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Abstract 
 
The aim of this essay is to get a broader understanding of the women who lived in the 
early Christian church. I intend to do so through a closer look into Phoebe, who is 
mentioned in Romans 16:1-2. I have posed two questions, one which concerns 
Phoebe’s mission and function in the church, the other question is regarding how 
Paul’s words about Phoebe can give us a wider understanding of the women in the 
early church. My aim with this paper is to try to solve a problem that I identified. The 
problem consists of gaps in the existing research which in my opinion poses 
difficulties in a deeper understanding of the women in the early church. I have tried to 
solve this by connecting different areas of research through a historical-critical method 
and a social-science theory on Romans 16:1-2. My conclusions are that Phoebe as a 
sister was reliable and loyal. Phoebe as a diákonos was a trusted servant to the 
congregation and Paul. Phoebe as the person who carried the letter of Romans to 
Rome had a special standing. Phoebe was an important part of the early church and its 
future, as through her Paul could present his theology in Rome.  
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1. Inledning 
 
Efter mina snart fem år att vara med och undervisa konfirmander i Svenska kyrkan så är än 
idag något av det svåraste för mig, att svara på, alla de frågorna som rör kvinnorna. Det finns 
mycket forskning om kvinnorna i bibeln, men inte så mycket som det finns om annat i bibeln. 
Den forskning som finns anser jag många gånger väcker fler frågor. I och med att den 
feministiska forskningen kom i gång så pass sent, jämförelsevis med all annan forskning 
gällande bibeln, tror jag att det än idag är svårt att koppla samman allt som faktiskt finns och 
uttolka mönster gällande kvinnorna. 
 
En annan sak, som jag brukar säga till mina konfirmander, är att det inte har varit självklart att 
kvinnor ska kunna ha en ledarroll i kyrkans värld, för det är det intrycket jag har fått. Men kan 
det verkligen vara så om någon så betydelsefull inom teologins värld, som Paulus själv, ger en 
kvinna, Foibe i Romarbrevet, en tydlig ledarroll? Kan en ostrukturerad forskning utan 
konkreta kopplingar kvinnor emellan leda till att människor idag inte insett att kvinnors roll 
redan i den tidiga kyrkan faktiskt handlade om ledarskap.  
 
Dessa tankar har fått mig att också börja tänka på de olika sätt man kan läsa bibeln. Kan det 
vara så att, när man endast tar in känslor och förmycket av vår nutid i varje läsning av bibeln, 
kan det leda till tolkningar om kvinnor som faktiskt inte stämmer med hur författarna av de 
olika bibeltexterna faktiskt menade. Jag tror att det är viktigt att kunna läsa och analysera en 
bibeltext, som vilken text som helst, för att faktiskt komma så nära som vi bara kan den 
egentliga meningen och ursprungsidén av vad bibeltexten faktiskt vill berätta för oss.  
 
Så vad kan faktiskt hända, med hur vi förstår kvinnor i bibeln, om vi börjar koppla ihop den 
forskning vi har tillsammans med att vi använder bibeltexterna om kvinnorna i den tidiga 
kyrkan enbart som en text ur historien, ett mänskligt dokument? Kan det bli så att den 
forskning som finns om kvinnor inte längre väcker så många frågor när vi faktiskt ser, genom 
djupdykningar och sammanställningar på varje nämnd kvinna, skulle kunna ge oss ett enklare 
sätt att prata om dem? 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna undersökning är att genomföra en fördjupad analys av Foibe, som nämns i 
Romarbrevet kapitel 16 vers 1–2, och genom detta få en bredare förståelse för kvinnornas roll 
i den tidiga kyrkan. Undersökningens syfte kommer därför att besvaras genom följande 
frågeställningar: 
 

1)   Vad innebar Foibes uppdrag/ funktion i församlingen, utifrån det som står 
om henne i Rom 16:1–2? 
 
2)   Vilka slutsatser kan vi dra om kvinnor i den tidiga kyrkan utifrån en analys 
av Foibe i Rom 16:1–2? 

 
 
1.2 Metod och teori 
  
Denna uppsats kommer att använda sig av en historisk-kritisk metod och ett 
socialvetenskapligt perspektiv, då jag anser att det kommer att bäst kunna besvara mina 
frågeställningar.  
 
Den historisk-kritiska metoden växte fram som en följd av upplysningstidens idéer. Man 
började se bibeln som vilken litteratur som helst och därigenom ville man använda samma 
metoder som när man tolkar all annan litteratur, alltså inte ha någon specifik teknik när man 
skulle tolka en religiös text. Det blev alltså ett skifte i och med denna förändring, och nu 
ändrades det genom att, avsikten gick från att vara teologisk till att vara historisk. Den 
historiska avsikten innebar att förstå berättelserna i bibeln genom de olika författarna och hur 
deras samtid såg ut. Man intog även en kritisk syn på bibelns historiska uppgifter, vilket 
innebar att man kontrollerade dessa mot andra historiska källor.1 En bibeltext är historisk och 
bibeltexter är mänskliga texter, därför bör de ses som detta samt att man ska kunna tolka dem 
som alla andra mänskliga dokument. Bibeln ska kunna ses som en slags vittnesbörd men den 
som tolkar bör också se dess brister.  
 
Syftet med den historisk-kritiska metoden är att kunna avgöra vad bibeltextens innehåll hade 
för betydelse och mening när den ursprungligen skrevs. För att kunna göra detta krävs både 
att man har kunskap om textens tillkomst och dåtidens kultur för att kunna klargöra textens 
innebörd. Detta kommer alltså endast att kunna göras om man tar bort nutidens filter på 
bibeltexten.2  
 
Det här synsättet kan naturligtvis medföra konflikt med olika teologiska förhållningsätt.  

 
1 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning, (Lund: Studentlitteratur AB, 
2006), 257. 
2 Grenholm, Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning, 258. 
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Det kan vara svårt för en kristen att använda denna metod för att tolka bibeln då denna metod 
erkänner bibelns motsägelser och dess mänsklighet. Men senare tiders forskare anser starkt att 
den historisk-kritiska metoden bör användas för att studera bibeltexter.3 Därför kommer jag i 
denna uppsats att anta den historisk-kritiska metoden vid granskning av Romarbrevet kapitel 
16 vers 1–2. 
 
Den historisk-kritiska metoden innehåller ett antal olika perspektiv för att få fram den dåtida 
litterära bibeltextens betydelse, beroende på syftet med tolkning av bibeltexten. De olika sex 
perspektiven är: 1) Textkritik vill kunna få fram den grekiska texten i avsaknad av original 
manuskripten. Den bedömer varianter som ett sätt att rekonstruera hypotetiska versioner av de 
förlorade originalen4, 2) Källkritik är ett sätt som används för att fördjupa sig i de skriftliga 
källorna bakom texterna vilka textkritiker har rekonstruerat,5 3) Formkritik är ett sätt att 
tillämpa bibelkritik genom att klassificera delar av texten via eventuella litterära mönster och 
då kan de kopplas till dess historiska sammanhang,6 4) Redaktionskritik innebär att man vill 
försöka förstå hur överföringen av traditioner har fått nya tillämpningar,7 5) Retorisk kritik 
ämnar att identifiera textens retoriska former för att då kunna förstå textens argument bättre,8 
6) Socialvetenskapliga perspektivet vill ge mer förståelse om berättelserna i förhållande till 
dess historie-sociala kontext och sedvanor.9  
 
Vidare innebär det socialvetenskapliga perspektivet att man förstår texter utifrån den kontext 
som de är skrivna i. Bibliska texter, liksom alla texter, är formulerade som en följd av de 
sociala och kulturella system där de har producerats. Detta innebär att dessa texters genre, 
innehåll, struktur och betydelse är socialt och kulturellt bestämda. Även om en del av den 
sociala och kulturella informationen uttryckligen anges i texten, antas mycket, om inte det 
mesta, vara känt av den samtida läsaren och lämnas därför oförklarat och inte ifrågasatt. 
Genom att använda sig av samhällsvetenskaplig forskning och information om de sociala 
förutsättningarna för den tid, då texterna blivit formulerade, kan man söka sig en närmare 
förklaring och betydelse av texten i dess ursprungliga form.10    
 
Denna uppsats söker en bredare förståelse för den text som beskriver Foibe i Romarbrevet 
kapitel 16 vers 1–2 och lyfter fram de historiska och sociala förhållandena under den tid som 
Foibe, Paulus och den tidiga kyrkans kvinnor levde. En analysmetod som grundar sig i en 
historisk-kritisk metod och med ett socialvetenskapligt perspektiv blir därför högst relevant 
och är den metod som kommer att användas i uppsatsens analys för att därigenom besvara den 
första frågeställningen.  
 

 
3 Grenholm, Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning, 258. 
4 Green, Joel B. (red.), Methods for Luke, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 10. 
5 Green, Joel B. Methods for Luke, 15.  
6 Green, Joel B. Methods for Luke, 20.  
7 Green, Joel B. Methods for Luke, 22.  
8 Green, Joel B. Methods for Luke, 23.  
9 Green, Joel B. Methods for Luke, 24.  
10 Elliott, J.H., ‘Social-Scientific Criticism: Perspective, Process and Payoff. Evil Eye Accusation at Galatia as 
Illustration of the Method’, 2011.  
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Den historisk-kritiska metoden med det socialvetenskapliga perspektivet kräver att jag 
undersöker den forskning och information som finns om den tiden då texten skrevs och de 
förhållanden som både Paulus och Foibe levde under. När jag i analysen tillämpar den 
historisk-kritiska metoden med socialvetenskapligt perspektiv kräver detta att jag, dels 
analyserar de ord som beskriver Foibe och deras betydelse samt dels deras ursprung under 
tiden de användes av Paulus. Jag kommer därför ta hjälp av olika bibelöversättningar och 
bibelkommentarer.  
 
