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1. Inledning
Vad förväntar sig en bibelläsare som slår upp en kommentar? En rimlig gissning skulle 

kunna vara att man vill få reda på vad ett avsnitt betyder. Ofta får man det. Men om man 

slår upp en kommentar till och den säger något helt annat, hur ska man tänka då? Att  

texten  kan  betyda  vad  som  helst,  eller  att  ingen  vet  vad  den  betyder?  Eller  att  alla 

tolkningar är lika bra? Eller att den författare som står en närmast teologiskt antagligen 

har rätt?

En forskare som läser en kommentar eller en artikel kanske snarare söker efter nya 

infallsvinklar på ett problem eller nya fakta som belyser det. Då vill han kunna bedöma 

styrkan i argumenten och värdera premissernas sannolikhet.  Då krävs att referenser är 

korrekta och att författaren skilt på fakta och gissningar.

I  1  Korintierbrevet  finns  två  ofta  diskuterade  avsnitt  som  med  speciellt  fokus  på 

kvinnorna talar om ordningen vid kristna sammankomster: 11:2-16 och 14:34-36. Jag vill 

göra  en  analys  av  dessa  texter  och  deras  behandling  i  den  vetenskapliga  litteraturen. 

Avsnitten är valda för att de  1)  är ideologiskt laddade, och 2) innehåller språkliga eller 

textkritiska svårigheter som ger utrymme för olika ståndpunkter. 

Litteraturen om texterna behandlas således från två perspektiv. Den är en hjälp för att  

tolka texterna och reda ut olika problem, men jag vill också, och framför allt, göra en analys 

och värdering av själva diskussionen kring de behandlade texterna. Hur ska man förhålla  

sig  till  att  kompetenta  forskare  kommer  till  rakt  motsatta  slutsatser?  Är  det  fel  i 

argumentationen, i premisserna, eller saknar vi helt enkelt tillräcklig kunskap? Går det att 

skilja på vad som är omstritt av exegetiska respektive teologiska skäl?1

1.1. Mål
Mina mål är alltså följande:

1. Analysera  texterna.  Här  är  ambitionen  inte  att  reda  ut  alla  förekommande 

svårigheter, utan att gå djupare i några som exempel på problem.

1 Fokus är dock inte på teologi och hermeneutik (som i t ex Borg 2004) utan på exegetik.
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2. Att  beskriva  och reflektera  över  forskningsläget  kring de  valda  texterna  -  vilka 

problem finns, hur stor oenighet finns? Hur kan man förklara denna?

1.2. Metod
Upplägget av arbetet är följande:

1. Beskriva texten och forskningen kring den 2

2. Diskutera enskilda problem i texten och deras behandling i litteraturen. Här gör jag 

en kritisk granskning på två sätt:

a) genom att ställa olika författare mot varandra,

b) genom att själv värdera påståenden och kontrollera referenser.

3. Sammanfatta.

Denna ordning följs för varje text för sig. 

2 Vad gäller litteraturen har jag inte ambitionen att vara heltäckande. Jag fokuserar på några röster i 
debatten med olika uppfattning.
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2. 1 Kor 11:2-16

2.1. Beskrivning
1  Kor  11:2-16  är  ett  avsnitt  vars  direkta  ärende  tycks  röra  utstyrseln  av  huvudet  vid 

församlingssammankomster. Av argumentationen i avsnittet kan man dock försöka dra 

slutsatser av mer principiell teologisk karaktär. Det handlar i synnerhet om vers 3 som, 

som motiv  för  huvuddiskussionen,  talar  om relationen man -  kvinna.  Man kan också 

diskutera vilken symbolik som ligger bakom den nämnda utstyrseln och vad den innebär. 

Att kvinnlig profetia nämns och inte förbjuds är också något man brukar uppmärksamma, 

och ställa mot t ex 1 Kor 14:36 (se vidare om detta avsnitt nedan).

