin självutnämnda och absoluta auktoritet.  

Von Campenhausen konstaterar att pastoralbrevens kvalifikationer för ämbetsbärare är det första 

tecknet på hur karisma helt har blivit åsidosatt, till förmån för sekulär kompetens. 68 Före 

pastoralbreven fanns det, enligt Von Campenhausens bedömning, inga sekulära ämbetsbärare i 

församlingarna. Felet som grundläggs i dessa brev är att ämbetsbärare med en renodlat sekulär och 

pragmatisk inriktning sätts att leda sakrala församlingar.69 Då dessa ämbetsbärare dessutom ges 

makt över församlingens alla domäner behöver de agera även i sakrala uppgifter. När förmågan till 

detta saknas blir bärarna tomma skal som alltmer förlitar sig på makt och auktoritet som enda 

legitimitet. 

Von Campenhausen såg inte samma dikotomi som Harnak mellan å ena sidan de karismatiska 

apostlarna, profeterna och lärarna samt å andra sidan de nu framträdande ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι 

och διάκονοι.70 De förra behövde liksom de senare hålla sig till den rätta doktrinen och de senare 

behövde liksom de förra vara inspirerade av anden. Funktionen apostlar försvann sedan tidigt. 

Profeterna föll i vanära då deras gärning blev förknippad med montanisternas extatiska uttryck. Och 

lärarna utvecklades från de tidiga entusiasterna till skolade teologer som fokuserade alltmer på 

judisk humanism och romersk-grekisk filosofi. 

Von Campenhausen är innovativ och utvecklar flera välgrundade teser i sin forskning. 

Huvuddragen är dock slående lika den teori som grundlades redan under andra hälften av 1800-talet, 

där kärnan utgörs av kontrasten mellan församlingarna under Paulus livstid och den utveckling som 

sedan antogs äga rum efter apostelns död.71 Funktionerna ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och διάκονος i 

pastoralbreven betraktas genomgående som i allt väsentligt avskilda från den autentiske Paulus 

ecklesiologi. Denne antas då ha verkat för ett karismatiskt ledarskap i församlingar som 

kännetecknades av jämlikhet. När detta tillstånd sedan har upphört växer den hierarkiska 

ecklesiologin fram i dess ställe.  

                                                           
67 Burtchaell, 1992, s. 145-146.  
68 Von Campenhausen daterar pastoralbreven till 100-150 v.t. Skälet för denna sena datering är brevens 

utvecklade ämbetssyn. Burtchaell, 1992, s. 148. 
69 Burtchaell, 1992, s. 148. 
70 Burtchaell, 1992, s. 146. 
71 MacDonald, 1988, s. 4. 
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Rudolf Bultmann betecknade i studien Theology of the New Testament (1965) dessa olika tillstånd 

med begreppen församlingsdemokrati kontra monarkistiskt episkopat.72 Ernst Käsemann betecknar i 

studien Paul and Early Catholicism (1969) det senare tillståndet med begreppet ”tidig katolicism” och 

han ser dess tillkomst som en reaktion på den nedtonade parusin i kombination med angrepp från 

gnostiska influenser (mer om begreppet ”tidig katolicism” längre fram).73  

Käsemanns funktion är här att illustrera det antagande som i olika grad ligger bakom många av de 

nämnda forskarnas teser om brytningen efter Paulus. De utgår nämligen från ett ensidigt kausalt 

samband, där teologi och ideologi är det som formar samhällena och dess ordningar.74 Denna 

utgångspunkt är också central i den socialhistoriska kritiken av de ovanstående historiskt-kritiskt 

inriktade studierna. Dessa tidiga akademiska studier av protestantiska forskare har också en dragning 

åt det dogmatiska och apologetiska hållet, ofta med en anti-katolsk udd.   

3.4 SOCIALHISTORISK BIBELFORSKNING 

Intresset inom exegetiken för att komplettera de traditionella historiska studierna med 

socialvetenskapliga metoder och perspektiv tog fart under 1970-talet. Det finns väsentliga skillnader i 

såväl ambitioner som tillvägagångssätt när det gäller dessa tvärvetenskapliga studier. Den 

gemensamma nämnaren är dock ett särskilt intresse för de tidiga församlingarnas sociala värld.75 En 

viktig forskare inom detta område är Gerd Theissen som 1974-75 publicerade fyra socio-historiska 

studier om församlingslivet i Korinth. Dessa studier översattes och samlades 1982 i verket The Social 

Setting of Pauline Christianity. För denna uppsats är det dock Margaret MacDonalds studie The 

Pauline Churches – A Socio-historical Study of Institutionalization in the Pauline and Deutero-Pauline 

Writings (1988) som står i centrum. Detta eftersom hon, med utgångspunkt i Thiessens studier, 

lägger tonvikten vid de deutero-paulinska breven. Där undersökningsobjektet för denna uppsats 

ingår som en del. 

Det är värt att stanna upp något inför de båda begreppen idéhistoriskt respektive socialhistoriskt 

perspektiv. Det finns för det första betydande överlappningar mellan dessa begrepp, då sociala 

faktorer utgör en delmängd även i de flesta idéhistoriska undersökningar.76 Samtidigt finns det 

skillnader som följer av olika betoningar. Där sociologen fokuserar på grupper, frekventa 

beteendemönster och strukturer fokuserar idéhistorikern istället på det unika och det individuella, 

det som förändrar och sticker ut från mängden. Det finns därför en inte obetydlig risk för att valet av 

                                                           
72 MacDonald, 1988, s. 4. 
73 MacDonald, 1988, s. 6. 
74 MacDonald, 1988, s. 6. 
75 Schütz, 1982, s. 1-2.  
76 Schütz, 1982, s. 3. 
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angreppssätt infriar ordspråket: som man frågar får man svar. Då studieresultatets värde är 

beroende av en intersubjektiv prövbarhet bortom den egna disciplinen är detta en fallgrop som 

måste undvikas, något som MacDonald i sin studie åstadkommer genom att tillämpa en kombination 

av socialvetenskapliga och mera traditionellt historiska metoder.  

3.4.1 Teori: institutionalisering – interaktion mellan idéer och sociala förhållanden 

En grundbult i MacDonalds studie är Peter L. Berger och Thomas Luckmanns kunskapssociologiska 

teori om hur den sociala världen konstrueras.77 Enligt denna teori råder det ett dialektiskt 

förhållande mellan människan och den sociala värld som hon är en del av. Människan och den sociala 

världen interagerar genom de tre momenten externalisering, objektivering och internalisering. Det 

centrala för min undersökning är att institutioner, däribland ecklesiologiska ämbeten, enligt denna 

teori formas över tid som en följd av interaktionen som sker genom dessa tre moment.   

Med externalisering avser Berger och Luckmann att människan skapar den sociala världen.78 De 

anser att externaliseringen är en antropologisk nödvändighet som följer av människans biologi. Vi är 

helt enkelt oförmögna att leva i ett kaos utan riktning för vårt agerande. Då den mänskliga 

organismen saknar förmåga att upprätthålla stabila och bestående sociala ordningar, utgör 

externaliseringen en ständigt pågående process. Den sociala världen är därmed en produkt i ständig 

förändring.  

Externalisering är subjektiva uttryck. Sådana uttryck kan dock göras mera vidsträckta i tiden och 

tillgängliga för människor som inte har tagit del av dem direkt. 79 Detta moment benämns 

objektivering av Berger och Luckmann. Objektiveringarna av våra subjektiva uttryck (vår 

externalisering) är bärarna av dessa uttryck och som sådana utgör de den sociala världens 

beståndsdelar. Objektiveringen av vår externalisering är ofta oavsiktlig. Viss objektivering sker dock 

med det specifika syftet att förmedla subjektiva uttryck. Denna typ av objektivering kallar Berger och 

Luckmann för signifiering. 

Med internalisering avser Berger och Luckmann momentet då den sociala världen, summan av all 

vår objektivering, återverkar på vårt medvetande – och därmed även i sin tur på vår fortsatta 

externalisering och objektivering.80   

Vidare kan alla mänskliga uttryck och handlingar (externalisering) enligt Berger och Luckmann 

vara föremål för habituation.81 Externalisering som upprepas regelbundet blir till ett mönster, vilket 

underlättar utförandet. Habituationen äger rum när utföraren uppfattar denna externalisering som 
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78 Berger och Luckmann, 1966, s.47-48. 
79 Berger och Luckmann, 1966, s.35-36. 
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81 Berger och Luckmann, 1966, s.49-50. 
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ett mönster. Fördelen med habituationen är att utföraren avlastas en mängd beslut om hur ett visst 

uttryck eller ett visst handlande ska gå till.  

Institutionalisering tar sin början när ett externaliserat mönster (en habituation) uppfattas och 

delas av flera människor.82 Institutionalisering kan därmed sägas stå i motsvarande relation till 

objektivering som habitualisering står i relation till externalisering. Berger och Luckmann betonar att 

det tar tid för en institution att växa fram. Institutionens framväxt förutsätter nämligen att flera 

utförares habituationer behöver verka i en fortgående social situation för att bli sammankopplade. 

Den främsta fördelen med institutionalisering är att människor därigenom kan förutsäga varandras 

handlingar och uttryck. Detta innebär i sin tur att institutionaliseringen minskar spänningarna i en 

grupp samtidigt som den sparar både tid och kraft.  

Institutionaliseringen genomgår enligt Berger och Luckmann flera faser.83 I en första fas delas 

institutionen endast av utförarna av de habituationer som den formats av. Institutionen är då lätt att 

överblicka för alla som delar den (de var alla med när den tog form). Institutionen är som en följd av 

detta lätt att förändra. I nästa fas tar den fastare form och blir därmed svårare att förändra och 

anpassa. Detta sker när individer som inte var med om formandet (t.ex. en ny generation) börjar dela 

institutionen. Det är i detta senare skede som den uppfattas vara en objektiv verklighet och den blir 

en självständig del av den sociala världen.  

Detta senare skede förutsätter även att institutionen legitimeras. Med detta menar Berger och 

Luckmann att den behöver förklaras och rättfärdigas inför de som delar den utan att ha varit med 

från början. Institutionens innebörd behöver även ges auktoritet över individernas subjektiva 

upplevelser och detta kan kräva olika former av social kontroll och även sanktioner.  

Berger och Luckmann beskriver legitimering som en andra gradens objektivering, då det innebär 

att institutionen, den objektiverade verkligheten, i sin tur objektiveras genom nya uttryck 

(externaliseringar) i syfte att integrera de institutionaliserade första gradens objektiveringar till en 

sammanhängande helhet.84 Syftet kan vara att uppnå såväl horisontell (mellan de olika delarna i den 

institutionella ordningen) som vertikal (mellan de olika faserna under en livstid) integrering.  

Legitimeringen innefattar såväl informativa kunskapsuttryck som normativa etiska utryck och de 

förra föregår i regel de senare. Berger och Luckmann skiljer på olika nivåer av legitimering, där den 

lägsta nivån är rena faktaupplysningar om enskilda sakförhållanden. Den högsta nivån benämner de 

symboliska universum.85 Ett sådant symboliskt universum utgör sammanhängande 

teoretiska/symboliska utsagor som omsluter den institutionella ordningen i sin helhet. Berger och 
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85 Berger och Luckmann, 1966, s.81. 



21 
 

Luckmann framhåller att ett symboliskt universum omsluter samhällets sociala historia i sin helhet 

och varje individs biografi. Även varje individs marginella uttryck vid sidan om samhällets 

gemensamma kontext ingår i dess symboliska universum.    

Berger och Luckmann anför vidare att roller är en nödvändighet när beteenden blir 

institutionaliserade och det är genom att spela roller som individer deltar i den sociala världen.86 

Roller formas på samma sätt som institutioner och de fungerar även som representanter för den 

institutionella ordningen. Det är vidare genom utövandet av rollerna som institutionen får sin 

existens. Berger och Luckmann framhåller att vissa roller har en särskild betydelse, då dess funktion 

är att symbolisera den institutionella ordningen i sin helhet. Roller hänger vidare samman med den 

sociala distributionen av kunskap på ett sådant sätt att samhällets samlade kunskap grupperas 

utifrån det som är generellt för alla och det som är specifikt för vissa roller.87 Graden av ackumulerad 

roll-specifik kunskap hänger samman med graden av rollspecialisering i samhället.  

Rollspecialiseringen förutsätter samtidigt att den generella kunskapen som alla har del i omfattas 

av det Berger och Luckmann benämner experternas topologi. Med det menar de kunskap om vilka 

experter som finns och vilken funktion de fyller. Rollspecialisering ger dock även upphov till ett nytt 

problem för institutionaliseringen. För på samma sätt som institutionen behövde legitimeras för de 

nytillkomna individerna enligt ovan, behöver de institutionella delarna som följer av rollfördelningen 

vara integrerade med den institutionella helheten.88 En ökad rollfördelning riskerar att leda till det 

Berger och Luckmann benämner meningsskapande deluniversum. I sådana delar blir den specifika 

kunskapen helt dold för samhällets övriga delar. Dessa deluniversum leder till att samhället, den 

sociala världen, betraktas utifrån olika perspektiv. En situation som kan leda till spänningar och 

konflikter. 

3.4.2 Rutinbaserad karisma i de paulinska församlingarna    

MacDonalds studie använder även Max Webers teori om hur karisma blir rutin (Routinization of 

Charisma).89 I Webers auktoritetstypologi ingår traditionella, karismatiska och rationella-legala 

typer.90 Med den första typen avses ledare vars auktoritet vilar på ett i traditionen grundat ämbete. 

Med den sista typen avses ett ledarskap som istället vilar på en byråkratisk grund. De traditionella 

och rationella-legala typerna är relativt stabila, medan de karismatiska kännetecknas av en tillfällig 

upplösning av den tidigare ordningen. Denna upplösning är följden av en sällsynt men 
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revolutionerande kraft som vilar uteslutande på egenskaperna hos den karismatiske ledaren. Med 

karisma avser Weber följande. 

“A certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from ordinary 

men and treated as endowed with supernatural, super-human, or at least specifically 

exceptional powers or qualities. These are such as are not accessible to the ordinary person, 

but are regarded as of divine origin or as exemplary and on the basis of them the individual 

concerned is treated as leader.”91      

Det karismatiska ledarskapet har enligt Weber en inneboende instabilitet i två avseenden.92 För 

det första kan den karismatiske ledaren ändra sina uppfattningar och därmed den sociala ordningen i 

det samhälle han/hon leder. För det andra kommer ledaren att dö, vilket innebär att grundvalen för 

denna ledningsform försvinner.  

Det är dessa båda destabiliserande faktorer som, enligt Webers teori, föranleder bildandet av 

rutiner kring karisman. Denna rutinbildning börjar enligt Weber ofta äga rum redan under den 

karismatiske ledarens livstid. Rutinbildningen leder efter ledarens död till att samhället övergår till 

någon av de stabila ledartyperna traditionella eller rationella-legala. 

3.4.3 Församlingarnas institutionaliseringsprocess 

Med utgångspunkt i Berger och Luckmanns teori om den sociala världen som en ständigt pågående 

dialektisk skapelse och Webers teori om auktoritetstypologin tar sig MacDonald an 

institutionaliseringen i de tidiga församlingarna. Hennes studie delar in de paulinska och deutero-

paulinska församlingarna i tre utvecklingsfaser med avseende på hur långt institutionaliseringen 

antas ha framskridit. Dessa faser är: 

1. församlingssbyggande,  

2. församlingsstabiliserande  

3. och församlingsskyddande institutionalisering.93  

 

Den första fasen sammankopplar hon med de autentiska Paulusbreven, den andra fasen med 

Kolosserbrevet och Efesierbrevet samt den tredje fasen med pastoralbreven. En grundläggande tes i 

hennes teori är att det finns ett samband mellan de tidigare och de senare skedena i detta avseende.  

Jag anser att studiens fasindelning bör hanteras med stor försiktighet. Såväl den relativa 

kronologin som författarskapet och kontexten är osäker för flertalet av dessa brev. Det är även 
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osäkert huruvida breven beskriver frågor och problem av generell art eller om de utgör små stickspår 

i en mer omfattande korrespondens som vi inte har kännedom om.  

Med detta i minnet anser jag att MacDonalds fasindelning bör betraktas som ett antagande i 

hennes teoribildning. Det innebär att teorin förutsätter detta antagande, som därmed även fungerar 

som en begränsning för teorins giltighet.  

3.4.4 Församlingssbyggande institutionalisering (de autentiska Paulusbreven) 

MacDonalds första fas behandlar de autentiska Paulusbreven. Dessa brev är relevanta som 

jämförelseobjekt i min undersökning eftersom Bergers och Luckmanns teori om institutionalisering 

visar hur en institution kan grundläggas redan när en grupp bildas. Tidiga objektiveringar och 

habituationer mellan människor som ingår i gruppen är de byggstenar som i ett senare skede stelnar 

till en institutionell form. Förståelsen för 1 Tim 3:1-7 ökar därmed om dess byggstenar kan jämföras 

med tidigare exempel. Denna jämförelse måste dock hanteras med stor försiktighet. Mitt syfte är 

inte att skapa ett kontinuum där de autentiska breven och pastoralbreven infogas på rätt ställen. 

Syftet är istället begränsat till att sätta studiens undersökningsobjekt i relation till texter som 

behandlar motsvarande tema och vars relativa kronologi placerar dem tidigare än 1 Tim 3:1-7.  

Det finns enligt MacDonald redan i den församlingsbyggande fasen någon form av rollfördelning, 

såväl inom församlingar som i deras relation till varandra.94 I de autentiska Paulusbreven omnämns 

nämligen apostlar, medarbetare och lokala ledare. Även Paulus och aktörer i Jerusalem förefaller ha 

särskilda roller. Denna rollfördelning handlar i stor utsträckning om att formera och legitimera en 

auktoritetsstruktur. Paulus åberopar gång på gång sin egen auktoritet: ”uppåt” i relation till kyrkan i 

Jerusalem, ”sidledes” i relation till andra apostlar som utmanar hans auktoritet och ”nedåt” i relation 

till de församlingar han har grundat. På motsvarande sätt ger breven uttryck för, och legitimitet till, 

det lokala ledarskapet i respektive församling.  

MacDonald anser att Paulus ledarskap, såsom det kommer till uttryck i de autentiska breven, bör 

karaktäriseras som karismatiskt i enlighet med Webers ledarskapstypologi.95  En del i detta är, givet 

Webers definition, att den makt som följer med Paulus ledarskap inte kan övertas av någon annan. 

Makten är knuten till personen Paulus eftersom han är Guds apostel. Han legitimerar sin makt 

genom att hänvisa till att den uppståndne Kristus hade visat sig för honom i uppenbarelsen på vägen 

till Damaskus. Här finns en relevant parallell till Christopher E. Mounts artikel: “Religious Experience, 

the Religion of Paul, and Women in Pauline Churches”. Mount återger hur olika forskare har tolkat 

Paulus möte med Jesus i Apg 9 och Gal 1.96 Han jämför bl.a. John Ashtons teori om religiösa 

                                                           
94 MacDonald, 1988, s. 46-47. 
95 MacDonald, 1988, s. 47-48. 
96 Mount, 2010, s. 325-330. 
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upplevelser med J. Louis Martyns teori om apokalypser. Därefter avfärdar han båda dessa teorier, 

eftersom de utgår från att berättelserna om Paulus möte med Jesus speglar verkliga upplevelser. 