Genom att i analysen göra en djupare granskning av de beskrivningar som Paulus använder 
om Foibe kan jag komma fram till vad bibeltexten säger om dess samtid. Det sätt som Paulus 
framställer Foibe på kan hjälpa mig att dra vissa slutsatser om hennes ställning, hur hennes 
uppdrag såg ut för att sedan avslutningsvis placera Foibe i hennes samtida samhälle. Detta ger 
mig den överblick som krävs för att kunna svara på uppsatsen andra frågeställning.   
 
Den valda metoden förutsätter att uppsatsens analys sker med ett visst tillvägagångssätt. Först 
och främst kommer jag att fördjupa mig i själva bibeltexten för att se vilken information som 
går att utvinna från de olika delarna av texten och orden om Foibe. Efter det kommer jag att 
fördjupa mig i hur de orden användes under Foibes och Paulus tid, med hjälp av tidigare 
forskning. Därefter kommer jag att koppla samman mina fynd för att svara på den första 
frågeställningen.  
 
Utifrån de resultat jag får av den första frågeställningen kan jag sedan genomföra ytterligare 
analys för att söka förståelse för kvinnans roll i den tidiga kyrkan och på så sätt svara på 
uppsatsens andra frågeställning.  
 
1.3 Avgränsning 
 
Denna undersökning kommer att avgränsas till det som står om Foibe i Romarbrevet kapitel 
16 vers 1–2, i Bibel 2000.  
 

”Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som känner församlingen i 
Kenchreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp 
henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, 
också för mig.”  

 
Utifrån den beskrivningen av Foibe har syftet och frågeställningarna bestämts. Varför denna 
uppsats endast går in på Foibe och inte flera av de kvinnor som nämns i Romarbrevet 16 eller 
andra delar av nya testamentet är för att dels hade det blivit ett för stort arbete, men framför 
allt så är Foibe den mest lämpade utifrån de ord som Paulus beskriver Foibe med. Det är med 
fördjupningen i de rollerna som givits av Paulus till Foibe som jag, via min analys, avser att 
kunna visa på vad kvinnornas generella status och roll i den tidiga kyrkan kunde innebära.  
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1.4 Material 
 
För att kunna få frågeställningarna i denna uppsats besvarade så utgår jag från ett visst 
material. Paulus ord om Foibe, från Rombrevet 16:1–2 i Bibel 2000, är den textmässiga 
grunden till denna undersökning.  
 
Då uppsatsen utgår från bibeltexten kommer jag även att behöva använda mig av olika typer 
av bibelkommentarer, både övergripande såsom Jewett, Robert, Romans: A Commentary, 
(Minneapolis: Fortress Press, 2007) samt mer specificerande bibelkommentarer såsom 
Newsom, Carol A., Ringe, Sharon H. & Lapsley, Jacqueline E. (red.), Women's Bible 
Commentary, Revised and expanded edition, (London: SPCK, 2014). Jag anser att jag även 
kommer behöva använda mig av bibelkommentarer som sträcker sig över flera decennier, då 
det ger mer förståelse och fördjupning om Foibe. Den äldsta kommentaren jag kommer att 
använda mig av är John Roberts Dummelow och Fredrik Dahlbom (red.), Inledning och 
kommentar till Bibeln D. 6:e Kommentaren, 5 Breven och Uppenbarelseboken, (Lindblad: 
Uppsala, 1931). Denna kommentar är en översättning och bearbetning av Fredrik Dahlbom 
som var teologidoktor samt docent vid Uppsala universitet. Hans akademiska examen och 
hans arbetstitel kan, anser jag, ge en viss tyngd även om den inte verkar vara en av de mer 
kända kommentarerna, men jag anser att det kan finnas en vikt att ta med en kommentar från 
1930-tal. Det kommer därför att finnas ett tidsmässigt omfång på cirka 90 år när det gäller 
bibelkommentarerna.  
 
Undersökningen kommer också använda sig av material som ger kunskap om Foibes och 
Paulus samtid. Dels sådant som kommer att kunna hittas i bibelkommentarerna, dels i annan 
litteratur såsom Dunn, James D. G., Beginning from Jerusalem: Christianity in the making vol 
2, (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2009). Där tar James Dunn upp de olika förhållandena i 
den tidigaste kristendomen och hur de olika sociala spelen fungerade.  
 
I denna undersökning om Foibe kommer det också vara av vikt att titta närmare på litteratur 
som specifikt tar upp henne och berättar om hennes liv för att ge en fylligare bild av henne 
och då kommer jag exempelvis använda mig av artiklar som Wilder, Terry L. ”Phoebe, the 
Letter-Carrier of Romans, and the Impact of her Role on Biblical Theology”, Southwestern 
Journal of Theology, vol 56/nr 1, 2013 samt Mcnutt, Jennifer Powell, and Amy Beverage 
Peeler. ”The First Interpreter of Romans: Paul’s most Beloved Letter was Entrusted to a 
Woman we Hardly Know”, Christianity Today (Washington), vol 64/no. 8, 2020.  
 
Denna undersökning är exegetisk ickespråklig, dock kommer det att behövas en fördjupning 
av ett par grekiska ord. För att jag ska kunna använda de grekiska ordens betydelse rätt, krävs 
det att jag tar hjälp av litteratur som ger belägg för min förståelse av dessa ord. Detta anser jag 
att Gilbrant, Thoralf, Gärtner, Bertil & Kjäll, Thorsten (red.), Studiebibeln: Nya testamentet. 
Bd 3, (Stockholm: Norman, 1980), von Soden, Hans, “syster”, TDNT, 1 och Beyer Herman 
W., “diákonos”, TDNT 2 samt Danker, Frederick W., Bauer, Walter, Arndt, William F., 
Gingrich, F. Wilbur, “Prostátis”, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other 
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Early Christian Literature, 3rd ed., (Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000) ger min 
undersökning.  
 
1.5 Disposition 
 
Första delen i denna uppsats framför vad syftet är med uppsatsen, vilka frågeställningar som 
ställs, med vilken metod och teori de besvaras, vilka avgränsningar som gjorts och 
övergripande om materialet som används och hur det används samt hur forskningsläget ser ut.  
 
Andra delen i uppsatsen kommer redovisa vem Foibe var utifrån de olika sätt som Paulus 
skriver om Foibe i Romarbrevet 16:1–2: Foibe som syster, Foibe som tjänare, Foibe på 
resande fot och Foibe som stöd för många för att sist analysera vidare om Foibes plats i 
samhället. Jag kommer först diskutera vad den tidiga kyrkan var och kort om dess innebörd, 
för att sedan fortsätta med hur Foibe med hjälp av min analys hade det i den tidiga kyrkan och 
utifrån det kunna peka på de olika indikationerna om kvinnorna i den tidiga kyrkan.  
 
I den tredje och avslutande delen drar jag de slutsatser utifrån den tidigare analysen som 
sedan leder till mitt resultat på frågeställningarna. Avslutningsvis kommer en reflektion kring 
resultatet och dess innebörd samt en reflektion om kvarstående frågor.  
 
1.6 Forskningsläge 
 
Det finns mycket forskning inom området för feministisk teologi och inte minst kopplat till 
Rom 16, där Paulus omnämner många kvinnor.  
 
Elisabeth Schüssler Fiorenza skriver bland annat i sin bok In Memory of Her, 1995, om 
hennes forskning kring att undersöka förhållandet mellan klassisk biblisk historisk tolkning 
och en ny läsning. Genom hennes metod att applicera en kritisk hermeneutisk blick, återför 
hon kvinnans plats i de nytestamentliga texterna. Hon är mycket tidig med att peka på vikten 
av att undersöka historiska och kulturella förhållanden vid den tid då texten skrevs. Detta 
använder hon för att kunna genomföra en feministisk tolkning. Genom översättning och 
analys av olika texter pekar Fiorenza på möjligheten av att kvinnor, vid den tid då Rom 16:1–
2 skrevs, kunde ha en viktig och ledande roll.11 
 
Även andra efter Fiorenza diskuterar detta vidare. Florance M. Gillman i sin bok ”Women 
who knew Paul”, 1992, gör ett feministiskt ställningstagande. Studien undersöker olika 
kvinnor utifrån bibelns texter och försöker utifrån dessa ge hennes syn på dessa personer, allt 

 
11 Schüssler Fiorenza, Elisabeth, In memory of Her: a feminist theological reconstruction of Christian origins, 
2nd ed, (London: SCM, 1995).  
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för att försöka synliggöra de kvinnor som under flera tusen år har varit osynliga bland den 
stora grupp män som omnämnts i bibliska texter.12 
 
Även nyare undersökningar, på både universitet och högskolor av studenter, har gjorts på 
området för att lyfta fram just de kvinnor som nämns i bibeln. Bland annat genomfördes 2017 
en kvantitativ undersökning av Viktor Fränberg som undersökte antalet gånger kvinnor 
omnämns i Paulus brev och där resultatet visade att män nämns 713 gånger och kvinnor 21 
gånger.13 År 2017 genomförde Sara Elvefeldt en studie där hon undersöker fyra bibliska 
kvinnor närmare, däribland Foibe som denna uppsats behandlar.14 
 
Jag anser att det finns ett behov av att ytterligare lyfta fram bibliska kvinnor i historien och 
jag hoppas att denna uppsats kan vara till nytta för forskningsområdet. 