2.2. Problem
Mycket av forskningen om detta stycke behandlar något av följande:

1. Betydelsen av ordet κεφαλη (huvud) i v 3 – implicerar uttrycket auktoritet eller inte?

2. Situationen i den korintiska församlingen och Paulus relation till den

3. Meningen med uttrycket εξουσιαν εχειν επι i v 10

4. Änglarna i samma vers

De två första kan sägas ha avgörande betydelse för tolkningen av hela stycket, medan de 

två övriga är möjliga att betrakta som mer isolerade frågor.3 Frågor av textkritisk art har 

heller inte varit framträdande i detta avsnitt. Författarskapet har i någon mån ifrågasatts, 

men då i huvudsak på grunden att vissa tolkningar inte stämmer med en tänkt paulinsk 

uppfattning.4

2.3. κεφαλη
Κεφαλη  är  det  vanliga  ordet för  ”huvud”  i  anatomisk  mening.  Men  det  kan  också 

användas på ett mer abstrakt sätt. I 11:3 har det traditionellt förståtts som ”överhuvud”. 

Detta innebär att mannen står i en auktoritetsställning gentemot kvinnan, vilket då skulle  

3 v3 kan betraktas som det grundargument som hela avsnittet bygger på. Betydelsen av v10 är så 
osäker att den knappast bidrar till tolkningen, i stället är det så att man får låta kontexten avgöra 
betydelsen av den.

4 Fitzmyer 2008 s407
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ge motivet  till  förhållningssättet  som beskrivs  i  avsnittet.  Det  är  denna betydelse  som 

ifrågasatts i forskningen.

Det  komplicerar  saken att  ordet  κεφαλη  förekommer inte  mindre  än nio  gånger  i 

texten, de flesta med uppenbart konkret (anatomisk) betydelse. Två av förekomsterna i v4-

5 kan dock diskuteras med avseende på detta.5

När det gäller den lexikala betydelsen är det framförallt två artiklar som kan sägas ha 

gett nya utgångspunkter för frågeställningen, den ena är Stephen Bedales arbete från 1954, 

den  andra  Wayne  Grudems  från  1985.6 Bedale  förde  fram  tesen  att  1)  betydelsen 

”överhuvud”, som är den traditionella här (och i t ex Ef 5:23) inte existerade vid textens  

tillkomst, 2) betydelsen ”ursprung” däremot var vanlig, och är den som är aktuell här. 7

Denna teori har sedan fått stort inflytande, t ex anförs den som huvudalternativ i The 

New Jerome Biblical Commentary (artikel av Murphy-O'Connor). Den har stötts av bl a  F 

F Bruce, G Fee, C C Kroeger, Mickelsen (A, B) och R Scroggs. 8 Huvudargumentet baserar 

sig på ordets användning i utombiblisk litteratur - det hävdas att betydelsen ”överhuvud” 

inte förekommer i den klassiska perioden. Man framhåller också att den saknas i (vissa)  

lexikon.9 

Grudem ifrågasatte i en artikel 1985 stödet för Bedales resultat: Bedale citerar inte en 

enda utombiblisk text.10 Grudem hävdade, på grundval av en analys av de utombibliska 

texterna och LXX, motsatsen, d v s att  κεφαλη  kan  betyda ”överhuvud”,  däremot  inte 

”ursprung”. Alltså, menar Grudem, är den traditionella läsningen korrekt.  Därefter har 

debatten fortsatt, och även en del nya data har framkommit.11 Jag vill ge några exempel ur 

denna.

5 Fee gör en åskådlig uppställning (Fee 1987 s493-494).
6 Bedale 1954, Grudem 1985
7 ”ruler” resp ”source”
8 Fitzmyer 2004 s411. Gordon Fee (1987, s502), t ex, hänvisar till Bedale, men också till senare arbeten som, 

säger han, har bekräftat denne: Scroggs, Murphy-O'Connor, Mickelsens, Payne och Kroeger (ett tidigare 
arbete än det som refereras nedan, som Fee bedömer som ”decisive”).