Mounts utgångspunkt är istället att berättelserna endast bör tolkas utifrån politiska, sociala och 

ekonomiska perspektiv. Han anför som stöd för detta att det var vanligt bland religiösa ledare 

(närmare bestämt shamaner) som åberopade kontakt med andar (eller anden) att stärka sin 

legitimitet genom mystifiering, t.ex. genom att konstruera en övernaturlig kallelseberättelse. Såväl 

MacDonald som Mount ser alltså Paulus uppenbarelse som legitimitetsskapande.  

Det finns dock en väsentlig skillnad mellan deras analyser. Där den senare avfärdar religiösa 

upplevelser tar den förra inte ställning. MacDonald konstaterar att berättelsen om Paulus möte med 

den uppståndne Kristus ger honom legitimitet och detta gäller oavsett om han verkligen hade erfarit 

en sådan upplevelse eller inte. Jag anser att MacDonalds tolkning är den rimliga och mest 

konstruktiva. Vad som verkligen hände är bortom vår möjlighet att få kunskap om. Vi saknar därmed 

grund för att vare sig falsifiera eller verifiera det. Upplevelsernas autenticitet har inte heller något 

värde för vår förståelse av den sociala dynamiken kring Paulus och de tidiga församlingarna.   

Enligt MacDonald var detta åberopande av en stark personlig legitimitet nödvändig för att Paulus 

skulle kunna få gehör för sin radikala undervisning och sin nytolkning av skriften. Hon ser även, till 

exempel i Galaterbrevet 1-2, att Paulus maktanspråk inte står oemotsagda och att de behöver 

legitimeras genom det Weber kategoriserat som rutinbaserad karisma. MacDonald anger inte vilken 

del i Gal 1-2 som hon relaterar till Webers teori. Det rimligaste är enligt min mening att hon åsyftar 

hur Paulus återger sin resa till Jerusalem. Den centrala versen är då Gal 2:2 ἀνέβην δὲ κατὰ 

ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς 

δοκοῦσιν, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον (Gal 2:2. Min översättning: Jag gick upp i enlighet med 

en uppenbarelse och lade fram evangeliet för dem, vilket jag predikar bland de andra folken, på egen 

hand för de som är ansedda, så att jag inte skyndar eller skyndade i onödan). Det är därmed τοῖς 

δοκοῦσιν (de som är ansedda) som ansvarar för att Jesu karismatiska ledarskap förvaltas och blir 

rutinbaserat. De är den karismatiska staben med Webers terminologi. Det verkligt intressanta här är 

att Jesus, inte Paulus, spelar rollen av den karismatiske ledaren.97 Efter hans bortgång är det staben 

som tar över och förvaltar detta ledarskap. Paulus underordnar sig i denna scen detta ledarskap och 

bidrar därmed till dess legitimitet. 

Det är tydligt att Paulus inte är vare sig den ende eller den högste auktoriteten för dessa tidiga 

församlingar. Att han själv betraktar sig som underordnad församlingen i Jerusalem följer av att han 

                                                           
97 Det är värt att redan här notera en diskrepans i relation till Webers teori. Paulus är nämligen den andra 

generationens karismatiske ledare efter Jesus. Samtidigt anser Weber att den karismatiska fasen kännetecknas 
av sådan instabilitet att den börjar övergå i rutinartad form redan under den karismatiske ledarens livstid. 
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söker deras legitimitet åtminstone på två sätt.98 För det första söker han deras samtycke till det 

evangelium han predikar genom resan till Jerusalem (Gal 2:2-2:10) och för det andra genom den 

pengainsamling till denna församling som han återkommer till i flera av breven (Gal 2:10; 1 Kor 16:1-

4; 2 Kor 8-9; Rom 15:25-29). 

Det råder även konkurrens på den nivå i hierarkin där Paulus befinner sig. I bland annat 2 Kor 

framgår att Paulus auktoritet utmanas av andra apostlar.99 Dessa är enligt Paulus Ἑβραῖοί (hebréer), 

Ἰσραηλῖταί (israeliter) och σπέρμα Ἀβραάμ (Abrahams avkomma) (2 Kor 11:22). Till varje sådant 

epitet konstaterar Paulus endast κἀγώ (också jag). Nästa vers inleder han dock med att dessa också 

är διάκονοι Χριστοῦ (Kristi tjänare). På detta följer dock, istället för κἀγώ, παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ 

ἐγώ (2 Kor 11:23. Min översättning: jag talar som från förståndet, jag är över [dem]). Därefter en sju 

verser lång tirad om hur Paulus kämpat och lidit för Kristus (2 Kor 11:23-29). Detta är enligt min 

mening ett av de tydligare exemplen på det MacDonald karaktäriserar som spänningen mellan olika 

typer av ledarskap i de tidiga församlingarna.100  

MacDonald identifierar ännu en viktig aspekt när hon, med hänvisning till 1 Kor 13:3ff, 

konstaterar att Paulus egen vision är en auktoritet baserad på personliga egenskaper som 

överensstämmer med den korsfäste och uppståndne Kristus. Min bedömning är att motsvarande 

spänning finns mellan 2 Kor 11:23a i relation till 2 Kor 11:23b-29. Om jag applicerar Webers 

auktoritetstypologi på dessa verser blir spänningen dock inte främst mellan traditionella och 

karismatiska auktoritetstyper utan istället mellan traditionella och rationella-legala typer. I vers 23b 

talar Paulus nämligen om κόποις (ansträngningar), φυλακαῖς (fängelsevistelser), πληγαῖς (plågor) och 

θανάτοις πολλάκις (många dödsrisker). Han fortsätter sedan med att beskriva hur han blivit slagen, 

stenad, lidit skeppsbrott och drivit omkring på havet (2 Kor 11:24-25). Hur han har varit ute på resor, 

utsatts för faror av allehanda slag, arbetat, slitit, vakat, svultit, törstat, fastat, frusit och varit utan 

kläder (2 Kor 11:26-27). Det är rimligt att även uppfatta detta som en del i Paulus legitimering av sitt 

ledarskap. Det är vidare tydligt att han här anser sig excellera, ὑπὲρ ἐγώ, i jämförelse med de andra 

apostlarna. Det han excellerar i, är förmågan att utföra uppdraget som apostel. Förmågan som Kristi 

tjänare: διάκονοι Χριστοῦ. Han är helt enkelt en bättre apostel än de övriga, och det är detta som bör 

ge honom legitimiteten som auktoritet och ledare. Det är som jag ser det närmast en meritokratisk 

ordning som förfäktas i dessa verser.  

Bilden kompliceras visserligen av att tiraden inleds med παραφρονῶν λαλῶ. En rimlig tolkning av 

detta är dock att skrytsamhet inte är sådant man bör finna hos en apostel och det vill Paulus visa att 

                                                           
98 MacDonald, 1988, s. 49. 
99 McDonald, 1988, s. 49-50. 
100 MacDonald, 1988, s. 50. 
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han är medveten om. En apostel ska visserligen kunna göra allt som Paulus gör enligt 2 Kor 23b-27, 

men han ska egentligen inte behöva åberopa det.  

Det förefaller därmed som om Paulus i de autentiska breven passar in i samtliga tre typer av 

Webers typologi. För det första anser han sig ha samma traditionella legitimitet som de övriga 

(κἀγώ). För det andra hävdar han likt en karismatisk ledare sin unika roll som Guds utvalde apostel 

genom kallelseberättelsen (Gal 1:15-17). Och för det tredje har vi just funnit hur han söker legitimitet 

genom att hänvisa till den rationella-legala slitvargen Paulus. 

Nästa steg blir att utröna hur Paulus i denna teori utövade sitt ledarskap nedåt, det vill säga över 

enskilda församlingar. MacDonald hävdar, i viss kritik mot bl.a. von Campenhausen, att Paulus 

intresse för ledarskapet i församlingarna är begränsat. 101 Hon instämmer dock i att Paulus gav 

församlingarna relativt stor autonomi. Där von Campenhausen ser denna autonomi som ett svar på 

Paulus teologi om att andens ledarskap befriar från lagen, ser MacDonald istället autonomin som 

något naturligt i en rörelse som befinner sig i institutionaliseringens tidiga stadier. Då Paulus 

uppfattade sitt uppdrag som en mission att grunda nya församlingar blir den tid han kan ägna åt 

varje enskild församling begränsad. Dessa behövde därför kunna fungera självständigt, annars fanns 

risken att de skulle göra sig beroende av andra, oönskade, auktoriteter. 

Paulus fokus på att grunda nya församlingar och på rörelsen i sin helhet återspeglas enligt 

MacDonald även i de medarbetare som omnämns i de autentiska breven.102 Dessa är nämligen till 

övervägande del sådana som ägnar sig åt uppgifter förknippade med missionen eller församlingarnas 

gemensamma angelägenheter. MacDonald anser vidare att de autentiska breven återspeglar ett 

flytande och komplext nätverk av olika ledare vilket enligt henne är karaktäristiskt för de tidiga 

institutionaliseringsfaserna. Samtidigt anser hon att rollerna i någon grad har börjat formaliseras. 

Hon ser till exempel listorna över gåvor och funktioner i 1 Kor 12:8-10, 28-30 som tecken på detta, 

även om dessa inte kan tolkas som uttryck för en formaliserad arbetsfördelning.    

MacDonald finner således en begynnande institutionalisering av auktoritetsstrukturer, funktioner 

och ämbeten redan i de autentiska Paulusbreven. Hennes teori står därmed i viss kontrast till de 

historisk-kritiska teorier som hävdar att församlingarna under Paulus livstid präglades av andlig 

ledning och en egalitär struktur.  

3.4.5 Församlingsstabiliserande institutionalisering (Kolosser- och Efesierbrevet) 

Den andra fasen i MacDonalds studie behandlar Kolosser- och Efesierbrevet. Hon betraktar dessa 

som en länk mellan de autentiska Paulusbreven och pastoralbreven. Svagheterna med ett sådant 

antagande har jag redogjort för ovan. Fasen är trots detta relevant för min undersökning av två skäl. 

                                                           
101 MacDonald, 1988, s. 51-53. 
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För det första eftersom dessa brev, oavsett deras ordning och relation till övriga brev med Paulus 

namn, behandlar ledarskapsfrågor i församlingen. Temat är därmed detsamma som i 1 Tim 3:1-7, 

vilket erbjuder förutsättningar för relevanta jämförelser. För det andra är detta en viktig del i 

MacDonalds studie. För att förstå hennes samlade resultat behöver därmed även denna fas 

behandlas.   

Det finns i huvudsak två faktorer som inom ramen för MacDonalds studie gör det möjligt att 

förklara skillnader mellan å ena sidan de autentiska Paulusbreven samt å andra sidan Kolosser- och 

Efesierbrevet när det gäller ledarskapsinstitutioner. Den första faktorn är Paulus död.103 Paulus hade 

visserligen givit församlingarna relativt stor grad av självbestämmande, men om problem uppstod 

fanns han ändå tillgänglig som den överordnade auktoriteten. Paulus fungerade därför under sin 

levnad som en stabiliserande kraft även när han inte var fysiskt närvarande (åtminstone för de som 

befann sig på samma sida som honom när konflikter uppstod). Församlingarna kunde alltid skriva till 

honom om situationen var på väg att urarta. Den andra faktorn är att det med tiden tillkom alltfler 

människor som saknade direkt koppling till det formativa skedet. Församlingarna lämnade därmed 

successivt den första institutionaliseringsfasen i Berger och Luckmanns institutionaliseringsteori. 104 

Institutioner blir genom denna fasövergång mindre flexibla och kräver också en högre grad av 

legitimitet. Paulus död i kombination med ökad tillströmning av människor ställde därmed enligt 

MacDonald nya krav på ledarskapet, vilket är det som återspeglas i Kolosser- och Efesierbrevet. 

MacDonald använder Webers teori om rutinbaserad karisma för att förklara hur församlingarna 

hanterar dessa krav.105 Då medarbetarna till den bortgångne karismatiske ledaren har ett intresse av 

att bevara den position de hade genom att förknippas med denne, blir de en kraft som verkar för 

framväxten av en mera fast och tydligt definierad auktoritetsstruktur. Denna framväxt är enligt 

Weber en del i den process där karisman omvandlas till rutiner. MacDonald ser i Kolosserbrevets 

avskedshälsning ett exempel på att medarbetarna kring Paulus lyfts fram på ett annat sätt än vad 

som förekommer i de autentiska breven.106 Det är nämligen fler medarbetare som omnämns i detta 

brev och deras hälsningar föregår dessutom hälsningen från Paulus själv. 

Legitimiteten för en sådan struktur vilar enligt MacDonald till stor del på en förlängning av Paulus 

auktoritet bortom hans egen livstid, vilket framgår av att både Kolosser- och Efesierbrevet antas vara 

pseudepigrafer skrivna i Paulus namn.107 Ett led i detta legitimitetsskapande var enligt MacDonald att 

idealisera Paulus person. En sådan ambition skulle därmed förklara varför de autentiska breven 

innehåller försvar mot angrepp och ifrågasättanden av Paulus auktoritet som apostel, medan både 
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Kolosserbrevet och Efesierbrevet saknar dessa inslag och istället framställer aposteln i närmast 

kosmologiska termer.  

Ett exempel på denna kosmologiska anspelning finns i Kolosserbrevet: τὸ μυστήριον τὸ 

ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν– νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ (Kol 

1:26. Min översättning: den från tidsåldrarna och människosläktena fördolda hemligheten – 

uppenbarades nu för hans heliga). Denna undangömda hemlighet är nämligen korrelatet till följande 

relativa bisats: εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν 

δυνάμει (Kol 1:29. Min översättning: för vilken också jag anstränger mig och kämpar i enlighet med 

hans ingripande kraft med makt i mig). Genom satsen κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην 

ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει blir det tydligt att Paulus strävan likställs med Guds handlande. Och det Gud gör 

genom Paulus är inget mindre än att uppenbara den i evigheter undangömda hemligheten. 

Ett annat exempel på hur Paulus gärning beskrivs i kosmologiska termer finns i Efesierbrevets 

tredje kapitel. I Ef 3:8 framgår att Paulus fått uppdraget att föra evangeliet om Kristus till 

hedningarna. Till det läggs sedan nästföljande vers: καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ 

μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι (Ef 3:9. Min 

översättning: och att upplysa alla om förvaltningen av den från tidsåldrarna, hos Gud som allting 

skapats av, undangömda hemligheten). 

Idealiseringen av Paulus sker även genom att breven betonar betydelsen av att han lider för 

evangeliet.108 Ett av de tydligaste exemplen på detta betydelseskapande av Paulus lidande är Kol 

1:24. Versen inleds med att Paulus ger uttryck för sin glädje över att få lida till Kolosserförsamlingens 

förmån. Sedan kommer följande konstaterande: καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ 

Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία (Kol 1:24. Min översättning: 

och jag uppfyller Kristi lidandes brist istället i mitt kött, till förmån för hans kropp, vilken är 

församlingen). Denna vers är anmärkningsvärd av flera skäl, kanske främst för att den framställer 

Kristi lidande som ofullkomligt. För denna undersökning är det intressanta fokuset dock att 

författaren till Kolosserbrevet med detta framställer Paulus lidande som en fullbordan av det lidande 

som Kristus hade påbörjat. Paulus blir därmed den som fullbordar Kristi gärning och han lyfts i detta 

avseende upp till att nästan vara Kristi like. Sådana anspråk lyser med sin frånvaro i de autentiska 

breven, även om Paulus även där talar mångordigt om hur han kämpar och lider.  

Den idealiserade Paulus i Kolosserbrevet och Efesierbrevet framställs också som lärare, och denna 

roll ges relativt stor tonvikt i båda dessa brev.109 Detta faktum hänger enligt MacDonald samman 
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med att risken för avvikelser från det som uppfattades vara den rätta läran ökade som en konsekvens 

av att Paulus dött och nya församlingsmedlemmar strömmat till.  

Här skulle dock MacDonalds teori kunna utvecklas något som jag ser det. En ökad betoning vid 

lärofrågor förefaller nämligen vara naturligt om de institutioner som formats under Paulus livstid 

behöver ges ökad legitimitet. Detta eftersom vi tidigare har kunnat konstatera att legitimering enligt 

Berger och Luckmanns institutionaliseringsteori innefattar såväl informativa kunskapsuttryck som 

normativa etiska utryck – samt att de förra i regel föregår de senare. De nya medlemmarna har inte 

själva upplevt den förändring som ägde rum när Paulus och hans medarbetare grundade 

församlingarna. Uttrycken för de första medlemmarnas formativa upplevelser (externaliseringar) kan 

dock göras bestående (objektiveras) genom formulerandet av en lära som sedan genom lärare kan 

överföras (internaliseras) till de nya medlemmarna. Läran blir därmed, med Berger och Luckmanns 

terminologi, en signifiering. Alltså objektiveringar som skapas med det specifika syftet att förmedla 

subjektiva uttryck till andra människor.  

Det finns visst stöd i både Kolosser- och Efesierbrevet för att det skulle kunna vara just de ökade 

behoven av legitimitet som driver fram den ökade tonvikten vid lärofrågor. I båda breven varnas för 

spridningen av felaktiga läror. I Kolosserbrevet framgår detta bland annat i följande vers: Τοῦτο λέγω, 

ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ (Kol 2:4. Min översättning: det här säger jag, för att 

ingen skall kunna förleda er med övertalningskonst). Och i Efesierbrevet konstateras följande: ἵνα 

μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ 

τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης (Ef 4:14. Min översättning: för att vi 

inte längre skall vara olärda, krängande och omkringdrivande av varje lärovind, i människornas 

tärningsspel, i skurkaktighet hos villfarelsens lömska knep).  

Versen från Efesierbrevet är av särskilt intresse. Här förefaller det nämligen i första hand vara en 

brist hos församlingarna som är orsak till problemen. Ordet μηκέτι (inte längre) i den konditionala 

bisatsen ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας 

betyder nämligen att det befintliga tillståndet som behöver åtgärdas är: ἡμεῖς νήπιοι, 

κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι (vi är olärda, krängande och omkringdrivande). Det bör även 

noteras att det inte finns något negativt värdeord i bisatsens andra led: παντὶ ἀνέμῳ τῆς 

διδασκαλίας (av varje lärovind). Den rimliga tolkningen blir därmed att problemet, eller felet om man 

så vill, ligger i församlingarnas brist på lära (objektiveringar som legitimerar de formade 

institutionerna) snarare än i förekomsten av andra läror.  