De flesta studier som undersökt Paulus brev och det som skrivits om kvinnorna där är till 
övervägande del grundade på undersökning av språket, genom att titta på valen av ord i 
exempelvis översättningar och hur dessa framställer kvinnan. Det finns även studier som 
undersöker kvinnor i förhållande till män i bibeln. Tidigare studier har därför många gånger 
valt att titta antingen på texten om kvinnorna eller historien om kvinnorna.  

Det saknas forskning som undersöker dessa kvinnor på ett djupare plan och som grundar sig 
på Paulus text om den valda kvinnan eller kvinnorna tillsammans med den historie-sociala 
kontexten som kvinnorna befann sig i. För att kunna få en så ärlig och komplett bild av den 
valda kvinnan eller kvinnorna som möjligt så kommer denna undersökning därför, utifrån en 
historisk-kritisk metod med socialvetenskapligt perspektiv, att kombinera den tidigare 
forskning som finns om de historie-sociala kontexterna angående kvinnorna i den tidiga 
kyrkan levde i med den forskning som finns kring översättningar av Paulus ord om Foibe.  

Det är också brist på studier som undersöker närmre endast en av dessa kvinnor för att lyfta 
fram personen i ett historiskt-socialt perspektiv. Detta kommer jag ha i åtanke när jag delar 
upp texten om Foibe och kopplar med annan forskning för att få en bättre bild av henne som 
person i olika sociala kontexter.  

Uppsatsen kommer att ge en mer komplett bild av Foibe som kvinna under tiden då Rom 
16:1–2 skrevs och kan förhoppningsvis stärka bilden av kvinnans roll under den här tiden med 
hjälp av tidigare forskning som gjorts på området och min undersökning.   

Noterbart för uppsatsen är att den endast undersöker en person, Foibe, vilket skulle kunna 
göra det svårt att dra några större slutsatser och skulle kunna därför betraktas som 

 

12 Gillman, Florence M., Women who knew Paul, (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1992). 

13 Fränberg, Viktor. Ty Adam kom först och sedan Eva: En feministisk litteraturanalys av Paulus brev. 
Linnéuniversitet, Kandidatuppsats, 2017. 
14 Elvefeldt, Sara. Allt från horor till hjältinnor: En feministteologisk studie av fyra utvalda kvinnliga gestalter 
från judendomen och kristendomens religiösa urkunder. Högskolan Dalarna, Kandidatuppsats, 2017. 
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forskningskritik. Vid mer tid hade det varit önskvärt att även undersöka fler kvinnor utifrån 
samma metod och perspektiv för att kunna dra kvalitativt bevisade resultat.   
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2. Huvuddel 
 
2.1 Introduktion till Romarbrevet 16: 1–2  
 
Romarbrevet är en av de mest inflytelserika skrifter för västerlandets andlighet och har även 
inspirerat tidigare kyrkoledare såsom Augustinus och Luther. En stor del av de senare 
reformatoriska teologiska tankarna kommer från Romarbrevet.15 Under 25 år hade Paulus rest 
runt i det östra Medelhavsområdet och grundat olika församlingar, till vilka han skrev en 
mängd brev. Romarbrevet skiljde sig från de andra breven genom att det skrevs inför hans 
resa som skulle gå till Jerusalem och via Rom till Spanien. Den viktigaste skillnaden mot de 
andra breven är att Romarbrevet har karaktären av en sammanfattning av Paulus teologi. 
Brevet är trots det inte enbart en systematisk sammanställning av teologi vid Paulus tid utan 
har fortfarande karaktären av ett brev som adresserar särskilda problem och omständigheter 
genom sitt budskap med Paulus teologiska tankar som grund.16  
 
Kapitel 16 i Romarbrevet är mycket omtalat på grund av två större anledningar. För det första 
så är de olika delarna av kapitel 16 ovanliga ämnen i jämförelse med Paulus tidigare brev. 
Forskare menar också på att antalet hälsningar som görs i Romarbrevet 16 är utmärkande med 
tanke på att Paulus aldrig varit i staden Rom. För det andra så har Paulus aldrig givit läsaren 
en aning sedan tidigare om en sådan stor varning om falska profeter, personer som utger sig 
att ha kunskap om Paulus teologi. Dessa två större anledningar är de som gör att många 
forskare är enade i tron om att kapitel 16 i Romarbrevet inte kan vara en del av det egentliga 
brevet till folket i Rom. Trots denna syn hos flera tidigare forskare, så har nyare forskning 
däremot kommit fram till att Romarbrevet 16 är en väsentlig och nödvändig del av 
Romarbrevet och dess förståelse.17  
 
Brevets utformning med sin rekommendation angående personen som överlämnar brevet är 
till sin utformning traditionell i den meningen att brevet är tidstypiskt genom att det innehåller 
en rekommendation angående personen, Foibe, som fått i uppdrag att överlämna brevet samt 
som det kommer att visa sig troligen också hade i uppdrag att förklara innehållet i brevet och 
svara på eventuella frågor. Det var däremot inte vanligt att inkludera en lista på personer som 
brevskrivaren hoppas ska hjälpa och underlätta för den mottagande församlingens förståelse.18  
 
Jag skriver denna uppsats med några antaganden som jag gjort efter att jag har läst om Foibe i 
Romarbrevet 16:1 - 2. 1) Foibe anses vara en syster. 2) Foibe är en tjänare av något slag. 3) 
Foibe är på resande fot. 4) Foibe har på något sätt varit ett stöd till Paulus och många andra.19 

 
15 Nationalencyklopedin, Romarbrevet. http://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romarbrevet (hämtad 2022-05-03). 
16 Moo, Douglas J., The Epistle to the Romans, (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 1-3. 
17 Moo, The Epistle to the Romans, 912. 
18 Newsom, Carol A., Ringe, Sharon H. & Lapsley, Jacqueline E. (red.), Women's Bible commentary, Revised 
and expanded edition, (London: SPCK, 2014), 555. 
19 Bibeln: Bibelkommissionens översättning: noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel, (Stockholm: Verbum, 
2004). 
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Dessa antaganden baseras på hur Paulus i endast en kort text kunnat karaktäriserat Foibe. För 
samtiden var det säkert mycket klart vad Paulus avsåg. Vi ser det i ett flerhundraårigt ljus.  
 
 
2.2 Foibe som syster 
 
”Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe,” (Rom 16:1a).  
 
Med dessa ord inleder Paulus sin rekommendation om Foibe till folket i Rom. I 
introduktionen om Romarbrevet ovan, har det redan konstaterats att Foibe var den som 
överlämnade brevet och detta bekräftas flera gånger i andra bibelkommentarer som hos 
Robert Jewett20 och C. E. B. Cranfield.21 Det är med största sannolikhet på grund av detta som 
hon tilltalas som bland annat vår syster.22  
 
När man tittar på det grekiska ordet för syster så innehåller det samma ordstam som broder, 
genus anges därigenom via ändelsen.23 Paulus skriver här om Foibe och därför handlar det om 
att hon är vår syster. I nya testamentet används ordstammen både om fysiskt broderskap och 
systerskap samt andligt broderskap och systerskap.24  
 
Det som menas med fysiskt broderskap och systerskap är att man är släkt eller har ett 
vänskapsförhållande.25 Andligt broderskap eller andligt systerskap är någonting som används 
rent allmänt i nya testamentet för att tala om ett broder-/ systerskap som grundar sig i de 
gemensamma kristna grunderna. Det som menas med gemensamma kristna grunder i detta 
fall går tillbaka till grundtanken från Jesus, att varje kristen bör älska sin nästa på samma sätt 
som människan ska älska sig själv.26 När Paulus använder detta begrepp, syster, om Foibe 
tillsammans med vår, så framhåller han det andliga systerskap som han anser sig själv ha till 
henne och som han anser att folket i Rom därför bör ha till henne. Att ge henne titeln vår 
syster gör det tydligt att hon har ett starkt medlemskap i den kristna gemenskapen och även 
har en stark lojalitet med Paulus och andra troende både i Rom samt andra församlingar.27 
Även i äldre kommentarer ser man att genom att beskriva Foibe som vår syster innebär det att 
hon är en självklar medlem i den kristna gemenskapen.28  
Både nyare och äldre kommentarer visar på samma tolkning av Paulus beskrivning av Foibe, 
vilket ger en indikation på vikten av hennes systerskap i den kristna gemenskapen.  
 

 
20 Jewett, Robert, Romans: A Commentary, (Minneapolis: Fortress Press, 2007), 942. 
21 Cranfield, Charles Ernest Burland, Romans: A Shorter Commentary, (1985), 374. 
22 Gilbrant, Thoralf, Gärtner, Bertil & Kjäll, Thorsten (red.), Studiebibeln: Nya testamentet. Bd 3, (Stockholm: 
Norman, 1980), 663. 
23 von Soden, Hans, “Syster”, TDNT 1:144. 
24 von Soden, “Syster”, TDNT 1:144–145. 
25 von Soden, “Syster”, TDNT 1:144–145. 
26 von Soden, “Syster”, TDNT 1:145. 
27 Jewett, Romans: A Commentary, 944. 
28 Cranfield, Romans: A Shorter Commentary, 374. 
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En annan viktig anledning till att Paulus benämner Foibe som vår syster är att han ville 
försäkra församlingarna i Rom om att Foibe inte var en bedragare utan att hon var Paulus 
förtrogna och därför även de kristnas i Rom förtrogna. De kunde alltså lita på henne när hon 
skulle förklara brevets innehåll till församlingarna.29 
 
Vi ser här hur Paulus, genom sin beskrivning, visar hur stor beundran och lojalitet han känner 
inför Foibes person.  
 
