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1.Inledning	
	
Det är få frågor som skapar lika stort engagemang så som frågor kring samliv och om hur vi 

människor ska leva i relation till varandra. Relationer är viktiga för oss. Människan är ett 

flockdjur som vill dela liv, bli bekräftade, sedda och älskade. Frågor kring hur människan lever 

tillsammans skapar engagemang på grund av att det berör en individ på djupet, i en längtan alla 

kan relatera till. Det finns de som anser att levnadsätt och relationer är en privat angelägenhet, 

andra förespråkar en gemensam hållning och praxis. I kyrkligt sammanhang blir frågan 

aktualiserad i idén om en gemensam grund och möts således av diskussioner i form av 

teologiska resonemang och samhällets praxis. I den gemensamma hållningen kyrkan 

förespråkar finns äktenskapet i centrum. Trots att äktenskapsuppfattningarna i katolska och 

protestantiska kyrkor skiljer sig avsevärt så är de båda uppfattningarna ett resultat av samma 

traditionsrika historia. Men vad händer när kyrkan ska förvalta detta arv och samtidigt förhålla 

sig till samtiden? I frågor om människors levnadsätt, samliv och äktenskap har kyrkan alltid 

tagit ett stort ansvar, men vad säger bibeln om äktenskapet och hur förhåller kyrkan sig till de 

tolkningar som också exkluderar och förtrycker? I relation till äktenskapet refereras det oftast 

till Hebreiska bibeln, till exempel skapelseberättelsen. Men jag vill genom denna uppsats 

analysera vad som finns att hämta ur Nya testamentet gällande äktenskapet och 

äktenskapsuppfattningar. Säger dessa nytestamentliga texter något om äktenskapet?  och om så 

är fallet, vad säger texterna om äktenskapet och hur kan vi tolka det idag?  

 

1.1	Syfte	och	frågeställning		
Syftet med denna uppsats är att ge ett perspektiv på en nytestamentlig text som behandlar 

”äktenskapet” och sålunda visa på hur kontext, faktorer och utomstående influenser påverkat 

den dåtida äktenskapsuppfattningen och således kunna ge en mer nyanserad bild av en 

nytestamentlig äktenskapsförståelse. För att göra detta kommer jag således att göra en retorisk 

kritisk analys på 1 Korinthierbrevet 7:11 för att kunna kartlägga vilken ”äktenskapsuppfattning” 

som förekommer i brevet. Jag kommer utgå från frågeställningen: 

 

• Vilken förståelse av ”äktenskapet” förekommer i 1 Korinthierbrevet 7:1–11?  
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1.2	Val	av	material	
Valet av material som kommer att analyseras utgår främst från 1 Korinthierbrevet 7:1–11 då 

perikopen är en av få platser i Nya testamentet som ingående diskuterar äktenskapliga idéer och 

praxis mellan män och kvinnor. De efterföljande verserna i 1 Kor behandlar också äktenskapet, 

men i större utsträckning skilsmässa och helgelse genom äktenskapet. Avgränsningen till 1 Kor 

7:1-11 grundar sig i uppsatsens fokus på det asketiska livet kontra äktenskapet vilket är ett 

förekommande tema i dessa verser. I forskningsöversikten framkommer en diskussion om att 

korinthierna varit påverkade av Jesus ord om uppståndelsen i Lukasevangeliet 20:34-38 och 

därför kommer också en mindre ingående analys av den nämnda perikopen att förekomma. 

Perikopen i Lukas har parallelltexter i både Markus och Matteus. Valet av perikopen i Lukas 

bygger på den markanta skillnaden som finns mellan Lukas version och de resterande 

synoptikerna. Detta kommer vidare att presenteras i analysen.  

 

1.3	Teori	
I denna uppsats, för att ingående kunna analysera bibelperikoperna samt svara på 

frågeställningen ska jag klargöra för det vetenskapliga förhållningsätt som ligger till grund för 

min förståelse av begreppet äktenskap. För att kunna analysera ordets betydelse i de utvalda 

perikopernas kontext kommer en dekonstruktivistisk teori att klargöra hur ordet äktenskap ska 

förstås i analysen. Jacques Derrida introducerade dekonstruktionen som en kritik mot den 

västerländska kulturens logocentrism1 och menar att de västerländska filosofiska och teologiska 

traditionerna fastnat i att tänka på termer i relation till dess binära motsättningar.2  Teorin utgår 

från att det uppstår en hierarkisk ordning i dessa motsättningar där en tydlig gräns finns mellan 

begreppen men där begreppen alltid flyter ut och in i varandra. Det som i sin tur arbetar för att 

upprätthålla denna gränsdragning är den kulturella kontexten, ideologier och/eller politiska 

aspekter. Derrida menar att denna gränsdragning alltid kan suddas ut och göras på nytt. 

Dekonstruktionen av ett begrepp eller en bibelperikop blir således att bryta ner det till minsta 

beståndsdel för att se vilka aspekter som senare påverkat författarens förståelse av det angivna 

begreppet.3  

																																																								
 1 Vikström, Björn. Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: 

Studentlitteratur, 2005, s.106. 
2 Anderson, Janice Capel & Moore, Stephen D. (red.) Mark & method: new approaches in biblical 
studies. 2. ed. Minneapolis: Fortress Pres, 2008, s.98. 
3 Anderson & Moore, 2008, s.99. 
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Gale A. Yee har beskrivit dekonstruktion i relation till exegetik och applicerar idén om de binära 

motsatserna i bibeltexter. Yee menar att en text som argumenterar för en ståndpunkt genom att 

trycka på att motsatsen till ståndpunkten är fel befäster en hierarkisk ordning. Således blir också 

eventuella påståenden om vad som är sanning ett maktutövande över begrepp, person eller 

social konstruktion som inte faller inom ramarna för den påstådda sanningen. Det som 

dekonstruktionen av en text vill göra är att upptäcka störningar i texten. Dessa störningar kan 

vara andra sanningar som är inkompatibla med den dominanta vilket gör den påstådda 

dominanta sanningen mindre godtagbar.4 Det som dekonstruktion tillför vid analys av en text 

är inte att hitta nya tolkningar och sanningar. Dekonstruktionen tillåter läsaren att få en djupare 

förståelse av texten i relation till den omgivande kultur och samhälle i vilken den är skriven, 

och ger således läsaren en chans att uppmärksamma det som inte faller inom ramarna för den 

påstådda sanningen. Detta leder till en kritik av traditioner, institutioner samt sociala och 

politiska system som utesluter och marginaliserar sanningens motsats. Dekonstruktion 

synliggör strukturer som kan granskas och skapar således inte egna eller stänger de gamla.5 I 

min analys kommer denna teorin att användas som ett överblickande redskap vid interpretation 

av verserna för att försöka hitta ledtrådar till vad som påverkat författarens uttalade sanning 

samt synliggöra de dolda sanningarna som står i motsättning till textens och tolkningarnas 

påståenden. 

 
1.4	Metod	
I uppsatsens analys kommer en retorisk kritisk metod att tillämpas på materialet. Det som 

retorisk kritisk textanalys kommer tillföra i analysen är att undersöka uttrycksätt och strategier 

som förekommer som kommunikationsmedel mellan avsändare och mottagare. Metoden skiljer 

mellan textens allmänna och specifika signaler genom att ställa texten i relation till den 

historiska miljön och retoriska situationen. I Jesus och de första kristna beskrivs urskiljningen 

av allmänna och specifika signaler genom att ta Gal 3:1 som ett exempel. Paulus skriver: ”Vilka 

dårar ni är, ni galater, vem har förhäxat er?”.6 Den allmänna signalen uppfattar Gal 3:1 som en 

tillrättavisning, men för att förstå hur denna tillrättavisning uppfattades och verkade på de första 

adressaterna måste läsaren också synliggöra de faktorer som ledde till den allmänna signalen. 

																																																								
4 Yee, Gale A. (red.). Judges & method: new approaches in biblical studies. 2nd ed. Minneapolis, 
MN: Fortress Press, 2007 s.120. 
5 Yee, 2007, s.121. 
6	Bibel2000	
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Läsaren måste således urskilja den historiska kontexten, vilka relationer, personliga 

erfarenheter och umgängeston som var kutym mellan avsändaren och mottagaren för att förstå 

innebörden av de uttryck och retorik som förekommer.7  Brev under antiken skrevs i första hand 

för att bli upplästa och höras av mottagaren och kom således med en budbärare som framförde 

innehållet muntligt. Detta berodde på den låga läskunnigheten bland invånarna i det grek-

romerska samhället. Det muntliga framförandet kom också med instruktioner för hur 

budbäraren skulle framföra brevinnehållet, det vill säga. vilket röstläge och rytmiska 

uttryckssätt den muntliga framställningen skulle innehålla.8 Men detta betyder inte att brev är 

detsamma som tal. Breven innehåller hälsningsfraser och brevtraditioner som inte förekommer 

i tal. Retorik i tal kan delas upp i tre olika taltyper, det juridiska, det deliberativa och det 

demostrativa talet. Dessa taltyper har inom exegetisk forskning används för att förstå 

episteltexter, men resultatet blir inte lika fruktbart då breven är uppbyggda efter andra regler än 

tal. Men en retorisk analys av brevtexter kan istället användas för att synliggöra andra 

principiella retoriska medel som används. 1. Ethos: Vikten av att vinna mottagarens förtroende. 

2. Logos: Att finna den rätta blandningen av sakargument. 3. Pathos: appellera till mottagarens 

känslor.9  Fler retoriska begrepp att ta hänsyn till vid en retorisk analys enligt Mitternacht är 

exordium (brevinledning) vars syfte är att etablera kontakt med mottagaren och vinna deras 

välvilja, samt Insinuatio: Att genom förtäckta argument försöka fånga åhörarnas välvilja och 

bemästra deras känslor.10 I följande analys kommer den retorisk kritiska metoden således att 

analysera den utvalda perikopen i 1 Korinthierbrevet dels utifrån den allmänna signalen för att 

sedan synliggöra faktorer som påverkat Paulus till specifika signalerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
7 Mitternacht, ”Söker jag vara människor till lags? En retorisk-epistolografisk läsning” sid 439–446, i 
[Jesus och de första kristna], Red. Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders. Stockholm: Verbum, 
2007, s.439. 
8 Mitternacht, 2007, s.440 
9 Mitternacht, 2007, s.441 
10 Mitternacht, 2007, s.442-443	
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2.	Forskningsöversikt	
	
Denna uppsats kommer som ovan beskrivits analysera äktenskapsuppfattningen inom Nya 

testamentet med fokus på två utvalda perikoper från 1 Korinthierbrevet och Lukasevangeliet. I 

följande översikt kommer fokus främst att ligga på den forskning som presenterar äktenskapet 

i historisk kontext som är relevant för de valda perikoperna. Mycket av forskningen står i direkt 

relation till perikopen eller beskriver den kulturella kontext författarna levde och verkade i. För 

att kunna få en tydlig forskningsöversikt kommer forskningen presenteras i samma 

ordningsföljd som perikoperna senare kommer analyseras. Mycket av de material som 

presenteras nedan kommer också användas i analysen.  

 
2.1	1	Korinthierbrevet	7:1–11	
Följande forskning är utvald på grund av de olika perspektiv som presenteras. Forskarnas 

förhållningssätt till Paulus och församlingen i Korinth skiljer sig och ger således en bild av 

diskussioner som förts kring perikopen i 1 Korinthierbrevet men också olika förhållningssätt 

till texten och dess innehåll. Forskarna skiljer sig också både i retorisk analys och förståelse för 

vilket ställningstagande Paulus tar. Valet av forskare är således att få en bredd av både tolkning 

samt förståelse för vilka faktorer som påverkat Paulus i sitt författande av Korinthierbrevet.  

 
2.1.1	Charles	H.	Talbert	
I Reading Corithians har Talbert gjort en genomgående analys av Korinthierbrevet. Talbert gör 

en närläsning av brevet och fokuserar främst på Paulus dialog med församlingen. Talbert menar 

att i hjärtat av Korinthiernas brevväxling med Paulus finns det två delar att ta hänsyn till: vad 

är det som sägs och hur sägs det.11 Talbert redogör också för Korinth som plats vilket blir 

relevant för att förstå den historiska kontexten i uppsatsens analys av 1 Kor 7:1-11. 

I följande översikt kommer två delar av Talberts bok att presenteras. Först en kort redogörelse 

för Korinth och sedan kommer Talberts egen närläsning av 1 Kor 7 att lyftas.  

 

Den gamla grekiska staden Korinth var förstörd av Romerska soldater 146 f.v.t, och var därför, 

när Paulus besökte Korinth en stad utan traditioner. Staden var ekonomiskt välbärgad på grund 

av dess geografiska position och stora handelsmöjligheter. Korinth hade också en stor religiös 

mångfald liksom stor bredd av filosofiska strömningar vilket också är ett resultat av den stora 

																																																								
11 Talbert, Charles H. Reading Corinthians: a literary and theological commentary on 1 and 2 

Corinthians. New York: Crossroad, 1987, s.xiv. 
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genomströmningen av människor som handeln utgjorde. Den kristna församlingen bestod av 

cirka femtio medlemmar. Några av medlemmarna hade hög status och ägde hus där 

församlingen kunde samlas, men de flesta kom från fattigare förhållanden och hade således 

lägre status.  Församlingen bestod av både judar och hedningar och var inte exklusiv för troende 

utan många av medlemmarna levde också i äktenskap med icke-troende.12 

 

Talberts närläsning av 1 Kor 7 utgör verserna 7:1-24, dock kommer översikten nedan endast att 

presentera Talberts analys av Paulus retorik och församlingens förståelse av äktenskap. Vidare 

i analysdelen återkommer Talberts analyser och slutsatser av verserna att användas.   

 

Liksom många av forskarna kring 1 Kor 7 så tar Talbert avstamp i betydelsen av uttrycket: 

”Now concerning the matters about which you wrote”13. Talbert anser att det finns två källor 

ifrån vilken Paulus får information om församlingen i Korinth. Dessa två källor ligger sedan till 

grund för varför Paulus skriver 1 Korinthierbrevet: 1. Muntlig information från Chloés folk (1 

Kor 1:11) 2. Ett officiellt brev från församlingen med frågor (7:1, 8:1,12:1, 16:1, 25).14 Att 

Paulus hade dessa två källor kan förklaras med att Paulus ännu inte hunnit besöka Korinth och 

blir således också beroende av dessa källor. 

 

I 7:1 börjar Paulus svar på församlingens frågor och passagen kan enligt Talbert delas upp i två 

kategorier som är organiserade på samma sätt. Den första delen sträcker sig mellan 1 Kor 7:1-

6 och bygger på församlingens påståenden. Talbert menar att Paulus använder sig av en Kiastisk 

form av retorik och har således gjort en uppställning i vilken han synliggör Paulus retoriska 

mönster.15 Detta retoriska mönster måste också ses i ljuset av påståendet i v.1b (”it is well for 

a man not to touch a woman”) vilket Talbert anser strider mot Paulus judiska arv, mot Jesus 

och Paulus tidigare uttalanden gällande godkännande av sexuella relationer inom äktenskap. 