MacDonald konstaterar vidare att Kolosser- och Efesierbrevet i jämförelse med de autentiska 

breven har ett större intresse för församlingsfunktionärerna.110 Dessa brev ger även funktionärerna 
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en mera upphöjd roll. Ett exempel på detta är att Paulus i Kolosserbrevet titulerar såväl sig själv som 

Epafras och Tychikos med διάκονος (tjänare). Författaren låter i följande vers Paulus beskriva sig själv 

med orden: οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος (Kol 1:23. Min översättning: vilket jag Paulus blev 

tjänare av). Korrelatet till οὗ är evangeliet. Epafras utgör korrelatet till den relativa bisatsen i följande 

vers: ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ (Kol 1:7. Min översättning: vilken är Kristi 

tjänare till förmån för er). Tychikos omnämns i vers 4:7: Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς 

διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ (Kol 4:7. Min översättning: Tychikos, den älskade brodern och 

trogne förmedlaren och medslaven i Herren). Därutöver används ordgruppen διάκον- även i relation 

till Archippos som får följande uppmaning i vers 4:17: βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ 

(Kol 4:17. Min översättning: se tjänandet, vilket du erhöll i Herren). Någon skillnad i rang mellan 

Paulus, Epafras, Tychikos och Archioppos är svår att utläsa från dessa verser. Evangeliets tjänare i 

Paulus fall kan knappast skattas högre än Epafras omnämnande som Kristi tjänare. Möjligen skulle 

Tychikos och Archippos kunna uppfattas som något underställda Paulus och Epafras eftersom deras 

förmedlande inte står som ett direkt genitivattribut till vare sig evangeliet eller Kristus. Det skulle 

kunna tolkas som att de befinner sig något längre bort från maktens centrum i jämförelse med de 

övriga två.  

Även hustavlorna i Kolosser- och Efesierbrevet utgör nya inslag med relevans för 

ledarskapsstrukturen i jämförelse med de autentiska Paulusbreven. MacDonald ser nämligen ett 

indirekt samband mellan dessa hustavlor och församlingarna eftersom breven använder hushållet 

som en metafor för församlingen.111   

3.4.6 Församlingsskyddande institutionalisering (pastoralbreven) 

3.4.6.1 Inledning 

MacDonald betraktar pastoralbreven som den tredje länken i kedjan mot ökad institutionalisering. 

Jag har tidigare kritiserat detta sekventiella synsätt och ställer mig inte bakom MacDonald i detta 

avseende. Det finns enligt min mening inte tillräckligt stöd för att betrakta de olika breven som 

delarna i en sådan trelänkad kedja. Vi vet nämligen inte om kedjan hängde ihop, hur lång den i 

sådana fall var och vilka länkar vi saknar. Pastoralbreven kan antas spegla en senare kontext än de 

autentiska Paulusbreven, det finns således en relevant relativ kronologi mellan dessa båda grupper 

av brev. Sedan får Kolosser- och Efesierbrevet enligt min mening snarast betraktas som ytterligare ett 

objekt att jämföra pastoralbreven med, dock utan att placera in dem i MacDonalds ordning.   

Den mest framträdande skillnaden mellan å ena sidan pastoralbreven samt å andra sidan 

Kolosser- och Efesierbrevet och de autentiska breven är enligt MacDonald betydelsen av kompetenta 
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och ärbara funktionärer i församlingarna.112 Detta fenomen framträder redan genom brevens 

adressering. Där de autentiska breven samt Kolosser- och Efesierbrevet är ställda direkt till 

församlingar är nämligen pastoralbreven ställda till enskilda personer (Timotheos respektive Titus), 

vilka i tidigare brev hade presenterats som nära medarbetare till Paulus.113 MacDonalds tolkning är 

att pastoralbreven därmed signalerar att Paulus auktoritet kan förmedlas till församlingarna genom 

andra än han själv. Detta behov av överförd auktoritet var enligt MacDonald följden av en kris i 

församlingarna i form av avvikande beteenden.114 Hon anser även att dessa församlingar var utsatta 

för yttre hot i form av både direkta fientligheter och mera indirekt förtal. Det är således för att 

skydda församlingarna från dessa avvikelser som funktionärernas roll behöver institutionaliseras i 

sådan hög grad. En hög grad av institutionalisering som i sin tur ställer krav på en hög grad av 

legitimering. 

3.4.6.2 Den stiliserade Paulus i pastoralbreven  

En bärande del i pastoralbrevens legitimerande funktion är, liksom i Kolosser- och Efesierbrevet, att 

åberopa Paulus auktoritet genom att presentera en idealiserad bild av honom.115 Denna idealisering 

går längre i pastoralbreven då Paulus framställs i än mer stiliserad form. I dessa brev blir Paulus den 

ideala läraren och ett exempel på detta är följande bisats i 1 Tim: εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ 

ἀπόστολος, ἀλήθειαν λέγω οὐ ψεύδομαι, διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ (1 Tim 2:7. Min 

översättning: till vilken jag var satt som förkunnare och apostel, jag säger sanningen, jag ljuger inte, 

hedningarnas lärare i tro och sanning). 

Även Paulus lidande utgör ett tydligt exempel på denna höga grad av stilisering i pastoralbreven. I 

de autentiska breven talar Paulus långt och utförligt om alla sina vedermödor (2 Kor 11:23-29). Syftet 

med detta var dock endast att trumfa sina konkurrenter genom att visa sig bättre än dem: ὑπὲρ ἐγώ 

(2 Kor 11:23). I Kolosser- och Efesierbrevet placeras lidandet in i ett större sammanhang och det har 

också ett högre syfte. Kolosserbrevet 1:24 framställer Paulus lidande som ett nödvändigt 

komplement till Kristi lidande: καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ 

σαρκί μου (och jag uppfyller Kristi lidandes brist istället i mitt kött). I stället för att liksom i de 

autentiska breven endast framhäva Paulus förträfflighet syftar lidandet i Kol till församlingarnas 

välgång: ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία (till förmån för hans [Kristus] kropp, vilken är 

församlingen). I pastoralbreven förefaller det större sammanhanget och det högre syftet vara än mer 

institutionaliserat och det åberopas utan någon närmare förklaring. Ett tydligt exempel på detta är 

följande vers i 2 Tim: Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι (2 Tim 4:6. Min översättning: ty jag offras redan). Det 
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är även tydligt i pastoralbreven att institutionen Paulus lidande förväntas internaliseras av 

församlingsmedlemmarna. Ett exempel på detta är följande uppmaning till Timotheos i 2 Tim: ἀλλὰ 

συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ (2 Tim 1:8. Min översättning: utan bär lidandet [du också] för 

evangeliet).   

 Även Paulus omvändelse från förföljare av de Jesustroende till apostel får en stilistisk form och en 

hortativ eller åtminstone internaliserande funktion i pastoralbreven. Omvändelsen beskrivs på 

följande sätt i 1 Tim: τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν, ἀλλ’ ἠλεήθην, ὅτι 

ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ (1 Tim 1:13. Min översättning: tidigare var jag en hädare, jag förföljde 

och misshandlade, men jag blev benådad, ty jag agerade okunnigt i otro). Att detsamma gäller, eller 

bör gälla, församlingsmedlemmarna framgår av följande vers i 1 Tim: ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν 

ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων 

πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον (1 Tim 1:16. Min översättning: men på grund av detta blev jag 

benådad, för att Jesus Kristus skulle bevisa tålamodet med allt detta i mig som den förste, till förebild 

för de som kommer att tro på honom till evigt liv). 

3.4.6.3 Guds hushåll i pastoralbreven 

Den bild som utgör centrum i pastoralbrevens höga grad av institutionalisering är enligt MacDonald 

församlingen som Guds hushåll.116 Detta framträder tydligast i 1 Tim, där brevets Paulus förklarar 

varför han skriver till Timotheos: ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία 

θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας (1Tim 3:15. Min översättning: för att du skall veta 

hur det är nödvändigt att leva i Guds hushåll, vilket är Guds levande församling, sanningens pelare 

och grund).  

Min tolkning är att hushållet i 1 Tim har både ett legitimerande och ett illustrativt syfte. 1 Tim 

3:15 syftar främst till att legitimera användningen av hushållet som metafor i brevets övriga delar. 

Ordet ἐκκλησία är det vanligaste sättet att benämna den egna rörelsen på i de autentiska 

Paulusbreven och även i Kolosser- och Efesierbreven.117 Detta allmänt vedertagna sätt att omnämna 

sig själva på står i mitten av 1 Tim 3:15, eftersom det är detta läsaren förväntas förknippa med det i 

dennes ögon mindre vanliga benämningen ὄικος θεοῦ. Samtidigt är ἐκκλησία här inbäddat i 

hushållsterminologin, då det föregås av οἴκῳ θεοῦ och följs av de bärande beståndsdelarna i ett hus: 

στῦλος καὶ ἑδραίωμα (pelare och grund). Denna inbäddning förstärker intrycket av att författaren vill 

göra ὄικος θεοῦ till ett likvärdigt, eller kanske bättre, sätt att beteckna sig själva på.  

Nyckelordet i denna vers är dock enligt min mening det indefinita relativa pronomenet ἥτις 

(vilket). Detta pronomen fungerar nämligen som likhetstecknet mellan οἴκῳ θεοῦ (Guds hushåll) och 
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ἐκκλησία θεοῦ (Guds församling). Valet av pronomen kan vara av visst intresse eftersom den 

klassiska grekiskan gjorde skillnad mellan det relativa pronomenet ὃς och det sammansatta ὃςτις.118 

Det förra refererade till något bestämt och det senare till något obestämt. Denna betydelseskillnad 

var på väg att försvinna i koinegrekiskan, men finns kvar på några ställen i Nya testamentet. En 

möjlighet är därför att förstå användningen av ἥτις som ett sätt att göra kopplingen mellan Guds 

hushåll och församlingen mera universell och abstrakt. Det är då inte de faktiska församlingarna i 

första hand som åsyftas utan istället församlingen som begrepp, ideal eller idé.  

MacDonald anser att de arkitektoniska liknelserna i 1 Tim 3:15, στῦλος καὶ ἑδραίωμα (pelare och 

grund), bör ses i nära relation till nödvändigheten att skydda församlingarna mot kätterska 

tendenser.119 Detta intryck förstärks genom att hon översätter ἑδραίωμα med ”bulwark” (bålverk), 

ett ord som innehåller betydelsen av militär försvarsanläggning. Det är dock enligt min mening 

mindre troligt att ἑδραίωμα i denna vers ska förstås på detta sätt. Ordets lexikala betydelse är sådant 

som utgör en stadig grund för något.120 Skydd mot felaktiga läror är visserligen ett framträdande drag 

i brevet som helhet, men denna vers står inte i en kontext med inslag av vare sig hot eller angrepp. 

Tvärtom fungerar versen som övergång till hyllningshymnen i 1 Tim 3:16. Den oorganiska 

arkitektoniska liknelsen är trots detta av stort intresse, då den lägger grunden för en i flera 

avseenden ny ecklesiologi. Guds hus är något annat än den levande organismen Kristi kropp, som 

församlingarna liknas vid i de autentiska breven (1 Kor 12:27) och i Efesierbrevet (Ef 4:15-16). Där 

huset betecknar något fast och statiskt betecknar kroppen något formbart och föränderligt. 

3.4.6.4 Kristi kropp eller Guds hus 

Zamfir tolkar metaforen Kristi kropp i 1 Kor som ett sätt att betona församlingens enhet, harmoni och 

komplementäritet.121 Hon ser metaforen som en del i det genomgående drag i 1 Kor som handlar om 

att eftersträva harmoni inom församlingen och att bekämpa intern fraktionsbildning och revirstrider. 

Ställer man denna kroppens metafor, med dess tonvikt vid harmoni och ömsesidiga beroenden, 

jämte pastoralbrevens hushållsmetafor, med dess tonvikt vid hierarkier och auktoritet, finner man 

enligt Zamfir tydliga motsättningar och spänningar. Främst eftersom kroppen betonar alla 

lemmarnas delaktighet medan hushållet betonar överhuvudets maktutövning.  

Zamfir har gjort en användbar kartläggning över vilka skäl olika forskare ser bakom skiftet av 

metafor i pastoralbreven, från kropp till hushåll. Hon delar in dessa i externa påtryckningar, interna 

påtryckningar, ideologiska drivkrafter samt influenser från en förändrad eskatologi.122 De som hävdar 
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det externa trycket anser att församlingarna blev kritiserade och på andra sätt ansatta av samhället 

för att de, genom att applicera mera jämlika strukturer, bröt mot väletablerade moraliska 

konventioner. Detta är den tes som enligt Zamfirs kartläggning har starkast stöd och den företräds, 

förutom av MacDonald, även av bland annat David Balch och Lewis Donelson. Vissa forskare ansluter 

sig till denna tes men anser att det ändå, i tillämpningen av hushållsmetaforen, finns en grad av 

motstånd mot samhällets konventioner. Breven ses då som en apologetisk täckmantel, som syftar till 

en för utomstående tillrättalagd framställning av tingens ordning.  

Tesen om det interna trycket företräds bland annat av David Verner. Han anser att den 

ecklesiologi som följde på hushållsmetaforen genomdrevs av inflytelserika församlingsledare som var 

formade av, och därmed eftersträvade, denna hierarkiska ordning. Företrädarna för ett ideologiskt 

tryck, däribland David Horrell och Lone Fattum, anser att idén om en socialt och politiskt anpasslig 

rörelse med tiden blev mera tilltalande för församlingarna och att allt fler därför ville lämna 

självbilden av en sekteristisk och från samhället avskild satellit.  

Sist men inte minst hävdar flera forskare att det främst var den förändrade eskatologin som drev 

fram den nya strukturen. En förståelse för detta synsätt underlättas av en kort utblick mot det i 

föregående kapitel nämnda begreppet ”tidig katolicism” (Frühkatholizismus). I. Howard Marshall har 

givit begreppet följande definition: 

” The situation in which primitive apocalyptic expectation has been weakened, and 

the Church as an institution with an organized ministry and sacrament has begun to 

replace the Word as the means of salvation.”123       

David J. Downs konstaterar I artikeln ””Early Catholisism” and Apocalypticism in the Pastoral 

Epistles” att begreppet tidig katolicism, trots att det kommit att spela en mindre roll på senare tid, 

fortfarande influerar mycket av den nytestamentliga forskningen.124 Han konstaterar vidare att det i 

den tidiga katolicismens kölvatten simmar antaganden om ett direkt orsak-verkansamband mellan 

den försvagade apokalyptiska förväntan (parusin) och hierarkiernas inträde. Det innebär att den 

försenade parusin, inom ramen för begreppet tidig katolicism, ses som den dominerande 

förklaringsvariabeln till kyrkans institutionalisering och organiserade ämbetssyn. Pastoralbreven, den 

nytestamentliga juvelen i den tidiga katolicismens krona, introducerar genom metaforen Guds 

hushåll den institutionssyn som utgör verkansdelen i begreppets sambandsantagande. Då orsaken 

bör föregå verkan torde det i dessa brev därmed, om sambandet ska vara giltigt, finnas tydliga tecken 

även på en försvagad apokalyptik. Detta är också något som många forskare, däribland Victor Hasler 
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och Lorenz Oberlinner, anser vara fallet.125 Deras argumentation är, grovt förenklad, att 

pastoralbreven ersätter förväntan på en nära förstående παρουσία (ankomst) med en teologi där 

Guds ἐπιφάνεια (uppenbarelse) anses äga rum i dåtid och nutid. Detta är dock enligt Downs en 

missvisande tolkning av hur begreppet ἐπιφάνεια fungerar i pastoralbreven. Han visar istället hur just 

detta begrepp fungerar på motsvarande sätt som παρουσία i de autentiska breven, alltså som ett 

uttryck för en förväntan om Kristi nära förestående återkomst. Följande vers i 1 Tim utgör ett 

exempel på hur ἐπιφάνεια fungerar på detta sätt: τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον 

μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (1 Tim 6:14. Min översättning: att hålla dig 

obefläckat och klanderfritt till budet tills vår Herre Jesu Kristi ankomst).  

Denna korta utblick mot forskningen kring begreppet tidig katolicism och antagandet om 

orsakssamband mellan en förändrad eskatologi och en förändrad ecklesiologi är inte tillräcklig för ett 

uttalande om huruvida ett sådant samband verkligen föreligger eller ej. Mitt syfte med detta är dock 

begränsat till att visa på uppluckrandet av antaganden om entydiga orsakssamband från eskatologi 

(teologi) till sociala förhållanden (ecklesiologi).  

3.4.6.5 Hustavlorna i institutionaliseringens tjänst 

När hushållet genom 1 Tim 3:15 legitimeras som en adekvat och eftersträvansvärd bild av 

församlingen, öppnar det för nya möjligheter att genom hustavlor förstärka de hierarkiska dragen.  

Dessa hustavlor figurerar även i Kolosser- och Efesierbrevet, men i pastoralbreven har de enligt 

MacDonald i två avseenden en annan innebörd. 126 För det första är pastoralbrevens hustavlor fullt ut 

asymmetriska enligt MacDonald. Det innebär att den underordnade parten i dessa tavlor har 

förpliktelser mot den som är överordnad, medan det inte finns några förpliktelser för den 

överordnade gentemot den som är underordnad. För det andra sträcker sig hustavlorna i 

pastoralbreven bortom de enskilda hushållen och omfattar även församlingen (ὄικος θεοῦ) i sin 

helhet.  

Jag delar MacDonalds analys av hustavlornas utformning och användning i pastoralbreven men 

anser att den skulle kunna kompletteras i ett avseende. Det är nämligen möjligt att det föreligger en 

samvariation mellan asymmetrin och den vidare tillämpningen i jämförelse med Kolosser- och 

Efesierbrevet. Mitt komplement till MacDonalds analys är att rollen av överordnad delvis lyfts från de 

enskilda hushållens överhuvud till funktionärerna ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och διάκονος. De senare 

blir då de nya överhuvudena, med auktoritet både över enskilda hushåll och över församlingen som 

helhet (Guds hushåll). För en sådan tonviktsförskjutning i auktoritet från enskilda hushåll till 

församlingens funktionärer talar även det faktum att dessa funktionärer förväntas kunna sköta det 
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egna hushållet på ett föredömligt sätt (1 Tim 3:4, 12). Som en följd av detta suddas gränserna i viss 

mån ut mellan det enskilda och det allmänna. Min hypotes är därmed att hustavlorna i 

pastoralbreven behöver läsas tillsammans med brevens kvalifikationer för ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος 

och διάκονος. 

3.4.6.6 Kvalifikationerna för ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och διάκονος  

Pastoralbrevens kvalifikationer för ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och διάκονος finns i 1 Tim 3:1-13 och Tit 

1:5-9. Termen ἐπίσκοπος förekommer bara på ett ställe i de autentiska Paulusbreven, då Paulus i Fil 

1.1 bland andra adresserar ἐπίσκοποι och διάκονοι i Filippi. Det är även möjligt att samma funktion 

åsyftas i 1 Thess 5:12 med benämningen προῐσταμένους (de som leder).127 Titelns ursprung är 

omtvistat. Ordet användes i klassisk grekiska för att beteckna en administrativ, ofta finansiell, 

övervakare och detta är en möjlig influens. Det skulle dock också kunna vara hämtat från templets 

tillsynsmän inom den judiska traditionen. 

Zamfir konstaterar att kvalifikationerna ger uttryck för en positiv syn på dessa funktionärer som 

stämmer väl överens med hur offentliga ämbeten i allmänhet uppfattades i den grekisk-romerska 

kulturen.128 Dessa ansågs vara ädla och altruistiska gärningar som den välbärgade eliten ägnade sig åt 

till förmån för de mindre bemedlade. Att ägna sig åt sådant ansågs därmed vara ett uttryck för både 

rikedom och ett ädelt sinne. Det ansågs till och med vara den välbärgades moraliska plikt att utöva 

någon form av offentlig tjänst. Drivkraften till att inneha dessa funktioner skulle vara viljan att tjäna 

det goda och ädla, inte den egna vinningen.  