2.3 Foibe som tjänare 
 
”som tjänar församlingen i Kenchreai.” (Rom 16:1b)  
 
Ordet diákonos översätts som tjänare, alltså den titel som Paulus beskriver att Foibe innehar i 
andra delen av vers 1 i Romarbrevet 16.30 Vid djupare analys av det här substantivet så har 
ordet en generell användning som innebär att vara en tjänare eller en underordnad person. 
Den djupare analysen visar också på att detta substantiv har en betydelse som innebär att det 
kan handla om att tjäna under någonting i figurativ mening. Å andra sidan så används ordet 
även i abstrakt betydelse som till exempel tjänare till en andlig makt.31  
 
Om man ser på hur ordet diákonos används i den klassiska grekiskan så förekommer ordet i 
betydelsen budbärare hos till exempel Aischylos, Sofokles, Platon och även Josephus. Paulus 
använder också, som tidigare nämnts i analysen, diákonos som beteckning för just budbärare, 
till exempel Tychichus i Efesierbrevet (Ef 6:21) och Kolosserbrevet (Kol 4:7–8).32 Paulus sätt 
att rekommendera Foibe följer ett visst klassiskt mönster nämligen att budbäraren namnges 
med dennes referenser, en begäran framförs och slutligen tacksamhet att man följer begäran. 
Det här mönstret syns delvis också i Romarbrevet 16:1–2. Där namnges budbäraren, Foibe, 
och hennes referenser, att hon var en syster och tjänare. Sedan kommer det en begäran, att 
man ska ta emot henne på ett värdigt och bra sätt. Men Paulus uttrycker däremot sin 
tacksamhet redan i början av Romarbrevet. (Rom 1:8–13)33  
 
Grekiska begreppet diákonos har även fått betydelse som en ämbetstitel i kyrkans tidiga 
utveckling. Paulus använder benämningen redan i Filipperbrevet när han kopplar det med att 
diákonos är kopplat med biskoparna.34 Denna koppling till biskoparna gör att även diakonatet 
har vissa krav som det måste uppfölja. De olika kraven som då gällde både för biskopar och 
diakoner: De skulle vara oklanderliga, leva måttligt, bara ha en fru, alltså inte gifta om sig och 
inte heller gifta om sig ifall frun går bort, samt att de skulle sköta sitt hushåll oklanderligt (1 

 
29 Fitzmyer, Joseph A. (red.), Romans: A New Translation with Introduction and Commentary, (Yale University 
Press: New Haven, Conn. 1992), 729. 
30 Gilbrant, Thoralf, Gärtner, Bertil & Kjäll, Thorsten (red.), Studiebibeln: Nya testamentet. Bd 3, 664. 
31 Beyer, Herman W., “diákonos”, TDNT 2:88–89. 
32 Wilder, Terry L. “Phoebe, The Letter-Carrier of Romans, and the Impact of her Role on Biblical Theology”, 
Southwestern Journal of Theology, vol 56/nr 1, 2013, 44–45. 
33 Wilder, “Phoebe, The Letter-Carrier of Romans, and the Impact of her Role on Biblical Theology”, 47–49.  
34 Beyer, “diákonos”, TDNT 2:89-90. 
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Tim 3:1-7 , 1 Tim 3:8-13).35 Diakonernas främsta uppdrag var administration och praktiskt 
arbete, en slutsats som kommer från att det grekiska ordet dels har att göra med att tjäna samt 
servera, dels hur deras arbete definieras, dels genom deras förhållande till episkopatet och vad 
nya testamentet i övrigt anger om diakonatets förmågor och uppgifter. Senare utvecklades 
förhållandet mellan diakonatet och episkopatets så att uppgiften som diákonos blev att tjäna 
kyrkan och episkopatet.36  
 
Diakoner i den tidiga kyrkan var personer som hade ett speciellt uppdrag, vilket bestod av att 
vårda de sjuka, hjälpa de fattiga och ta hand om de gamla samt de funktionsnedsätta. Detta 
uppdrag gör diakonerna på församlingarnas vägnar. Människorna som var glada, lätta att ha 
göra med var sådana som var självklara för att utföra diakonernas uppdrag gällande vårdande 
och tjänande inom församlingarna.37 Det är alltså en fråga om att utföra välgörande arbete av 
egen fri vilja. I en bibelkommentar från 1931 av Fredrik Dahlbom, ges även det alternativet 
att Foibe kunde ha varit särskilt anställd att hjälpa kvinnorna i församlingen eftersom 
diákonos i Dahlboms kommentar översätts till församlingstjänarinna. Här blir det då tydligt 
att Foibe erhöll ett stort och betydande uppdrag även enligt en betydligt äldre kommentar.38 
 
Genom att Paulus benämnde Foibe som en diákonos innebar detta också en början på att det 
växte fram ett kvinnligt diakonat. Dock så finns det en viktig aspekt om huruvida Paulus 
menade en bestämd tjänst eller refererade till det hon gjorde å församlingens vägnar som en 
del av det kristna sammanhanget.39 Men det faktum att Paulus beskriver Foibe som en 
diákonos i Rom 16:1 gör att det troligen var för att visa på att hon hade en märkbar ledarroll i 
Kenchreai, som inte skiljde sig från hur män under samma tid kunde vara ledare i 
församlingarna. Männen under denna tid hade en ledarskapsroll som innefattade uppgiften att 
vara kyrkliga ledare, allt från att predika till att tjäna församlingen efter dess behov. Det kan 
då ses som att Foibes ledarroll på samma sätt handlade om att faktiskt predika i församlingen 
och att tjäna folket.40 Forskaren James Dunn påvisar att Foibe alltså därför ska ses som den 
första omnämnda diakonen.41  
 
I den tidiga kyrkan plockade man upp och förändrade betydelsen av vanliga termer som 
diákonos som fick en mer och mer kultisk innebörd, vilket naturligtvis då kopplades ihop med 
och utvecklades från att servera vid en vanlig måltid till att assistera, enligt speciella och 
kultiska ritualer, vid nattvarden. Detta utvecklades senare i diakonatet till att bli dels 
medverkan i gudstjänsten som att ta del i och vara en del i församlingens yttre tjänande.42 
 

 
35 Beyer, “diákonos”, TDNT 2:90. 
36 Beyer, “diákonos”, TDNT 2:90. 
37 Cranfield, Romans: A Shorter Commentary, 307. 
38 Dummelow, John Roberts & Dahlbom, Fredrik (red.), Inledning och kommentar till Bibeln D. 6 
Kommentaren, 5 Breven och Uppenbarelseboken, (Lindblad: Uppsala, 1931), 45. 
39 Beyer, “diákonos”, TDNT 2:93. 
40 Newsom, et al, Women's Bible commentary, 555. 
41 Dunn, James D. G., Beginning from Jerusalem: Christianity in the Making, vol 2, (Grand Rapids, Mich.: 
Eerdmans, 2009), 635. 
42 Beyer, “diákonos”, TDNT 2:92. 
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När man ser till de olika bibelkommentarerna från de senaste 90 åren, så är det inte den äldsta 
kommentaren från 1931 som skiljer sig starkt från de andra kommentarerna, enligt min 
bedömning. Den som står ut bland dessa, både över lag och mycket tydligt om just Foibes roll 
som diákonos, är kommentaren av F. F. Bruce från 1963. Där framhålls det bara att diákonos 
kan referera till både man och kvinna men att det troligen är menat att handla om en 
diakonissa.43 Medan de andra, såväl Fredrik Dahlboms kommentar från 1931 som den nyaste 
kommentaren från 2007 av Robert Jewett, framhåller starkt att Foibes roll och uppdrag som 
diákonos är ytterst viktigt och att hon är utvald till detta på grund av hennes kunskaper och 
hur Paulus väljer att lyfta fram henne.  
 
De flesta som kommenterat Romarbrevet menar att Foibe är troligtvis den personen som 
överlämnar brevet. Det här beror på att Foibe nämns först i Paulus rekommendationslista i 
Romarbrevet 16. Genom att man anser detta har man sett på hur hennes status i samhället och 
kyrkan framhålls.44 Det framhålls i och med att Paulus prisar henne som en troskompanjon 
och en trogen bärare av brev samt en hjälpare som är vän med många även Paulus. Genom 
Paulus rekommendation förstår de romerska församlingarna att de kan helt och fullt lita på 
Foibe. Paulus litar på att hon kommer överlämna brevet intakt och obrutet. Paulus har gett 
henne ett stort förtroende.45  
 
  

 
43 Bruce, Frederick Fyvie, The Epistle of Paul to the Romans: An Introduction and Commentary, (London: 
Tyndale, 1963), 270.  
44 Wilder, “Phoebe, the Letter-Carrier of Romans, and the Impact of her Role on Biblical Theology”, 43. 
45 Wilder, “Phoebe, the Letter-Carrier of Romans, and the Impact of her Role on Biblical Theology”, 48. 
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2.4 Foibe på resande fot 
 
”Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan 
begära av er.” (Rom 16:2a) 
 
För Paulus var det av stor vikt att folket i Rom skulle mottaga Foibe på ett särskilt och 
angeläget sätt. Det är det som Paulus framhåller när han skriver om till vilken grad de skall 
välkomna Foibe och genom hans påpekande att hon ska ses som någon av de heliga då hon är 
en sann kristen tjänarinna och därför ska bli bemött på ett visst sätt av de kristna.46 I en äldre 
kommentar så konstateras det att de kristna som reste under den tidiga kyrkans tid kunde vara 
säkra på att bli bemött med kärlek, respekt och allmänt gott uppvaktande, vart de än kom, av 
sina medkristna.47 Detta förefaller logiskt med tanke på att de kristna utgjorde en delvis utsatt 
minoritet och därför var måna om varandra.  
 