Detta antagande bygger Talbert på berättelser ur Hebreiska bibeln samt rabbinsk tradition som 

förespråkar äktenskapet,16 samt passagen i Markusevangeliet där Jesus talar om äktenskap och 

skilsmässa i relation till Moses bestämmelser om att mannen och kvinnan ska ingå äktenskap, 

och det Gud har sammanfogat får inte människan skilja på.17  

																																																								
12 Talbert, 1987, s.xviii.	
13 Vers 1b. I Bibel 2000 översatt till: ”Nu till det ni skrev”. 
14 Talbert, 1987, s.27. 
15 Talbert, 1987, s.37. 
16 1 Mos 2:28, Tob 8:6, Josephus War 2.8.2 §120, Josefus War 2.8.13 §160-61.  
17 Mark 10:2–12.	
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Talbert lyfter dock att den uppståndelsetanke som också finns att hitta i Luk 20:34-35 gjort 

avtryck i de Paulinska församlingarna, bland annat Korinth. Jesus talar om uppståndelsen i 

relation till äktenskapet och menar att efter uppståndelsen kommer ingen att kunna ingå eller 

bli tvingad till äktenskap då människorna kommer vara som änglar i himlen. Dessa ord om 

uppståndelsen gav upphov till överrealiserad eskatologi i den mening att många av de Paulinska 

församlingarna levde som att de framtida händelserna redan ägt rum. Detta blir realitet i synen 

på det asketiska livet som framstående, där avhållsamhet från sex och äktenskap blir ett 

faktum.18   I 1 Korinthierbrevet ges flera antydningar att församlingen lever i en överrealiserad 

eskatologisk tanke19 och kan således förklara deras asketiska motiv. De trodde sig redan vara 

änglar och de mänskliga behoven blir således sekundära.20 

 

Talberts retoriska uppställning görs således i ljuset av Korithiernas förståelse av sexuella 

handlingar i v.1b och Paulus respons som därför bygger på att tillmötesgå församlingen men 

samtidigt tillrättavisa församlingen i relation till sin egen uppfattning om äktenskapet som 

bygger på Judisk tradition och Jesus förkunnelse.  

 

Talbert gör således en uppställning av 1 Kor 7:1-6 med mönstret ABCC’B’A’ som tydliggör 

den kiastiska retoriken: 

 

A. Möjliga omoraliska handlingar (v.2)21 
B. Sexuell relation inom äktenskap är bra (v3)22 
C. Kvinnan är beroende av mannen (v.4a)23 
C. Mannen är beroende av kvinnan (v.4b)24 
B’. Sexuell relation uppmuntras, och endast av en anledning får mannen och kvinnan vara 
ifrån varandra. (v.5a)25 
A’. Frestelse till omoralisk handling (v.5b)26 

																																																								
18 Talbert, 1987, s.38. 
19 1 Kor 4:8, 15:12, 19. 
20 Talbert, 1987, s.38 
21 Bibel2000: V.2: “Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och 
kvinnan med sin man.” 
22 Bibel2000: V.3 ” Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin 
man.” 
23 Bibel2000: V.4a ” Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen.” 
24 Bibel2000: V.4b ” likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.” 
25 Bibel2000: V.5a ” Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för att ostört 
kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen.” 
26 Bibel2000: V.5b ” Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt.” 
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Det Talbert vill synliggöra med detta mönster är att Paulus i A och A’ motverkar församlingens 

tankar om celibatet genom att förklara den sexuella lusten som finns hos kristna, men som kan 

leda till, om de inte ingår äktenskap, att satan frestar dem till omoraliska handlingar, det vill 

säga; otukt. I B och B’ försäkrar Paulus församlingen om att sexuella relationer inom äktenskap 

är gott, men att återhållsamhet inom äktenskapet endast ska ske med ömsesidig 

överenskommelse och endast får ske när det gäller bön.27 Talbert menar att Paulus tanke om 

återhållsamheten inom äktenskapet är hämtat från Judisk tradition som dels går att återfinna i 

Hebreiska bibeln28, men också i Rabbinsk litteratur där traditionen säger att rabbiner måste 

avstå samlag i trettio dagar för att kunna ägna sig åt att studera lagen.29 C och C’ blir 

underbyggande argument för att förstå vikten av den ömsesidiga överenskommelsen detta 

genom att förklara beroendeställningen mannen och kvinnan har gentemot varandra. Paulus 

avslutar denna argumentation genom 1 Kor 7:630 där Talbert anser att Paulus inte beordrar av 

avhållsamhet, utan ännu en gång lägger fokus på gemensam överenskommelse och att det är av 

stor vikt att avhållsamheten sker på grund av speciella anledningar. 1 Kor:1–6 blir således i sin 

helhet en diskussion där Paulus förespråkar äktenskap men förkastar sexuell abstinens inom 

äktenskapet. Genom detta menar Talbert att Paulus inte tillmötesgår den överrealiserade 

eskatologin i Korinth.31 

 
Talbert gör en fruktbar argumentationsanalys, samt ger kontextuella förklaringar till perikopens 

verser. Talbert tar också en ståndpunkt i att Paulus förespråkar äktenskapet vilket således ger 

en inblick i den diskussion som förs inom exegetisk forskning för denna perikop. Nedan 

kommer flera perspektiv att presenteras som ger dimension till diskussionen. Den kritik som 

kan lyftas står i relation till Talberts slutsatser. Talbert för inte en diskussion kring sin egen 

argumentationsanalys och sätter således inte slutsatserna i perspektiv till annan forskning inom 

ämnet. Dock kommer jag att göra detta genomgående i min analys i vilken Talberts slutsatser 

blir fruktbara.  

 

Jag avser att använda mig av Talberts tolkning av att församlingen i Korinth är påverkade av 

och grundar sig i en realiserad eskatologisk verklighet. Viktigt att poängtera är att det Talbert 

																																																								
27 Talbert, 1987, s.38. 
28 Predikaren 3:5, Joel 2:16, Sakaraja 12:12-14. 
29 Talbert, 1987, s.39. 
30 Bibel2000: V.6 ”Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning.” 
31 Talbert, 1987, s.39. 
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menar att det inte är Lukasevangeliet i sig som påverkat församlingen till att tro att de redan 

lever med Jesus i en ”eftertid” utan att den perikopen uttrycker en eskatologisk tanke som är 

återkommande i både NT och Judiska texter.32 Men den realiserade eskatologin anser jag mig 

finna belägg för i 1 Korinthierbrevets tidigare kapitel. I 1 Kor 4:8 tillrättavisar Paulus 

församlingen och ger uttryck för att Korinthierna har en självbild av att vara något mer än andra 

människor, att de blivit kungar innan andra kristna församlingar. Forskning som inte 

presenteras här, men som kommer användas för att underbygga argument angående realiserad 

eskatologi samt gör kopplingarna till Jesus ord i Lukasevangeliet kan hittas bland annat hos 

David R. Cartlidge. Cartlidge menar också att Korinthiernas teologi går att återfinna i Lukas, 

och vidare i analysen kommer en analys av Luk 20:34-38 att göras för att vidare se om denna 

tes är möjlig.33 

 
 
2.1.2	Will	Deming 	
Will Deming har i sin bok Paul on marriage and celibacy studerat Korinthierbrevet och 

synliggjort två filosofiska strömningar som han menar att många forskare som studerat Paulus 

inte nämnvärt analyserat. Att synliggöra dessa dåtida filosofiska och politiska aspekter som 

påverkat Paulus i fråga om äktenskap och celibatet blir därför enligt Deming ett nytt perspektiv 

på Paulus och framför allt ett nytt perspektiv på interpretationen på Korinthierbrevet. Paulus 

åsikter kring äktenskap och celibatet menar Deming är ett koncept hämtat från en debatt som 

sträcker sig århundraden tillbaka och som i sin tur formade de intellektuella och politiska 

krafterna i den Hellenistiska världen. När Paulus skriver Korinthierbrevet och således ska ge 

svar på församlingens problem blir det tydligt att han är påverkad av två antagonistiska 

strömningar inom äktenskapsdebatten, stoisk och kynisk.34 Deming klargör redan i sin 

inledning att hans forskning är ett tungt teologiskt uttalande i vilken han vill understryka att 

tidigare forskare bygger sina interpretationer på felaktiga grundantaganden om kontexten och 

Paulus. Implikationerna av denna forskning blir enligt Deming att motbevisa den vanliga 

tolkningen att Paulus skulle vara en av kristendomens asket-kämpar, utan istället var en 

förespråkare av ”singel-livet”, det vill säga; förespråkare av celibatet utifrån förståelsen av att 

																																																								
32 Nya testamentet: Matt 22:30, Mark 12:25, Judiska texter t.ex: 1 Henok 51.4.		
33	Cartlidge, David R. “1 Corinthians 7 as a Foundation for a Christian Sex Ethic”, The Journal of 
Religion, Vol. 55, No. 2 (Apr., 1975), pp. 220-234, s.230.	
34 Deming, Will. Paul on marriage and celibacy: the hellenistic background of 1 Corinthians 7. 2. ed. 
Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2004, s.2. 
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celibat karaktäriseras av friheten från skyldigheterna som tillkommer inom äktenskapet.35  Om 

detta kommer jag ta ställning till i analysen.  

 

För att klargöra sitt ställningstagande gör Deming i kapitel 1 en granskning av tidigare 

forskning för att underbygga ett argument som figurerar som bevis på den historia av 

feltolkning som finns inom forskningsfältet. Deming menar att i all forskning som gjorts på 1 

Kor 7 så finns en framstående aspekt som både förvirrat och fascinerat exegeter genom 

historien. Denna aspekt är perikopens angelägenhet att karaktärisera äktenskapet som en direkt 

motpol till celibatet, att det endast finns två alternativ av levnadssätt i frågan om relation och 

sex. Deming menar att forskare, genom att diskussionen kring celibatet tar en väsentlig plats i 

Paulus samtal med församlingen, således försökt hitta teologisk motivation för celibatet.36 Men 

Deming menar att denna forskning måste ifrågasättas då det finns mer belägg för de stoisk 

kyniska influenserna än tanken om en teologisk asketism hos Paulus och församlingen i Korinth 

eller att celibatet grundas i en tradition från hellenistisk judendom.37   

 

Ett exempel på den forskning som Deming ställer sig kritisk mot är de som argumenterar för 

att Korinthiernas fokus på celibatet skulle vara ett resultat av att de trodde sig leva i en realiserad 

eskatologi. Denna tes om en post-uppståndelse existens betyder att Korinthierna inte längre 

levde som människor utan som änglar, en tanke som kan återfinnas i Mark 12:18-27, Luk 20:34-

35 och Matt 22:23-33. I Lukas version blir det dock en tydlig distinktion mellan två världar, 

den nuvarande och den efter uppståndelsen. Från perikopen i Lukas har därför forskare gjort 

antagandet att när Paulus skriver om att tala änglarnas språk38 således blir ett bevis på att 

församlingen trodde sig vara änglar. Ett annat antagande är också förekomsten av ordet 

γαµiζω39 som står i kausativ återkommer i både evangeliet och i 1 Korinthierbrevet, och på 

grund av ordets ovanlighet drar forskare slutsatsen att det finns en möjlighet att Lukas version 

var igenkänd i Korinth och således en ett belägg för deras asketiska teologi.40 Demings kritik 

riktas dock mot dessa antaganden, han anser att de belägg som presenteras inte är tillräckliga 

för att dra slutsatsen om församlingens levnadssätt. Han menar att omnämnandet av änglars 

																																																								
35 Deming, 2004, s.3. 
36 Deming, 2004, s.5. 
37 Deming, 2004, s.6. 
38 1 Kor 13:1. 
39 BDAG 188, s.v. γαµiζω. def1. BDAG översätter det till: att orsaka att en kvinna gifter sig eller att ge 
en kvinna in i äktenskapet.	
40 Deming, 2004, s.24. 
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språk inte är ett bevis på att Korinthierna ansåg sig leva i en ny existens, liksom att det inte 

finns belägg för att det skulle vara ett kriterium för ett liv i uppståndelsen då synoptikerna inte 

nämner det som ett faktum.41 Vidare ifrågasätter Deming det faktum att om Korinthierna ansåg 

att de levde ett liv efter uppståndelsen och således var en del av en himmelsk existens, hur 

hanterade de i så fall de sjukdomar och dödsfall som beskrivs i 1 Kor 11:30? 42 

 

Vidare gör Deming en analys av 1 Kor 7 där han genomgående jämför innehållet i verserna och 

den stoiska och kyniska synen på äktenskapet. Denna jämförelse kommer återkomma i 

analysdelen och kommer därför inte presenteras ingående i forskningsöversikten. För att förstå 

Demings ingångspunkt kommer Demings syn på de filosofiska strömningarna att presenteras 

nedan.  

 

Deming menar att debatten mellan dessa filosofiska strömningar tar avstamp i den grekiska 

äktenskapsuppfattningen. Männen som ingick i äktenskap fick skyldigheter att ta hand om sin 

hustru ekonomiskt och socialt. Äktenskapet innebar i hög grad således barn och mannen skulle 

ansvara för uppfostran och undervisning av barnen samt att aktivt engagera sig i det politiska 

och ekonomiska livet i sin hemstad. Deming menar att synen på dessa skyldigheter ansågs vara 

att männen genom äktenskap lämnade friheten som fanns med ungkarlslivet.43 Ur detta 

perspektiv växte diskussioner angående äktenskapet och dess skyldigheter gentemot mannen. 

Frågan som stoikern och kynikerna behandlade var om en man som var intelligent och moraliskt 

hederlig skulle ägna sin tid till familjeangelägenheter.44  

 

Stoikernas utgångspunkt i diskussionen hade fokus på dygdiga handlingar vilka de definierar 

som: handlingar som är i enlighet med naturen. Stoikernas grundläggande dikotomi är att 

handlingar som strider mot naturen inte är dygdiga eller så representerar vissa handlingar 

naturliga nackdelar som skulle undvikas. Utöver denna dikotomi motiverade stoikerna vissa 

handlingar som mer passande då det finns handlingar som överensstämmer med naturen men 

som blir ofördelaktiga vid fel förhållanden. Stoikerna ansåg äktenskapet vara en naturlig 

handling, i vilken en man skulle ingå i om inte speciella anledningar som gjorde handlingen 

ofördelaktig stod i vägen. Enligt Deming värdesätter inte stoikerna äktenskapet i sig, utan ser 

																																																								
41 Deming, 2004, s.27. 
42 Deming, 2004, s.28.	
43 Deming, 2004, s.52. 
44 Deming, 2004, s.55.	
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det som en viktig komponent i ett större moralsystem. Stoikernas främsta ståndpunkt i 

äktenskapsdiskussionen blir således inte att främja äktenskapet, utan att bevara ett traditionellt 

stadssystem.45   

 

Kynikerna står i kontrast till stoikernas traditionella ståndpunkt och förnekar det grekiska 

stadssystemet. Istället förespråkar kynikerna en radikal kosmopolitism och menar således att 

alla människor ska ses som världsmedborgare och inte bundna till en stat. Kynikerna menade 

att äktenskap, hushåll och staten var sociala konstruktioner med sin grund i mänsklig 

världsuppfattning och hade således inget gudomligt syfte.46 I kynikernas fokus stod istället 

filosofin som den ultimata friheten. Kynikerna ansåg att endast genom ett liv tillägnat filosofin 

kunde människor uppnå lycka. Filosofin skulle således ta upp all tid vilket resulterar i att 

människan inte har plats för förpliktelser så som mat, kläder, äktenskap och barn. Deming 

menar sålunda att kynikernas äktenskapsuppfattning var att äktenskapet skulle förpliktiga 

mannen och således vara en börda som skulle involvera mannen i en värld kynikerna inte hade 

sympati för.47 

 

Deming tar anspråk på vad han anser är ett nytt perspektiv att tolka 1 Korinthierbrevet och blir 

genom sin analys av de filosofiska strömningarna, som han menar påverkar Paulus i 

äktenskapsfrågan, intressant för min analys. Den retoriska metod jag avser att använda i 

analysen vill synliggöra faktorer som påverkat författaren retoriskt vilket betyder att tolkningen 

av 1 Kor 7:1-11 ska ses i ljuset av den kontext Paulus författat brevet till. Korinth är en 

hamnstad med stor tillströmning av blandade grupper människor från olika kulturer och det 

finns en stor bredd av filosofiska strömningar. Därför anser jag att Demings tes inte är omöjlig. 