9 Se t ex ang. Scroggs nedan
10 Grudem 1985, s41
11 Se Grudem 2001
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Scroggs
En  ofta  citerad  artikel  som  går  på  Bedales  linje  är  Robin  Scroggs  ”Paul  and  the 

Eschatological  Woman”  från  1972,  med  uppföljaren  The  Eschatological  Woman: 

Revisited” från 1974. I den senare finner man fyra olika typer av argument: 

1) Paulus syn på kvinnors roll kan utläsas ur andra texter, t ex Gal 3:28 och hälsningarna i 

breven (de ställen som inte stöder denna syn,  t  ex  1 Kor 14:33-36 och pastoralbreven, 

betraktas som ej  autentiska).  Det finns även indirekt stöd från berättelser om kvinnors 

roller  i  evangelierna  och utombibliska källor  som ”Paulus  och Thekla” och ”Josef  och 

Aseneth”.

2) Hänvisningar till lexikon: TWNT, LSJ12

3) De ställen i Septuaginta som översätter ”Rosh” med ”Kephale” är gjorta av en ”wooden-

headed or sleepy” översättare.13

4) Stöd från kyrkofäder, som Cyrillus.14

Murphy-O'Connor
Även Murphy-O'Connor följer, i  The New Jerome Biblical Commentary, Bedale och slår fast 

att κεφαλη aldrig har en innebörd av auktoritet.15 

I Keys to First Corinthians ovan ger Murphy-O'Connor en utförligare redogörelse för sin 

ståndpunkt: 

12 ”The evidence against kephale having the meaning "authority" is even stronger than I had previously thought.  
There is no suggestion in the article on kephale in Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, vol. 3  
(Stuttgart, 1938), p. 673, that the word ever had such a metaphorical meaning in Greek literature. The standard  
Greek lexicon, Liddell and Scott, does not even give it as a sub-category within the metaphorical usages.” Scroggs 
1974 s534-535 not 8

13 Scroggs 1974 s534-535 not 8. Scroggs menar att detta är ”not the usual procedure” - vanligtvis översätts inte 
”rosh” i betydelsen ”ruler” med κεφαλη. Att kalla det felöversättning när det översätts så förutsätter 
förstås det som skulle bevisas.

14 ”Finally, a Greek father interprets the Corinthian passage precisely in the sense I have been arguing for. "Thus we  
say that the head of every man is Christ, because he was excellently made through him. And the head of woman is  
man, because she was taken from his flesh. Likewise, the head of Christ is God, because he is from Him according to  
nature." Cf. Cyril of Alexandria, De recta fide ad Arcadiam et Marinam, 5.6E, as cited by W. Lampe, A Patristic  
Greek Lexicon, art. Kephale, p. 749.” Scroggs 1974 s535 not 8

15 ”kephale never connotes...” Brown 1989 s808. Så kategorisk är dock inte Bedale själv: ”such authority … 
derives from a relative priority … in the order of being.” (Bedale 1954, s215, citerat i Dawes 1998 s125)
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The  one  clue  to  the  meaning  of  kephalê  provided  by  the  context  is  the  obvious  

correlation of kephalê de gynaikos ho anêr (v. 3b) and gynê ex andros (v. 8), and this  

obliges us to give it the meaning ‘source’”. 

Här  är  han  är  också  mindre  kategorisk  genom  att  skriva  ”not  attested”  i  stället  för  

”never”.16 I kapitel 11 tar han sedan tillbaka ståndpunkten helt:

Subsequent lexicographical studies showed that my categorical statement that kephalê  

at the time of Paul could only mean ‘source’ was inaccurate. I was corrected by J. A.  

Fitzmyer, …17

Detta innebär dock inte att han ändrar sin uppfattning om betydelsen i 1 Kor 11:3.18 

Kroeger
Catherine Kroeger har skrivit artikeln ”Head” i  Dictionary of  Paul  and His Letters.19Hon 

anför  intressant  nog  en  rad  hänvisningar  till  utombiblisk  litteratur  där,  menar  hon,  