Likheterna mellan kvalifikationerna i pastoralbreven och de grekisk-romerska ämbetena går 

dessutom längre än så. Zamfir konstaterar nämligen att kvalifikationerna passar väl in i den strikt 

hierarkiskt ordnade gemenskap som hon anser att pastoralbreven som helhet är varma förespråkare 

av.129 Detta intryck förstärks av att flera inflytelserika riktningar inom den grekisk-romerska 

moralfilosofin förespråkade ett ledarskap där den auktoritära styrkan i kombination med höga etiska 

krav var en central ingrediens.130 Enligt det dominerande antika och sedan grekisk-romerska 

synsättet var ett aristokratiskt styresskick beroende av aristokratens moraliska perfektion. Det var 

därmed de etiska kraven som legitimerade auktoriteten. Då pastoralbrevens kvalifikationer till stor 

del handlar om moraliska karaktärsdrag bör detta därför enligt Zamfir betraktas som ett sätt att 

legitimera auktoritet över församlingen. Zamfir konstaterar vidare att det var just monarkens eller 

aristokratins moraliska överlägsenhet som utgjorde grunden för mycket av kritiken inom den grekisk-

romerska världen mot demokratiska styrelseskick. Dessa ansågs nämligen ge omoraliska personer 
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inflytande över samhällets utveckling, något som stod i strid med principen att moraliskt högtstående 

skulle vara överordnade moraliskt lågtstående. 

 Den dominerande synen bland forskare har länge varit att dessa krav inspirerats av samtida s.k. 

”Berufsplichtenlehren” (uppförandekoder för yrkesutövare).131 Med detta begrepp avses koder med 

kvalifikationskrav för olika yrken i det grekisk-romerska samhället. Flera forskare, däribland D.E. 

Hiebert, I.H. Marshall och W. Lock, har lyft fram sambanden mellan pastoralbrevens kvalifikationer 

och kvalifikationskraven för militära befälhavare i Onasanders Strategikos, kvalifikationskraven för 

dansare i Lucianus de Saltatione och kvalifikationskraven för barnmorskor i Soranus Gynaikeia.  

De senaste åren har det dock framförts teorier om att kvalifikationerna har än närmare koppling 

till andra ämbeten i det grekisk-romerska samhället. Paschke har anfört att det råder större likheter 

mellan 1 Tim 3.1-7 och kravlistan för de romerska censorerna (cura morum). Hans tes är att 1 Tim har 

mera verbala och semantiska likheter med de ovannämnda Berufsplichtenlehren medan temana och 

det faktiska innehållet som behandlas har mera likheter med cura morum.132 Paschke visar att 

hushåll, äktenskap, barnuppfostran och alkoholism är ämnen som alla behandlas i både 1 Tim och 

källorna över cura morum, men saknas i de ovan nämnda Berufsplichtenlehren. Den slutsats Paschke 

drar utifrån detta är att cura morum bör betraktas som en del i den historiska bakgrunden till 

kvalifikationerna i 1 Tim, även om han anser att något direkt litterärt beroende inte föreligger mellan 

texterna.133  

På motsvarande sätt har Goodrich anfört att kvalifikationerna i 1 Tim främst har paralleller till de 

grekisk-romerska kraven på en οἰκονόμος (hushållsförvaltare).134 Goodrich visar hur innebörden i 

detta begrepp utvecklades från att under klassisk tid beteckna någon som hade hand om sitt eget 

hushåll till att senare beteckna någon som hade hand om hushållet på ägarens uppdrag.135 Under det 

första århundradet var hushållsförvaltare nästan uteslutande slavar eller tidigare slavar och som 

förvaltare var de ofta direkt underställda hushållets ägare. I uppgiften ingick även att i egenskap av 

ägarens representant leda arbetet i hushållet och därmed eventuella andra slavar och arbetare. Då 

ägaren ofta kunde vara frånvarande fick hushållsförvaltaren relativt omfattande frihet och stora 

befogenheter, därför blev dennes karaktärsegenskaper av väsentlig betydelse. Goodrich har visat hur 

källorna som betecknar en god hushållsförvaltares karaktärsegenskaper har nära samband med 

kraven på en ἐπίσκοπος i 1 Tim 3:1-7 när det gäller att vara ἀνεπίλημπτος (klanderfri), ἐπιεικής 

(balanserad), ἆμαχος (inte stridslysten), ἀφιλάργυρος (inte girig),  νηφάλιος (måttfull), inte πάροινος 

(missbrukare av vin), σώφρων (behärskad), κόσμιος (proper) och μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν 

                                                           
131 Paschke, 2007, s. 105. 
132 Paschke, 2007, s. 110-116. 
133 Paschke, 2007, s. 117-119. 
134 Goodrich, 2013, s. 82-83. 
135 Goodrich, 2013, s. 85-87. 
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ἔξωθεν (väl ansedd bland de som är utomstående), φιλόξενος (gästfri), μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα (trogen 

sin hustru) och τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον (leder sitt eget hushåll föredömligt).136 

Goodrichs slutsats är att pastoralbreven applicerar hushållsförvaltarnas krav på församlingens ledare 

i syfte att skapa ordning i församlingen. Han uppfattar därmed rollfördelningen i de, av 

pastoralbreven tänkta församlingarna, på följande sätt: 

”The author re-casts the church as a household in which God/Christ is the absentee 

landlord (κύριος/dominus), who entrusts management of the household and its 

members to stewards (οἰκονόμοι = ἐπίσκοποι), who in turn lead and direct trusted 

delegates (διάκονοι, 1 Tim 3:8-13) and the rest of the familia by promoting genuine 

faith and sound doctrine.” 137 

MacDonalds slutsats står i viss kontrast till Goodrich. Hon anser att syftet med kvalifikationerna i 

pastoralbreven förblir oklart om man i dessa försöker härleda vilken organisationsform brevens 

författare förordade.138 Hennes tolkning är nämligen att det inte var organisationsformen som 

åsyftades med dessa krav. Det viktiga för brevets författare var istället att säkerställa lämpligheten 

och kompetensen hos de som utses till ledande positioner i församlingarna. Det blir därmed tydligt 

enligt MacDonald att pastoralbreven bara utgör ännu ett steg i den pågående institutionaliseringen.  

3.5 SAMMANFATTANDE IAKTTAGELSER 

Enligt den tidiga (protestantiska) historisk-kritiska forskningen, vars rotsystem sträcker sig tillbaka till 

reformationen på 1500-talet, karaktäriserades den tidiga rörelsen (till och med första generationen 

efter apostlarna) av jämlikhet och andlig ledning. De ecklesiologiska ledarskapsinstitutionerna, där 

ἐπίσκοπος ingår, framträdde senare genom influenser utifrån. Dessa teorier utgick från ett 

enkelriktat kausalt samband från idéer till realiteter.  

Den socialhistoriska forskningen, som gjorde sitt intåg under 1970-talet, utgick istället från ett 

dialektiskt förhållande mellan människan och verkligheten. Denna forskning vilar på 

kunskapssociologiska antaganden, där institutioner är något som grundläggs redan när grupper 

bildas och sedan växer fram successivt över en längre tid. Indikationer på en sådan institutionell 

framväxt står att finna i de autentiska Paulusbreven, i Kolosser- och Efesierbrevet och i 

pastoralbreven. Indikationerna är dock av något olika slag. I de autentiska breven är det Paulus 

personliga auktoritet och legitimitet som förfäktas medan Kolosser- och Efesierbrevet i större 

utsträckning åberopar Paulus auktoritet genom en idealiserad bild av hans person. 

                                                           
136 Goodrich, 2013, s. 88-95. 
137 Goodrich, 2013, s. 97 
138 MacDonald, 1988, s. 219, 220. 
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I pastoralbreven är det dock ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och διάκονος som står i förgrunden. Paulus 

funktion blir att låna sin auktoritet och legitimitet till dessa anonyma funktionärer. Det finns flera 

indikatorer som tyder på att funktionerna nått en relativt hög grad av institutionalisering i jämförelse 

med de autentiska breven samt Kolosser- och Efesierbrevet. Metaforen Kristi kropp får konkurrens av 

metaforen Guds hushåll, hierarkier befästs genom asymmetriska hustavlor och kvalifikationerna 

hämtas från den grekisk-romerska kontexten.   

Om detta sammanfogas till en helhet framträder en något komplex bild. Den tidiga historisk-

kritiska forskningens slutsats är att institutionerna inte fanns från början utan tillkom som influenser 

utifrån i ett senare skede. Den socialhistoriska forskningens slutsats är att institutionerna formades 

redan från början inifrån, men att de sedan hämtade sin legitimitet utifrån. Min slutsats av detta är 

att det råder konsensus när det gäller frågan om yttre influenser. Att sådana förelåg är nämligen ett 

gemensamt drag i båda dessa forskningsriktningar. Den öppna frågan är huruvida institutionens 

initiala formande började inifrån eller utifrån. Jag återkommer till detta i kapitlet diskussion och 

slutsatser.            

4 TEXTANALYS AV 1 TIM 3:1-7 

4.1 INLEDNING 

I detta kapitel analyserar jag texten 1 Tim 3:1-7, främst genom filologiska metoder. Mitt huvudsakliga 

fokus är att behandla denna perikop som en helhet. Ett viktigt kriterium för min analys av texten är 

därför hur de enskilda delarna kan förstås inom ramen för en sådan helhet.  

4.2 TEXTKRITISKA PROBLEM 

Det finns två alternativa läsarter till πιστὸς ὁ λόγος i vers 3.1. I det ena fallet saknas uttrycket. Denna 

läsart har dock endast stöd av enstaka minuskelmanuskript. En möjlig förklaring till att det saknas 

skulle enligt min mening kunna vara att uttrycket uppfattades som svårtolkat. För uttryckets 

originalitet talar att det används på fyra andra ställen i pastoralbreven. Jag finner även stöd för 

originaliteten när jag behandlar detta uttryck i avsnitt 4.5. 

 I det andra fallet har πιστός ersatts med ἀνθρώπινος (mänsklig). Denna läsart finns i Kodex Bezae 

Cantabrigiensis (B), men där är den rättad och i övrigt finns läsarten endast i ett fåtal manuskript. Då 

πιστὸς ὁ λόγος har absolut starkast stöd väljer jag den läsarten i min rekonstruerade text. 

Vers 3.5 bedöms enligt Nestle Aland 28 kunna vara ett senare tillägg och redovisas där inom 

parentes. Jag anser dock att versen passar väl in i textpartiet, som ett förtydligande av den 

föregående versen. Denna form av ett allmänt uttryck som efterföljs av preciseringar förekommer 
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även på flera andra ställen i denna perikop (se analysen nedan). Jag har därför inte funnit skäl att 

exkludera 1 Tim 3.5 från min rekonstruerade text.  

4.3 REKONSTRUERAD TEXT 

3.1 πιστὸς ὁ λόγος. Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. 

3.2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον σώφρονα κόσμιον 

φιλόξενον διδακτικόν,  

3.3 μὴ πάροινον μὴ πλήκτην, ἀλλ’ ἐπιεικῆ ἄμαχον ἀφιλάργυρον,  

3.4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ, μετὰ πάσης σεμνότητος  

3.5 εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται;  

3.6 μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου.  

3.7 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ 

διαβόλου. 

4.4 MIN ÖVERSÄTTNING 

3.1. Ordet är pålitligt: om någon eftersträvar att vara tillsynsman, har han begär efter ett uppdrag 

med hög status.  

3.2 Således är det nödvändigt att tillsynsmannen är klanderfri, trogen sin hustru, måttfull, behärskad, 

proper, gästfri och villig att undervisa, 

3.3. inte missbrukare av vin och inte våldsam utan balanserad, inte stridslysten och inte girig. 

3.4. Han leder sitt eget familjeföretag föredömligt, håller barn i underdånighet med all värdighet, 

3.5. om någon inte kan leda sitt eget familjeföretag, hur kan denne då sköta om Guds församling? 

3.6. Han får inte vara ny till rörelsen, för att inte vara arrogant och falla under den djävulske 

förtalarens dom. 

3.7. Det är särskilt nödvändigt att vara väl ansedd bland de som är utomstående, för att inte falla i 

vanära och den djävulske förtalarens snara. 

4.5 ANALYS 

4.5.1 Inledning 

Det är tydligt att 1 Tim 3:1-7 utgör ett sammanhängande parti i brevet, då stycket är väldefinierat och 

avgränsningsbart. Perikopen föregås av förmaningar riktade till kvinnor i församlingen (1 Tim 2:11-

15) och efterföljs av förmaningar riktade till διάκονοι. Det sker ett tydligt skifte mellan verserna 2:15 

och 3:1. I 3:1 introduceras ett nytt ämne, kvalifikationer för ἐπίσκοπος, samtidigt som tempuset 
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övergår från aorist till presens och subjektet skiftar från γυνή till τἱς.139 Den mera exakta skiljelinjen 

mellan de båda verserna är dock omtvistad.  

4.5.2 πιστὸς ὁ λόγος 

Ordet är pålitligt 

1 Tim 3.1 inleds med subjektet ὁ λόγος och den subjektiva predikatsfyllnaden πιστός. Uttrycket är en 

bekräftande fras som understryker sanningshalten i det som åsyftas med ὁ λόγος.140 Det förekommer 

fem gånger i pastoralbreven. Tre gånger i den korta form vi möter här och två gånger i den längre 

formen πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος (Min översättning: ordet är pålitligt och värdigt allt 

erkännande). Formuleringen sticker ut och avbryter flödet varje gång den framträder. Då såväl 

ordalydelsen som funktionen är densamma bör uttrycket kunna kategoriseras som en specifik litterär 

form.141 Collins definierar den som ”a stylized seal of approval”.142  

När formen syftar tillbaka på det tidigare sagda utgör den enligt Collins en bekräftelse och ett 

godkännande.143 När formen syftar framåt fungerar den istället som en uppmaning till att tro på det 

som följer. I några av fallen syftar formen på uttryck som också kan klassificeras som specifika 

former. Det handlar då om sådant som traderats ordagrant under en längre tid. I de andra fallen 

förefaller den bakomliggande idén kunna utgöra traditionellt material, medan ordvalet härstammar 

från brevets författare.  

Det är omdebatterat huruvida πιστὸς ὁ λόγος i 1 Tim 3:1 har en framåtriktad eller bakåtriktad 

syftning.144 För en framåtriktad syftning talar enligt Towner att uttrycket i 3:1b förefaller vara mera 

lik en fast form i jämförelse med 1 Tim 2:15. Towner anser nämligen att ὁ λόγος rimligast syftar på en 

formulering som sedan tidigare varit grundlagd i traditionen.  Å andra sidan framhåller Marshall att 

vers 2:15 har ett mera teologiskt innehåll, vilket skulle kunna tala för en syftning tillbaka på denna 

vers.145 Även Collins tar fasta på det teologiska i 1 Tim 2:15, och då denna vers enligt honom har 

formen av en Midrash väljer han att betrakta πιστὸς ὁ λόγος som en bakåtsyftande bekräftelse av 

denna. 

Jag anser att argumenten för framåt- respektive bakåtsyftning väger relativt jämt. Vägvalet blir 

inte lättare av att GNT (5th ed) och Bibel 2000 placerar uttrycket före sina rubriker ”Qualifications for 

Bishops” respektive ”Församlingsledaren och hans medhjälpare” medan NRSV placerar uttrycket 

efter sin rubrik ”Qualifications of Bishops”.  

                                                           
139 Neste, 2004, s. 41. 
140 Collins, 2002, s. 77. 
141 Collins, 2002, s. 41, 42.  
142 Collins, 2002, s. 42. 
143 Collins, 2002, s. 42, 43. 
144 Towner, 2006, s. 248. 
145 Marshall, 2003, s. 475. 
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Jag väljer dock att tolka πιστὸς ὁ λόγος som framåtsyftande, främst på grund av ordets litterära 

form. Den konditionala bisatsen med det indefinita pronomenet τις förefaller introducera ett relativt 

fast talesätt, vilket därmed lättare går att koppla samman med den stiliserade formen πιστὸς ὁ λόγος 

(mer om detta nedan). Min tolkning är att ὁ λόγος direkta syftning begränsas till 1 Tim 3:1b. Detta 

eftersom det är uttrycket 1b som förefaller kunna vara ett av traditionen formaliserat uttryck. Den 

fortsatta syntaxen innebär dock att ὁ λόγος även indirekt syftar på hela 1 Tim 3:1b-7.146  

Ett framåtsyftande πιστὸς ὁ λόγος ger enligt Towner mera tyngd åt det som åsyftas.147 Den 

direkta syftningen och den extra betoningen av det åsyftade reflekterar jag i min översättning genom 

att sammanfoga 1 Tim 1a och 1b till samma mening, med ett kolon som åtskillnad. 

4.5.3 Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ 

Om någon eftersträvar att vara tillsynsman, har han begär efter ett uppdrag med hög status. 

Εἴ τις utgör inledningen på en konditional bisats. Detta uttryck förekommer sex gånger i brevet och 

vid varje förekomst fungerar det som en introduktion till ett generellt villkor.148 Det faller av detta 

skäl naturligt in direkt efter den stiliserade formen πιστὸς ὁ λόγος (se ovan).149 Denna fasta 

introduktionsform skulle enligt Marshall kunna tyda på att 1 Tim 3:1-13 är baserad på en tidigare 

källa i form av en kyrkoordning. Han framhåller dock att det i sådana fall inte går att avgöra i vilken 

grad brevets författare har anpassat det material han haft som sitt underlag.  

Bisatsens objekt är ἐπισκοπῆς150 och ordet ἡ ἐπισκοπή kan beteckna handlingen att övervaka, då 

med särskild betoning på att subjektet också är närvarande.151 Det kan också beteckna en ansvarsfull 

position eller handlingen att granska. Ordet används inte på något annat ställe i de paulinska eller 

deutero-paulinska breven. Det förekommer dock i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna samt en 

gång i 1 Petr. I Septuaginta är ἡ επισκοπή relativt frekvent förekommande, främst för att beteckna 

Guds manifesteringar i världen.152 Det förekommer dock inte i sekulära texter förrän under andra 

århundradet v.t. Jag anser baserat på det ovanstående att ordet betecknar en form av ledarposition 

som jag väljer att översätta med ”att vara tillsynsman”. Mina skäl för att beteckna ledaren med 

ordvalet ”tillsynsman” redovisas i avsnitt 4.5.5 nedan. 

                                                           
146 Konjunktionen οὖν i 1 Tim 3:2 vidgar syftningen av πιστὸς ὁ λόγος till att innefatta 1 Tim 3:2-7. Detta 

eftersom οὖν sammanbinder det fasta uttrycket i 1 Tim 1b med samtliga kvalifikationskrav för ἐπίσκοπος.  
147 Towner, 2006, s. 248. 
148 Marshall, 2003, s. 475, 476. 
149 Då jag har sammanbundit denna sats med den föregående använder jag liten bokstav i min översättning. 
150 Då predikatet är en form av ὀρέγομαι står objektet i genitiv (GG §234 5).   
151 Danker, 2000, s. 379, 380. 
152 Quinn & Wacker, 2000, s. 244, 245. 
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Johnson anser att ordet här betecknar den position eller roll som innehas av de ἐπίσκοποι153 som 

omnämns i 1 Tim 3:2.154 Marshall tolkar ordet som en indikation på att det, när brevet författades, 

fanns en funktion eller ett ämbete i rörelsen som en person kunde bli utsedd till.155 Han anser vidare 

att denna funktion eller detta ämbete syftar på ett ledarskapsuppdrag i en lokal församling som 

innehades av flera επίσκοποι och πρεσβύτεροι.  