Dock bör kritik riktas mot Demings övertygelse om att den stoiska och kyniska påverkan på 

Paulus är större än den judiska traditionen och hans kristna övertygelse. Deming gör vissa 

antaganden i relation till Paulus judiska arv, men majoriteten av Demings analys utgår endast 

från de stoiska och kyniska referenserna som i många fall också kan relateras till judiska texter 

och traditioner. Demings ståndpunkt i diskussioner kring Paulus äktenskapssyn är tillskillnad 

från Talbert att Paulus förespråkar ett ”singel-liv” i vilken människan slipper de äktenskapliga 

ansvaret.  

 

																																																								
45 Deming, 2004, s.59. 
46 Deming, 2004, s.60. 
47 Deming, 2004, s.61. 
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2.1.3	Ben	Witherington		
Witherington har i sin bok Women and the genesis of Christianity gjort en genomgående 

granskning av evangelierna och Paulus ur ett perspektiv på kvinnornas roll i texterna där fokus 

främst ligger vid hushållskoder, äktenskap och skilsmässa. 

 

Witherington diskuterar strukturen i 1 Korinthierbrevet där han menar att Paulus följer ett 

mönster som återkommer i flera parallelltexter, både från andra delar av 1 Korinthierbrevet men 

också Galaterbrevet. Detta mönster blir enligt Witherington initierat av Korinthiernas 

ifrågasättande gällande äktenskapet. Paulus strukturella mönster består av tre grundskillnader i 

Korinths samhälle: 1. Sexuella strukturer (man-kvinna) 2. Sociala strukturer (mästare-slav) och 

etniska strukturer (Judar-greker). Witherington menar att det Paulus gör genom detta mönster 

är att synliggöra strukturerna i Korinth för att kunna poängtera att Korinthierna nu är ett i 

Kristus, och att de, liksom han nämner i Galaterbrevet 3:28 inte längre är uppdelade i kön eller 

efter etnisk härkomst.48  Witherington menar således att Paulus svar om äktenskap i 1 Kor 7 

bygger på hans egen förståelse för att det inte längre finns könsskillnader i Kristus.49  

 

Witherington gör en genomgående analys av verserna i 1 Kor 7 med fokus på Paulus retorik, 

och uppbyggnaden av brevet. Witherington diskuterar vilka åsikter som är Paulus egna och 

vilka som är hämtade direkt från Korinthiernas brev till Paulus, vilken han besvarar i 1 

Korinthierbrevet. En återkommande problematik för bland annat 1 Korinthierbrevet som 

diskuteras bland forskare är om 1 Kor 7:150 är ett citat eller Paulus egna ord. Witherington 

menar att det finns tre möjliga tolkningar av 1 Kor 7:1 vilka bygger främst på hur Paulus själv 

bemöter påståendet: 1. Paulus citerar ett påstående från Korinthierna med avsikt att motbevisa 

det, och har således inget godkännande av påståendet. 2. Paulus citerar Korinthierna och/eller 

en av hans egen tidigare undervisning med fullt godkännande för påståendet. 3. Paulus citerar 

Korinthierna och/eller en av hans egen tidigare undervisning med begränsat godkännande för 

påståendet, men har avsikt att modifiera ett tidigare missförstånd av det han själv undervisat.51  

 

Witherington lyfter också den retoriska öppenheten Paulus besitter för att kunna bemöta de 

olika strömningarna som finns i Korinth. Witherington menar att om Paulus är enig eller oenig 

																																																								
48 Witherington, B., 1951 & Witherington, A. 1990, Women and the genesis of 
Christianity, Cambridge University Press, Cambridge, s.124. 
49 Witherington, 1990, s.125. 
50 Bibel2000: V.7:1 ”Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna.” 
51 Witherington, 1990, s.126. 
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med påståendet i vers 1 så talar han för den ena eller den andre av de större grupperingar som 

fanns i Korinth, trots att Paulus inte är överens med någon av dessa grupper till fullo. Rent 

retoriskt försöker Paulus därför tillmötesgå så många strömningar som möjligt. I 1 Kor 7 menar 

Witherington att Paulus tilltalar både asketer och icke asketer vilket blir tydligt i argumenten 

gällande frågan om äktenskapet, där Paulus vill proklamera ett liv utanför äktenskap men 

samtidigt tilltala de som redan ingått äktenskap.52    

 

Witherington anser att Paulus argumentation blir, på grund av att han måste tillmötesgå flera 

grupper, inte ger tydliga motiv till sina påståenden. Dock lyfter Witherington en av de motiv 

som ändå förekommer i vers 2. Här förklarar Paulus varför påståendet i vers 1 inte kan 

appliceras på alla situationer och människor genom att bygga argument på den otukt (porneia) 

som finns i Korinth. På grund av porneia så måste således varje man ha sin egen hustru, och 

varje kvinna sin egen man och därför kan inte påståendet i vers 1 gälla alla.53 Att Paulus väljer 

att förutsätta att äktenskapet redan är det normativa levnadsättet i en kristen församling blir 

tydligt i verserna 3–4. Lika så ser Paulus äktenskapligt samlag som en skyldighet, men där båda 

parterna i äktenskapet också har sexuella rättigheter genom att ha makt över sin partners kropp 

(v.4). Witherington lyfter också aspekten att Paulus inte bygger det äktenskapliga samlaget på 

fortplantning utan menar istället att samlaget är en del av att ge sig själv till sin partner.54 

 

Vidare menar Witherington att genom Paulus utläggning om äktenskapliga skyldigheter och 

rättigheter, samt de restriktioner kring när och hur länge mannen och hustrun får vara separerade 

från varandra för att inte riskera att bli frestade till synd (v.5-6) inte tilltalar asketerna i Korinth. 

Därför är förekomsten av vers 7 viktig, där Paulus diplomatiskt antyder att han själv identifierar 

sig med det asketiska livet.55  

 

Witherington menar att Paulus svar på äktenskapsfrågan bygger på hans egen förståelse om att 

det inte längre finns några könsskillnader i Kristus. Detta är ett intressant perspektiv som inte 

går att återfinna hos varken Deming eller Talbert. Witherington relaterar detta till bland annat 

Galaterbrevet och utgör således ett bredare perspektiv på Paulus åsikter som förekommer i de 

andra av Paulus brev. Witherington anser också att Paulus har en förförståelse för att 

																																																								
52 Witherington, 1990, s.127.	
53 Witherington, 1990, s.127. 
54 Witherington, 1990, s.127. 
55 Witherington, 1990, s.128.	
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äktenskapet är normativt i en kristen församling och bygger således sina argument utifrån 

antagandet att majoriteten i församlingen redan ingått äktenskap.  

 

Det Witherington inte relaterar till i sin forskning är det eskatologiska perspektivet, i vilket 

resterande forskare menar att Paulus kan ha sin utgångspunkt. Att Paulus ansågs sig leva i tidens 

slut påverkar också hans syn på församlingens levnadsval och bör således tas hänsyn till i en 

kontextuell analys av brevet. Witherington ifrågasätter exempelvis att Paulus inte använder 

reproduktion som ett argument för äktenskapet vilket Witherington inte ställer i relation till en 

eskatologisk världsbild.  Jag anser således att Witherington missat en viktig dimension i 

Paulusforskningen genom att inte applicera den eskatologiska faktorn i sin analys. Det jag 

istället kommer använda i min kommande analys är forskningens fokus på brevets struktur och 

Paulus retoriska förmåga där Witherington kartlägger de olika riktningarna som Paulus tilltalar 

i Korinthierbrevet.  

 

2.1.4	Sammanfattning	och	jämförelse			
De tre presenterade forskarna representerar också tre utgångspunkter av 1 Korinthierbrevet 7:1–

11. Talbert och Witherington menar båda att Paulus förespråkar äktenskapet, men sätter 

äktenskapet i motsats till sexuell avhållsamhet. Talbert utgår dock i större utsträckning från att 

det är en eskatologisk påverkan, och arbetar utifrån en argumentationsanalys för att tolka Paulus 

egentliga syfte med äktenskapsdiskussionen. Witherington å andra sidan har som ovan nämnt 

inte fokuserat på den eskatologiska påverkan, utan kartlägger istället de olika riktningar Paulus 

har i sin argumentation och genom detta synliggör han också kvinnans roll i relation till det 

Paulus förmedlar. Deming står i motsats till både Talbert och Witherington då han också ställer 

sig kritisk till många av de, enligt honom, vanligt förekommande slutsatserna forskare gör vid 

en interpretation av Korithierbrevet. Många av dessa slutsatser är representerade i Talbert och 

Witherington, till exempel den realiserade eskatologin och att Paulus skulle förespråka 

äktenskapet.  Deming tar istället utgångspunkt i de filosofiska strömningarna som han menar 

har störst påverkan på Paulus. I analysen av 1 Kor 7:1–11 kommer dessa forskare ställas i 

relation till texten. Jag vill mena att flera av de ovan nämnda utgångspunkterna inte behöver 

utesluta varandra, men att alla kan bidra till antingen en helhetsbild av Paulus och Korinthiernas 

äktenskapsuppfattning eller ge en förståelse för Paulus många dimensioner. 

 

Talbert uttrycker att det finns en relevans i att undersöka det asketiska motivet hos Korinthierna 

i synoptikerna då det finns spår som kan ha resulterat i en realiserad eskatologisk 
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världsuppfattning hos de första kristna. Deming ställer sig kritisk mot detta medan Talbert 

menar att det kan finnas stora möjligheter att församlingen i Korinth tror sig redan leva i 

uppståndelsen. Den realiserade eskatologin som ett motiv för asketism utgör dock en bred 

diskussion inom fältet och kan således vara intressant att undersöka för förståelsen av det 

problem församlingen uttrycker i 1 Kor 7:1.  För att således också bemöta den asketiska 

livshållningen som en faktor till att inte ingå äktenskap kommer således en kortare analys av 

Luk 20:34-38 att göras. Detta då de ovan nämnda forskarna anser sig ta olika utgångspunkter i 

frågan om vad Paulus vill säga till församlingen. 

 

2.2	Lukasevangeliet	
För att kunna göra en analys av Luk 20:34-38 utifrån utgångspunkten att den eskatologiska 

teologi som framkommer i perikopen grundar sig i samma tradition och/eller har kopplingar till 

Korinthierbrevet har jag nedan valt att presentera två forskare som har olika utgångspunkter. 

Turid Karlsen Seim gör både en analys av perikopen men fokuserar främst på den 

sociokulturella kontext som omgav författaren till Lukasevangeliet. Danker å andra sidan 

kommer representera en mer nära analys av perikopen och en presentation av syftet till varför 

Sadducéerna möter Jesus med en fråga om uppståndelsen. Eftersom denna textanalys inte 

problematiseras eller lyfter textkritiska problem utan endast ska ge perspektiv på 1 

Korinthierbrevet 7:1–11 blir således både forskningsöversikten och analysen mindre ingående. 

Syftet med valet av forskarna som presenteras nedan är att ge perspektiv på den tidigt kristna 

kontexten och möjligt inflytande från Judiska texter angående uppståndelsen för att således 

kunna synliggöra en eskatologisk tradition i vilken möjligen båda perikoperna bygger sina 

asketiska motiv.  

 

2.2.1	Turid	Karlsen	Seim	
Karlsen Seim har i sin bok The Double Message analyserat Lukas och apostlagärningarna 

utifrån vilka könsstrukturer som framkommer. Relevant för min analys är Karlsen Seims kapitel 

om äktenskap där en framställning av den kulturella uppfattningen av äktenskapet för både 

Romare och Judar förekommer. Karlsen Seim gör också en textkritisk granskning av Luk 

20:34-38 i relation till den kontext författaren levde och verkade i.  

 

Karlsen Seim lyfter de asketiska element som förkommer i den socialkulturella kontext i vilken 

evangeliet är skrivet och kan således ha påverkat evangelietexten. Hon menar att en asketisk 

livssyn inte enbart kunde vara att leva utanför äktenskap utan att människor istället levde i 
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grupper som blivit kategoriserad som lärjungaskap. Ett äktenskap kunde bibehållas utanför 

gruppen, men det normativa familjeförhållanden var inget som främjades, men Karlsen Seim 

menar att detta tyder på att den sexuella avhållsamheten inte var praxis för dessa grupper av 

icke-sexuella relationer då medlemmar kunde ha en icke-troende man eller hustru vid sidan av. 

Dessa nya familjekonstellationer, menar Karlsen Seim ligger till grund för de senare kristna 

asketiska grupperna.56 Användningen av dessa familjekonstellationer blir inte asketiska i sig 

själva, men bör sättas i perspektiv till andra uttryck som har mer asketiskt innehåll då de 

används för att underbygga argument för att inte ingå äktenskap för till exempel män av högre 

status som enligt Karlsen Seim ansågs inte skulle lägga sin tid och skyldigheter på ett äktenskap. 

Att söka efter asketiska element i Lukasevangeliet kräver dock en större efterforskning då 

resultatet av asketiska påverkningar kan riskerar att bli en ursäktande effekt till varför de 

grupper som följde Jesus skulle avstå äktenskap. De asketiska elementen ska därför ses i 

relation till andra argument som förvarar ett liv i kyskhet.57 Karlsen Seim menar alltså att de 

uppfattningar av asketism som går att utläsa ur Lukasevangeliet inte är asketiska i sig utan 

används som argument för ett liv utan sexuella relationer.  

 

Frågan om kyskhet och celibatet skiljer sig mellan män och kvinnor då män sedan antiken haft 

större valmöjlighet gällande att ingå äktenskap. Karlsen Seim menar att kvinnor inte var helt 

utan möjlighet att påverka vem och när de ska ingå i äktenskap, men att kvinnor ingick 

äktenskap i väldigt ung ålder genom att deras föräldrar gjorde valet åt dem och att 

valmöjligheterna för kvinnan blev större om de som änkor valde att gifta om sig. Dock fanns 

det fortfarande hårdare restriktioner gällande sexuella handlingar utanför äktenskapet för 

kvinnor där kyskhet var det enda alternativet.58 Karlsen Seim menar därför att kristendomens 

betoning på ett asketisk liv blev ett alternativ istället för ett nytt äktenskap för änkor.  

 

Karlsen Seim gör i skenet av synen på äktenskap inom tidig kristendom bland annat en 

interpretation av Luk 20:34-38. För att förstå Sadducéernas fråga till Jesus i perikopen gör 

Karlsen Seim en historisk förankring i Filons texter där den asketiska framtoningen blir tydlig 

även i Judisk äktenskapsuppfattning. Hon poängterar dock att de exempel som synliggörs är 

																																																								
56 Karlsen Seim, 1994, The double message: patterns of gender in Luke-Acts, T.& T. Clark, 
Edinburgh, S.186. 
57 Karlsen Seim, 1994 s.187. 
58 Karlsen Seim, 1994, s.188. 
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endast en översikt av utvalda verk från Judisk litteratur och ska således inte tolkas som en 

generell tolkning av allt material som finns från judiska verk.59  

 

Filon beskriver avståndstagandet från mat, dryck och fortplantning inom äktenskapet genom ett 

exempel från 1 Mos 8:17-18 i vilken kvinnor och män går på Noas ark skilda från varandra, 

avstod från fortplantning tills den dagen de steg av arken och Gud bad dem fortplanta sig och 

fylla den nya världen. Filon menar att denna perikop beskriver den tid då det är rätt för kvinnor 

och män att vara separerade, och när det maskulina och feminina uppnår dygd.60 Filon anser att 

återhållsamhet definieras utifrån att mannen inte ska förena sig med den feminina dimensionen, 

det sensuella. Noah och sönernas återhållsamhet på arken tyder på att männen inte föll för dessa 

dimensioner.61  

 

Asketiska drag och tolkningar där kvinnan anses vara ett hot mot mannen återkommer också i 

skapelseberättelsen. Karlsen Seim lyfter att andra judiska texter vid sidan om Filon har 

tolkningar där ätandet, drickandet och fortplantningen tillhör djuren då Adam och Eva inte hade 

det behovet i paradiset. Tolkningen kan kategoriseras med liv och död, där Adam var en kropp 

av evigt liv och kunde innan syndafallet endast levde av mat från änglar. Efter fallet är både 

Eva och Adam dödliga och får således behov av mat, dryck och fortplantning för överlevnad. 