κεφαλη betyder ”source”, alltså det som Grudem anmärkte saknas hos Bedale. Hon visar 

också med exempel  från Philo och Aristoteles  hur huvudet  även anatomiskt sågs som 

ursprung - ”distributing the life force to every member of the body”.20

Hon  skriver  också  om  vad  det  innebar  att  vara  ”huvud”  (caput)  för  en  familj  i 

romarriket: ”According to Roman  patria potestas,  the oldest living male (pater-familias) … 

controlled  all  the  other  members  of  the  family...”.21 Paulus  syfte,  menar  hon,  är  dock  att 

uppmana kvinnan att  infoga  sig  i  en  attityd av ”accountability  and  commitment  ... to  a  

husband, freed of repressive family hierarchy and responsive to Christ as head”.22

16 : ”...‘supremacy’ or ‘authority’, even though this meaning is not attested for kephalê in profane Greek.”
17 Murphy-O'Connor 2009 s167
18 Murphy-O'Connor 2009 s170
19 Hawthorne 1993 s375-377
20 Hawthorne 1993 s376
21 Hawthorne 1993 s376. Jfr Borg s85: ”Man gjorde en strikt uppdelning mellan prostituerade och respektabla  

kvinnor under antiken. En kvinnas position reglerades av hennes relationer till män (fäder, bröder, män, herrar).”
22 Hawthorne 1993 s377. Hon anger här i förbigående betydelsen av υποτασσω som ”'to submit to', 'identify  

with' or 'assimilate to'”. 'identify with' or 'assimilate to' är måhända inte de vanligaste betydelserna man 
finner i lexikon – LSJ anger ”to place or arrange under, assign, to post in the shelter of, draw up behind, to  
subdue, to make subject, to submit, to be obedient, to be implied in or associated with, put after, take as minor  
premiss, govern the subjunctive” (de sistnämnda förstås irrelevanta då de handlar om logik och grammatik). 
Man kunde förvänta sig en motivering. Det implicita motivet är förstås att dessa betydelser passar till 
hennes argument. Man kan också undra vad hon menar med ”Christ as head” - ”responsive to” antyder 
väl någon slags auktoritet – kanske menar hon att ”head” på engelska kan ha den innebörden, men inte på 
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Fitzmyer
Fitzmyer  skrev  2004  en  artikel,  ”Kephale  in  I  Corinthians  11:3”,  med  anledning  av 

Grudems undersökning, kritik av denna, och Grudems svar (1990). Han värderar där de 

olika ståndpunkterna och framställer sina slutsatser med följande argumentation:

1. Den traditionella  läsningen är  ”överhuvud”  (”one  having  authority  over”).  Det 

krävs övertygande argument för att hävda betydelsen ursprung (”source”).

2. Det enda argument som anförts är att  κεφαλη  inte hade betydelsen "ruler, leader, 

one having authority over" på Paulus tid.

3. Framlagd  bevisföring  visar  att  det  var  möjligt  för  någon  i  Paulus  situation  att 

använda ordet på det sättet.

4. Alltså är argumentet ogiltigt.

5. Alltså måste den traditionella betydelsen gälla.

Fiorenza
Fiorenza  läser  ”ursprung”  i  meningen  ”är  nödvändig  för  den  andres  varande”.  Hon 

poängterar att kvinnan enl. texten inte är mannens avbild men doxa, vilket förklaras som 

”heder”.  Hon  jämför  med  andra  dåtida  kulter  som  Isis-kulten  och  verkar  mena  att 

problemet med hängande hår var associationen till detta ”orgiastiska” kultliv snarare än 

åsidosättande av könsrollerna. Hon menar att 11:2 är en ”nyckel” till avsnittet, genom att  

Paulus här bekräftar Korintiernas fasthållande vid ”befrielse, jämlikhet, frihet och Andens 

kraft”.23

Jämförelse och kritik
Scroggs första argument handlar om sammanhang. Vissa tolkningar av texten stämmer 

bättre med andra texter (en viss förståelse av dessa). Argumentet förutsätter att det finns 

en  gemensam  syn  på  kvinnors  roller  i  de  sammanhang  som  anförs,  t  ex  mellan 

evangelierna och Paulus, och att Paulus är författare till denna text, däremot inte till t ex 

1Kor 14:33-36. 