Det enda man vet om Foibe är det som framgår av Paulus brev, nämligen att hon bodde i 
Kenchreai som var Korinths östra hamn. Med den referens som Paulus gör i Rom 16:1 om 
huskyrka så får man anta, även om inga specifika arkeologiska fynd har gjorts, att de kyrkliga 
sammankomsterna hölls i Foibes hus. Det var detta som troligen gjorde att Paulus hörde talas 
om Foibe vilket senare ledde till att hon är den som ska föra fram brevet till Rom och vara 
den som kunde upplysa folket i Rom och förklara brevets innebörd för dem.48  
 
Efter att Paulus avslutat sina missionsresor i östra medelhavet befinner han sig i Korinth 
under några månader. Han har avslutat en insamling av pengar från hednakristna församlingar 
och ska överlämna dem till Jerusalem, det här har han berättat i tidigare brev, bland annat till 
församlingen i Korinth. Paulus avsikt är inte bara att hjälpa de fattiga kristna i Judeen utan 
också reparera relationen mellan de hednakristna församlingarna i missionsområdena och de 
judiska kyrkorna i Judéen. Hans plan är att, när han varit i Jerusalem, ska han missionera i det 
område, Spanien, Iberiska halvön där kristendomen inte har nått fram än. Helt naturligt 
kommer han då att resa förbi Rom där det finns ett antal församlingar. Paulus har nu kommit 
till den delen i sitt liv där han vill sammanfatta sin teologi i ett brev och till församlingarna i 
Rom.49  
 
Eftersom det kunnat konstateras sedan tidigare i undersökningen att Paulus vill att detta brev 
ska skickas till Rom innan hans ankomst så behövdes det någon som kunde ta sig till Rom för 
att föra fram detta till församlingarna i Rom och den rollen har undersökningen konstaterat 
gavs till Foibe.50 Foibes uppdrag innebar att hon hade fått ett betydande ansvar att Paulus brev 
skulle komma fram till Rom på ett säkert sätt. Däremot så skiljer sig här de äldre 
kommentarerna, tydligast gör F. F. Bruce 1963 det, från de nyare på det sättet att man påstår 
att Foibe inte alls fick uppdraget för att hon var lämpligast utifrån kunskap och uppdrag i 

 
46 Gilbrant, et al, Studiebibeln: Nya testamentet. Bd 3, 665. 
47 Bruce, The Epistle of Paul to the Romans: An Introduction and Commentary, 270. 
48 Jewett, Romans: A Commentary, 943-944. 
49 Moo, The Epistle to the Romans, 1-3. 
50 Moo, The Epistle to the Romans, 2. 
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församlingen i Kenchraei, utan att det berodde på att hon redan hade planerat en resa till Rom 
och då utnyttjade Paulus möjligheten att kunna skicka brevet till Rom med henne.51 Denna 
jämförelse mellan kommentarer, under olika tidpunkter, visar att Foibes faktiskt ställning i 
samhället samt kyrkan och hur Paulus såg på henne har blivit viktigare och större ju mer 
forskning som gjorts om henne och hennes liv.  
 
Brevet behövde också komma fram i god tid innan Paulus skulle resa till Jerusalem. Hon 
kunde då välja mellan olika resvägar, till sjöss eller via land. Det snabbaste vägen var att åka 
via sjövägen trots att det kunde vara en osäker vägen på grund av väder, pirater med mera.52  
 
Forskare menar att det är högst sannolikt att Foibe var bland de fem procent som var 
läskunniga under denna tid vilket gjorde att hon troligen, som framstående inom församlingen 
i Kenchreai, var en av de som Paulus kunde diskutera innehållet i brevet med.53  
 
I och med att denna undersökning visat på att Foibe hade en märkbar ledarroll i Kenchreai 
och genom hennes stöd till andra kristna i församlingen så innebar detta att hon säkerligen 
hade en viss förmögenhet. Det vara dessa tillgångar som gjorde att hon kunde hjälpa Paulus 
att föra brevet till församlingarna i Rom.54 Kombinationen av att Foibe inte bara var en av de 
få som var läskunniga utan även var en av de få som hade de ekonomiska medlen för att 
kunna åka på en sådan här resa, gjorde henne mest lämplig.  
 
När Paulus talar till församlingarna i Rom att de ska ta emot Foibe på ett sätt som anstår de 
heliga, lyfter Paulus återigen upp det faktum att Foibe är en kvinna som gjort mycket för 
kristna i sitt uppdrag i Kenchreai. Församlingarna i Rom ska därför respektera och hedra 
henne i enlighet med hennes ställning och förmåga. En annan viktig aspekt till varför Paulus 
säger det han gör till församlingarna i Rom om Foibe, är på grund utav att under denna tid så 
behövdes denna typ av rekommendation för att kunna åka till olika delar i världen. Detta 
gällde särskilt Foibe då hon inte var känd för folket i Rom. Det sätt som Paulus ber Rom att ta 
hand om henne var det traditionsenliga sättet att göra det på i den tidiga kristna kyrkan.55 
Hjälpen som Paulus uppmanar Roms församlingar att ge Foibe handlar om praktiska frågor 
som till exempel boende samt generell information som kan vara till nytta för en nykommen 
till staden.56 En annan viktig del av Paulus begäran, om stödet till Foibe i Rom, var att göra 
det möjligt för henne att träffa folket i de olika församlingarna i Rom för att kunna utföra 
hennes uppgift, given av Paulus, att framföra Romarbrevet och förklara innehållet på lämpliga 
platser runt om i Rom.57  
 

 
51 Bruce, The Epistle of Paul to the Romans: An Introduction and Commentary, 266. 
52 Chapple, Allan, “Getting Romans to the Right Romans: Phoebe and the Delivery of Paul’s Letter”. Tyndale 
Bulletin vol 62/ no. 2, 2011, 198-199. 
53 Durken, Daniel, New Collegeville Bible Commentary: New Testament, ([Elektronisk resurs], 2009), 391. 
54 Newsom, et al, Women's Bible commentary, 555. 
55 Edwards, James R., Romans, (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1992), 354. 
56 Jewett, Romans: A Commentary, 945-946. 
57 Dunn, Beginning from Jerusalem: Christianity in the Making vol 2, 571. 
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Det är alltså en person som fått Paulus förtroende att praktiskt säkerställa att hans brev når 
församlingarna i Rom på ett säkert sätt. Paulus var ju själv införstådd med vad resande 
innebar på hans tid efter alla hans missionsresor. Att då överlämna ansvaret till Foibe visar 
hans tilltro till hennes förmåga att genomföra uppdraget.  
 
2.5 Foibe har varit ett stöd till många 
 
”Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig.” (Rom 16:2b) 
 
Förutom att ange Foibe som tjänare, diákonos så framhåller Paulus Foibe som ett stöd vilket 
på grekiska heter prostátis, ett ord som bara förekommer en gång i nya testamentet och 
betyder att vara ett stöd eller en beskyddarinna.58 I ett grekiskt lexikon av Walter Bauer så 
förklaras även prostátis som att det avser en kvinna i stödjande roll, beskyddarinna och 
välgörare.59 
 
Att Paulus framhåller Foibe på detta sätt är för att han vill uppmana, och även understryka 
uppmaningen, till församlingarna i Rom att återgälda all den hjälp och det stöd som Foibe har 
gett tidigare till både Paulus själv, hans medarbetare och andra församlingar. Det här har hon 
kunnat göra genom att hon förmodligen hade social status och även en viss förmögenhet, som 
vi konstaterat ovan. Med det som bakgrund kunde hon erbjuda hjälp på olika sätt åt kristna på 
resande fot på samma sätt som hon hjälpt Paulus.60  
 
Den delen i Rom 16:2b som menar på att hon varit ett stöd för många, istället för kyrkan, 
antyder att hon inte hade en vare sig officiell eller halvofficiell ställning.61 Utan det innebar 
den vardagliga grekiska betydelsen av prostátis, sponsor eller medhjälpare, en person som 
hjälper andra, speciellt främlingar i behov av boende, ekonomisk hjälp och någon som 
företräder dem inför lokala myndigheter.62 I och med att Foibe fungerade som sponsor för 
både Paulus och andra var hon säkerligen en person med både status och inflytande. Hon 
kunde därför stå för de kostnader som resan till Rom, för överlämnandet av brevet, skulle föra 
med sig, både för henne själv som för hennes medresenärer.63 Genom att hon var en källa till 
hjälp så finns det äldre kommentarer såväl som de nya som har angett att hennes status också 
pekar på hennes eventuella förmögenhet. 64 
 
I en av de äldre kommentarerna, av F. F. Bruce från 1963, beskrivs det stöd som Foibe gett till 
Paulus och många andra genom att man troligen kan jämföra henne med Lydia som omnämns 

 
58 Gilbrant, Thoralf, Gärtner, Bertil & Kjäll, Thorsten (red.), Studiebibeln: Nya testamentet. Bd 3, (Stockholm: 
Norman, 1980), 665 
59 Danker, Frederick W., Bauer, Walter, Arndt, William F., Gingrich, F. Wilbur, “Prostátis”, A Greek-English 
Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., (Chicago: Univ. of Chicago Press, 
2000), 885. 
60 Moo, The Epistle to the Romans, 915. 
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i Apostlagärningarna (Apg 16:14-15). Där beskriver man Lydia som någon som öppnar sitt 
hem för Paulus och hans följeslagare, vilket man då kan förstå som att Foibe gjorde detsamma 
i Kenchraei till Paulus och hans vänner.65 
 