Karlsen Seim anser att tolkningen har två möjliga utgångspunkter: 1. Att låta sig själv bli 

kontrollerad av kroppens begär. 2. Söka en väg att övervinna begären för att bli med Gudalik.62   

 

Människans idé om att vara skapad som Guds avbild är beskrivet i dogmatiska termer som en 

önskan att vara änglalik. Att vara änglalik blir således att vara det motsatta till det som är primal 

och djuriskt och kräver att människan besitter de egenskaper som är karaktäristiskt för änglar. 

Genom att leva som änglar blir människan således mer Gudalik och får en möjlighet att återfå 

det eviga livet. Karlsen Seim poängterar dock det androcentriska i tolkningen, nämligen att 

dessa attribut endast relateras till Adams liv innan syndafallet. Eva förblir den svaga länken 

som inte kan motstå kroppens begär och orsakar således syndafallet.63 

 

																																																								
59 Karlsen Seim, 1994, s.212. 
60 Karlsen Seim, 1994, s.210. 
61 Karlsen Seim, 1994, s.211.	
62 Karlsen Seim, 1994, s.211. 
63 Karlsen Seim, 1994, s.211. 
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Dessa idéer ska dock inte förstås som allmän uppfattning inom judendomen under Jesu tid. Mer 

vanligt är dock den apokalyptiska och rabbinska litteraturens framställning av uppståndelse 

förknippad med alla välsignelser som fanns i livet så som god mat, dryck och en ofarlig 

förlossning där kvinnor kan föda barn varje dag utan att känna smärta. I dessa litteraturer 

återkommer också bilden av att människor ska efterlikna änglar i relation till att hålla lagen. 

Detta menar Karlsen Seim ligger nära idéerna om att eftersträva ängelns karaktärsdrag för att 

bli mer Gudalik, men att det i detta fallet betyder att bli änglalik för att bemöta lagen och på så 

sätt överkomma döden och få evigt liv.64 

 

Vidare i analysen kommer återkoppling att ske till Karlsen Seim och forskningen kring den 

sociokulturella kontexten i Lukasevangeliet vilken hon beskriver med stor övertygelse. Hon för 

en diskussion i vilken hon menar att den Judiska litteraturen inte möjligtvis behöver kopplas 

till Lukasevangeliet, men att det går att hitta argument att bygga asketiska motiv i många fler 

religiösa texter. Karlsen Seim lyfter flera asketiska motiv så som den positiva förändringen 

kristendomens asketiska praxis hade för änkor, som i och med att välja ett liv i återhållsamhet 

inte behövde ingå äktenskap igen. Detta perspektiv ger dynamik till den äktenskapsdebatt som 

beskrivs av Deming, då den stoisk/kyniska äktenskapsdebatten grundar sig i ansvaret som män 

behövde ta i ett äktenskap men reflekterar aldrig kvinnans ståndpunkt. Jag anser också att 

Karlsen Seim lyfter många viktiga perspektiv och trots att de flesta kommer från Judisk 

litteratur menar hon också att dessa asketiska motiv är generella för den tidens Judendom. Dock 

saknas ett större perspektiv på tidig kristendom och vilket inflytande Filon och de texter hon 

presenterat hade på de första kristna församlingarna. Karlsen Seim förankrar inte heller de 

presenterade asketiska motiven i sin interpretation av Luk 20:24-38, och för således ingen 

diskussion kring varför Lukas eskatologiska teologi liknar de tidigare presenterade motiven.  

Dock finns det mycket fruktbar information att hämta ur hennes sociokulturella analys samt 

hennes kritik mot den androcentriska tolkningen som gjorts av de texter som behandlar asketism 

och eftersträvan att leva som änglar.  

 

 

 

																																																								
64 Karlsen Seim, 1994, s.212.	
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2.2.2	Frederick	W.	Danker	
Danker gör en interpretation på Luk 20:34-38 i sin kommentarbok Jesus and the new age, a 

commentary on St.Luke´s Gospel. Danker gör en kortare redogörelse för perikopens bakgrund 

och lyfter Sadducéernas tradition och förklarar således deras fråga till Jesus, och varför den är 

centrerad kring uppståndelsen.  

 

Danker klargör att namnet Sadducéer härstammar från Zadok som var en präst under David i 1 

Kungaboken. Zadok återkommer i Hezekiel där det står skrivet att endast söner av Zadok är 

värdiga för att bli präster. Under första århundradet f.v.t. dök denna grupp upp med främsta 

intresse att bevara prästerskapet.  

 

Skillnaden mellan Fariséerna och Sadducéerna är hur lagen ska tolkas. Sadducéerna tog endast 

hänsyn till den skrivna lagen och inte den muntliga traditionen som Fariséerna hade större fokus 

på. Genom att utgå främst från Moseböckerna kunde tolkningarna av traditionerna hänvisas 

direkt till den primära källan. Sadducéerna är därför mer konservativa än de progressiva 

Fariséerna och tog således avstånd och kritiserade de nya doktrinerna Fariséerna, bland annat 

uppståndelsen, änglar och andar.65  

 

Diskussionen med Jesus i Luk 20:34-38 grundar sig främst i Sadducéernas kritik mot 

uppståndelsen, detta då uppståndelsen inte har någon förankring Torah, men Danker menar att 

Sadducéernas tro på Gud inte är beroende av eskatologiska idéer och att även detta faktum 

spelar roll i Sadducéernas syn på uppståndelse.66 

 

Vidare i Dankers interpretation gör han analysen på perikopen i ljuset av Sadducéernas 

tradition. Danker lyfter den parallell som finns till 5 Mos 25:5–10 och den fråga Sadducéerna 

ställer till Jesus i Luk 20:34-38. I 5 Mos beskrivs svågerplikten, i vilken en bror ska ta hand om 

den döde broderns fru och (om hon är barnlös) göra henne gravid. Hon ska föda ett barn, och 

det barnet blir den döde broderns barn för att på så vis föra den döde mannens namn vidare. 

Danker anser att denna svågerplikt utgör grunden för frågan, vilken Sadducéerna ställer Jesus 

för att ifrågasätta honom som lärd. Vidare i analysen kommer en mer ingående analys av frågan 

och dess innebörd att ske med hjälp av Dankers interpretation. 

																																																								
65 Danker, F.W. 1988, Jesus and the new age: a commentary on St. Luke´s Godspel, Completely rev. 
and expand edn. Fortress Press, Piladelphia, s.322. 
66 Danker, 1988, s.322.	
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3.	Analys	
 

Nedan kommer först en analys av Korinthierbrevet 7:1–11 att göras där forskningen som 

framkommit i forskningsöversikten ska appliceras på perikopen. Här ställs också forskarna mot 

varandra för att ge perspektiv till Paulus retoriska förmåga och de argument han framför. 

Därefter kommer en analys av Luk 20:34-38 att äga rum för att ge ytterligare dimensioner till 

den eskatologiska traditionen som diskuterats i forskningsöversikten.  

 

3.1	1	Korinthierbrevet	7:1–11	
Jag har använt mig av och översatt den grekiska texten som är hämtad ur NA28. I 1 Kor 7:1-11 

förekommer inga textkritiska problem som är relevanta för denna analys och därför kommer en 

mer ingående textkritik att utebli.67 Däremot blir en textanalys av perikopen intressant i relation 

till hur Paulus svarar församlingen och varför. För att få denna förståelse kommer kommande 

analys att fokusera på vilka kontextuella influenser som påverkat Paulus svar till Korinth. Under 

textanalysen kommer de kontextuella influenserna presenteras och ställas i relation till verserna 

i perikopen. 

 

Min översättning: 
1 Vad angår det ni skrivit, bättre68 är att en man inte rör någon kvinna 2 Men på grund av all 

otukt69 skall varje man ha sin hustru och varje kvinna sin man.3 Mannen skall ge hustrun det 

han är förpliktigad och hustrun detsamma till sin man. 4 Hustrun har inte makt över sin kropp, 

det har mannen. Likaså har inte mannen makt över sin kropp, det har hustrun. 5 Ta er inte tid 

ifrån varandra, om ni inte enats tillsammans om ledig tid för bön och sedan är tillsammans igen. 

Så att Satan inte kan fresta er brist på återhållsamhet 6 Detta säger jag som ett medgivande, inte 

befallning.7 Jag vill att alla människor ska leva70 som jag. Men var och en har fått sin nådegåva 

från Gud, av ett eller annat slag. 8 Till de ogifta och till änkorna säger jag att det är bättre för 

																																																								
67 Aland, K. m.fl. The Greek New Testament , fjärde upplagan, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 
2012.  
68 BDAG, 504 s.v. καλὸν def.2cβ: BDAG översätter det till: det är moraliskt bra. Bibel2000 har 
översatt καλὸν till: det är bäst. Jag menar att det blir ett syftningsfel i relation till att versen möjligen är 
ett citat. Se analys nedan.  
69 BDAG, 845 s.v.  πορνείας, def.1: BDAG menar att det betyder olagligt samlag, prostitution, och 
otukt. Bibel2000 har också gjort tillägget: ”med tanke på all den otukt” men där ordet: tanke inte 
existerar i grundtexten.  
70 BDAG, 448 s.v. εἰµί, def.1: BDAG menar att ordet står i 1 sing, pres, akt, ind. Bibel2000 har valt att 
översätta det i förfluten tid (levde), medan jag menar att det är nutid på grund av att ordet står i 
presens. 
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dem att förbli vad de är, liksom jag. 9 Men skulle de inte ha självkontroll ska de gifta sig, bättre 

är det att gifta sig än brinna av begär71. 10 De gifta ger jag detta påbud som inte är mitt utan 

Herrens: En hustru får inte lämna sin man. 11 Men skulle hon lämna, ska hon fortsätta vara ogift 

eller återförenas med mannen- och mannen får inte skilja sig [från] sin hustru. 

 

3.1.1	Kontextuella	influenser	
Under forskningsöversikten framkommer flera forskare som fokuserar på Paulus retoriska 

förmåga att försöka tillmötesgå församlingen och samtidigt behålla sin egen position i 

äktenskapsuppfattningen. Will Deming anser att Paulus i sitt brev till Korinthierna inkluderat 

stoiska och kyniska principer för att tillmötesgå församlingen, medan Talbert och Witherington 

istället diskuterar den asketiska livssynen som förekommer i Korinth och menar således att det 

är denna Paulus brottas med i sin argumentation. Witherington uttrycker att Paulus dilemma är 

tvåfaldig då Korinth består av asketer och de som har en mer liberal inställning till äktenskapet 

och att detta faktum gör att Paulus försöker tillmötesgå båda parterna i sin retorik.72 Dessa olika 

ingångspunkter för att förstå Paulus retorik behöver inte utesluta varandra men för att förstå 

den äktenskapsuppfattning som förekommer i 1 Kor 7:1–11 kommer analysens utgångspunkt 

vara att synliggöra de faktorer som påverkat Paulus retorik. Detta utifrån Deming, Talbert och 

Witherington forskning på Korithierbrevet med hjälp av andra kommentarböcker och litteratur.   

 

Stoisk	och	Kynisk	äktenskapsdebatt		

Som redan nämnt under forskningsöversikten så förespråkade stoikerna äktenskapet då de 

menade att det var en viktig komponent till stadsstaternas räddning. Stoikernas lära fokuserade 

främst på dygden som den enda lyckan, och ansåg att endast den absolut dygdige är vis nog att 

utföra dygdiga handlingar.73 Stoikernas menade att människans mål är att styras av det förnuft 

naturen gett oss, själen ska styra över kroppen och förnuftet i själen. Dygden, naturen och 

förnuftet är en enhet och endast den dygdiga handlingen är absolut plikt, dock kunde handlingar 

som var icke dygdiga förstås som lämpliga: fortplantning, äktenskap eller arbete.74 Kynikerna 

däremot ville att människor skulle, genom att undvika äktenskap, spendera sin tid på filosofi 

																																																								
71 Ordet: πυρῦσθαι översätts på engelska till Passion, men Grekisk-svensk ordbok gör översättningen 
”överhettad av begär”. 	
72 Witherington, 1990, s.127. 
73 Nordin, Svante. Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till 
postmodernismen. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013, s.145. 
74 Nordin, 2013, s.146. 
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och sitt eget välbefinnande.75  Kynikernas lära bestod av tanken om att lycka endast existerar i 

behovslösheten, att förakta all slags njutning är i sig den högsta njutningen.76 	

 

Deming menar även att stoikerna och kynikernas filosofi också flyter in i varandra, vilket skapar 

hybrider som förenar delar av de båda lägrens argument. Som exempel presenterar därför 

Deming en gren i äktenskapsdiskussionen som han menar är den hybrid av stoicismen och 

kynismen som har lämnat tydliga spår i Paulus argument gällande äktenskapet i 

Korinthierbrevet. Denna position i debatten har sin grund i stoicismens föreställning om att 

äktenskapet i normalfall är en skyldighet men att om denna skyldighet på något sätt kommer i 

vägen för tron på en högre angelägenhet så kan personen i fråga försaka äktenskapet för denna 

angelägenhet. Denna hybrid är därför en korsning mellan de två antagonistiska strömningarna 

där Paulus ersätter kynismens fokus på den filosofiska fördjupningen med fokus på Kristus och 

anser att Kristus således blir den högre angelägenhet som stoikerna talar om, där skyldigheten 

till äktenskap inte blir fruktbar längre.77  Korinthierbrevet innehåller enligt Deming många 

fraser, termer och idéer som är typiskt för ett stoiska och kyniskt tänkande. Han menar att Paulus 

använder de filosofiska principerna men inte i sin filosofiska form utan förenar dessa principer 

i hans egna teologiska agenda, samtidigt som han smälter samman dem med ett tidigt kristet 

perspektiv och en apokalyptisk världsbild.78  

 

3.1.2	Textanalys	för	1	Kor	7:1–11	
Den första versen av perikopen har varit omdiskuterad bland många forskare då det finns 

tveksamheter kring om 7:1b: καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι är Paulus egna ord eller 

endast ett citat direkt taget ur brevet han mottagit från Korinth. Versen lyder i sin helhet:  

 
1Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι: 
1 Vad angår det ni skrivit, bättre är att en man inte rör någon kvinna.   

 

Problematiken som diskuteras tar enligt Deming avstamp i ordet καλὸν och användningen av 

det. Många forskare anser att versen, på grund av ordvalet καλὸν är Paulus egna ord då det även 

förkommer i 7:8 samt 7:26, och blir således ett ”paulinskt uttryck”. Men en sådan tolkning är 

																																																								
75 Deming, 2004, s.3. 
76 Nordin, 2013, s.142.	
77 Nordin, 2013, s.142. 
78 Deming, 2004, s.109. 
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enligt Deming ett misstag då ordföljden som förekommer i 7:1b ska ses som helhet, och att 

καλὸν ἀνθρώπῳ inte förekommer lika frekvent i Korinthierbrevet.79 Exegeten Richard B. Hayes 

poängterar att det inte existerar citattecken i grekiska manuskript vilket resulterar i att det blir 

problematiskt för textkritiker att upptäcka retoriska mönster i Paulus brev. Dock finns flera 

antydningar på att Paulus använder sig av en retorik där han citerar breven han mottagit från 

församlingarna.80 Om vi antyder, liksom Deming och Hays att 7:1 innehåller ett citat skulle 

versen läsas: 

 
1Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, ”καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι” 
1 Vad angår det ni skrivit, ”Bättre är att en man inte rör någon kvinna”. 