Jag anser att det finns en viss skillnad mellan Johnsons och Marshalls positioner, som är värd att 

uppmärksamma. Där Johnson låter innebörden av ἡ επισκοπή vara beroende av innebörden i det 

därpå följande objektet τὸν ἐπίσκοπον, låter Marshall nämligen ἡ ἐπισκοπή beteckna en mera 

fristående innebörd. Detta väcker frågan om funktionen/ämbetet styr funktionären/ämbetsbäraren 

eller vice versa. Draget till sin spets degenererar detta dock till en fråga om hönan eller ägget. Inte 

desto mindre blir betoningen viktig. Handlar det här främst om att ἡ ἐπισκοπή är en given form som 

ska fyllas av τὸν ἐπίσκοπον eller är det snarare upp till varje ἐπίσκοπος att själv definiera innebörden 

i ἡ ἐπισκοπή? 

En indikation finner vi i turordningen som jag ser det. Subjektet τις hamnar nämligen i skuggan av 

objektet ἡ ἐπισκοπή. Det beror dels på det indefinita pronomenets icke-specifika karaktär och dels 

på att denne τις fortfarande inte är en del av objektet – subjektet strävar uppåt, mot detta objekt. 

Indikationen förstärks av att den stiliserade förstärkningen πιστὸς ὁ λόγος syftar på den sats där 

endast pronomenet och ἡ ἐπισκοπή finns omnämnt. Funktionären/ämbetsbäraren, τὸν ἐπίσκοπον, 

träder in på scenen först i ett senare skede. Jag förordar därför med stöd av detta Marshalls tolkning 

framför Johnsons. Funktionen ἡ ἐπισκοπή präglade (eller borde enligt författaren till 1 Tim prägla) 

τὸν ἐπίσκοπον mera än det omvända. 

Predikatet i den inledande bisatsen är ὀρέγεται och det bör som jag ser det analyseras 

tillsammans med huvudsatsens predikat, alltså ἐπιθυμεῖ. Den lexikala betydelsen av ὀρέγω är: 

”strävan efter att uppnå ett specifikt mål”.156 Verbet förekommer även i 1 Tim 6:10 där objektet är 

pengar och innebörden är att avråda från pengabegär. Quinn och Wacker anser dock att verbet här, 

trots den negativa laddningen i 1 Tim 6:10, inte behöver beteckna en olämplig form av begär.157  

Den lexikala betydelsen av ἐπιθυμέω är att ha ett starkt begär efter något/någon.158 Ordet 

förekommer på ytterligare fyra ställen i de paulinska och deutero-paulinska breven, varje gång med 

                                                           
153 Johnson tolkar objektet här som en generisk singular. 
154 Johnson, 2001, s. 212. 
155 Marshall, 2003, s. 476. 
156 Danker, 2000, s. 721. 
157 Quinn & Wacker, 2000, s. 243, 244.  
158 Danker, 2000, s. 371-372. 
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en negativ innebörd.159 Quinn och Wacker anser dock att även detta verb här bör förstås som positivt 

laddat. Detta eftersom dess objekt – καλοῦ ἔργου – har en positiv laddning.  

Marshall menar att de båda verben i denna sats fungerar synonymt med varandra och han anser, 

liksom Quinn och Wacker, att de bör tolkas som uttryck för en positiv strävan.160 De bör enligt 

Marshall inte tolkas som att det förelåg en kamp eller tävlan om ledarskapet. Johnson tar inte explicit 

ställning till huruvida verben ska förstås i positiv eller negativ bemärkelse. Han framhåller dock att de 

indikerar att objekten, ἐπισκοπῆς resp. καλοῦ ἔργου, är nåbara för subjektet (τις) genom egen 

strävan och – nota bene – utan gudomlig inblandning.161 Towner anser dock, till skillnad från 

Johnson, att satsen inte bör förstås som att gudomlig vägledning var överflödig.162 Han anser 

nämligen att den gudomliga vägledningen är underförstådd och att det explicit sagda ska betraktas 

som ett tillägg, i syfte att inskärpa värdet av detta ledarskap för församlingarna. 

Jag väljer att översätta ὀρέγεται med att eftersträva och ἐπιθυμεῖ med att ha begär. Mitt skäl för 

detta är att båda orden kan fungera i både negativ och positiv bemärkelse. Deras betydelse är också i 

sådan grad överlappande att de kan förstås som synonyma. Det är även viktigt att i översättningen 

bevara den möjliga spänningen som följer av att ἐπιθυμεῖ, som i flera andra fall betecknar en negativ 

strävan, här står i direkt anslutning till det uttalat positiva objektet καλοῦ ἔργου.  

Jag instämmer med ovan nämnda forskare och anser att författaren till 1 Tim inte avsåg att 

anspela på något negativt genom att använda verben ὀρέγεται och ἐπιθυμεῖ. Jag anser nämligen att 

en sådan negativ innebörd blir svårförenlig med resterande verser i perikopen, då det av alla dessa 

kvalifikationer är rimligt att betrakta ἐπίσκοπος som en bra och viktig ledarfunktion.   

Satsens objekt, καλοῦ ἔργου, består av adjektivet καλοῦ, vilket står som attribut till ἔργου. Den 

lexikala betydelsen av καλός är att framstå som attraktiv inför andra eller att i hög grad 

överensstämma med något/någon.163 Uttrycket καλός ἐργός fungerar enligt Marshall som en 

teologisk bestämning på flera ställen i pastoralbreven.164 Med detta menar han att det betecknar det 

kristna livet i sin helhet, med dess tonvikt vid synliga resultat. Genom denna tonvikt ligger konceptet 

nära den stoiska traditionen enligt Marshall, där begreppet καλός ἐργός i första hand betecknade det 

sociala uppträdandet.  

Marshall har analyserat begreppet καλός i relation till både grekisk-romersk och judisk kontext. I 

den grekisk-romerska kontexten betecknade ordet i första hand det perfekta goda i moraliskt 

                                                           
159 Quinn & Wacker, 2000, s. 244, 255. 
160 Marshall, 2003, s. 476.  
161 Johnson, 2001, s. 212. 
162 Towner, 2006, s. 248, 249. 
163 Danker, 2000, s. 504. 
164 Marshall, 2003, s. 229. 
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hänseende.165 Det användes också för att beteckna sådant som var vackert, välordnat och 

symmetriskt. Begreppet är här närbesläktat med ἀγαθός (god). Καλός fokuserar dock i större 

utsträckning än ἀγαθός på det yttre, i form av vacker framtoning eller hög status. Konceptet skönhet 

har dock enligt Marshall inte samma vikt i den hebreiska bibeln. Därför betecknar καλός i 

Septuaginta endast det moraliskt goda. I de autentiska breven fungerar καλός och ἀγαθός som 

synonymer.  

I denna uppsats antas 1 Tim vara en pseudepigraf som i jämförelse med de autentiska 

Paulusbreven ligger närmare den grekisk-romerska kulturen och dess språkbruk (kapitel 2). Det är 

givet detta rimligt att användningen av καλός här kunde väcka associationer till yttre skönhet och 

hög status – något författaren också hade kunnat undvika om det varit önskvärt, genom att istället 

välja ἀγαθός som attribut. Detta faktum, i kombination med det fokus vid yttre framtoning som 

genomsyrar hela det fortsatta textpartiet (se nedan), har varit vägledande för min översättning. 

Högre status fungerar bättre än vacker som attribut till ἐργός samtidigt som det lyfter fram den med 

stoikerna besläktade tonvikten vid det sociala uppträdandet. Min översättning av uttrycket καλοῦ 

ἔργου blir därför ”ett uppdrag med hög status”.  

4.5.4 δεῖ οὖν  

Således är det nödvändigt att 

Det opersonliga verbet δεῖ understryker enligt Towner nödvändigheten av det som sedan följer, och 

Marshall framhåller att detta ord kontrollerar syntaxen till och med 1 Tim 3:7.166 Marshall anser dock 

att verbet här kan beteckna både sådant som är nödvändigt och obligatoriskt men även sådant som 

är lämpligt. Till skillnad från Towner förordar han att tolka δεῖ i den svagare formen av lämplighet.  

Jag anser att den starkare formen av δεῖ är rimligare. Mitt skäl för detta är att de båda verben i 

den föregående satsen ger uttryck för en relativt kraftig rörelse. Det är därmed rimligare att följa upp 

begreppen eftersträva respektive ha begär efter, med något som är nödvändigt snarare än lämpligt. 

Jag väljer därför att översätta δεῖ med ”det är nödvändigt”.    

Den efterställda konjunktionen οὖν bör här tolkas i dess betydelse av slutföljd eftersom δεῖ är en 

följd av det tidigare sagda. Jag översätter därför οὖν med således. 

4.5.5  τὸν ἐπίσκοπον  

Tillsynsmannen 

Den lexikala betydelsen av ὁ επίσκοπος är någon som är ansvarig för att säkerställa eller se till att 

någonting blir gjort på rätt sätt.167 Ordet förekommer fyra gånger annorstädes i Nya testamentet: en 

                                                           
165 Marshall,2003, s. 227-229. 
166 Towner, 2006, s. 249, 250; Marshall, 2003, s. 477. 
167 Danker, 2000, 379, 380. 
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gång vardera i Tit, Fil, Apg och 1 Pet. Detta och Tit är dock enligt Johnson enda ställena där ordet 

betecknar en position i församlingen.168 Johnson konstaterar att det närmaste vi kan utröna om 

ordets innebörd är att det betecknade någon form av lokalt ledarskap.169 

Jag anser, baserat på det ovanstående, att ordet betecknar en form av ledarskap, vilket jag väljer 

att översätta med tillsynsman av följande skäl. För det första rymmer denna översättning den 

inneboende betydelsen ἐπί ”till” och σκοπός/σκοπέω ”syna”.170 För det andra är tillsyn ett etablerat 

och välkänt begrepp i vår tid som ligger nära den lexikala betydelsen av ἐπίσκοπος. Ett exempel på 

detta är att tillsyn utgör ett av de förvaltningspolitiska instrumenten och anses ha ett nära samband 

med resultatstyrning, utvärdering, uppföljning och revision. 171 Funktionen tillsyn kan därmed anses 

beteckna en viktig del av synen på ledarskap. Tillsynsman används även som titel även i vår tid, t.ex. 

inom naturskyddsområdet. 172 Denna översättning stämmer dessutom väl med Collins översättning 

och definition av begreppet. Collins översätter ἐπίσκοπος med Overseer och han definierar 

begreppet få följande sätt: ”Someone who watches over another or over others to see that things 

are going smoothly”.173   

4.5.6 ἀνεπίλημπτον εἶναι  

Är klanderfri 

Adjektivet ἀνεπίλημπτος utgör enligt både Towner och Johnson den gemensamma nämnaren för 

samtliga de kvalifikationer som räknas upp i 1 Tim 3:2-7.174 Ordets lexikala betydelse är klanderfri.175 

Begreppet ἀνεπίλημπτος förekommer på två ställen till i 1 Tim, men inte i någon annan del av Nya 

testamentet.176 Towner anser att begreppet indikerar en känslighet för det grekisk-romerska 

samhällets förväntningar och att en stor tonvikt fästs vid ledarens publika image i detta samhälle.177 I 

detta innefattades att ledarens rykte måste motstå både inre och yttre ifrågasättanden. Såväl 

Towner som Johnson anser att ἀνεπίλημπτος speglas av uttrycket μαρτυρίαν καλήν i Tim 3:7.178 

Vikten av ledarens goda rykte betonas därmed i både början och slutet av 1 Tim 3:2-7.  

                                                           
168 Johnson, 2001, s. 212. 
169 Johnson, 2001, s. 212-213. 
170 Danker, 2000, s. 363-367, 931. 
171 SOU 2002:14, s. 11. 
172 Länsstyrelsen Stockholm. 
173 Collins, 2002, s. 79. 
174 Johnson, 2001, s. 213; Towner, 2006, s. 249. 
175 Danker, 2000, s. 77. 
176 Collins, 2002, s. 81. 
177 Towner, 2006, s. 250. 
178 Johnson, 2001, s. 213; Towner, 2006, s. 250. 
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Även Marshall anser att ἀνεπίλημπτος utgör det grundläggande kravet.179 Han betraktar de därpå 

följande kraven som utfyllnader, vilka är nödvändiga då ἀνεπίλημπτος vida betydelse inte kan 

fungera som någon närmare vägledning för hur ledaren ska vara. 

Jag anser att ”klanderfri” är ett begrepp med en sådan bredd som motsvarar Towners, Johnsons 

och Marshalls tolkning av hur ἀνεπίλημπτος här ska förstås. Jag väljer därför detta som min 

översättning. 

4.5.7 μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα  

Trogen sin hustru 

Den bokstavliga betydelsen av uttrycket är: ”en kvinnas man”. Innebörden av detta är dock oklar och 

också omdebatterad. Dibelius och Conzelmann konstaterar att detta kan tolkas som en uppmaning 

till att ingå äktenskap – alltså en avrådan från celibat.180 För en sådan uppmaning talar att 

äktenskapet på flera ställen i 1 Tim hålls högt i kurs. Ett exempel på detta är vers 4:3, där 

motståndarna beslås med att vara sådana som förbjuder äktenskap. En annan möjlig innebörd är 

enligt Dibelius och Conzelmann en uppmaning till att under sin levnad endast ingå ett enda 

äktenskap. För en sådan tolkning talar att det på gravinskrifter funnits hyllningar av personer för att 

de endast varit gifta en gång. En tredje möjlighet är att uppmaningen utgör ett förbud mot okyskhet. 

För detta alternativ talar att okyskhet var något som frekvent togs avstånd från i de tidiga 

församlingarnas morallära.  

Towners tolkning är att uttrycket avser äktenskaplig trohet, eftersom detta förmodas ha varit det 

mest acceptabla levnadssättet i omvärldens ögon.181 Han baserar detta på den analogi mellan 

ledarens kvalifikationer och hans förmåga att leda sitt eget hushåll som följer i 1 Tim 3:4-5. En viktig 

kvalifikation för en hushållsledare är enligt dessa verser att vara trogen sin hustru.  

Jag anser att samtliga tolkningar som Dibelius och Conzelmann redogör för är rimliga. Mitt val 

faller dock på den tolkning Towner förordar. Min bedömning är att tonvikten bör ligga på troheten 

snarare än på att äktenskapet föreligger. Detta eftersom den hushållsliknelse Towner hänvisar till 

förutsätter både barn och äktenskap (se vidare nedan). Det förefaller då överflödigt att ange 

förekomsten av äktenskap som en särskild kvalifikation. Jag väljer därför att översätta uttrycket med 

”trogen sin hustru”.  

                                                           
179 Marshall, 2003, s. 477. 
180 Dibelius & Conzelmann, 1972, s. 52. 
181 Towner, 2006, s. 250-251.  
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4.5.8 νηφάλιον σώφρονα κόσμιον  

Måttfull, behärskad, proper 

Dessa tre ords betydelser ligger så nära varandra, att de kan vara svåra att åtskilja.182 Den lexikala 

betydelsen av νηφάλιος är nykter eller behärskad.183 Dibelius och Conzelmann anser att ordet här 

kan förstås både i den snäva bokstavliga bemärkelsen avhållsamhet från alkohol men, också i den 

vidare bildliga bemärkelsen behärskad och återhållsam.184 För en bokstavlig tolkning talar att 

kvalifikationskraven i liknande listor ofta kunde vara av bokstavlig natur (kapitel 3.4.6).  

Vägvalet är enligt min mening till stor del beroende av hur detta uttryck antas fungera i relation 

till uttrycket μὴ πάροινον (ej beroende av vin) i 1 Tim 3:3. Då det senare mera otvetydigt refererar till 

alkohol blir frågan här om det är rimligast att tolka νηφάλιον och μὴ πάροινον som synonyma 

upprepningar, eller om deras betydelser bör separeras genom att det förra tolkas mera bildligt. 

Dibelius och Conzelmann anser att uttrycken skulle kunna betraktas som de båda delarna i en 

parallellism och Marshall framhåller att likande etiska listor ibland kunde innehålla upprepningar.185 

Johnson konstaterar dock att förekomsten av μὴ πάροινον senare i listan talar för en mera bildlig 

tolkning av νηφάλιον. Detta är även den tolkning som de flesta forskare anser vara rimligast.186 

Jag väljer en bildlig tolkning av νηφάλιον som ändå ligger relativt nära en mera bokstavlig 

förståelse och översätter med ”måttfull”. Mina skäl för detta är dels att undvika en direkt upprepning 

av μὴ πάροινον, dels att de tre orden νηφάλιον σώφρονα κόσμιον bör betraktas som integrerade 

delar i ett helhetskoncept. En bokstavlig tolkning av νηφάλιον, avgränsad till att gälla specifikt för 

alkohol, skulle bryta formen av en relativt hög abstraktionsnivå hos dessa tre begrepp. 

Den lexikala betydelsen av σώφρων är förnuftig, förståndig, måttfull och sedesam.187 Ordets olika 

innebörder har enligt Towner en gemensam nämnare. De betecknar alla på olika sätt kontroll över 

sitt beteende och sina impulser samt de bakomliggande känslorna. 188  Towner konstaterar vidare att 

begreppet var en kardinaldygd i den grekiska etiken och från denna inkorporerades det i den 

hellenistiska Judendomen. I den senare kontexten fick σώφρων en teologisk grund genom att 

relateras till Torah. Paulus kompletterade sedan denna grund genom att även relatera den till 

kristushändelsen.  

Jag anser att den gemensamma nämnaren som Towner beskriver, bäst motsvaras av ordet 

behärskad och detta blir därför min översättning. Detta ord fungerar även väl med det närmast 

                                                           
182 Marshall, 2003, s.478. 
183 Danker, 2000, s. 672. 
184 Dibelius & Conzelmann, 1972, s. 52, 53. 
185 Dibelius & Conzelmann, 1972, s. 53; Marshall, 2003, s. 478. 
186 Marshall, 2003, s. 478; Towner, 2006, s. 251. 
187 Danker, 2000, s. 987. 
188 Towner, 2006, s. 251. 
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föregående ordet νηφάλιον såsom måttfull. De båda ordens betydelser ligger nära varandra och på 

ungefärligen samma abstraktionsnivå, men orden är ändå inte helt synonyma.  

Den lexikala betydelsen av κόσμιος är egenskaper som framkallar beundran hos andra och 

Marshall konstaterar att ordet innefattar flera snarlika betydelser såsom respektabel, ärbar, 

anspråkslös, välordnad och vacker.189 Towner har visat att ordet ofta förekommer tillsammans med 

σώφρων, och att dessa då tillsammans förmedlar en bild av hederlig och värdig framtoning.190 Ordet 

användes speciellt av filosofer, främst för att beteckna ordentlighet, disciplin och anständighet – ofta 

i motsats till lättsinne i olika former. Om man beaktar detta filosofiska användningsområde får ordet 

enligt Towner karaktären av väluppfostrad och ärbar. Det användes bland annat för att beteckna en 

karaktär som är prydlig och proper – i motsats till slarvig och prålig. Detta ligger väl i linje med 

Johnson, som framhåller att ordet bör ses i den antika kontexten där auktoritet i mycket hög grad var 

förknippad med personens yttre framtoning.191   

Jag anser med stöd i det ovanstående att ordets översättning bör fånga denna tonvikt vid det som 

väcker yttre beundran, dock utan att innebörden är alltför specifik. Det senare eftersom formen 

behöver ligga nära både σώφρων och νηφάλιον, i enlighet med det tidigare sagda. Mitt val blir 

därmed att översätta κόσμιος med proper.  