I Septuaguintas grekiska text används prostátis i betydelsen någon som är ledare. Paulus säger 
att Foibe är prostátis åt honom eftersom han vanligen är noga med att ange vilka som är 
ledare tillsammans med honom. Paulus använder förmodligen ordet här i dess då vanliga 
sekulära mening, som någon som använder sin förmögenhet och sociala ställning för att 
hjälpa och stödja andra.66  
 
Av de olika brev som Paulus skrivit framgår det att Paulus inte åkte ensam utan hade ett följe 
med sig under sitt missionsarbete. Alla dessa medarbete namnges och beröms av Paulus i alla 
breven även om det är kortfattat. Den här typen av stöd var just det som Foibe gav till Paulus, 
hon var med honom och hjälpte honom i hans arbete.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 Bruce, The Epistle of Paul to the Romans: An Introduction and Commentary, 270. 
66 McNutt, Jennifer Powell, and Amy Beverage Peeler. “The First Interpreter of Romans: Paul’s most Beloved 
Letter was Entrusted to a Woman we Hardly Know”, Christianity Today (Washington), vol 64/no. 8, 2020, 56.  
67 Dunn, Beginning from Jerusalem: Christianity in the Making vol 2, 571-572. 
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2.6 Foibes plats i samhället 
 
För att kunna förstå vem Foibe var, varför Paulus ansåg att hon var den mest lämpliga att åka 
till Rom med hans brev till församlingarna och dessutom kunna förklara innehållet för 
församlingarna, måste hennes plats i samhället undersökas djupare.  
 
Namnet Foibe har en bakgrund i den grekiska mytologin vilket indikerar att Foibe aldrig var 
en judinna utan hon var hednakristen68, förmodligen då, i något led, en ättling till en frigiven 
slav.69 I den grekisk-romerska sfären hade slavar en helt annan ställning än vi tänker oss idag. 
Detta beror på anledningarna till varför en person var i ett slavförhållande. Det fanns 
huvudsakligen fem anledningar: 1) Fiender som fångats vid krig. 2) Att man var en ättling till 
en slav. 3) Personer som frivilligt sålde sig själva, på grund av ekonomiska skäl, för att vara 
slavar.  
4) Personer som blev skuldsatta och förlorade sin frihet. 5) Vissa typer av kriminella 
bestraffades med att bli slavar.70 Det man då kan koppla till Foibe, med hjälp av hennes namn 
och med hjälp av det som Robert Jewett belyser i sin analys, är att man kan anta att hon alltså 
var en ättling i nedstigande led till en frigiven slav. Eftersom Foibe aldrig själv var en frigiven 
slav utan endast en ättling till en frigiven slav, hindrade detta henne inte från att ha kunnat 
uppnå den sociala status och förmögenhet som Foibe måste ha besuttit.  
 
En annan anledning till hennes status i samhället kan vara att hon hade den administrativa 
förmågan som många slavar och frigivna slavar hade. Romarriket utnyttjade slavar och 
frigivna slavar som administratörer på höga poster, som till exempel kejsaren Claudius och 
kejsaren Nero. Foibe kan alltså ha visat sig ha samma förmåga att administrera och därför 
vara en mycket lämplig kandidat för Paulus att ta hjälp av.71  
 
För att kunna fördjupa oss i vem Foibe var och hur allt kan hänga ihop med vad som sägs om 
henne i Romarbrevet och hur hennes funktion/uppdrag såg ut samt omfånget av hennes 
förmodade höga status i det romerska samhället, behöver vi titta närmre på kvinnors generella 
liv i det romerska samhället och i den tidiga kyrkan.  
 
Först och främst så behövs det ett förtydligande om vad som menas med den tidiga kyrkan. 
Den tidiga kyrkan som denna undersökning syftar på är den första tiden efter Jesu 
uppståndelse och cirka 70 år framåt.72 Under denna tid i den tidiga kyrkan så präglades den av 
att 1) antalet troende kristna ökade relativt snabbt, många av dem kvinnor, 2) många av de 
troende kristna var egendomsägare, 3) det var blandat med yrken bland de troende kristna, 4) 
en hel del fattiga drogs till att ansluta sig som troende till den kristna tidiga kyrkan. Detta 
pekar på att med stor säkerhet så innehöll den tidiga kyrkan nästan alla nivåer av 

 
68 Fitzmyer, Romans: a new translation with introduction and commentary, 729. 
69 Jewett, Romans: A Commentary, 63. 
70 Jewett, Romans: A Commentary, 51–52. 
71 Jewett, Romans: A Commentary, 47. 
72 Dunn, Beginning from Jerusalem: Christianity in the Making vol 2, 172. 



 22 

samhällslivet.73 Det är denna tidiga kyrka som sedan sprids via Paulus missionsresor, vilket i 
sin tur sedan leder till Foibe. Foibe som blev en kvinna i den tidiga kyrkan med både uppdrag 
och funktion i församlingarna, både i Kenchraei och Rom.  
 
En första observation som finns att göra är att ordet ekklésia, det som de tidiga troende 
använde för att beskriva sig själva, betyder i grunden endast samling.74 För det andra så är det 
viktigt att förstå att antikens människor inte såg någon skillnad mellan religiöst liv och andra 
delar i sin tillvaro. Politik, ekonomi, familjeliv och religion gick in i vart annat, alltså fanns 
det en stark koppling mellan lojaliteten till gudarna, staten och hushållets överhuvuden.75 
Detta innebar bland annat, med ett manligt synsätt, att en hustru som visade illojalitet i dessa 
avseenden satte hela hushållet i riskzonen. Det här gör att vi kan förstå och uppskatta djupet 
av engagemanget hos kvinnor som engagerade sig i tidiga kyrkogrupper. Det som vi tidigare 
framhållit gällande att Foibe var en typ av sponsor visar alltså på hur de här grundläggande 
familjemönstren, under denna tid, har en stark påverkan på hur folket i Romarriket 
interagerade med varandra. Sociala strukturer ger ledning för hur förbindelser mellan 
överordnade och underordnande ska gå till. Den som visar lojalitet till den som är socialt 
högre vinner sociala och materiella förmåner av olika slag.76 Detta är alltså det som ger 
belägg för att Foibe, som hade ekonomiska möjligheter, kunde agera som beskyddare, liksom 
alla andra kvinnor med ekonomiska möjligheter kunde beskydda olika samlingar och 
organisationer av olika slag.  
 
Nya testamentet nämner uttryckligen, med namn, kvinnor som ledare för huskyrkorna. Den 
mest explicita referensen för en kvinnas självständiga ledarskap för en huskyrka är Nympha 
(Kol 4:15). När det kommer till vad detta ledarskap/värdskap för huskyrka innebar så finns 
det många frågetecken, men man kan göra vissa antagande efter att man vet vad en huskyrka 
är. En huskyrka var oftast en samlingsplats i ett privathus, ett hyreshus eller någon slags 
affärslokal. Det här innebar att det blev naturligt att kvinnorna hade någon form av 
ledarskap/värdskap då det var i hushållets territorium. 77Med detta hör också att kvinnor kan 
vara fastighetsägare, var man då kvinna med någon form av förmögenhet kunde man vara en 
kvinna med mycket makt.78 Om man då var den som erbjöd plats för en samling, blev man 
därför den givna ledaren av denna ekklésia, samling. Med största sannolikhet kan man då 
påstå att Foibe var den som bjöd in till ekklésia och var dess ledare och därmed även Paulus 
och hans medarbete.  
 
Det fanns även en annan aspekt på huskyrkorna. Enligt den tidens sed under den romerska 
tiden skulle husmodern inte bara sköta huset utan även se till de olika små altare som fanns i 
hemmen, och det var hennes ansvar även om mannen inte hade gått över till kristendom, trots 
att hon var kristen.79 Jag anser att det borde ha inneburit någon form av inre konflikt för den 

 
73 Dunn, Beginning from Jerusalem: Christianity in the Making vol 2, 178-180. 
74 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 640. 
75 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 640. 
76 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 641. 
77 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 641. 
78 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 642. 
79 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 643. 
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kristna husmodern. Den inre konflikten kan ha handlat om att hon skulle, samtidigt som hon 
haft en kristen tro, sköta de icke kristna religiösa altarritualerna i hemmet.  
 
När det kommer till hur roller mellan kvinnor och män differentierar i den tidiga kyrkan så 
finns det ingenting i Paulus brev som säger att män och kvinnor ska ha haft olika typer av 
arbete. De flesta personerna som Paulus räknar upp i Romarbrevet, oavsett kön, sägs ha haft 
ett kyrkligt uppdrag eftersom Paulus i Romarbrevet förutsätter att kvinnor, på samma sätt som 
män, kan vara budbärare av Guds ord genom evangeliet om Jesus Kristus.80 Detta 
resonemang behöver vara en aspekt som tas upp när man tittar på, inte bara Foibes uppdrag, 
utan kvinnors uppdrag, generellt, i den tidiga kyrkan.  
 