 

Enlig Hays är detta ett retoriskt grepp där Paulus lindar in sitt svar för att inte församlingen i 

Korinth ska uppfatta hans svar som ett angrepp. Paulus accepterar deras ställningstagande och 

bygger sedan vidare med sitt svar vilket resulterar i ett argument för att påståendet ”Bättre är 

att en man inte rör någon kvinna” inte kommer från Paulus själv.81 Samma argument återfinns 

även hos teologen Gary Herion som menar att 7:1b är ett resultat av ett asketiskt perspektiv som 

avisar sexuella handlingar och äktenskap, men att påståendet också är influerat av en 

utomstående faktor då det finns en dualistisk syn på människan.82 Witherington anser att det 

finns tre tolkningsmöjligheter vilket nämns i forskningsöversikten. I relation till den analys 

Hays, Herion och Deming gör så kan tolkningen göras att Paulus 1. citerar Korinthierna 

och/eller en av hans egen tidigare undervisning med begränsat godkännande för påståendet i 

7:1b, men har avsikt att modifiera ett tidigare missförstånd av det han själv undervisat eller  

2. att Paulus citerar ett påstående från Korinthierna med avsikt att motbevisa det, och har således 

inget godkännande av påståendet i 7:1b.83  Dessa två tolkningsmöjligheter skulle betyda att det 

asketiska perspektivet som Herion talar om är församlingens syn på sexuella handlingar och 

således kanske också äktenskapet, då asketism utgörs av återhållsamhet och står i motsats till 

äktenskapet. Om Paulus då faller inom ramarna för de två tolkningsalternativen finns därför ett 

belägg för att Paulus vill modifiera ett missförstånd som fått församlingen att formulera 

																																																								
79 Deming, 2004, s.112. 
80 Hays, “Paul on the relation between men and women” sid. 137-147 i [A feminist companion to 

Paul], Red. Levine, Amy-Jill & Blickenstaff, Marianne. London: T&T Clark, 2004, s.138. 
81 Hays, 2004, s.138. 
82 Herion, Gary A., Beck, Astrid B. & Freedman, David Noel (red.). The Anchor Bible dictionary. Vol. 
4, K-N. New York: Doubleday, 1992, s.571. 
83 Witherington, 1990, s.30.	
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påståendet i 7:1b, eller att Paulus i följande argumentation vill motbevisa påståendet genom att 

förespråka äktenskapet.  

 

Enligt Deming har dock påståendet i 7:1b en parallell i kynisk tradition i vilken sexuella 

relationer endast tar upp värdefull tid som istället ska läggas på filosofiska studier, han ställer 

således påståendet i relation till hur Paulus argumenterar i resten av perikopen. I 1 Kor 7:5 

återkommer nämligen resonemanget om hur den värdefulla tiden ska spenderas vilket leder till 

en direkt parallell till den Kyniska filosofen Diogenes.84 

  
5µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ µήτι ἂν ἐκ συµφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσε

υχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε,ἵνα µὴ πειράζῃ ὑµᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑµῶν. 
5 Ta er inte tid ifrån varandra, om ni inte enats tillsammans om ledig tid för bön och sedan är 

tillsammans igen. Så att Satan inte kan fresta er brist på återhållsamhet 

 

 I 7:5 blir det tydligt (som jag nämner under Stoisk Kynisk äktenskapsdebatt) att Paulus vänder 

den kyniska traditionens prioritering för filosofi till att församlingen i Korinth istället ska lägga 

sin tid på Kristus.85 Om vi då antar att detta är retoriskt grepp av Paulus liksom Hayes beskriver 

så har Paulus: (1) Accepterat deras ställningstagande, med begränsat godkännande, i frågan om 

att en man inte ska röra en kvinna. (2) I ljuset av förförståelsen av församlingens kyniska 

influenser använder Paulus detta till sin fördel genom att beskriva hur den värdefulla tiden ska 

spenderas.  

 

Dock menar Talbert att den position församlingen uttrycker strider mot Paulus egen syn på 

äktenskapet, samt strider mot den judiska tradition han har sin grund i. Därför skulle Paulus 

enligt Talbert inte acceptera ställningstagandet mot att män inte ska röra en kvinna, utan tvärt 

om att motverka ett sådant tankesätt genom att i 7:2 och 7:3 förklara den sexuella lusten som 

något bra, om den förekommer inom äktenskapet.86 Återhållsamheten som står i fokus i 7:5 är 

enligt Talbert direkt hämtat från den judiska traditionen där det som nämnt under 

																																																								
84 Deming refererar till Cynic Ep. Of Diogenes 44 där det står skrivet: “But incessant liaisons with 
women- leave these alone altogether, as they require a lot of spare time. For there is no spare time... 
While intercourse with women brings enjoyment for many unphilosophical men, for whom, in turn 
practice is expensive, you will learn to work the trick from those who learned from Pan”. Deming, 
2004, s.112. 
85 Deming, 2004, s.112. 
86 Talbert, 1987, s.38.	
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forskningsöversikten var vanligt att rabbiner skulle avstå samlag i trettio dagar för att ägna sig 

åt att lära sig lagen. Witherington tar också ställning mot att Paulus på grund av 7:5 skulle 

förespråka ett asketiskt liv utan menar istället att Paulus endast tar hänsyn till att paret ska ha 

ett gott äktenskap där avhållsamheten kan bli ett hot. Witherington menar också att det är viktigt 

att notera avsaknaden av argument som bygger på reproduktion utan istället enbart bygger 

argument på ett självuppgivande till sin partner, vilket han menar blir tydligt i 7:3-4 som 

analyseras nedan.87 Deming motsäger dock Witheringtons notering genom att belysa att 

reproduktionen inte var väsentligt för Paulus på grund av den närvarande eskatologiska 

världsbilden.88 Deming lyfter där igenom att 1 Kor 7:5 är det första tydligt tecknet på 

återhållsamheten som ett argument för församlingens tro på att de lever i en sluttid. Enligt 

apokalyptiska litteratur som Deming drar paralleller till89 blir bönen viktig i väntan på den sista 

tiden även fast det skulle begränsa möjligheten för samlag då bön och samlag inte korrelerar.90  

 

Demings eskatologiska argument för den uteblivna reproduktionen korrelerar med den 

filosofiska påverkan om att fokus bör läggas på Kristus. Deming blandar både kyniska och 

judiska faktorer i din argumentation för 1 Kor 7:5. Dessa faktorer behöver, som ovan nämnt, 

inte utesluta varandra. Dock vill jag mena att referensen till den apokalyptiska judiska 

litteraturen kan figurera som ett starkt ensamstående argument för att Paulus byggde sin bild av 

återhållsamhet endast på eskatologiska skäl och att den kyniska referensen Deming också gör, 

således blir överflödig. Paulus skulle således inte tillmötesgå församlingens eventuella kyniska 

influenser, utan refererar liksom Talbert menar, till sin judiska tradition.  

 
2διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέ

τω.3τῇγυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁµοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4ἡ γυνὴ το

ῦ ἰδίου σώµατος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ: ὁµοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίουσώµατος οὐ

κ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή. 
2 Men på grund av all otukt skall varje man ha sin hustru och varje kvinna sin man.3 Mannen 

skall ge hustrun det han är förpliktigad och hustrun detsamma till sin man. 4 Hustrun har inte 

makt över sin kropp, det har mannen. Likaså har inte mannen makt över sin kropp, det har 

hustrun. 

																																																								
87 Witherington, 1990, s.127. 
88 Deming, 2004, s.216. 
89 Deming menar att Naftalis testamente 8:7–10 och 1 Kor 7:5 är hämtade ur samma tradition.  
90 Deming, 2004, s.125.	
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Talbert anser att Paulus främsta intresse är att främja äktenskapet och således inte tillmötesgår 

den asketiska livssynen, medan Deming menar att Paulus i verserna 2-4 gör en modifikation av 

föregående vers för att också möta de i Korinth som redan har ingått i äktenskap.91 Enligt Hays 

är en vanlig interpretation av versen att Paulus menar att männen och kvinnorna ska ingå 

äktenskap på grund av otukt.92 Conzelmann, som var en tysk teolog och nytestamentlig exeget, 

menar dock i sin kommentarbok att användningen av ordföljden διὰ δὲ τὰς πορνείας  i vers 2 

tyder på att Paulus riktar sig till redan existerande äktenskap och syftar således på beteenden 

inom relationen.93 Hays tar samma utgångspunkt och menar att Paulus främsta argument i 

perikopen gällande äktenskap är att alla ska undvika äktenskap så långt det är möjligt. Ett 

argument för en sådan utgångspunkt för vers 2 kan hittas i verbet ἔχειν (att ha) som enligt Hays 

är ett vanligt förekommande ord i relation till sexuella handlingar. Användningen av ἔχειν 

förkommer i 1 Kor 5:1 där församlingen i sin kontakt med Paulus beskrivit missförhållanden i 

den mening att en man lever ihop med sin fars fru. I 1 Kor 5:1 blir det en fråga om otukt då 

mannen ska ἔχειν (ha) sin faders fru medan Paulus menar i 7:2 att endast mannen som är gift 

med kvinnan ska ἔχειν (ha) sin hustru för att undgå otukt. Paulus använder sig av den tidigare 

perikopen för att förstärka sitt argument att endast de som redan är inom äktenskapet ska ἔχειν 

(ha) varandra. 94  Witherington å andra sidan menar att Paulus genom att ordet porneia står i 

plural så ska versen läsas: ”Becuse of cases of sexual sin, each (man) should have his own wife, 

and each (woman) should have her own husband”95. Enligt Witherington så antyder “each 

should have” således på att Paulus tyckte att äktenskapet skulle vara norm för män och kvinnor 

i den kristna församlingen i Korinth och att Paulus därför inte endast riktar sig mot de som 

redan ingått äktenskap utan, liksom Talbert också menar, förespråkar äktenskapet.  

 

Gemensamt för Witherington, Talbert och Deming är dock att synliggöra den tidigt kristna 

komponent som förekommer i 7:2: äktenskapet är nödvändigt för att undvika otukt.96 Denna 

komponent är även återkommande i slutet på 7:5 där Paulus påpekar att mannen och kvinnan 

inte ska vara ifrån varandra för länge för att Satan kan fresta i återhållsamhet. I 7:3–4 är 

																																																								
91 Deming, 2004, s.114. 
92 Hays, 2004, s.139. 
93 Conzelmann, Hans, 1 Corinthians: a commentary on the First Epistle to the Corinthians. 
Philadelphia: Fortress Press, 1975, s.116.   
94 Hays, 2004, s.139.  
95 Witherington, 1990, s.127. 
96 Deming, 2004, s.116.	
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influenserna från stoiska traditioner istället tydliga enligt Deming, då ὁµοίως δὲ καὶ är en 

återkommande fras i samband med frågor om jämställdhet mellan könen hos flera av de stoiska 

filosofer och filosofiska verk så som Arius’ epitome of Stoic ethics, Aristotelian etics samt 

Musonius.97 Enligt Deming har 7:3 även en tydlig koppling med äktenskap och 

skilsmässodokument från Paulus tid.98   

 

Att Paulus använder sig av en tidigare perikop för att understryka ett nytt argument är möjligt. 

Hays och Witheringtons språkliga argument behöver inte heller utesluta varandra. Dock blir 

Witheringtons slutsats angående användningen av ordet porneia fruktbart om vi sätter det i 

perspektiv till att Paulus skulle förespråka äktenskapet eller eventuellt modifiera 

missförstånd/motbevisa påståendet i 7:1b. Paulus syftar i så fall, genom att ordet porneia står i 

plural, till att förekomsten av otukt är så pass brett och därför bör män och kvinnor ingå 

äktenskap. Alltså modifierar han missförståndet ”bättre är en att en man inte rör någon kvinna” 

genom att syfta till Korinthiernas egen oro gällande otukten. Den tidiga kristna komponenten 

som beskrivs ovan bekräftar således min reflektion.  

 

Deming menar dock att det tydligaste spåret av stoisk-kynisk äktenskapsdebatt de äktenskapliga 

skyldigheterna som framkommer i 1 Kor 7:2–4. Som tidigare beskrivits i forskningsöversikten 

var detta ett grundelement i äktenskapsdebatten då det i den traditionella grekiska stadsstaten 

var männen som ingick i äktenskap som fick ansvara för uppfostring och utbildning av barnen, 

samt politiskt och ekonomiskt engagemang i hemstaden. 7:4 har således, enligt Deming, en 

koppling till stoisk litteratur där synen på kroppen som den andre partens egendom inom 

äktenskapet förekommer.99  I Talberts retoriska analys av 1 Kor 7:2–5 framkommer dock ett 

annat ställningstagande. Här menar Talbert att Paulus genomgående förespråkar äktenskapet 

och menar att den sexuella lusten som förekommer i församlingen är gott, om den tar uttryck 

inom äktenskap för annars riskerar de otukt genom satans frestelse.100 Talbert bygger detta 

argument på den retoriska uppställning som återfinns i forskningsöversikten. Denna 

																																																								
97 Ett exempel på användningen av ὁµοίως δὲ καὶ återfinns i Musonius diskussion om att pojkar och 
flickor ska ha samma utbildning. Deming, 2004, s.116. 
98 Deming, 2004, s.117. 
99 Deming refererar till Stoisk litteratur från andra århundradet f.v.t. där det står skrivet att mannen och 
kvinnan inom äktenskap är något fullständigt som inte bara delar ägodelar och barn, utan dessutom 
sina kroppar. Deming, 2004, s.119–120. 
100 Talbert, 1987, s.38. 
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uppställning bygger på en kiastisk retorik101 i vilken Talbert menar att Paulus vill tillmötesgå 

församlingen, men genom sin retoriska förmåga vill han också tillrättavisa församlingens 

uppfattning, och således bygga en ny uppfattning på en grund som överensstämmer mer med 

den judiska traditionen och Jesus lära.102   

 
6τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώµην, οὐ κατ' ἐπιταγήν. 7θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς

 καὶ ἐµαυτόν:ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισµα ἐκ θεοῦ, ὁ µὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως. 
6 Detta säger jag som ett medgivande, inte befallning.7 Jag vill att alla människor ska leva som 

jag. Men var och en har fått sin nådegåva från Gud, av ett eller annat slag. 

 

Enligt Talbert kan 1 Kor 7:1–24 delas upp i två kategorier som enskilt passar in i en kiastisk 

argumentation. Den första delen avslutas enligt Talbert med 7:6 för att sedan påbörja en ny 

argumentation från 7:7–24. Enligt Talbert blir således 7:6 den avslutande poängen i det första 

resonemanget, vilket han menar är att Paulus förespråkar äktenskapet men förkastar den 

sexuella abstinensen. Witherington anser att syftet med 7:6 är att asketerna i församlingen inte 

ska kunna använda Paulus egna ord för att förespråka avhållsamhet.103  Demings slutsats för 

den första delen är istället att Paulus argumentation i 1 Kor 7:1–6 ska förstås som en 

kombination av stoisk filosofi och den tidigt kristna oron över otukten i relation till den 

eskatologiska världsbilden.  Demings slutsats för 7:1–6 blir återigen ett samband mellan 

filosofisk strömning och den eskatologiska världsbilden. Denna gång utesluter de dock inte 

varandra, utan ses istället som kompletterande. I 7:5 kopplade Deming dock till kynisk 

tradition, men menar i sin slutsats att 1 Kor 7:1–6 ska ses som övergripande stoisk. Detta genom 

att mena att Paulus i vers 7:6 vill tysta de redan gifta kristna som stöder en kynisk inställning 

till äktenskap.104  Både Deming, Talbert och Witherington menar fortsatt att Paulus retorik utgår 

från att tillmötesgå församlingen. Men de skiljer sig åt i vilka faktorer hos församlingen som 

Paulus måste tillmötesgå och från vilka faktorer Paulus hämtar sina argument. Jag vill fortsatt 

argumentera för Talberts ståndpunkt där det judiska arvet och Jesus lära ligger till grund för 

den nya uppfattning om äktenskapet och celibatet, till vilken Paulus tillrättavisar församlingen. 