4.5.9 φιλόξενον  

Gästfri  

Den lexikala betydelsen är gästfri.192 Denna dygd var enligt Towner en hederssak inom den grekisk-

romerska kulturen.193 Detta gällde särskilt för sådana som var ledare för egna hushåll, vilket enligt 1 

Tim 3:4-5 var ett underförstått kriterium för ἐπίσκοπος. Bland de tidiga församlingarna fick denna 

dygd dock även en praktisk dimension. Detta eftersom rörelsen var beroende av kringresande 

personer, såsom bland annat apostlar, profeter och lärare. Dessa behövde därmed, ofta med små 

medel, befinna sig på ständig resa genom ett imperium vars farleder var allt annat än riskfria. 

Möjligheten att enkelt få tillgång till uppehälle och medel för den fortsatta färden var därför centralt. 

Jag väljer att översätta ordet med gästfri.  

                                                           
189 Danker, 2000, s. 561; Marshall, 2003, s. 448. 
190 Towner, 2006, s. 252. 
191 Johnson, 2001, s. 214. 
192 Danker, 2000, s. 1058. 
193 Towner, 2006, s. 252. 
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4.5.10 διδακτικόν  

Villig att undervisa 

Ordets lexikala betydelse är skicklig att undervisa.194 Olika varianter av denna innebörd är också det 

vanligaste sättet att översätta διδακτικόν på detta ställe.195  

Marshall anser att översättningen bör vara ”skicklig på att undervisa”, men han tonar ned 

betydelsen när det gäller graden av skicklighet.196 Det ska här endast förstås som att någon form av 

undervisningsförmåga var önskvärd. Även Dibelius och Conzelmann anser att förekomsten av 

διδακτικόν här inte bör övertolkas.197 De menar att det inte ska ses som ett bevis på att undervisning 

utgjorde en permanent uppgift för ἐπίσκοπος.  

Himes konstaterar i en nyligen publicerad artikel att διδακτικός var ett extremt ovanligt ord vid 

denna tid. Det förekommer inte i någon bevarad text före första århundradet v.t. och vid sidan av 

Filon och Nya testamentet förekommer det inte förrän i slutet av andra århundradet. 198 Han 

konstaterar vidare att ordet är mångtydigt och att koinegrekiskan rymmer åtminstone fyra 

alternativa betydelser. Till detta bör även beaktas möjligheten att betydelsen i 1 Tim 3:2 var 

medvetet diffus och flertydig.199   

Himes slutsats är att kontexten begränsar tolkningsmöjligheterna till två rimliga alternativ.200 Hans 

förstahandsval är ”lärare”, i betydelsen en person som har erfarenhet av undervisning. Han anser 

dock att ”bildbar” också är en rimlig översättning. Den främsta invändningen som Himes anför mot 

den vanliga översättningen, skicklig att undervisa, är att denna i sådana fall är det enda ordet i listan 

som refererar till en förmåga istället för en moralisk kvalitet.201   

Jag anser att Himes anför rimliga invändningar mot att här översätta διδακτικόν med skicklig att 

undervisa. Möjligen kan även Dibelius och Conzelmanns samt Marshalls nedtoning eller begränsning 

av innebörden som följer av denna översättning, ses som ytterligare stöd för att det bland vissa 

forskare råder en viss ambivalens när det gäller en sådan översättning.  

Jag tar i min översättning fasta på att alla ord i kvalifikationslistan rimligen bör vara uttryck för 

moraliska kvaliteter, både eftersom det gäller samtliga övriga ord och eftersom det första ordet i 

listan, ἀνεπίλημπτον, enligt de flesta forskare sätter ramarna för de följande (se ovan). Givet detta 

passar skicklighet helt enkelt inte in. Jag anser därmed att den lexikala betydelsen ”skicklig” behöver 

modifieras, givet ordets kontext i detta specifika fall. Det finns även enligt min mening skäl att 

                                                           
194 Danker, 2000, s. 240. 
195 Himes, 2017, s. 189-190. 
196 Marshall, 2003, s. 478.  
197 Dibelius & Conzelmann, 1972, s. 53. 
198 Himes, 2017, s. 189-191. 
199 Himes, 2017, s. 192-193. 
200 Himes, 2017, s. 203-205.  
201 Himes, 2017, s. 191. 
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invända mot översättningen bildbar, då det är en ledare med hög status detta handlar om (se ovan). 

Att i ett ord plötsligt beteckna denne ”VIP” som den underordnade lärjungen förefaller även detta 

bryta mot listans form.  

Närmast till hands blir därmed Himes alternativ: lärare. Problemet är att även detta alternativ inte 

har särskilt starka moraliska undertoner. Därför förordar jag att διδακτικόν antas hämta delar av sin 

innebörd från det närmast föregående ordet φιλόξενον (gästfri). Som stöd för detta finner jag att 

flera forskare betraktar de tre föregående orden, νηφάλιον σώφρονα κόσμιον (måttfull, behärskad, 

proper), som delar i en helhet med gemensamma nämnare. Det är därmed inte orimligt att också 

betrakta φιλόξενον och διδακτικόν på motsvarande sätt. 

Då ordet φιλόξενον rymmer en villighet att vara generös mot gäster (bokstavligen främlingar) 

genom att dela med sig av det man har (t.ex. att få tillfälligt uppehälle i personens hushåll) är det 

som jag ser det rimligt att denna villighet även kan läsas in i det direkt efterföljande διδακτικόν. Det 

är således detta ordpars gemensamma nämnare. Ordets betydelse här, blir då en villighet att dela 

med sig av kunskap. Den gemensamma nämnaren för de båda orden blir då villigheten att dela med 

sig, vilket är ett uttryck för den moraliska dygden generositet. Skillnaden mellan orden handlar då om 

den generösa handlingens direkta objekt. I det första fallet är det materiella värden (kost och logi) 

och i det andra fallet intellektuella värden (kunskap). Givet detta väljer jag att översätta διδακτικόν 

med villig att undervisa. 

4.5.11 μὴ πάροινον μὴ πλήκτην  

Inte missbrukare av vin och inte våldsam  

Den lexikala betydelsen av πάροινον är att vara beroende av vin.202 Towner framhåller att den 

hellenistiska kulturen ofta förknippade detta missbruk med πλήκτην och att det fanns ett tydligt 

orsakssamband från det förra till det senare.203 Den lexikala betydelsen av πλήκτην är våldsam.204 

Towner konstaterar att dess betydelse rymde hela skalan, från verbala yttringar till fysisk misshandel. 

Hans bedömning är att ordet här bör förstås i dess allra vidaste bemärkelse.  

Jag anser att sambandet mellan de båda orden bör framgå av översättningen och väljer därför att 

använda en konjunktion. Min översättning blir därmed: inte missbrukare av vin och inte våldsam.   

                                                           
202 Danker, 2000, s. 780. 
203 Towner, 2006, s. 252-253.  
204 Danker, 2000, s. 826. 
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4.5.12 ἀλλ’ ἐπιεικῆ ἄμαχον ἀφιλάργυρον  

Utan balanserad, inte stridslysten och inte girig.   

Den lexikala betydelsen av ἐπιεικῆ är passande, måttfull, foglig och mild.205 Towner anser att detta 

ord har en mycket vid betydelsehorisont och att dess närmare innebörd här är svår att precisera.206 

Han konstaterar vidare att ordgruppen i Septuaginta betecknar en kvalitet hos Gud som närmast kan 

beskrivas som uthållig rättvisa. I den sekulära litteraturen fungerade det bland annat som en dygd 

hos lagstiftare, vilken kan beskrivas som tolerant och försonlig. När ordet användes som en egenskap 

hos kungar betecknade det ofta mildhet. Towner anser att ordet i funktionen allmänmänsklig dygd 

ofta fungerar som en sammanfattning av alla dygder – alltså ett uttryck för en välavvägd balans 

mellan mera specifika dygder. I detta sammanhang förordar Towner att ordet översätts med 

resonlig, artig eller tolerant.  

Jag anser att ordets kontext här närmast bör betraktas som en uppräkning av allmänmänskliga 

dygder. Dess betydelse bör även influeras av att det står i motsats till μὴ πάροινον μὴ πλήκτην (inte 

missbrukare av vin och inte våldsam) genom konjunktionen ἀλλά. Det är även, givet listans tidigare 

utformning, rimligt att betrakta ἐπιεικῆ som det första i en triad av ord. I denna triad anser jag att 

ἐπιεικῆ kan fungera som en övergripande portal, vars närmare mening exemplifieras av ἄμαχον och 

ἀφιλάργυρον. Detta i analogi med hur ἀνεπίλημπτον tidigare fungerat som inledning och 

sammanfattning av listan i sin helhet.  

Då den allmänmänskliga betydelsen av ἐπιεικῆ handlar om balans mellan olika storheter och 

eftersom μὴ πάροινον μὴ πλήκτην betecknar ett obalanserat beteende anser jag att balanserad är 

den rimligaste översättningen av detta ord. Detta är även tillräckligt vitt för att ἄμαχον, med den 

lexikala betydelsen inte stridslysten207, och ἀφιλάργυρον, med den lexikala betydelsen inte girig208, 

skall kunna fungera som konkretiserande exempel. Det faktum att båda dessa ord fungerar som 

exempel på det föregående, åskådliggör jag i översättningen genom att binda samman dem med en 

konjunktion.  

4.5.13 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον  

Han leder sitt eget familjeföretag föredömligt, 

Denna sats inleder ett skifte både när det gäller innehållet och den språkliga formen. Innehållet 

skiftar från personliga och allmänmänskliga moraliska kvaliteter till kvaliteter i den specifika rollen 

som ledare för ett hushåll.209 Samtidigt övergår den språkliga konstruktionen från uppräkningar av 

                                                           
205 Danker, 2000, s. 371. 
206 Towner, 2006, s. 252-253. 
207 Danker, 2000, s. 52. 
208 Danker, 2000, s. 157. 
209 Towner, 2006, s. 254. 
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adjektiv till en participkonstruktion. Subjektet är fortfarande τις från inledningen av vers 3:1b och τοῦ 

ἰδίου οἴκου står som ett possessivt genitivattribut till detta. Marshall framhåller att det därmed är 

underförstått att ἐπίσκοπος måste äga ett eget οἴκος.210 Det är av central betydelse att ordet οἴκος 

här förstås i sin grekisk-romerska kontext. Towner framhåller att detta begrepp innefattade 

väsentligt mer än familjen, såsom den definieras i den moderna västerländska kulturen.211 Ett hushåll 

bestod av fast och lös egendom, make och maka, barn, ofta personer från den äldre generationen, 

slavar samt affärsintressen och relationer till både patroner och klienter. Detta hushåll utgjorde 

enligt Towner fundamentet i det grekisk-romerska samhället. Zamfir framhåller att det under hela 

antiken fanns en väletablerad tanke om att det förelåg en korrelation mellan det enskilda οἴκος, den 

övergripande stadsordningen som innefattades i begreppet πόλις och världen i dess helhet: 

κόσμος.212 Denna korrelation gällde även styrelseskicket, vilket enligt Zamfir förklarar varför 

förmågan att leda det egna οἴκος ansågs relevant även för uppdrag i den offentliga sfären. 

Den lexikala betydelsen av οἴκος är hus, hushåll eller familj.213 Jag anser dock att båda dessa 

begrepp är för smala, särskilt i relation till hur Towner beskriver begreppet. Problemet är att det i vår 

kultur saknas en motsvarighet till detta οἴκος. Fördelen med begreppet hushåll är att fenomenet idag 

är lika frekvent och betydelsefullt som under antiken. Nackdelen är dock att det inte tillnärmelsevis 

innefattar alla aspekter av det antika konceptet, och därmed inte heller de uppgifter, det ansvar och 

den prestige som ledningen för ett οἴκος förde med sig. Då det är uppgifterna, ansvaret och prestigen 

snarare än fenomenets utbredning som är relevant i detta sammanhang, ser jag skäl att använda en 

mera okonventionell översättning. Det närmaste fenomen som förenar åtaganden relaterade till 

familjen med affärsrelationer och andra externa intressen är enligt min mening vår tids 

familjeföretag. Jag översätter därför οἴκος med familjeföretag. 

Den lexikala betydelsen av προίστημι214 är att inneha en ledarposition eller att leda och ordet 

betecknar enligt Towner en form av aktivt och direkt ledarskap.215 I satsen möter vi också adverbet 

καλῶς, vilket har samma stam som adjektivet καλός från vers 3:1b. I analogi med det ovanstående 

behöver översättningen återspegla tonvikten vid yttre förhållanden som uppfattas positivt av andra. 

Jag väljer därför att översätta καλῶς med föredömligt.   

                                                           
210 Marshall, 2003, s. 479. 
211 Towner, 2006, s. 254. 
212 Zamfir, 2013, s. 79-80.  
213 Danker, 2000, s. 698-699. 
214 Participet skall läsas tillsammans med εἶναι i 1 Tim 3:2. Konstruktionen är perifrastisk (GG § 274). 
215 Danker, 2000, s. 870; Towner,   
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4.5.14 τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ, μετὰ πάσης σεμνότητος  

Håller barn i underdånighet, med all värdighet,  

Bland sådant som karaktäriserar ett föredömligt ledande av familjeföretaget lyfts förmågan att hålla 

barn i underdånighet fram särskilt, genom uttrycket τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ (håller barn i 

underdånighet). Det är enligt Towner oklart varför just denna aspekt lyfts fram på detta sätt.216 Han 

framhåller att det kan vara naturligt eftersom det reflekterar den patriarkala och strikta hierarki som 

rådde, såväl inom ett οἴκος som i hela samhället. Detta är enligt min mening ett svagt argument. Då 

det patriarkala var något allmänt vedertaget, talar det snarare för att sådant inte behövde nämnas 

specifikt.  

Towner framhåller också att termen ὑποταγῇ (underdånighet) här även syftade på trosfrågor.217 

Som skäl för detta anger han att en föredömlig ledare förväntades ombesörja att alla delade samma 

tro som honom själv. Jag anser att detta närmar sig en rimlig förklaring till satsens funktion. Av 1 Tim 

3:5 kommer nämligen framgå att rollen som ledare för sitt οἴκος har stor bäring på rollen som ledare 

i församlingen. Poängen med denna sats förefaller därmed enligt min mening vara att understryka 

”de andras” ὑποταγῇ (underordning) – och därmed ledarens överordning. Och i den överförda 

betydelsen av ledare i församlingen är det trosfrågorna som kommer i förgrunden.   

Den lexikala betydelsen av ordet σεμνότητος är värdighet, allvarsamhet eller respektabilitet.218  

Bisatsen μετὰ πάσης σεμνότητος har en flertydig syftning. Den kan enligt Towner antingen syfta på 

hur barnen ska bete sig eller hur fadern ska få dem att underordna sig honom.219 Towner förordar 

den förra tolkningen med argumentet att bisatsen står i nära anslutning till ὑποταγῇ, vilket syftar på 

barnen. Marshall förordar dock den senare tolkningen. Marshall argumenterar att ledaren står i 

centrum för hela textpartiet 1 Tim 3:1-7.220 Jag anser att Marshalls tolkning är att föredra. Kontexten 

handlar hela tiden om ἐπίσκοπος. Det är därmed svårt att förstå varför författaren plötsligt skulle 

intressera sig för sättet som barnen underordnar sig denne. Det viktiga torde vara att de underordnar 

sig, samt också hur denne ἐπίσκοπος åstadkommer och upprätthåller ett sådant tillstånd. Jag anser 

därför att bisatsen syftar på det senare. Ordet σεμνότητος översätter jag med värdighet eftersom det 

är i linje med det fokus vid yttre intryck som präglat de tidigare verserna.  

                                                           
216 Towner, 2006, s. 254-255.  
217 Towner, 2006, s. 255. 
218 Danker, 2000, s. 919. 
219 Towner, 2006, s. 255. 
220 Marshall, 2003, s. 480. 
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4.5.15 εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται;  

Om någon inte kan leda sitt eget familjeföretag, hur kan denne då sköta om Guds församling? 

I denna vers blir kopplingen mellan οἴκος och församlingen (ἐκκλησία) explicit. Towner konstaterar 

att det är här som styresskicket för οἴκος blir en mall som även ska gälla för styret av ἐκκλησία.221 I 

den konditionala bisatsen används samma verb för att leda, προίστημι, som i inledningen av vers 3:4. 

I huvudsatsen finner man dock istället verbet ἐπιμελέομαι. Även det senare används om handlingen 

att leda, skillnaden är dock att det även rymmer ett mera medkännande inslag, som kan översättas 

med att ha omsorg om.222 Jag väljer att åskådliggöra skillnaderna mellan de båda verben genom att 

översätta det senare med att sköta om.  

Towner anser att ordet ἐκκλησία här syftar på en lokal församling och inte rörelsen i sin helhet. 

Marshalls bedömning är att den eller de ἐκκλησία författaren syftar på har hunnit uppnå en viss 

storlek.223 Argumentet för detta är att flera av medlemmarna bör vara ledare över egna οἴκος. Om så 

inte vore fallet hade det nämligen inte funnits behov av att utse någon av dessa till att också vara 

ledare över församlingen i sin helhet. 

Towner ser två skäl till varför kopplingen mellan οἴκος och ἐκκλησία inskärps på detta nästan 

övertydliga sätt. För det första är det av stor vikt att församlingen får ett effektivt styre, då dess 

integritet hotas av sådana som sprider falska läror.224 För det andra är ledarens goda rykte beroende 

av att denne betraktas som en framgångsrik ledare för sitt οἴκος. En ledare med lågt anseende skulle 

nämligen smitta av sig på hela församlingens anseende.  

4.5.16 μὴ νεόφυτον  

Han får inte vara ny till rörelsen, 

Med detta uttryck återupptas den språkliga formen uppräkning av adjektiv. Skillnaden mot den 

tidigare uppräkningen är enligt Towner dels att varje adjektiv åtföljs av en motivering, dels att dessa 

två sista kvalifikationer är av specifikt kristen natur.225 Det senare påståendet är enligt min mening 

tveksamt och jag anser att varken μὴ νεόφυτον eller μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν nedan 

har något sådant särskilt kristet innehåll. 

Den bokstavliga betydelsen av νεόφυτος är nyplanterad och i kristen litteratur kom det att betyda 

nyomvänd.226 Det är dock ett mycket ovanligt ord inom den tidiga kristna litteraturen. Det finns bara 

på detta ställe i Nya testamentet och saknas helt hos apologeterna och de apostoliska fäderna.227 I 

                                                           
221 Towner, 2006, s. 256-257. 
222 Towner, 2006, s. 257. 
223 Marshall, 2003, s. 481. 
224 Towner, 2006, s. 256-257. 
225 Towner, 2006, s. 257. 
226 Danker, 2000, s. 669. 
227 Quinn & Wacker, 2000, s. 248. 
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hellenistisk grekisk litteratur förekommer ordet bara i dess bokstavliga betydelse, medan det i 

Septuaginta används för att beteckna ett nyfött spädbarn.228 Jag anser att det här endast bör förstås i 

betydelsen att ledaren inte nyligen ska ha inträtt i gruppen. 