En viktig avslutningsaspekt på hur kvinnorna hade det i det romerska samhället, och därav 
Foibe inräknat, var att kyrkorummen var också deras familjerum. Detta gjorde att alla 
samlades från familjerna, barn, unga, slavar, äldre, för alla tillhörde hushållen. Värdinnan 
eller ledaren var därför angelägen att, oavsett vem man än var, skulle man inkluderas i 
församlingens liv där och då.81  
 
Paulus hänvisar till en kosmisk ordning som har sitt ursprung i första Mosebok och sen 
förklaras till viss del av Paulus i 1 Tim 2:8–15. Gud, Jesus, män sedan kvinnor, detta 
motsvarade det som kvinnorna under denna romerska tid själva ansåg.82  
 
Med utgångspunkt i hur samhället fungerade på den romerska tiden samt hur de icke Jesus-
troendes sammanhang fungerade så kan vi inte anta eller utgå ifrån att de ledarskapstitlar som 
de utsedda kvinnorna fick inom kristendomen inte bara skulle vara hederstitlar utan att de 
faktiskt innehöll krav på ledarfunktioner. En annan aspekt på det är att kvinnor i den tidiga 
kyrkan fortsatte i sina roller som de hade som grekisk-romerska kvinnor och judiska kvinnor 
innan de anslöt sig till Jesus-troende grupper. Man kan alltså inte påstå att det handlar om en 
ny frihet för det är samma frihet sedan tidigare.83 Det vi kan konstatera är att både gifta 
kvinnor och änkor kunde vara välgörare för olika grupper och sammanslutningar i den 
romerska världen. Eftersom Foibe levde under dessa förhållanden och under denna tid samt i 
denna typ av samhälle med hennes titlar hon fått av Paulus, så är det logiskt att dra slutsatsen 
om vilken ställning och inflytande hon hade där hon bodde och hos Paulus samt senare kunde 
ha i Rom. En ställning som gav henne möjlighet att vara diákonos, prostátis och syster för 
likaväl Paulus som för församlingarna hon mötte.84  
 
 
 
 
  

 
80 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 555. 
81 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 644. 
82 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 644. 
83 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 645. 
84 Newsom, et al., Women's Bible commentary, 647. 
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3. Sammanfattning 
 
Paulus hade missionerat under 25 år i östra delen av medelhavet och skrev då brev till alla de 
olika församlingarna han mötte. Romarbrevet är Paulus sätt att sammanfatta sin teologi inför 
sin önskade stora missionsresa till Spanien. Efter alla de här åren så ville han besöka Rom och 
ville också att de skulle få ta del av hans tankar innan han kom dit. För att vara säker på att 
dels brevet kom fram och dels att mottagarna kunde förstå innehållet och budskapet så 
behövde Paulus en person som hade kunskapen och förmågan att genomföra ett sådant viktigt 
uppdrag. Det är därför rekommendationen är så speciell, trots sin placering i slutet av brevet, 
genom att Paulus såg precist uttryckte uppdragstagaren Foibes egenskaper och förmågor.  
 
När Foibe kommer till Rom har hon med sig Paulus brev med den avslutande 
rekommendationen. När församlingarna i Rom läser hans ord om Foibe vet de ju att hon inte 
är fysiskt syster till honom utan Paulus vill tala om att han och Foibe, som kristna, har en 
andlig broder och systerrelation. Församlingarna förstår också att Paulus vill tala om för dem 
att samma förhållande gäller mellan Foibe och medlemmarna i Roms församlingar eftersom 
Paulus använder ordet vår. Det är också på det sättet som Paulus visar församlingarna att 
Foibe har hans absoluta förtroende och att det är hon som har rätt att överlämna brevet. 
Gällande denna systerskapet är äldre och nya kommentarer så gott som helt överens, både om 
innebörden och betydelsen av vår syster.  
 
Att Paulus berättar att Foibe tjänar församlingen i Kenchreai visar sig vara mycket 
betydelsefullt. Så gott som alla bibelkommentarerna ger mycket plats åt att analysera 
innebörden av uttrycket diákonos. Det finns också särskilda bibliska lexikon som undersöker 
den språkliga innebörden hos sådana ord som diákonos. Den här analysen av Foibe som 
diákonos tar väldigt stor plats i bibelkommentarerna eftersom diákonos i den tidiga kyrkan 
utvecklades till att bli en klart kultisk och praktisk definierad roll under den kyrkliga 
utvecklingen. Genom att Paulus på det här sätter lyfter fram Foibe som diákonos, markerar 
han att den här rollen i kyrkan inte är bunden till män utan även kan innehas av kvinnor. Av 
kommentarerna framgår att diákonos även fick betydelse som ämbetstitel som då kom att 
jämställas med biskoparna och kraven på dem. Men diákonos innebar också at ha ett uppdrag 
att arbeta åt församlingarna, underförstått för församlingsbornas bästa. Genom att Paulus 
lyfter fram diákonos i samband med Foibe så har begreppet fått en särskild betydelse inom 
den kristna kyrkan.  
 
I sin rekommendation om Foibe betonar Paulus sitt önskemål att församlingarna tar emot 
henne på ett sådant sätt som anstår en person som fått ett sådant förtroende och som har den 
ställningen i kyrkan. Genom att Paulus skriver på detta sätt så utgår han tydligt ifrån att Foibe 
har kapacitet att genomföra resan. Paulus själv har rest under flera år runt om i 
medelhavsområdet och måste väldigt väl förstå alla de svårigheter och faror som en resenär 
kan utsättas för. För Paulus var det därför viktigt att det just var Foibe han rekryterade 
eftersom hon hade en sådan klar ledarroll i kyrkan i Kenchraei. Det var Foibes sociala och 
ekonomiska förutsättningar som var en del av hennes ledarroll i den församlingen men det var 
tydligen också hennes intellektuella förmåga, eftersom Paulus måste ha utgått ifrån att Foibe 
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skulle läsa upp brevet för mottagarna. I hennes uppdrag ingick därför också att diskutera 
innehållet vilket hon kunde göra då Paulus och Foibe måste ha diskuterat brevet. Foibe var 
dessutom den person som fick besvara frågor om brevet. Utformningen av rekommendationen 
i brevet var också ett sätt att underlätta det för Foibe under resans gång.  
 
Förutom att ge Foibe titeln diákonos så anger Paulus särskilt att Foibe stött många olika 
människor inklusive honom själv. Genom vår analys så förstår vi att Foibe har blivit given 
uppdrag och ledarroller i de olika församlingarna. Att hon anges som ett stöd för honom och 
många andra är något som visar på att Foibe av egen kraft vill hjälpa människorna runt om 
kring henne. Det var detta som också visade på att Foibe bör ha haft både tillgångar och 
förmågan att vara en sponsor. Paulus använder här inte ordet prostátis i betydelsen ledare utan 
i den sekulära betydelsen av någon som använder sin förmögenhet och ställning för att hjälpa 
andra.  
 
Det finns en del olika faktorer som har gjort att man kan placera Foibe i hennes samtid. 
Hennes namn visar på att hon var hednakristen med släktskap till en frigiven slav. Som det 
romerska samhället fungerade hindrade det här inte henne från att uppnå en social ställning 
och att hon även kunde använda sin administrativa förmåga för församlingen där hon levde. 
Som undersökningen visar var medlemmarna i den tidiga kyrkan från alla nivåer i samhället. I 
samhället på den tiden fanns det ingen åtskillnad mellan livet utåt och inom familjen, däremot 
hade det sociala strukturer stor betydelse. Lojalitet gentemot de överordnade i den sociala 
strukturen innebar möjligheter att hjälpa andra. En annan faktor var att de troende samlades 
hos någon i en huskyrka. Den som kunde bjuda in till en huskyrka blev därför också vanligen 
ledare för samlingen, detta förklarar hur kvinnorna kunde få en sådan viktig roll i kyrkan. 
Detta visar sig tydligt var möjligt för kvinnorna eftersom Foibe tydligt hade en sådan roll och 
blev därför omtalad som diákonos av Paulus. Det som undersökningen också kommit att visa 
är det faktum att kvinnorna i den tidiga kyrkan oftast var kristna före sina män. Detta måste 
inneburit en konflikt eftersom kvinnan ansvarar i hemmet även för de romerska gudarnas 
altare. Men det visar också igen på att kvinnorna var mer angelägna att få ledarroller i den 
kristna kyrkans gemenskap.  
 
3.1 Slutsatser 
 
Foibe var en kvinna som uttrycks vid namn i Romarbrevet 16:1–2 och därav kan ses som ett 
typfall på olika sätt för hur kvinnorna under samma tid hade det och vad för roller de fick 
besitta. De uppgifter och den funktion som Foibe utgjorde är sammankopplat med hur 
kvinnorna allmänt i den tidiga kyrkan hade det och inte hade det. Efter den analys som denna 
undersökning gjort av Foibe och kvinnor över lag i den tidiga kyrkan kan vi nu med konkreta 
exempel föra samman Foibe med hennes medkristna kvinnor i den tidiga kyrkan. Utifrån min 
analys kan följande slutsatser dras och därefter kommer jag kunna besvara undersökningens 
frågeställningar därefter.  
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”Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe,” (Rom 16:1a).  
 
Min slutsats gällande Foibe som syster, ett andligt systerskap, blir att hon var en pålitlig och 
lojal medlem i den kristna församlingen och att hon var en kvinna som hade Paulus och 
församlingens förtroende. Paulus ville också att församlingarna i Rom skulle uppfatta henne 
på samma sätt, därför var det av stor vikt att Foibe blev benämndes för vår syster.  
 
”som tjänar församlingen i Kenchreai.” (Rom 16:1b) 
 
Här blir min slutsats att detta påvisar hennes betydelse för Paulus och församlingarna i både 
Kenchraei som för det hon var ombedd att göra i Rom. Det visar starkt på hennes tydliga och 
viktiga roll som den första omnämnda kvinnliga diákonos. 
 
”Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan 
begära av er.” (Rom 16:2a) 
 
Genom min analys kan jag dra slutsatsen att Foibe hade åtagit sig något mycket ansvarsfullt 
som hon ansågs vara kapabel att genomföra enligt Paulus. Det visar på att kvinnor i den tidiga 
kyrkan var fullt kapabla till att göra sådana resor och utföra sådana uppdrag som var av stor 
vikt i den tidiga kyrkan.  
 
”Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig.” (Rom 16:2b) 
 
Denna avslutande del i bibelperikopet skriven av Paulus anser jag leder till slutsatsen att 
Foibe var en kvinna som var en viktig del av den tidiga kyrkan och Roms framtida hållning 
gentemot Paulus och hans lära. Utan hennes hjälp hade det varit svårt för Paulus att etablera 
sin teologi i Rom.  
 
Utifrån de ovanstående slutsatser gällande Foibe anser jag att man även kan dra slutsatser 
gällande kvinnor i den tidiga kyrkan, som leder till en bredare förståelse för dem.  
 
Egentligen kan vi inte dra några direkta slutsatser om kvinnorna utifrån den första slutsatsen 
om Foibe. Det vi kan säga är dock att det andliga systerskapet bör ha gällt flera utifrån hur 
sedvanorna såg ut i den tidiga kyrkan. Det andliga systerskapet gällde alla kvinnor som var 
anslutna till den kristna gemenskapen. Att vara en andlig syster till andra kom med tillit och i 
vissa fall, precis som med Foibe, innebar att få uppdrag.  
 
I och med att Paulus omnämnde Foibe som diákonos så växte så småningom ett kvinnligt 
diakonat fram. Utifrån detta kan vi se två möjliga slutsatser om kvinnorna i den tidiga kyrkan. 
Den ena slutsatsen är att Foibe banade väg för att fler kvinnor kunde få titeln som just 
diákonos. Den andra slutsatsen pekar på att det borde finnas fler kvinnor som blev omnämnda 
som diákonos, det borde alltså ha varit en titel som fler kvinnor hade samtidigt som Foibe.  
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När jag i analysen tittar närmare på varför Foibe var en viktig del av den tidiga kyrkan är det 
viktigt att först titta på vad Foibe gjorde i vardagen, i en ledarroll. Det Foibe gjorde var hon 
inte ensam om, utan det var något som fler gjorde. Det är därför möjligt att påstå att texten om 
Foibe inte bara är en beskrivning om en kvinna utan också är en beskrivning för det liv 
kvinnor kunde ha i den tidiga kyrkan. Det Paulus för fram i sin text om Foibe är att han visar 
att hon, liksom många andra, var en viktig del i utvecklingen av kvinnans roll i den tidiga 
kyrkan. Därför är min slutsats av denna djupdykande studie att Foibe ger oss en bredare 
förståelse för kvinnor i den tidiga kyrkan. 
 
3.2 Resultat 
 
De slutsatser jag har kunnat dra utifrån min undersökning har lett till att jag nu kommer kunna 
besvara mina frågeställningar på följande vis.  
 
Första frågan lyder: Vad innebar Foibes uppdrag/funktion, utifrån det som står om henne i 
Rom 16:1–2? Frågan kan jag besvara på följande sätt: Det innebar att hon hade en klar och 
tydlig ledarroll. Rollen utgick ifrån att hon hade en ekonomisk och social ställning som 
medgav att hon kunde tjäna församlingen och dennes medlemmar på ett sådant sätt att den 
tidiga kyrkan kunde växa. Hennes ställning och förmåga innebar också att hon kunde ta sig an 
och genomföra ett synnerligen viktigt uppdrag för den framtida kyrkan.  
 
Andra frågan lyder: Vilka slutsatser kan vi dra om kvinnor i den tidiga kyrkan utifrån en 
analys av Foibe i Rom 16:1–2? Jag besvarar frågan på följande sätt: Att göra en sådan här 
djupdykande undersökning på Foibe ger oss en bredare förståelse för kvinnorna i den tidiga 
kyrkan. Denna analys av Foibe har gett oss en bredare insikt i hur kvinnorna kunde ha det och 
vad deras roller kunde innebära i den tidiga kyrkan. Vi har i analysen behövt beröra punkter 
som kvinnornas ställning i samhället, kvinnorna som ledare i huskyrkorna, kvinnorna som 
andliga ledare, kvinnorna som kunde ha ägandeskap och kvinnornas möjlighet till 
förmögenhet. Denna analys av Foibe har gett en insikt om att kvinnorna då och då hade mer 
att göra och hade högre status än vad som kommit fram tidigare.  
 
Att göra en fördjupad analys på Foibe som denna undersökning har gjort, genom att den både 
går in på bibeltexten (Rom 16:1–2) och de sociala förhållandena runt omkring visar alltså att 
beskrivningarna om Foibe som Paulus använder ger oss möjlighet att dra slutsatser om 
kvinnorna i den tidiga kyrkan vilket leder till en bredare förståelse över vad kvinnorna i den 
tidiga kyrkan kunde ha för roll och inte ha för roll samt vad denna roll faktiskt innebar.  
 
Som jag tidigare nämnt är det brist på studier som gör en djupanalys av en kvinna på det sätt 
som denna undersökning gör.  Efter denna analys har vi fått en mer komplett bild av Foibe 
genom den historiska- kritiska metoden med det socialvetenskapliga perspektivet. Det har i 
sin tur lett till att vi även kunnat förstå kvinnorna i den tidiga kyrkan bättre.  
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3.3 Reflektion 
 
Jag anser att denna undersökning och de slutsatser samt de resultat på mina frågeställningar 
som den lett till, givit mig en bättre insikt om det var rimligt att behandla problemet på det 
sättet som jag valt att göra. Genom att jag fördjupade mig på det sätt jag gjorde, i en av de 
omnämnda kvinnorna Foibe, gav det mig ytterligare förståelse för att när man hanterat 
kvinnorna som grupp i den tidiga kyrkan anser jag att det varit svårt att uttala de titlar som de 
med största sannolikt måste ha besuttit. Det krävs att det är en namngiven kvinna i bibeln för 
att man ska våga uttala kvinnornas titlar i den tidiga kyrkan, enligt min analys. På detta sätt 
anser jag att undersökningen gett en bredare förståelse om kvinnornas roll i den tidiga kristna 
kyrkan.   
 
Efter den gjorda undersökningen om kvinnan Foibe och hennes medkristna kvinnor i den 
tidiga kyrkan och jag därefter sett utfallet, har jag även kunnat identifiera ett antal 
förbättringspunkter.  
 
Först anser jag att det kan ha funnits en viss vikt med att fördjupa mig i ytterligare en kvinna i 
nya testamentet, på samma sätt som jag gjort med Foibe, för att då eventuellt få ännu mera 
belägg för den argumentation jag fört tidigare. I undersökningen finns det åtminstone ett 
exempel som skulle varit intressant att undersöka vidare, kvinnan Nympha som omnämns i 
Kol 4:15. Huruvida kvinnornas faktiska titlar aldrig blivit uttalade på det sätt det borde ha 
gjorts, när man talat om de i grupp.  
 
En andra sak, som jag kan identifiera att jag kunde ha gjort annorlunda och tillfört denna 
undersökning, är ta fram och analyser mer konkreta belägg om vad Paulus tyckte och sade om 
kvinnor mer än vad man kan hitta i bibeln. Detta tror jag skulle ha gjort att min 
socialvetenskapliga teori hade blivit mer fördjupad och fått ytterligare en dimension på 
kvinnorna i den tidiga kyrkan.  
 
Då jag inte sedan tidigare har kunskaper inom det grekiska språket och därför valt att göra 
denna uppsats exegetisk ickespråklig, har det gjort att jag känt mig begränsad i det material 
jag kunnat ta med i min undersökning. Även om jag mestadels anser att jag kunnat ta hjälp av 
litteratur såsom Hans von Soden i TDNT85 och Herman W. Beyer också i TDNT86, tror jag att 
tidigare kunskaper i grekiska hade också kunnat göra undersökningen fylligare. Grekiska 
kunskaper hade också gjort att jag kunde använda mig av och analysera mer av samtida 
historiska dokument.  
 
De förbättringspunkter jag har identifierat i min uppsats har också lett till att jag fått insikt i 
hur denna uppsats skulle kunna leda till vidare forskning.  
 

 
85 von Soden, “Syster”, TDNT 1:144–146. 
86 Beyer, “Diákonon”, TDNT 2:88–93 
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En tanke på vidare forskning avser de många kvinnor som denna uppsats inte tar upp. Jag tror 
att det kan vara mycket angeläget att göra denna typ av djupdykning på flera av de kvinnor 
som bara nämns en gång och relativt kort i nya testamentet. Jag tror också att det kan vara av 
vikt att forska vidare kring möjligheten att det kan finnas en rädsla att faktiskt ge just de 
engångsnämnda kvinnorna och kvinnor över lag i den tidiga kyrkan titlar, enbart med grund i 
den forskning som finns om vad dessa titlar innebar i praktiken.  
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att göra denna typ av historisk-kritisk undersökning 
exegetisk språklig. Jag anser att det hade varit det absolut bästa, att använda den historisk-
kritiska metoden tillsammans med grekiskan som grund, i stället för att utgå från den svenska 
bibeltexten från bibel 2000.  
 
Denna studie ger oss en bättre förståelse för Foibes uppdrag/funktion och av henne som 
kvinna. Genom detta är det möjligt att dra slutsatser som ger en bredare förståelse för 
kvinnorna i den tidiga kyrkan. Det är därför möjligt att anse att uppsatsen uppfyllt sitt syfte.  
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