																																																								
101 Kiasm är två satsdelar som står bredvid varandra och formar en stilfigur med spegelkonstruktion 
som gör att uttalandet blir ordspråksmässigt och upplevs således som sanning. Kiasm betyder 
”korställning” och byggs upp av en modell av A B B A, eller A B C C´B´A´. Exempel: ”Insatsen var 
stor, liten var vinsten”.		
102 Talbert, 1987, s.39. 
103 Witherington, 1990, s.127. 
104 Deming, 2004, s.127. 
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I 7:7 påbörjas sedan en annan argumentation av Paulus vilken Talbert menar också följer en 

kiasm-uppställning och därför analyseras 7:7 enskilt. 

 

Talbert anser att 7:7a i sig inte säger något om Paulus ställning i äktenskapsfrågan utan existerar 

endast för att det är församlingens ståndpunkt som reflekteras. Återigen börjar Paulus sin 

argumentation med att hitta en ingångspunkt i sin argumentation som församlingen kan 

acceptera.105  Detta leder vidare till 7:7b som börjar med ἀλλὰ (men) och blir således enligt 

Talbert en tillrättavisning i Korinthiernas fokus på celibatet som en förpliktelse. Det Paulus vill 

poängtera med 7:7b är att det inte finns någon förpliktelse, utan att alla kristna ska få leva i 

enlighet med sin egen gåva.106 Deming anser, liksom Talbert, att 7:7 är en diplomatisk 

företeelse för att tillmötesgå församlingens ståndpunkt. Att Paulus lever i celibat är inte en lögn, 

men genom att tydligt påpeka sitt levnadsval tillåter han också Korinthierna att identifiera sig 

med honom, för att sedan vägleda dem.107 Deming menar också att 7:7 tyder på att Paulus i de 

föregående verserna inte vill skilja mellan de kristna som ingått äktenskap och de som inte 

ingått äktenskap. Istället skiljer Paulus på de gifta kristna som kan avstå från sexuella 

handlingar och de som inte kan. Därför blir 7:7b och användningen av ordet χάρισµα 

(nådegåva) en påminnelse för de som ingått äktenskap men förespråkar avhållsamhet att deras 

partner kanske inte besitter samma gåva som dem själva.  

 

Herion menar att Paulus slutsats i 7:7 står i relation till de senare i verserna i brevet. Paulus 

position i äktenskapsuppfattningen är att äktenskapet är en nådegåva som är heliggörande och 

ett frälsningsredskap. Detta blir beskrivet i 7:14-16 där Paulus uttrycker äktenskapets ramar i 

vilken också den icketroende som är gift med en troende får frälsning och således också deras 

barn.108  

 

 

 

 

																																																								
105 Talbert, 1987, s.39. 
106 Talbert, 1987, s.40.	
107 Deming, 2004, s.128. 
108 Herion, 1992, s.571.	
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8Λέγω δὲ τοῖς ἀγάµοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν µείνωσιν ὡς κἀγώ 
9εἰ δὲ οὐκἐγκρατεύονται γαµησάτωσαν, κρεῖττον γάρ ἐστιν γαµῆσαι ἢ πυρ-ῦσθαι. 

8 Till de ogifta och till änkorna säger jag att det är bättre för dem att förbli vad de är, liksom 

jag. 9Men skulle de inte ha självkontroll ska de gifta sig, bättre är det att gifta sig än brinna av 

begär. 

 

I 7:8–9 adresseras de som inte längre är i, eller aldrig har ingått äktenskap. Som fortsättning på 

7:7 hänvisar Paulus således igen till sitt eget leverne och menar att de som inte har ett äktenskap 

ännu ska fortsätta leva ensamma liksom honom. Conzelmann anser att dessa verser innehåller 

en fortsättning och tillämpning av de principer som framkommer i 7:1–7. Samma form av 

retorik kan också återfinnas i 7:8 som i 7:1b genom ordet: καλὸν och ska jämföras med 7:9 

κρεῖττον som kan översättas med en annorlunda betoning. Skillnaden blir tydligare på engelska: 

καλὸν: ”it is well”, κρεῖττον: ”it is better”. Enligt Conzelmann kan betoningen på καλὸν i 7:1b 

och 7:8 tolkas som: ”det är att föredra att de förblir som mig”, medan 7:9 ska tolkas som ”men 

låt dem gifta sig, det är bättre (κρεῖττον)”. Conzelmann menar således att interpretationen av 

verserna blir, genom Paulus ordval, ett tillåtande av äktenskapet om de inte besitter gåvan av 

celibatet. Conzelmann anser att Paulus menar att ett liv i celibat inte är dygd, och således inte 

behöver praktiseras av alla.109  Omnämnandet av nådegåvan blir här, enligt mig, en slutsats av 

den retoriska argumentation Paulus fört genom hela perikopen för att först tillmötesgå 

församlingens ståndpunkt för att sedan bygga en ny uppfattning i relation till äktenskapet. Jag 

vill mena att Paulus inte motbevisar Korinthiernas påstående utan i större utsträckning 

modifierar deras uppfattning som eventuellt är ett resultat av en tradition eller ett missförstånd 

av en tidigare undervisning av Paulus själv.  

 

Deming anser att 7:9 innehåller ytterligare indikationer på stoisk och kyniska influenser. Här 

förekommer enligt Deming en motivering för äktenskap som kan liknas med den som också 

beträffas i 7:2 samt 7:5-6. Dock har motiveringen i 7:9 en annan betoning.110 Tidigare 

motiveringar är byggda på tanken om att förebygga synd, men i 7:9 menar Deming att Paulus 

istället går i linje med Stoiska, kyniska och judiska tankar som var samtida med när brevet 

skrevs, nämligen att sexdriften är en naturlig och gudagiven aspekt i människans existens och 

som således kan bejakas genom äktenskapet.111  Att detta blir ett argument för äktenskap menar 

																																																								
109 Conzelmann, 1975, s.120. 
110 Deming utgår här från översättningen: ”Burning with passion”.  
111 Deming, 2004, s.130.	
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Deming är hämtat från äktenskapsdiskussioner från många stoiska tänkare som förespråkar 

äktenskapet, men även inom kyniska äktenskapsdiskussioner förekommer debatter kring 

äktenskap som en nödvändighet vid passionerad kärlek till en annan människa. Deming menar 

således att för att göra en tolkning av 7:9 så måste vi se bortom det tidigt kristna bekymret för 

otukten, då Paulus egentligen talar om den passionerade kärleken som ett äktenskapsargument, 

och inte äktenskapet för att förhindra synd.  

 

Varken Witherington eller Talbert kommenterar dessa verser nämnvärt. Talbert anser att 

verserna är en del av en retorisk konstruktion för att bygga vidare ett argument som följer efter 

analysens perikop där Paulus i 7:17 åter igen uttrycker att församlingen ska leva i linje med den 

gåva Gud har givit människan. Talbert anser således att 1 kor 7:7b-24 bygger upp för en och 

samma slutsats: ”Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad” 

(v.24).  

 
10τοῖς δὲ γεγαµηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς µὴχωρι

σθῆναι 11ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, µενέτω ἄγαµος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω καὶ ἄνδρα γυναῖκ

α µὴ ἀφιέναι. 
10 De gifta ger jag detta påbud som inte är mitt utan Herrens: En hustru får inte lämna sin man. 

11 Men skulle hon lämna, ska hon fortsätta vara ogift eller återförenas med mannen- och 

mannen får inte förskjuta sin hustru. 

 

I de sista verserna av denna perikop byter Paulus återigen riktning till vilka han talar med. I 

verserna innan adresserades de ogifta och änkorna. Här blir sedermera de gifta i fokus men står 

således också i relation till skilsmässa och omgifte. Deming menar att Paulus förbjuder detta 

och relaterar sin ståndpunkt till Jesus förbud mot skilsmässa.112 Witherington anser dock att 

7:10-11 innehåller ett tolkningsproblem. Hur ska vi tolka användningen av verben lämna och 

skilja sig? Witherington menar att Paulus retorik möjligen reflekterar skillnaden mellan män 

och kvinnors rättigheter inom äktenskapet i den judisk-grekiska kontexten. 7:10 kan således 

tolkas som att Paulus adresserar endast kvinnan då hon inte har rättigheten att lämna sin man, 

och även om hon gör detta så menar Paulus att det inte upplöser äktenskapet utan att hon kan 

återförenas med mannen igen. Witherington belyser dock att den frekventa förekomsten av att 

Paulus adresserar kvinnorna i församlingen i denna perikop också kan tyda på att kvinnorna i 

																																																								
112 Mark 10:9 och Matt 19:6. 
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Korinth inte längre ville leva inom sina äktenskap och därför lämnade sina män. Den retoriska 

uppställningen i 7:11 blir således att synliggöra denna stora grupp av kvinnor som i större 

utsträckning ville leva celibat, därav orden: ”men skulle hon lämna”, som syftar till att trots 

förbudet mot att kvinnor får lämna sina män så förekommer det i Korinth.113 Denna tolkning 

får stöd av Bassler i The Womens bible commentary där kommentarerna för 1 Kor 7:1-11 sätter 

kvinnorna i Korinth i relation till den patriarkala hierarkin som format äktenskapet i grek-

romersk kontext. När Paulus förespråkar celibatet framför äktenskapet öppnar han upp för en 

social självständighet som kvinnorna inte äger inom äktenskapet och därför ville många kvinnor 

lämna sina män. Detta är vad som reflekteras i 1 Kor 7:11-16 enligt Bassler.114  

 

Äktenskapet inom den grek-romerska kulturen var definierad utifrån att det var tillskrivet 

kvinnan men utformad av patriarkala strukturer. Bassler lyfter ännu ett argument för att det 

skulle vara en hög andel kvinnor som lämnade sina män i Korinth är det faktum att Paulus 

genom sin diskussion om äktenskapet nämner mannen först. Dock nämns kvinnan först i 

diskussionen om skilsmässa och undantagsklausulen tillämpas också på kvinnan.115  I Jesus 

förbud mot skilsmässa som Deming menar att Paulus refererar till omnämns kvinnan sekundärt 

eller inte alls för att Jesus riktar den mot männen som har den lagliga rätten att lämna sin hustru, 

och därför menar Bassler liksom Witherington att betoningen på kvinnan i 7:10-11 tyder på att 

trycket på skilsmässa i Korinth främst kommer från kvinnor som söker den sociala friheten som 

kommer i och med valet att leva celibat. Men att kvinnan skulle lämna sin man är inget Paulus 

uppmuntrar eller förbjuder, han proklamerar istället på att det är viktigt att församlingen förblir 

i den status de är. Den eskatologiska utgångspunkten blir således tydligt synligt i Paulus 

uttalanden. Det är finns inga fördelar med att göra uppbrott från äktenskapet, eller ingå i ett 

äktenskap då de lever i den sista tiden. 

 

3.1.3	Sammanfattande	diskussion		
Genom analysen har Paulus brevtext satts i perspektiv till bland annat de forskare som 

presenteras i forskningsöversikten. Dessa forskare har i sin tur haft olika utgångspunkter i 

relation till vilka faktorer som påverkat Paulus budskap till församlingen samt om han 

förespråkar äktenskapet eller återhållsamhet/asketism. För att sedan sätta dessa utgångspunkter 

																																																								
113 Witherington, 1990, s.130. 
114 Bassler, “1 Corinthians” sid. 557-565 I [Women´s Bible commentary] Red. Newsom, Carol A., 
Ringe, Sharon H. & Lapsley, Jacqueline E. Rev. and expanded edition. London: SPCK, 2014, s.560. 
115 Bassler, 2014, s.560. 
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i ett bredare perspektiv har jag använt kommentarböcker samt annan exegetisk litteratur. Jag 

kommer vidare att diskutera om och i så fall vilken helhetsbild av ”äktenskapet” Paulus 

representerar i 1 Korinthierbrevet 7:1–11. 

 

Paulus använder sig av retoriska metoder för att modifiera påståendet ur vilken denna perikop 

växer fram. I 1 Kor 7:1b menar jag att Paulus påvisar ett tydligt ethos, eller exordium i vilken 

han citerar ett tidigare brev från församlingen där de uttryckt oro kring den otukt som 

förekommer i församlingen. På detta sätt etablerar Paulus kontakt med mottagaren och vinner 

deras förtroende.  

 

Som diskuterat i analysen försöker Paulus genomgående modifiera den allmänna uppfattningen 

om avhållsamhet som församlingen uttrycker. Detta görs genom insinuatio, i vilket Paulus 

förtäcker argument för att fånga åhörarnas välvilja och således bemästra deras känslor. Detta 

gör Paulus genom att byta riktningar i sin argumentation för att tillmötesgå fler åsikter för att 

således inte tappa någons intresse. Deming, Talbert och Witherington är överens om att dessa 

olika riktningar existerar, men har dock olika utgångspunkter gällande Paulus förståelse för 

vilka influenser som är starkast i församlingen.  

 

Deming är tydlig i sin hållning att de stoisk/kyniska influenserna är starka på grund av den 

redan existerande äktenskapsdebatten samt Korinths geografiska plats som gör att staden 

mycket väl kan vara påverkad av de filosofiska strömningarna som passerar via handelsvägar.  

Utifrån det perspektivet skulle således påståendet i 7:1b utgöra församlingens ståndpunkt i 

äktenskapsfrågan och Deming menar därför att den kyniska influensen är starkast i 

församlingen. Paulus förstår detta faktum genom oron över otukt, och bemöter församlingens 

eventuella kyniska hållning genom att till sin fördel argumentera för sin egen teologi.  

 

Witherington och Talbert menar istället att Paulus brottas med att tillmötes gå två grupper i 

församlingen, nämligen de med tydliga asketiska motiv och de som lever i äktenskap. Talbert 

argumenterar således genomgående att Paulus aldrig skulle acceptera församlingens påstående 

på grund av att de strider mot judisk tradition. Istället modifierar Paulus påståendet genom att 

hävda att den sexuella lusten är gott, men ska förekomma inom äktenskapet.  

 

Det finns därför två fokus i analysen att ta ställning till i diskussionen. Dock är det inte så enkelt 

att i dessa fokus utmynna en tydlig äktenskapsuppfattning hos Paulus. Men ovan har ett 
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förhållningsätt till Paulus klargjorts. Argumenten i perikopen vill tillmötesgå olika 

uppfattningar i församlingen för att ena dem i en och samma uppfattning gällande deras oro 

angående otukt, vare sig det är stoiska och kyniska uppfattningar eller asketiska eller icke 

asketiska motiv. Ur Paulus modifikation av påståendet i 7:1b kan sedan en slutsats synliggöras 

och således en diskussion kring äktenskapet göras. 

 

Först ska dock kritik till forskarnas analyser klargöras; 

Jag vill mena att Demings argument om den stoisk/kyniska influenserna genomgående går att 

återfinna också i judisk tradition, detta genom de passager där Talbert och Deming kommer 

fram till samma slutsats men bygger det på andra källor än Deming. Detta betyder inte att de 

filosofiska influenserna inte existerar i Korinth utan att Paulus istället är formad av sitt ursprung 

och istället reflekterar en tradition i sin argumentation istället för att reflektera Korinthiernas 

influenser. Därför menar jag också att de stoisk/kyniska fraser och termer som Deming menar 

återfinns i Korinthierbrevet blir en långsökt koppling i relation till det judiska arvet och de tidigt 

kristna komponenterna som jag menar är mer relevanta för sammanhanget.  

 

Dock anser jag att forskarnas utgångspunkter kompletterar varandra för att ge ett bredare 

perspektiv på Paulus ståndpunkt. I analysen blir det tydligt att varken Witherington, Talbert 

eller Demings utgångspunkter går att fastställa tydligt genom en analys av Korinthierbrevet 

utan istället ska ses som olika tolkningar på textens som sedan i vers 7:7–9 samlas till en 

gemensam slutsats; Paulus modifierar 7:1b för att bygga en ny uppfattning i relation till 

äktenskap och asketism genom att slutligen påpeka nådegåvan som ett viktigare fokus än att 

oroa sig över otukt.  