Kravet att en ἐπίσκοπος inte ska vara ny till rörelsen säger enligt Quinn och Wacker två saker om 

de församlingar som brevets författare hade i åtanke. De måste för det första ha funnits så länge att 

de bland sina medlemmar har sådana som inte längre är att betrakta som nytillkomna.229 Hade så 

inte varit fallet hade kravet nämligen inte varit möjligt att infria. De måste för det andra ha haft ett 

fortsatt tillflöde av nya medlemmar, varav vissa uppfyller de övriga krav som ställs på en ἐπίσκοπος. 

Hade detta inte varit fallet skulle kravet nämligen ha varit överflödigt.  

Quinn och Wacker drar en parallell mellan detta krav och Aristoteles avrådan från att befordra en 

medborgare i för rask takt.230 Aristoteles lär att människan lätt blir bortskämd och de flesta klarar 

därför inte att hantera en sådan framgång. Med utgångspunkt i detta menar jag att μὴ νεόφυτον i 

första hand är ett utryck för att inte befordra någon över dennes kompetensnivå. Detta är ett 

kriterium som är allmänmänskligt, vilket parallellen till Aristoteles visar. Det torde därmed ha varit 

lika giltigt i sekulära associationer eller inom den romerska stats- och krigsmakten som inom de tidiga 

församlingarna. Något särskilt kristet inslag står därför inte att finna i denna negation.  

4.5.17 ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου  

För att inte vara arrogant och falla under den djävulske förtalarens dom.  

Det direkta skälet till att en ἐπίσκοπος inte ska vara ny till rörelsen är att denne inte ska vara 

τυφωθείς. Den lexikala betydelsen av verbet τυφόω är att lägga ut rök eller att göra någon/något 

uppblåst.231 I participformen betyder det att inneha en övertygelse som inte är grundad i 

verkligheten. Alltså en villfarelse eller en inbillning. Det kan dock också betyda arrogans. Towner 

anser att ordet här bör förstås som en upptagenhet med den egna positionen och auktoriteten.232 

Marshall konstaterar att τυφόω i passivum kan ha två skilda betydelser.233 Det kan antingen 

betyda att bli förblindad i bokstavlig eller bildligt hänseende. Med det senare avses då att bli lurad 

eller överväldigad. Det kan dock också betyda att bli fåfäng eller upplåst. Skillnaden mellan dessa 

betydelser handlar som jag ser det främst om graden av medvetenhet. Att bli lurad innefattar en 

lägre medvetandegrad hos subjektet än att bli fåfäng. Marshall anser att båda betydelserna stämmer 

                                                           
228 Dibelius & Conzelmann, 1972, s. 53; Marshall, 2003, s. 482. 
229 Quinn & Wacker, 2000, s. 264. 
230 Quinn & Wacker, 2000, s. 264. 
231 Danker, 2000, s. 1021. 
232 Towner, 2006, s. 257. 
233 Marshall, 2003, s. 482. 
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väl in på ordets kontext. han förordar dock betydelsen att bli lurad, med hänvisning till de falska 

lärarna, vilka omnämns som ett hot på flera ställen i brevet.  

Jag instämmer med Marshall när det gäller att båda betydelserna fungerar i detta sammanhang. 

Även hänvisningen till de falska lärarna i brevets övriga delar är ett relevant argument som talar för 

den betydelse han förordar. Den närmare kontexten pekar dock enligt min mening i motsatt riktning. 

Verserna 3:1-5 har gjort tydligt att ἐπισκοπή är en högstatusposition och kvalifikationerna gör klart 

att det inte är några duvungar som kan komma ifråga för detta – vare sig de råkar vara nya till 

rörelsen eller inte. För en hök torde risken för arrogans eller fåfänga vara större än risken att bli 

lurad. Jag anser att ”arrogant” är en översättning som fångar den senare betydelsen samtidigt som 

den innefattar det mera bokstavliga i att bli upplåst. För denna översättning talar även att det 

tidigare fokuset vid den yttre framtoningen bibehålls. 

Vi får också veta skälet till varför brevets författare avråder från nytillkomna och arroganta 

ἐπίσκοπος. De skulle nämligen falla in (εἰς […] ἐμπέσῃ) i något. Och detta något är κρίμα (…) τοῦ 

διαβόλου. Den lexikala betydelsen av ordet κρίμα är en juridisk handling (t.ex. stämning eller 

tvistemål), innehållet i en deliberativ process (beslut, dekret), ett domslut eller ett erkännande av 

någons rättigheter.234  Ordet ger enligt Quinn och Wacker satsen en juridisk prägel och de menar att 

den här skall förstås som ett straff eller en dom som följer på en avslutad rättegång.235  

Det är en öppen fråga huruvida genitiven τοῦ διαβόλου bör tolkas subjektivt eller objektivt. I det 

förra fallet blir det διάβολος som fäller domen medan det i det senare fallet blir domen som faller 

över διάβολος.  

Marshall tolkar konstruktionen som en subjektiv genitiv.236 Han redogör vidare för att det inom 

ramen för detta finns tre tolkningsmöjligheter. Den första tolkningen är att διάβολος fäller domen i 

egenskap av att vara Guds agent (Gud initierar domen som djävulen verkställer). Den andra 

tolkningen är att διάβολος i egenskap av anklagare kräver att Gud dömer (διάβολος initierar domen 

som Gud verkställer). Den tredje tolkningen är att διάβολος på eget initiativ har provocerat fram 

brottet (arrogansen) som han sedan fäller domen över. Marshall förordar den tredje tolkningen med 

motiveringen att detta då kan betraktas som första ledet i en parallellism vars andra led följer i nästa 

vers. Även Quinn och Wacker tolkar detta som en subjektiv genitiv.237 Som argument för detta anför 

de att andra delar av brevet ger uttryck för en föreställning om att djävulen har människorna i sin 

                                                           
234 Danker, 2000, s. 567. 
235 Quinn & Wacker, 2000, s. 265. 
236 Marshall, 2003, s. 483.  
237 Quinn & Wacker, 2000, s. 265. 
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tjänst.238 Towner gör samma tolkning, med det främsta argumentet att διάβολος spelar en aktiv roll i 

nästföljande vers.239  

Förståelsen av konstruktionen κρίμα (…) τοῦ διαβόλου är dock till väsentlig del beroende av hur vi 

förstår och översätter begreppet τοῦ διαβόλου. Den lexikala betydelsen av adjektivet διάβολος är 

(den/de) som förtalar.240 I dess substantiverade form fungerar det bland annat som en översättning 

av det hebreiska begreppet satan. Såväl Dibelius och Conzelmann som Quinn och Wacker 

argumenterar för att τοῦ διαβόλου här ska översättas med djävulen och inte förtalaren.241 Dibelius 

och Conzelmann argument är att betydelsen bör vara densamma i denna och nästa vers. En 

översättning av διάβολος med förtalaren i vers 3:7 leder dock till ett cirkelresonemang. Även Quinn 

och Wackers argument tar sin utgångspunkt i den följande versen. De ser nämligen där en parallell 

till Belials snara, vilken omnämns i några av Qumranrullarna.  

Jag anser att argumenten ovan är relevanta. Samtidigt argumenterar Bjelland Karzow för att 

användningen av adjektivet διάβολος – med den lexikala betydelsen av förtal – för att beteckna det 

hebreiska uttrycket satan är ett bevis på hur allvarligt och negativt förtal ansågs vara i den grekisk-

romerska kulturen.242 Hon visar även hur just skvaller och förtal utgör den egentlige antagonisten i 

pastoralbreven. Givet detta är det enligt min mening rimligast att διάβολος här anspelar på både den 

hebreiske satan – men även på det i den grekisk-romerska världen så hotfulla och föraktade förtalet. 

En översättning som rymmer båda dessa storheter blir oundvikligen något otymplig. Jag väljer trots 

detta att här översätta διάβολος med den djävulske förtalaren. Med en sådan dubbel innebörd av 

detta begrepp blir även Marshalls tredje tolkningsalternativ rimligast: konstruktionen är en subjektiv 

genitiv där djävulen agerar självständigt. 

Jag anser att förekomsten av διάβολος här och i nästa vers inte bör övertolkas. Det behöver inte 

förstås som ett uttryck för en särskilt kristen tankevärld. Givet hela textpartiets grekisk-romerska 

karaktär skulle en sådan tolkning nämligen bryta bjärt mot formen. Detta talar enligt min mening för 

att διάβολος här ska förstås som ett hellenistiskt språkbruk för något som är riktigt illa. 

4.5.18 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν  

Det är särskilt nödvändigt att vara väl ansedd bland de som är utomstående, 

Det sista kvalifikationskravet för en ἐπίσκοπος inleds med δεῖ δὲ καὶ. Den emfatiska konjunktionen 

δέ καὶ i kombination med upprepningen av det opersonliga verbet δεῖ från inledningen av 

                                                           
238 Ett av exemplen som Quinn & Wacker anför är 1 Tim 5:15. Där anges det att några av de yngre änkorna 

har vänt sig bort och blivit djävulens följare.  
239 Towner, 2006, s. 258. 
240 Danker, 2000, s. 226. 
241 Dibelius & Conzelmann, 1972, s. 52-53; Quinn & Wacker, 2000, s. 265-267.  
242 Bjelland Karzow, 2009, s. 47-48. 
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kvalifikationslistan understryker enligt Marshall den särskilda betydelsen av detta krav.243 En sådan 

särskild betydelse stämmer väl överens med den ovan konstaterade parallellen mellan 

ἀνεπίλημπτος, det adjektiv som inleder hela listan, och μαρτυρίαν καλήν.  

En skillnad är enligt Towner att betoningen här ligger vid det som ska eftersträvas, istället för det 

som ska undvikas.244  Även adjektivet καλήν har vi mött tidigare, då som attribut till ἐργός i vers 3:1. I 

analogi med denna första vers blir en rimlig översättning av μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν att vara väl 

ansedd.  

Uttrycket ἀπὸ τῶν ἔξωθεν är av central betydelse. Marshall konstaterar nämligen att detta syftar 

på sådana som är utanför församlingarna, de icke-troende.245 Jag väljer att översätta ordet med: de 

som är utomstående. 

4.5.19 ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου  

För att inte falla i vanära och den djävulske förtalarens snara. 

Den lexikala betydelsen av ὀνειδισμός är smädelse eller vanära. Marshall anser att denna finala 

bisats visar på två faror med att inte vara väl ansedd.246 Den ena är då förebråelser från utomstående 

(ὀνειδισμὸν) och den andra är djävulens anklagelser (παγίδα τοῦ διαβόλου). Det är enligt min 

mening rimligare att se detta som en direkt och en indirekt konsekvens, på samma sätt som i den 

föregående versen. Detta är också det som följer vid en relativt direkt översättning i enlighet med de 

tidigare texterna. Min översättning blir därmed: för att inte falla i vanära och den djävulske 

förtalarens snara. 

4.6 SAMMANFATTANDE IAKTTAGELSER 

1 Tim 3:1-7 handlar om ledarpositionen tillsynsman (ἐπισκοπή) och stipulerar vilka kvalifikationer 

som ska gälla för den som eftersträvar att vara tillsynsman (ἐπίσκοπος). Perikopen driver tesen att 

ledarpositionen som tillsynsman är mycket viktig. Den som är ledare förtjänar därför hög aktning. 

Argumentationen förefaller till alla delar överensstämma med den grekisk-romerska kontexten och 

några särskilt kristna influenser står inte att finna. En tillsynsman skall enligt 1 Tim 3:1-7 eftersträva 

moralisk perfektion i enlighet med den måttstock som definieras av den grekisk-romerska 

moralläran. Hans legitimitet är beroende av ett gott rykte i denna grekisk-romerska värld.   

                                                           
243 Marshall, 2003, s. 482. 
244 Towner, 2006, s. 258. 
245 Marshall, 2003, s. 482. 
246 Marshall, 2003, s. 484.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

I detta kapitel diskuterar jag undersökningens frågeställning i relation till resultaten från textanalysen 

samt i relation till forskningsläget om pastoralbreven och forskningsläget om institutionaliserings-

processen.  

5.1 POSITIONEN FRAMFÖR PERSONEN 

Det första ämnet för diskussionen är huruvida det centrala i 1 Tim 3:1-7 är ἐπισκοπή 

(ledarskapspositionen tillsynsman) eller den specifike ἐπίσκοπος (ledaren/tillsynsmannen). Frågan 

som jag ställer till undersökningsobjektet i denna uppsats är vilken kunskap vi kan erhålla om 

begreppet ἐπίσκοπος. Samtidigt kommer jag i textanalysen fram till att επισκοπή har företräde 

framför ἐπίσκοπος i denna text. Denna analys visar alltså att ledarskapspositionen enligt 1 Tim 3:1-7 

utövade ett större inflytande på de enskilda ledarna än vice versa.  

Jag anser mig finna stöd för denna bedömning även i forskningsläget, bilden är dock inte entydig. I 

avsnittet om pastoralbrevens huvudsakliga ideologi och teologi framgår att det i stor utsträckning 

råder samstämmighet om det direkta övergripande syftet med dessa brev (kapitel 2.4). Detta var att 

verka för stabilitet och kontinuitet i församlingarna, genom att knyta an till den förmodat döde 

Paulus auktoritet. Denna samstämmighet är orubbad av det faktum att det mera bakomliggande 

motivet till detta syfte är omdebatterat. Valet att knyta an till Paulus bör enligt min mening förstås 

som ett tecken på att de nya ledarna (tillsynsmännen) inte förväntades axla manteln in their own 

right. Innebörden av detta är att fokus lyftes från den enskildes axlar och istället krönte den position 

denne uppbar med auktoriteten från den bortgångne Paulus. 

Motsvarande stöd anser jag står att finna även i de socialhistoriska studierna. Detta framgår bland 

annat av hur MacDonald tolkar brevens adressater (kapitel 3.4.6). Det faktum att dessa brev är 

ställda till enskilda medarbetare anser hon nämligen vara ett tecken på att Paulus auktoritet här är 

möjlig att övertas av andra än honom själv. Dessa andra är dock inte Timotheos och Titus. Brevens 

adressater anses nämligen enligt de flesta forskare vara fiktiva (kapitel 2.3). Därmed är det istället 

anonyma bärare av ledarskapspositionen som åsyftas.      

Här är även en kontrasterande jämförelse med de autentiska breven av värde. Det framgår 

nämligen av forskningsläget att dessa brev i stor utsträckning handlar om att stärka Paulus personliga 

ledarskap och inte en position som han uppbar (kapitel 3.4.4). Det främsta exemplet på det är den 

mystika kallelseberättelsen på vägen till Damaskus. Såväl MacDonald som Mount framhåller det 

starka legitimerande värdet av en sådan berättelse, kopplat till personen som avses. Detta 

framkommer tydligast hos MacDonald, då hon konstaterar att berättelsen signalerar att Paulus 
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ledarskap är unikt för honom och därmed inte kan övertas av någon annan. Om syftet med 

pastoralbreven hade varit att på motsvarande sätt lyfta fram nästa generations ledare (ἐπίσκοπος), 

hade det varit rimligare att fokus, liksom i de autentiska breven, hade varit vid dessa ledares person. 

Då pastoralbreven istället väljer att hölja denna generation i anonymitetens dunkel, talar det för att 

positionen (ἐπισκοπή) medvetet placeras i centrum.   

Intressant nog är denna tolkning vid första anblicken svårförenlig med vissa tidiga historisk-

kritiska forskares slutsatser (kapitel 3.3.2). Bland andra Von Campenhausen ansåg nämligen att 

apostlarnas ledarskap inte kunde efterträdas, då dessa inte hade något ämbete. Även Harnack 

betraktade pastoralbrevens ἐπίσκοπος, πρεσβύτερος och διάκονος som helt åtskilda från 

apostlarnas auktoritet. Detta betyder dock endast att dessa forskare inte erkände ett samband 

mellan å ena sidan pastoralbrevens allmänna åberopande av Paulus auktoritet och å andra sidan de 

specifika texter som behandlar kvalifikationerna, däribland 1 Tim 3:1-7. Detta motsäger dock inte att 

ledarskapspositionen gavs företräde framför de nya ledarna som personer, bara att positionen enligt 

dessa forskare härstammade från andra influenser än Paulus. 

Min slutsats av detta är att ἐπισκοπή är det centrala objektet i 1 Tim 3:1-7, inte de enskilda 

ledarna (ἐπίσκοπος). Det innebär att ἐπίσκοπος i 1 Tim 3:1-7 betecknar personer som utsågs till att 

inneha rollen som ledare inom ramen för ledarskapspositionen επισκοπή.  

5.2 LEDARSKAPSPOSITIONEN ÄR EN INSTITUTION 

Då ἐπίσκοπος pekar mot επισκοπή i 1 Tim 3:1-7, behöver svaret på undersökningens frågor sökas i 

detta senare begrepp. Min tes inför denna del av diskussionen är att ledarskapspositionen επισκοπή 

utgör en form av institutionaliserat ledarskap. Jag anser nämligen att dess överordnade roll i relation 

till ἐπίσκοπος stämmer väl med Berger och Luckmanns teori om institutionalisering. Av 

forskningsläget framgår att institutioner enligt deras teori är rutiner, vilka delas av flera människor 

och därigenom successivt blir självständiga objekt i den sociala världen (kapitel 3.4.1). Denna 

självständighet rimmar enligt min mening väl med begreppets överordnade roll, i relation till de 

personer som innehar positionen (ἐπίσκοπος), se kapitel 5.1 ovan. Intrycket förstärks i textanalysen 

av det faktum att positionens bärare betecknas med det indefinita, och därmed icke-specifika, 

pronomenet τις.  

Berger och Luckmanns definition förutsätter vidare att positionen åtminstone delvis styr och 

formar individers handlingar och beteendemönster. Detta faktum är nästan övertydligt här. 1 Tim 

3:2-7 är enligt min textanalys en enda lång rad av kvalifikationer för de som uppbär positionen 

επισκοπή.  
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I detta sammanhang finns även en relevant koppling till forskningsläget om pastoralbrevens 

övergripande teologi och ideologi (kapitel 2.4). Berger och Luckmanns styrande och formande av 

individen går nämligen igen, när bland andra Zamfir tolkar breven som uttryck för institutionell makt 

och kontroll. Zamfir går dock längre än Berger och Luckmann, då hon ser detta institutionella drag 

som ett verktyg för att befrämja en förtryckande ideologi. Hon ser nämligen institutionaliseringen 

närmast som en täckmantel för de ledande personernas gynnande av sina egna intressen. Detta 

följer, som jag ser det, av att kvalifikationerna i 1 Tim 3:1-7 kan antas verka i båda riktningarna. De 

sätter å ena sidan ramarna för hur en ἐπίσκοπος kan agera, men det reglerar även vilka som kunde, 

respektive inte kunde, komma ifråga för en sådan position. Därutöver var kvalifikationerna av ett 

sådant slag, att den som hade en roll inom ramen för denna institution besatt en nästan oinskränkt 

auktoritet. Institutionen gav således dessa en styrande och kontrollerande makt över andra (mer om 

detta i nästa kapitel).   