 

Paulus menar således att var och en har fått sin nådegåva från gud och denna ska bejakas. Dock 

poängterar han också att de som ingått äktenskap eller kommer ingå äktenskap måste försäkra 

sig om att deras partner besitter samma nådegåva som dem själva. Varken äktenskapet eller 

celibatet är en förpliktelse, vilket Paulus således tillrättavisar församlingen om. Att han 

sedermera hänvisar till sitt eget liv som det bästa möjliga alternativet kan då tolkas på två sätt; 

1.Att Paulus lever efter sin nådegåva. 2. Att det är, på grund av en eskatologisk världsbild, 

bättre att avstå från allt som kan leda till synd, då vi lever i den sista tiden. Ingendera av dessa 

tolkningar behöver heller utesluta varandra då den eskatologiska världsbilden kan påverka 

sökandet av sin egen nådegåva för att inte synda. Liksom 7:9 antyder; det är bättre att gifta sig 

om du inte har självkontroll.  
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Slutligen vill jag mena att 7:10-11 inte är bidragande till undersökningen av 

”äktenskapsuppfattning” men ger oss istället, genom Witheringtons och Bassler´s tolkning, en 

kontextuell förankring som kan vara bidragande faktor till bredden av asketiska motiv i 

församlingen. Denna förankring i församlingens kontext leder oss således vidare till behovet av 

att förstå varifrån församlingen samlat sina asketiska motiv.   

 

Det asketiska motivet som reflekteras i församlingen diskuteras inte i analysen över 

Korinthierbrevet men presenteras i forskningsöversikten som en omdiskuterad fråga inom 

ämnet. I föregående analys har fokus främst legat på Paulus retoriska förmåga och således också 

vilken äktenskapsuppfattning han vill förmedla till församlingen. För att få hela perspektivet 

vill jag dock göra en analys som sätter församlingens tradition i perspektiv till deras påstående 

i 7:1b och vidare också undersöka tesen om att de skulle vara så pass påverkade av en 

eskatologisk tradition att de trodde sig vara änglar, då detta möjligen skulle påverka Paulus svar 

till församlingen.  

 

En slutgiltig diskussion med svar på min frågeställning kommer således ske efter kommande 

analys.  

 

3.2	Lukasevangeliet			
Som nämnts i forskningsöversikten är det möjligt att församlingen i Korinth bygger sina 

asketiska motiv på en realiserad eskatologi. Detta bygger i sin tur på Jesu ord om uppståndelsen 

som går att finna i synoptikerna. Denna tes går att återfinna i samtliga av de forskare jag 

presenterat i forskningsöversikten och är ett ämne som således är omdiskuterat. 

Talbert menar till exempel att det finns motiv för att Korinthierna trodde sig leva i en ”eftertid” 

och således redan uppstått med Jesus och lever sedermera som änglar. Detta bygger Talbert på 

de delar av 1 Korintierbrevet där Paulus tillrättavisar församlingen116 samt andra av Paulus brev 

som visar på att fler tidigt kristna församlingar delade samma realiserade eskatologi.117 Talbert 

menar således att dessa texter är ett argument för att de tidigt kristna som levde ett liv i 

återhållsamhet byggde sin livshållning på karaktärsdrag för att efterlikna de änglar Jesus menar 

att människan blir efter uppståndelsen.118  

																																																								
116 1 Kor 4:5, 15:12-19. 
117 1 Tim 4:3, 2 Tim 2:18, Kol 2:21. 
118 Talbert s.38.	
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För att ge ännu ett perspektiv på 1 Korinthierbrevet och således också församlingen, till vilka 

Paulus retoriskt formulerar sitt brev, kan en analys av Luk 20:34-38 ge nya dimensioner för 

Korinthierbrevets äktenskapsuppfattning. Följande analys av Lukas kommer således att göras 

främst utifrån Turid Karlsen Seim som presenteras i forskningsöversikten, men också med hjälp 

av kommentarböcker. Syftet med analysen är att synliggöra de faktorer och traditioner som 

påverkat Lukas för att sedan se ett samband med Korinthiernas eskatologiska världsuppfattning.  

 

3.2.1	Lukas	20:34-38	
Parallelltexterna i Markus och Matteus skiljer sig från Lukas. Winninge menar att Lukas, 

liksom Matteus, använt Markus som källa. Matteus och Markus parallelltexter innehar dock 

inte några väsentliga skillnader och därför bör främst skillnaden mellan Markus och Lukas 

klargöras och således också bekräfta valet av Lukas inför denna analys.119 

 

Danker menar att den första väsentliga skillnaden mellan Markus och Lukas är hänvisningen 

till skriften.120 Lukas har vid användning av Markus tagit avstånd från att Jesus skulle ha 

markerat Sadducéerna genom att hävda att de inte vet vad som står i skriften, detta menar 

Danker kan stärkas genom att Hebreiska bibeln inte nämner något om sociala relationer efter 

uppståndelsen vilket således Lukas visste om.121  Den andra skillnaden mellan perikoperna 

utgör en större påverkan på denna analys. I Lukas version förekommer distinktionen mellan 

flera världar vilket inte finns i synoptikernas parallelltexter. David R. Cartlidge menar att 

Markus version talar om en framtida apokalyptisk värld vilket betyder att de praktiker Jesus 

talar om är en framtida asketisk livshållning. Denna teologi menar Cartlidge reflekterar en 

diskussion från tidiga kyrkan som handlade om kvalitén av livet efter uppståndelsen och kan 

även kopplas till Judiskt material.122 Lukas däremot representerar en annan apokalyptisk värld 

i vilken människan kan nå uppståndelsen endast genom att redan nu vara värdig (leva i 

återhållsamhet).123 Lukas version av denna perikop blir således mer relevant i relation till 

																																																								
119 Winninge, Mikael. ”Evangelierna och Apostlagärningarna” sid 201–239 i [Jesus och de första 
kristna], Red. Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders. Stockholm: Verbum, 2007, s.218. 
120 Markus 12:24: ”Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni 
misstar er?”  
121 Danker, 1988, s.322. 
122 Cartlidge, 1975, s.230. 
123 Cartlidge, 1975, s.230.	
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Korinthierbrevet då den reflekterar en eskatologisk tanke i vilken tolkningen om det asketiska 

livet som mer rättfärdigt kan ha växt fram.  

 

3.2.2	Textanalys	
Liksom analysen för Korinthierbrevet har jag använt den grekiska texten ur NA28, och då 

analysen inte kräver en textkritisk analys kommer detta utgå. Dock kommer Karlsen Seim och 

Dankers forskning att presenteras i relation till texten med hjälp av kommentarböcker och annan 

litteratur.  

 

Egen översättning; 
34 Och Jesus sa till dem: ” Barnen124 i denna världen gifter sig, och blir bortgift. 35 Men de som 

anses värdiga att få ta del av den [andra] världen och i uppståndelsen från de döda, de gifter sig 

inte eller blir bortgifta. 36 Inte kan de dö mer, de är änglalika, och de är Guds barn, barn av 

uppståndelsen. 37 Att de döda uppstår har Moses uttalat125 vid den brinnande busken, där han 

kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. 38 Gud är inte för de döda, 

utan de levande, för honom är alla levande.”  

 

Enligt Green är perikopen i sin helhet en replik från Jesus. Den är uppdelad i två, den första 

delen i vers 34–35 och den andra delen är 36–37. Den första delen talar om tron på 

uppståndelsen och har enligt Green ett perspektiv som kan förstås som Guds syfte: att de som 

anses värdiga får ta del av den andra världen och uppståndelsen från de döda. 126 Byggstenen i 

Jesus första ord i vers 34–35 är kontrasten mellan två sorters människor, två tidsrymderna och 

två praktiker av äktenskap. Green har delat upp dessa i kategorierna 1.människor: Barnen, de 

som anses värdiga. 2.Tidsrymder: Denna världen, den andra världen.  3.Praktikerna: Gifter sig, 

blir bortgift.   

 

 

																																																								
124 BDAG 1024, s.v. υἱός def.2cα: BDAG översätter det till söner. Bibel2000 översätter det till 
människor. Min översättning baseras på ett mer inkluderat språk. Samt att vers 35 syftar till två 
kategorier: ”de gifter sig inte eller blir bortgifta”. BDAG 188, s.v. γαµiζω def.1 BDAG översätter det 
till: att orsaka att en kvinna gifter sig eller att ge en kvinna in i äktenskapet. Eftersom förekomsten av 
detta ord finns i v.35 anser jag att υἱός inte endast syftar till söner utan även döttrar.  
125 BDAG 648, s.v. µήνυω def.1: BDAG menar att det ska översättas som informera, meddela, avslöja. 
Bibel2000 har översatt till: visat. Jag hävdar att uttalar är mer legitimt i sammanhanget.  

   126 Green, Joel B. The Gospel of Luke. Grand Rapids, Mich. W.B. Eerdmans Pub. Co, 1997, s.720. 
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”Denna världen” eller på engelska ”this age” förutsätter alltså att det finns två tidsrymder som 

skiljer sig från varandra på grund av de förutsättningar som presenteras i v.35–36. Det är således 

endast de värdiga som får ta del av den andra tidsrymden medan den nuvarande är till för alla. 

Enligt Green så sker det i perikopen en förflyttning av människans värde. Förut var ”Guds barn” 

de som gjorde gott, visade nåd och barmhärtighet i detta livet127 men i denna perikop blir ”Guds 

barn” de som redan är ”uppståndelsens barn” på grund av att de antagit beteenden och 

värderingar som är karaktäristiska för ”den andra världen” eller den kommande tiden.128 

 

Karlsen Seim menar att Lukas version av perikopen är baserad på en annan tradition än Markus 

och argumenterar att både Lukasevangeliet och apostlagärningarna är sprungna ur en asketisk 

ström som fanns bland de första kristna. Karlsen Seim anser också att Lukas version även 

använts av senare asketiska kretsar för att förespråka ett liv i återhållsamhet.129 

 
Den situation som beskrivs av Sadducéerna vid mötet med Jesus kallas också levirat och 

betyder, liksom Sadducéerna beskriver, att kvinnan ska gifta sig med den döde mannens broder. 

Detta var en tradition i vilken syftet var att förhindra att egendomen lämnade familjen om änkan 

gifte om sig inom en annan familj. Karlsen Seim menar att leviratet var ett extremt uttryck av 

patriarkala regler för att styra äktenskapet. Detta innebar även att en man inte skulle kunna dö 

utan att producera barn. Detta blev möjligt genom att änkan gifte sig med den döde mannens 

broder och de barn som sedan föddes tillhörde således den döde mannen. Även Danker redogör 

för det han kallar svågerplikten, vilket är densamme som levirat, och lyfter parallellen till 5 

Mos 25:5-10 där denna praxis beskrivs.130  

 

Det synoptikerna har gemensamt är att de avisar leviratet som en möjlig framtid efter 

uppståndelsen och menar istället att kvinnan inte längre tillhör någon man genom att 

människorna blir änglar efter uppståndelsen och är således inte i behov att längre ingå 

äktenskap.131 Lukas ger dock som redan nämnt en annan bild av livet efter uppståndelsen vilket 

enligt Karlsen Seim kan tolkas som att Jesus, till skillnad från i Markus version, ger en mer 

självständig tanke om uppståndelsen och det eviga livet.132   

																																																								
127 Luk 6:35-36. 
128 Green, 1997 s.721.	
129 Karlsen Seim, 1994, s.214. 
130 Danker, 1988, s.70. 
131 Karlsen Seim, 1994, s.213. 
132 Karlsen Seim, 1994, s.214. 
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Liksom Green också påpekade menar också Karlsen Seim att det sker en förskjutning i Lukas 

version som utgör en distinktion mellan ”Guds barn” och ”uppståndelsens barn”. Distinktionen 

blir således mellan vad som är nu och vad som är framtiden. Denna förskjutning ska enligt 

Karlsen Seim ses i relation till Luk 16:8.133  Synen på denna tidens människor/barn förskjuts 

alltså från att vara ”bättre” än ljusets människor till att vara ovärdiga på grund av sina 

karaktärsdrag. Karlsen Seim menar således att ”barnen i denna världen” bär på negativa och 

avgränsande egenskaper som inte ger dem plats i uppståndelse.134 Den eskatologiska teologin 

som framkommer i perikopen bygger på tanken om att det redan finns ett urval av människor 

som är ”uppståndelsens barn” och ” barn i denna värld” och att huruvida människor ingår eller 

inte ingår i äktenskap avslöjar vilken individen tillhör.135 I denna eskatologiska idé blir således 

också Greens tre kategorier tydliga. I Lukas version blir också Jesus undervisning om 

uppståndelsen förflyttad från fokus på en framtida händelse till nutiden där praktiker som är 

avgörande för eskaton presenteras. Att avstå äktenskapet blir en förebyggande praktik där 

återhållsamheten sätts i relation till ett redan deltagande i den kommande uppståndelsen vilket 

betyder, liksom perikopen förtäljer, att de inte kan dö utan redan är änglar.136 

 

Kan det då vara möjligt att den tradition av asketism inom tidig kristendom som Karlsen Seim 

menar att Lukas är påverkad av är densamme som korinthierna hämtar sina argument för att 

leva i återhållsamhet? 

 

Som nämnts ovan menar Karlsen Seim att Lukasevangeliet är påverkat av en asketisk ström 

som var vanligt bland de första kristna. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat de tidigt 

första kristna i sin förståelse av återhållsamhet. Ett tydligt exempel enligt Karlsen Seim är de 

nya familjekonstellationerna som uppkom med kristendomen. Dessa grupper sågs oftast som 

lärjungaskap och utgjorde således en ny icke-sexuell familjerelation. Inom dessa grupper var 

således ingen hustru och make, utan istället bröder och systrar. Denna nya grupp utgör dock 

ingen asketisk livsstil då, liksom nämnt i forskningsöversikten, medlemmarna kunde bibehålla 

en partner utanför det kristna sällskapet. Dock används dessa familjekonstellationer för att 

förespråka ett liv i återhållsamhet av senare kristna grupper. Vidare lyfter Karlsen Seim det 

																																																								
133 Bibel2000: ” och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. 
”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör.” 
134 Karlsen Seim, 1994, s.216.	
135 Karlsen Seim, 1994, s.217. 
136 Karlsen Seim, 1994, s.217. 
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faktum att många exempel från den Ny testamentliga perioden som inte kritiserar äktenskapet 

utifrån idén om icke-sexuella relationer, utan kritiserar äktenskapet utifrån det ansvar som 

tillkom genom det.137 Om detta är vi redan bekanta med genom den stoisk/kyniska 

äktenskapsdebatten som relateras till i analysen över Korinthierbrevet.  

 

Karlsen Seim lyfter som exempel även judiska faktorer liksom den temporära återhållsamheten 

i relation till bön, när rabbiner studerade lagen eller liksom Moses, i föreberedelsesyfte inför 

gudomliga uppenbarelser.138  Dock var inte asketismen dominerande inom Judendomen, vilket 

Karlsen Seim menar att det finns belägg för i senare rabbinsk tradition. Det fanns en spänning 

mellan traditionella ideal om äktenskap/familj och en förnekelse av det asketiska livet som 

måste göras för att kunna studera skriften i både rabbinsk och pre-rabbinsk judendom.139 Dock 

finns spår inom apokalyptisk och rabbinsk litteratur som beskriver uppståndelsen där referensen 

till att människor ska efterlikna änglar för att hålla lagen är återkommande.140  

 

Liksom beskrivet i forskningsöversikten är Filons och andra judiska texters kopplingar till 

asketism och återhållsamhet i Hebreiska bibeln många. Både i 1 Mos 8:17-18 då Noah och hans 

familj levde i återhållsamhet tills de steg av arken samt skapelseberättelsen. I tolkningarna från 

skapelseberättelsen återkommer återigen referensen till änglarna där distinktionen mellan 

människan och änglarna befästs i ordalag där människan är primal och djurisk medan änglarna 

är Gudalik. Ur denna tolkning uppfattas således en dogmatik i vilken människan som Guds 

avbild definieras i strävan efter att bli änglalik.141  

 

Mer förekommande idéer om ett evigt liv inom Judendomen härstammar enligt Karlsen Seim 

från Esras bok och Baruk där den spirituella asketismen förekommer första gången. Även 

Cartlidge lyfter detta perspektivet som en möjlig källa till alla synoptikernas perikoper.142 Här 

återfinns också idealet att anta änglalika karaktärsdrag men utgjordes utav simplare drag så som 

konsten att kunna tala Hebreiska eller kroppslig hållning och förekom främst som krav för att 

följa lagen. Dock menar Karlsen Seim att också här finns det anledning att synliggöra den 

																																																								
137 Karlsen Seim, 1994, s.187. 
138 Karlsen Seim, 1994, s.189.	
139 Karlsen Seim, 1994, s.191. 
140 Karlsen Seim, 1994, s.212. 
141 Karlsen Seim, 1994, s. 211. 
142 Cartlidge, 1975, s.230. 
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utveckling som kunde ske, där det blev ett kontrollerande av människans fysiska behov i hoppet 

om att få ta del av det eviga livet, liksom änglarna.143  

 

Slutligen menar Karlsen Seim att dessa exempel inte kan ses som direkta kopplingar till 

perikopen i Lukas utan istället ska ses som att författaren inte var ensam med att hämta stöd för 

asketiska motiv i Hebreiska bibeln och rabbinsk litteratur.  

 

3.2.3	Sammanfattande	diskussion	
Den diskussion som framkommit i forskningsläget och som således givit upphov till 

förekomsten av analysen av Luk 20:34-38 är centrerad kring om församlingen i Korinth 

antingen tagit del av Lukas version av perikopen eller om författaren till Lukasevangeliet och 

församlingen i Korinth hämtat sina asketiska motiv från samma tradition.  

 

Att församlingen i Korinth skulle ha tagit del av Lukas version faller på dateringen av 1 

Korinthierbrevet då detta Paulusbrev är författat långt innan Lukasevangeliets datering. Dock 

menar Karlsen Seim att på grund av Lukas användning av Q-källan finns det stora möjligheter 

att den eskatologiska teologi och de asketiska motiven som framkommer i Lukas version kan 

vara hämtat från Q-källan eller från asketiska Judiska kretsar som är äldre än Lukas, och således 

utgör en eskatologisk tradition som blivit känd inom församlingen genom samma källa.144 

Cartlidge menar dock att idén om att Lukas skulle använt en annan källa för denna perikop är 

tveksamt då vers 34b utgör ett signifikant språk för just Lukas. Cartlidge menar istället, som 

ovan nämnt, att allt härstammar från Markus version, och att Markus reflekterar en diskussion 

i den tidiga kyrkan som var centrerad kring livskvalitén efter uppståndelsen.145  

 

Det är enligt Winninge omdiskuterat i vilken religiös tradition författaren till Lukasevangeliet 

härstammar ifrån. De menar att författaren besitter stor kunskap och är således beläst. 

Författaren har också ambitionen att skildra Jesus i ljuset av en hellenistisk historiebeskrivning. 

Dock kan det också utläsas att författaren bär på en stark förankring i en kristen 

traditionsförmedling. Författaren blir således svår att placera i en specifik härkomst, det går att 

dels hitta belägg för att han skulle vara av judisk härkomst då han är väl förtrogen med kunskap 

om septuaginta men undviker samtidigt semitiska begrepp och diskussioner vilket tyder på att 

																																																								
143 Karlsen Seim, 1994, s.212.	
144 Karlsen Seim, 1994, s.216. 
145 Cartlidge, 1975, s.230. 
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författaren vänder sig till icke-judiska kristna.146 Författarens retoriska förmåga tyder dock på 

en hellenistisk bildning, och mycket tyder på att författaren hämtat sitt särstoff som kan spåras 

tillbaka till den äldsta kyrkan i Jerusalem.147 Det finns också anledning att tro att 

Lukasevangeliet härstammar från en äldre tradition och således möjligen Jesus närmsta krets 

vilket skulle möjliggöra att Korinth fått del av versioner av evangeliet.148 

 

Att författaren till Lukasevangeliet har en stark förankring i kristen traditionsförmedling kan 

leda oss vidare till den starka muntliga traditionen i vilken de första kristna byggde sin 

gemenskap och identitet kring. Liksom mottagarna av Lukasevangeliet var icke-judiska kristna 

var också majoriteten av församlingen i Korinth också icke-judiska kristustroende. 149 Att de 

båda skulle bygga sin teologiska uppfattning kring samma tidiga kristna tradition är mycket 

möjlig. Liksom Cartlidge också menar reflekterar båda perikoperna en tradition som 

härstammar från samma teologiska miljö.150  Mycket talar för att den lukanska kristendomen 

har rötter i hellenistisk diasporajudendom, liksom Paulus. Den hellenistiska påverkan på Nya 

testamentet är stor, inte minst för Paulus som också anammat mycket av dess filosofi. Här kan 

det således också göras kopplingarna till Filon (hellenistisk judisk filosof) som Karlsen Seim 

menar uttrycker starka kopplingar till återhållsamhet och strävan efter ett liv som änglar i sina 

tolkningar av Hebreiska bibeln och andra judiska texter. 

 

Till sist bör också nämnas den starka eskatologiska världsbilden som reflekteras i både Luk 

20:34-38 och Korinthierbrevet. Det sker en eskatologisk spänning som är återkommande inte 

bara i de nämnda perikoperna utan också i flera texter i Nya testamentet.151 Det finns en 

dynamisk interaktion mellan ”redan nu” och ”ännu inte” i den kristna existensen. I vissa texter 

finns idén om att de kristna redan är uppstånden med Kristus och således redan fått tagit del av  

det eviga livet. Uppståndelsen tar form i det dagliga livet, där kristna finner identitet i nya icke-

sexuella familjekonstellationer och väljer i högre utsträckning att avstå äktenskapet. Redan nu 

är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Mycket tyder på att många redan 

gått in i, eller förbereder sig för den sista tiden. Men den dynamiska interaktionen blir förstärkt 

																																																								
146 Winninge, 2007, s.217. 
147 Winninge, 2007, s.219. 
148 Mann, C.s. Mark: a new translation with introduction and commentary, Doubleday, New York,  
1986, s.1387. 
149 Holmstrand, ”De Paulinska breven”, sid.240–279 i [Jesus och de första kristna] Red. Mitternacht, 
Dieter & Runesson, Anders. Stockholm: Verbum, 2007, s.252. 
150 Cartlidge, 1975, s.230. 
151 Gal 3:27-28, Kol 3:1, Ef 2:6, Apg 5:29, Apg 2:17-18. 
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med ”ännu inte”, då de första kristna församlingarna upplever sjukdom och död, förföljelse och 

lidande som inte korrelerar med föreställningen av livet efter uppståndelsen. Enligt James V. 

Browson blir denna eskatologiska spänning ett problem för de första kristna då församlingarna 

hade en bristande eskatologisk balans som skapar dikotomin mellan det fysiska och det 

spirituella.152 Det sätter perspektiv på den tradition som följde de första kristna, i vilken den 

trodda eskatologiska realiteten ingav både hopp och förvirring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
152 Brownson, James V. Bible, gender, sexuality: reframing the church's debate on same-sex 
relationships. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2013, s.70. 
	



	 47	

4. Avslutande	diskussion		
 

Om vi således förutsätter att, liksom jag nämner i diskussionen för perikopen i Lukasevangeliet, 

att både Paulus och författaren till Lukas har koppling till hellenistisk diasporajudendom kan 

därför de eskatologiska paralleller till judiska texter och tidigt kristna faktorer som Karlsen 

Seim lyfter utgör en grund för en gemensam tradition för Lukasevangeliet och Korinthierbrevet. 

Jag anser att den apokalyptiska judiska litteraturen således format den eskatologiska teologin 

som uttrycks i perikoperna. Den muntliga traditionen inom judendomen och tidig kristendom 

utgör en stor del av hur religiösa traditioner och praxis etablerade sig i nya grupper och 

församlingar. Därför vill jag mena att det inte är omöjligt att Lukas och Paulus bär med sig 

samma arv och eskatologisk världsuppfattning som utgjorts av samma faktorer som, genom 

muntlig tradition, funnit sin väg in i de tidiga kristna församlingarna.  

 

Att Korinthierna således skulle anta sig vara änglar finns det inte tydliga belägg för i någon av 

mina analyser. Dock menar jag i diskussionen för perikopen i Lukas att en eskatologisk obalans 

kan ha varit verklighet i de första kristna församlingarna. I och med den eskatologiska 

traditionen kan strävan efter att bli mer änglalik blivit realitet inför den sista domen och då 

också ett växande behov för att kontrollera de kroppsliga begären för att inte synda. Även 

Paulus ord om änglaspråk kan vara ett argument för en strävan efter änglalika karaktärsdrag. 

De asketiska motiven bygger således enligt mig endast på den eskatologiska världsbilden då 

jag anser, liksom Deming menar i sin kritik, att beläggen för att församlingen trodde sig vara 

änglar är för få, men att det funnits en strävan efter att leva så korrekt som möjligt.  

 

En annan aspekt som både Witherington, Bassler och Karlsen Seim synliggör är den nya 

friheten som det asketiska livet utgjorde för kvinnor som i större utsträckning inte ingick 

äktenskap eller lämnade sina män för att leva celibat. Denna aspekt är också ett motiv till varför 

flertalet kvinnor, enligt Bassler, lämnade sina män och utgör således Paulus respons om 

äktenskaplig praxis. Detta är också ett argument till en gemensam tradition för Lukas och 

Korinthiernas kontext, där det asketiska livet inte bara gav hopp inför sista domen utan också 

ett friare liv för kvinnor.  

 

I analysen för Korinthierbrevet menar jag således att det är svårt att slå fast vilka influenser som 

påverkat Paulus mest i sin argumentation för asketism och äktenskap, men att det finns tydliga 

tecken av Paulus judiska tradition. Jag gör dock reflektionen att samtliga forskare är överens 
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om att Paulus slutsats främst fokuserar kring nådegåvan. Detta som ett svar på den oro som 

finns i församlingen angående otukt.153 Här framgår dock endast Paulus förståelse i relation till 

de olika influenser forskarna menar att församlingen i Korinth var påverkade av. Alltså är 

analysen centrerad kring hur Paulus argumenterar för att tillmötesgå de olika uppfattningarna 

som fanns i församlingen. Om vi dock tillämpar den deskriptiva teorin på det presenterade 

materialet i 1 Kor 7:1–11 så vill jag mena att det finns en förförstådd hierarkisk ordning i 

församlingens egen förståelse av äktenskapet. Här står celibatet i motsats till äktenskapet, där 

celibatet främjas, vilket således är ett resultat av den eskatologisk tradition som församlingen 

bygger sina asketiska motiv på. Det den retoriska analysen visar är att Paulus vill tillmötesgå 

många olika åsikter i församlingen, och synliggör också att han vill leda argumentationen fram 

till sin egen slutsats. Jag vill därför mena att nådegåvan är Paulus främsta fokus i relation till 

celibat kontra äktenskap, och att argumentet om nådegåvan är Paulus egna förståelse av ett liv 

med eller utan partner. Denna slutsats bygger i sin tur på den eskatologiska realitet Paulus menar 

att han och sina församlingar lever i. Därför är den eskatologiska teologin också återkommande 

i flera av Paulus brev. Den sista tiden påverkade individerna att göra så goda val som möjligt 

inför den slutliga domen, därför hävdar Paulus att den av Gud till människan givna nådegåvan 

ska vara i fokus för rätt leverne.   

 

4.1	Slutsatser		
Som svar på analysens frågeställning; ”Vilken förståelse för ”äktenskapet” förekommer i 1 

Korinthierbrevet 7:1–11?” menar jag att den hierarkiska ordningen mellan begreppen äktenskap 

och celibat/asketism blir nedbruten genom att Paulus leder församlingen fram till en ny 

uppfattning om partnerskap. Förståelsen för ”äktenskapet” inräknas således i kategorin av gåvor 

från gud, inte som en förpliktelse utan en kallelse som människan besitter.  Denna slutsats 

bygger jag således på den retoriska analys som gjorts i relation till de forskare som gett 

dimension till 1 Korinthierbrevet 7:1–11, där samtliga forskare står oeniga om församlingens 

influenser och tradition men enas om att Paulus argumentation leder till bilden av både 

äktenskap och celibatet som nådegåvor. Paulus tar såldes inte ställning och förespråkar någon 

av de två levnadsvalen men påvisar istället i sin tillrättavisning att var och en måste ta hänsyn 

till den andres nådegåva. Detta kan således tolkas som att Paulus efterfrågar respekt gentemot 

andra individers val av partnerskap eller återhållsamhet, då också detta påverkar livet inför den 

slutliga domen.  

																																																								
153 Att församlingen är orolig över den utbredda otukten i församlingen finns att hitta i 1 Kor 5.	
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På grund av den eskatologiska världsbilden blir således äktenskapets praxis inte mer invecklat 

än att det är en kallelse att leva i partnerskap genom att främja det sexuella begäret, som således 

blir gott. Paulus bygger inte sin äktenskapsuppfattning utifrån reproduktion eller lagstadga som 

annars främjades av den romersk-grekiska staten, vilket gör att Paulus kan tolkas som 

progressiv i sin äktenskapsuppfattning i relation till den samhälleliga synen på att partnerskapet. 

 

Vidare vill jag också tillägga att ett försök att tolka en förståelse för ”äktenskapet” i 1 Kor 7:1–

11 som korrelerar med en äktenskapssyn som kan figurera i en nutida kontext är problematiskt. 

Detta av anakronistiska skäl då Korinthierbrevets innehåll bemöter församlingens problematik 

som grundar sig i en eskatologisk obalans. Brevinnehållet riktar sig endast till den kontext som 

församlingen befinner sig i och där Paulus förhåller sig till sin egen förförståelse för 

församlingens tradition när han formulerat sina argument. Liksom många av Paulus brev har vi 

endast tillgång till Paulus sida av brevväxlingen och kan därför aldrig fastslå församlingens 

relation till Paulus och inte heller deras reaktion eller förhållningsätt till Paulus teologiska 

agenda.  

 

4.2	Implikationer		
Vidare forskare inom ämnet skulle vara att sätta äktenskapet till ett bredare historiskt perspektiv 

och således diskutera både den romersk-grekiska statens påverkan på partnerskap samt kvinnor 

och mäns situation i relation till äktenskapets förpliktelser. Det vore också fruktbart att mer 

ingående studera hushållskoderna och de första kristna församlingarnas utveckling för att få 

större förståelse för synen på äktenskapet och om den förändras eller utvecklas. En vidare 

forskning skulle således innehålla en mer ingående historisk inblick i vilken en kartläggning av 

äktenskapets utveckling från juridisk fördel till religiös praxis kunna göras. Att synliggöra 

denna utveckling skulle således också kunna bidra till en förförståelse för de första kristna 

församlingarnas relation till äktenskapet och därifrån applicera denna förståelse på tidigare 

tolkningar som gjorts i relation till äktenskapsfrågor i religiösa samfund idag. De 

äktenskapsdiskussioner som råder i kristna samfund idag är centrerade kring vilka som har 

rättighet att ingå äktenskap. Här vill jag mena att det behövs exegetisk forskning som påvisar 

bibeltexternas komplexitet och synliggör problematiken som finns i att försöka tolka en kyrklig 

äktenskaplig praxis utifrån en nytestamentlig kontext, då begreppet äktenskap, liksom 

förståelsen för alla begrepp, är föränderliga.  
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