Den negativa laddningen av det institutionella begreppet hos Zamfir, vilket inte är en del av 

Berger och Luckmanns teori, står även att finna hos tidiga historisk-kritiska forskare. Sohm ansåg att 

ἐπίσκοπος i det första skedet var personer som av anden och församlingsmedlemmarna fick i 

uppdrag att ansvara för tackbönen och välgörenheten, men att detta sedan förvanskades till ett 

auktoritärt ledarskapsämbete (kapitel 3.3.1). Formen denna förvanskning tog sig enligt Sohm, är av 

särskilt intresse för denna diskussion. Det är nämligen kyrkolagens inträde som hos honom får 

manifestera detta senare skede. Därmed finner vi även inom ramen för Sohms teori en förskjutning, 

från det personliga, tillfälliga och spontana (anden och alla församlingsmedlemmars förtroende) till 

det stelnade och fasta (kyrkolagen). Sohm identifierade därmed, helt i överensstämmelse med 

Berger och Luckmanns definition av institutioner, att ledarskapet genom kyrkolagen fick en form och 

existens som blev oberoende av de enskilda individernas samtycke och godkännande.  

Skillnaden i detta avseende mellan å ena sidan Berger och Luckmann och å andra sidan Sohm, 

handlar enligt min mening endast om olika perspektiv. Då Berger och Luckmann betraktar scenen 

från ett neutralt helikopterperspektiv ter det sig tydligt att institutionen har en objektiv och 

självständig existens i relation till de individer som format den. Sohm betraktar samma funktion ur 

individernas gräsrotsperspektiv. Och då ter det sig lika tydligt att institutionen är något för dem 

stelnat och oflexibelt. 

En skillnad bör även uppmärksammas mellan å ena sidan Zamfir och å andra sidan tidiga historisk 

kritiska forskare såsom Sohm när det gäller det negativa omdömet om institutionaliseringen. Där 

Zamfir uppfattade denna som ett verk av maktutövarna, såg nämligen både Sohm och Harnak 

utvecklingen som framdriven av församlingarna i sin helhet (kapitel 2.4, 3.3.1, 3.3.2).  

Min slutsats av detta är att både textanalysen och forskningsläget ger stöd för att definiera 

positionen επισκοπή som en ledarskapsinstitution och detta är svaret på uppsatsens första delfråga. 
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Huruvida denna institution bör betraktas i ett neutralt (Berger och Luckmann) eller negativt (Zamfir, 

Sohm, m.fl.) ljus är omstritt. Denna fråga är även av sådan art att den enligt min mening svårligen 

besvaras i denna akademiska kontext. Det är något som får vara upp till betraktarens öga att avgöra.  

Av min textanalys står dock klart att institutionen i 1 Tim framställs som något positivt. Den var 

καλοῦ ἔργου (ett uppdrag med hög status).  

5.3 INSTITUTIONENS PARALLELLER TILL GREKISK-ROMERSK LEDARSKAPSFILOSOFI 

Av textanalysen framgår att samtliga kvalifikationer i 1 Tim 3:1-7 stämmer väl överens med 

väletablerad grekisk-romersk morallära och ledarskapsfilosofi. Detta framgår redan i den första 

versen, då institutionen betecknas som ett uppdrag med attributet καλός (hög status). Av 

textanalysen framgår att detta begrepp, i jämförelse med det närliggande ἀγαθός (god), betecknade 

den yttre framtoningen inför andra människor (kapitel 4.5.2). En sådan framtoning ligger nära den 

stoiska traditionen, vilken var framträdande inom den grekisk-romerska filosofin. På motsvarande 

sätt ger den första, och för helheten tongivande, kvalifikationen ἀνεπίλημπτος (klanderfri) uttryck för 

hur ledarskapet skulle uppfattas i den grekisk-romerska världen (kapitel 4.5.3). Att det handlar om en 

publik image i världen utanför församlingen, blir explicit genom den sista kvalifikationen μαρτυρίαν 

καλὴν ἔχειν (vara väl ansedd bland de som är utomstående). Vikten som fästs vid det grekisk-

romerska anseendet förstärks, då den första och sista kvalifikationen enligt min textanalys ramar in 

och sammanfattar hela perikopen (se ovan).    

Det är givet detta inte förvånande att många forskare identifierat ett samband mellan 

kvalifikationerna i 1 Tim 3:1-7 och kvalifikationerna för bland annat militära befälhavare i de s.k. 

Berufsplichtenlehren (kapitel 3.4.6). Det är dessutom av betydelse för denna undersökning att 

forskare som Goodrich och Paschke identifierat långtgående likheter och samband mellan 1 Tim 3:1-

7 och kvalifikationer för förvaltare av hushåll i det grekisk-romerska samhället respektive 

kvalifikationer för den romerska senatens censorer.  

Det finns även i textens inledande uttryck, πιστὸς ὁ λόγος (ordet är pålitligt), stöd för att betrakta 

perikopen som en återgivelse av befintliga traditioner. Jag har i textanalysen visat att detta uttryck 

kan betraktas som en näst intill idiomatisk fras (kapitel 4.5.1). Som sådan kan den också antas syfta 

på något sorts fast uttryck, antingen i form av en ordagrann återupprepning, eller en friare 

återgivning av något som redan var allmänt känt. Det är därmed, enligt min mening, fullt rimligt att 

perikopens inledning fungerade som en information till läsaren om att det som nu kommer är hämtat 

från sådant som redan var välkänt och etablerat.        

I ljuset av kvalifikationskravens starka och nära koppling till den grekisk-romerska världen, är det 

intressant att flera tidiga historisk-kritiska forskare, däribland Lightfoot och Von Campenhausen, 
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istället såg en koppling till de judisk-kristna församlingarna och därmed det judiska arvet (kapitel 

3.3.2). En sådan parallell är inte helt orimlig enligt min mening, då den grekiska etiken under lång tid 

utövade ett inflytande över den hellenistiska Judendomen, vilken sedan i sin tur kan ha influerat även 

paulinska församlingar. Jag redogör dessutom för ett möjligt sådant exempel i min analys av ordet 

σώφρων (kapitel 4.5.7). Av denna analys framgår att begreppet tog sin början som en grekisk 

kardinaldygd, och som sådan sedan överfördes det till den judiska traditionen. Paulus hämtade 

därefter begreppet från denna tradition och satte det i relation till Kristushändelsen.  

Det finns dock enligt min mening inga skäl till varför ett antagande om indirekt inflytande via 

judiska traditioner skulle vara nödvändigt. Det är rimligare att inflytandet skedde direkt, från såväl 

grekisk-romerska som judiska källor i en ofta samlad kontext. För detta talar dessutom att de tidiga 

församlingarnas kontext i stor utsträckning var grekisk-romersk (kapitel 2.5). Visst stöd för detta 

skulle även kunna finnas i förekomsten av de båda verben ὀρέγεται (eftersträva) och ἐπιθυμεῖ (ha 

begär) i perikopens inledning. Av textanalysen framgår nämligen att verben på detta ställe skulle 

kunna anses beteckna en mänsklig strävan, som är oberoende av gudomlig inblandning (kapitel 

4.5.2). Om de förstås på detta sätt kan det, enligt min mening, tala något mer för att traditionen 

influerats direkt av en grekisk-romersk kontext med judiska inslag istället för den omväg via den 

judiska monoteistiska traditionen som bland andra Lightfoot och Von Campenhausen antog.  

Min samlade slutsats är att ledarskapsinstitutionen ἐπισκοπή i 1 Tim 3:1-7 har långtgående 

paralleller med den grekisk-romerska moralläran och dess ledarskapsfilosofi, detta är således svaret 

på uppsatsens andra delfråga. 

5.4 INSTITUTIONENS MOGNADSGRAD 

För att undersöka institutionens mognadsgrad är det nödvändigt att diskutera vilken funktion texten 

1 Tim 3:1-7 fyllde. Vid en undersökning av detta, är det fruktbart att sammanfoga resultaten från det 

som har diskuterats hittills. Alltså att texten 1 Tim 3:1-7 handlar om ledarskapsinstitutionen 

επισκοπή samt att textens innehåll har paralleller med den då välkända grekisk-romerska 

ledarskapsetiken.  

Av forskningsläget framgår att institutioner enligt Berger och Luckmann genomgår flera faser 

(kapitel 3.4.1). I början är de i hög utsträckning självförklarande och allmänt accepterade. Alla som 

berörs av dem var med från början och deltagarna är tillräckligt få, för att fortfarande kunna 

genomdriva institutionella förändringar om så skulle vara önskvärt. I takt med att tiden går och nya 

personer tillkommer blir det från början givna dock mindre självklart. De direkta upplevelserna 

behöver ersättas med förklaringar och rättfärdigande. Och det är inom ramen för detta koncept av 
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förklaringar och rättfärdigande som institutionen i 1 Tim 3:1-7 passar in. Texten fungerar som en 

legitimering av επισκοπή, med Berger och Luckmanns terminologi.   

En, för denna diskussion särskilt viktig, aspekt av deras teori är distinktionen mellan olika 

legitimeringsnivåer, där den första nivån handlar om information och sakupplysningar. Denna första 

nivå förekommer oftast i de tidiga skedena, för att senare ersättas av normativa etiska utryck. 

Mognadsgraden för institutionen επισκοπή i 1 Tim 3:1-7 blir därmed beroende av huruvida vi förstår 

kvalifikationerna som neutral faktaförmedling eller som normativa utryck.  

Det är enligt min mening inte rimligt att betrakta kvalifikationerna som förmedlingar av fakta. Då 

slutsatserna ovan visar att 1 Tim 3:1-7 har tydliga paralleller med välkänd grekisk-romersk etik, kan 

innehållet i denna text nämligen inte ha förvånat särdeles många av de ursprungliga mottagarna. Det 

framgår av forskningsläget om pastoralbreven att de med stor sannolikhet författades och mottogs 

inom det grekisk-romerska området, även om brevens närmare tillkomsthistoria är oklar och delvis 

omtvistad (kapitel 2.2; 2.3). Det är rimligt att de som har vuxit upp och levt hela sina liv i denna 

grekisk-romerska kontext, i åtminstone någon utsträckning torde ha kommit i kontakt med en sådan 

syn på ledarskap som 1 Tim 3:1-7 förmedlar. Detta leder till slutsatsen att den institution som 

behandlas i texten har nått en sådan mognad att den inte längre behöver legitimeras genom 

faktaförmedling.  

Det finns även stöd för en sådan relativt hög grad av mognad i textanalysen. Där framgår 

nämligen att de församlingar som brevet var avsett för torde ha funnits under en relativt lång tid. 

Detta eftersom kvalifikationen μὴ νεόφυτον (inte ny till rörelsen) förutsätter att det hade funnits tid 

att formera en skara medlemmar, vilka både antogs uppfylla övriga kvalifikationer för ledare samt 

dessutom inte heller längre var att betrakta som nytillkomna (kapitel 4.5.15). Svaret på uppsatsens 

tredje delfråga är därmed att funktionen hade uppnått en relativt hög mognadsgrad.  

5.5 INSTITUTIONENS INNEHÅLL 

Det blir utifrån slutsatsen om ledarskapsinstitutionens grekisk-romerska paralleller (kapitel 5.3) även 

möjligt att diskutera vilket ledarskap som avsågs med begreppet ἐπίσκοπος i 1 Tim 3:1-7. Av 

forskningsläget framgår nämligen att det i den grekisk-romerska kulturen fanns en stark länk mellan 

å ena sidan sådana ädla och altruistiska egenskaper som ges uttryck för i 1 Tim 3:1-7, och å andra 

sidan ett strikt hierarkiskt-auktoritärt styre (kapitel 3.4.6). En grekisk-romersk ledare förväntades 

förena höga etiska normer med auktoritär styrka och ledarskapets legitimitet baserades på moralisk 

perfektion, enligt principen att moraliskt högtstående ska vara överordnade moraliskt lågtstående. 

Det finns ett uttryck för detta i brevets analogi mellan församlingen och hushållet, eftersom hushållet 

utgjorde ett fundament för detta grekisk-romerska hierarkiska och auktoritära ledarskap.  
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Även i textanalysen finns stöd för att göra en parallell mellan hushållsmetaforen och de grekisk-

romerska auktoritära hierarkierna. Analysen av uttrycket τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ (håller barn i 

underdånighet) visar nämligen att detta kan tolkas som en dikotomi mellan ledaren och de ledda 

(kapitel 4.5.13). De övriga skall alltså vara underordnade (ὑποταγῇ) ledarna, som då är överordnade.   

Sambandet med det hierarkiskt-auktoritära förstärks ytterligare av att adjektivet κόσμιος (proper) 

utgör en av kvalifikationerna. Ett skäl till ordets förekomst i detta sammanhang, kan nämligen vara 

det starka samband som i den grekisk-romerska kontexten fanns mellan auktoritet och yttre 

framtoning (kapitel 4.5.7). Min slutsats blir därmed att 1 Tim 3:1-7 förefaller omsluta ett hierarkiskt 

och auktoritärt ledarskap. Detta är svaret på uppsatsens fjärde delfråga.     

5.6 INGET SÄRSKILT KRISTET LEDARSKAP 

Den hittillsvarande diskussionen väcker en ny fråga. Om slutsatsen är att ledarskapsinstitutionen som 

framträder i 1 Tim 3:1-7 nått en relativt hög mognadsgrad, varför finns det inga bevarade texter där 

institutionen επισκοπή framträder i tidigare faser än denna? Denna fråga hänger samman med den 

frågeställning som introducerades i de sammanfattande iakttagelserna till kapitel 3: började 

institutionens initiala formande inifrån (såsom socialhistorisk forskning indikerar) eller utifrån (såsom 

tidig historisk-kritisk forskning indikerar)? 

Det rimligaste svaret på båda dessa frågor står enligt min mening att finna inom ramen för den 

institutionaliseringsprocess som jag redogör för i forskningsläget om socialhistorisk-kritiska studier 

(kapitel 3.4). Där framgår nämligen att frågor om ledarskap de facto är högaktuella även i flera andra 

brev som bär Paulus namn. Fakta om ledarskapets innebörd kan dock ha varit överflödig information 

i alla dessa brev. Ledarskap är nämligen en uråldrig institution, som funnits ända sedan människan 

började betrakta sig själv och varandra som individer i en grupp. Om detta fanns i sådana fall inte 

mycket nytt för Paulus eller någon annan att skriva. Ledarens legitimitet har dock varit omstridd i alla 

tider. Om detta fanns därför mycket att skriva i ledarskapets alla faser.  

Det är enligt min mening viktigt att inte utgå från förekomsten av en palett med möjliga 

ledarskapsformer vid denna tid. Anakronistiska teorier om situationsanpassade ledarskap bör därför 

undvikas. Varken Paulus eller någon ἐπίσκοπος hade utbildats i FIRO-modellen.247 Det rimligaste 

antagandet är därmed att endast de ledarskap som återges i källorna var sådana som stod till buds.  

Av min textanalys framgår att 1 Tim 3:1-7 till alla delar överensstämmer med den grekisk-

romerska ledarskapsinstitutionen och analysen visar att några särskilt kristna influenser inte står att 

finna i denna text. Givet detta kan det konstateras att texten inte ställer läsaren inför någon 

valsituation. Enligt 1 Tim 3:1-7 fanns det endast en form av institutionaliserat ledarskap tillgängligt 

                                                           
247 Fundamental Interpersonal Relations Orientation. 
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för församlingarna, det grekisk-romerska.  Som stöd för detta finner jag även det faktum att 

kvalifikationerna återges utan någon inledande motivation eller argumentation. En sådan 

argumentation hade varit rimlig, om andra alternativa ledarskapsinstitutioner hade cirkulerat i denna 

kontext. 

Av ovanstående följer slutsatsen att det i 1 Tim 3:1–7 inte finns några spår av särskilt kristna idéer 

om ledarskap. Institutionen επισκοπή formade därmed enligt denna text en ἐπίσκοπος enligt samma 

mall som gällde för andra ledare i den romersk-grekiska världen vid denna tid. Denna slutsats är 

svaret på uppsatsens femte delfråga.   

5.7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER      

Frågeställningen som undersöks i denna uppsats är vilken kunskap vi kan erhålla om ἐπίσκοπος 

genom 1 Tim 3:1-7.  

Begreppet betecknade en form av ledare som bäst översätts med tillsynsman. Det centrala 

objektet i texten är dock ledarskapspositionen ἐπισκοπή, inte de enskilda ledarna (ἐπίσκοπος). 

Svaret på frågan behöver därför sökas i detta begrepp. Begreppet ἐπισκοπή betecknade en 

ledarskapsinstitution som hade tydliga paralleller med den grekisk-romerska ledarskapsfilosofin. 

Institutionen i 1 Tim 3:1-7 har nått en relativt hög mognadsgrad. Begreppet innehåller en hierarkisk 

och auktoritär ledarskapsform vars legitimitet baserades på moralisk perfektion, enligt principen att 

moraliskt högtstående ska vara överordnade moraliskt lågtstående. Denna form av ledarskap 

förefaller vara det enda möjliga alternativet, enligt 1 Tim. Några särskilt kristna 

ledarskapsinnovationer finns inte omnämnda i denna text.  
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6 SUMMARY 

 

The ecclesiological offices of bishop, priest and deacon holds center stage in the Church of Sweden 

and many other churches of our time. These offices are often legitimized by references to their 

scriptural heritage in the New Testament. There is certainly a linguistic connection between “bishop” 

and the Greek word ἐπίσκοπος, between “priest” and πρεσβύτερος and between “deacon” and 

διάκονος. The possible connection in meaning between each pair of words is far from obvious, 

however. Therefore, in this study I investigate what these words meant in their original context.   

The purpose of the study is to contribute to the understanding or the function of ἐπίσκοπος 

according to First Timothy. The research question posed; What knowledge can be obtained in regard 

to this function and the requirements for becoming an ἐπίσκοπος according to 1 Tim 3:1-7? 

The study is divided into three parts. The first part surveys current research regarding the three 

Pastoral Epistles, with a focus on 1 Tim. The second part reviews current research on 

institutionalization in the Corpus Paulinum. Margret MacDonalds socio-historical study of 

Institutionalization in the Pauline and deutero-Pauline writings is particularly important. In addition, I 

review Berger and Luckmanns theory about the social construction of reality alongside Max Weber’s 

theory about routinized charisma. The third part of the study is a textual analysis of 1 Tim 3:1-7. 

I conclude that the central theme in 1 Tim 3:1-7 is the position (office or function) of ἐπισκοπή 

and not the person ἐπίσκοπος. An understanding of ἐπίσκοπος must therefore be consistent with 

one´s construal of ἐπισκοπή. It is argued that ἐπισκοπή is an institutionalized form of leadership with 

strong parallels in Greek-Roman moral philosophy. The institution described in 1 Tim 3:1-7 has 

apparently become quite fixed. Given the Greek-Roman parallels, that institution seems to contain a 

hierarchical and authoritarian form of leadership – legitimized by moral excellence. Further, 1 Tim 

3:1-7 bears no witness to any specifically Christian innovations in leadership.  
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