grekiska.
23 Fiorenza 1987 s241-242
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Det andra argumentet hänvisar till lexikon. Scroggs påstående ”There is no suggestion  

in the article on kephale in Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, vol. 3 (Stuttgart,  

1938), p. 673, that the word ever had such a metaphorical meaning in Greek literature”  (alltså 

”authority”)   är märkligt. TWNT24 skriver: ”Als Haupt des Menschen … ist die  κεφαλή 

nicht nur ein Glied unter den anderen … sondern auch das erste und vornehmste der 

Glieder,  das die anderen  bestimmt.” (rad 24-26, min kursivering).  Vidare:  ”Wo sich sas 

Moment des Bestimmenden mit dem des Ausgangspunktes oder des Anfangs verbindet, 

gewinnt κεφαλή leicht die Bedeutung von αρχἠ.” Att det handar om αρχἠ i betydelsen 

makt (s481 ”Macht”) visar fortsättningen: “Beispielen dafür finden sich in den Texten der 

LXX und der Gnosis...” efter vilket han hänvisar till redogörelsen för LXX på s674 där det 

står:  ”Das Moment des  Überlegenen und Bestimmenden,  das im Begriff  κεφαλή liegt, 

kommt  in  der  Septuaginta  in  Verbindung  met  seiner  Beteutung  Mensch,  Person zum 

Ausdruck.  κεφαλή dient zur Bezeichning des Hauptes und Herrschers einer Gemeinschaft”.  

(kursivering i originalet).  Det andra verket Scroggs refererar till är ”Liddell and Scott”25. 

Här får man väl anse som betydelsefullt att nuvarande redaktören för tillägget till LSJ, G 

W Glare, bedömt artikeln i LSJ, som flera refererat till, som ”not very satisfactory” - han 

säger t o m att ”The supposed sense 'source' of course does not exist”26. 

Det  tredje  är  inte  ett  argument  för  Scroggs  ståndpunkt,  utan  ett  försvar  mot  ett 

motargument (exempel från LXX). 

Det fjärde handlar om stöd från bl a Cyrillus. Cyrillus har också anförts av Kroeger, 27 

vilket bemötts av Grudem. Grudem menar att båda tolkningarna (ursprung/överhuvud) 

är möjliga i Cyrillus text. Detta stöds av att Clemens har en liknande passage, men senare i 

samma text förklarar att huvudet är det ”härskande”.28

Intressant är att Fitzmyer och Murphy-O'Connor, som annars har likartad bakgrund 

(Romersk-katolsk)  och  har  skrivit  i  samma  kommentarverk  (New  Jerome  Biblical  

24 Kittel 1938
25 Scroggs 1974 s 534, not 8
26 Grudem 2001 s 59, min kursivering. Glare förklarar vidare att κεφαλη kan syfta på både början och slut, 

både källan och mynningen till en flod. Den (figurativa) betydelsen är ”extremitet”. 
27 Hawthorne 1993 s377
28 Grudem 2001 s39
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Commentary) gör tydligt olika ställningstaganden. Fitzmyer, som i en relativt nyutkommen 

utgåva i  Anchor-serien gör en grundlig genomgång av olika tolkningar som hävdats,  tar 

uttryckligen  avstånd  från  Murphy-O'Connors.  Utöver  de  konkreta 

meningsskiljaktigheterna i tolkningsfrågorna är det  påfallande är att Fitzmyer generellt 

uttrycker sig i former som ”osannolikt”, ”långsökt” etc, jämfört med Murphy-O'Connor:s 

”omöjligt” etc. 

Utmärkande  för  Fitzmyers  analys  är  också  att  han  genomgående  värjer  sig  mot 

spekulativa teser som läser in mer i texten än nödvändigt. Och det är ju viktigt - att se  

spekulationer som just detta. Men om dessa är trovärdiga och ger en annan tolkning av 

texten – kan man avfärda dem bara på den grunden? Kanske vi saknar så mycket kunskap 

om situationen att vi måste spekulera? Det har också hävdats att Paulus ar avsiktligt vag

och kringgående/antydande här.29

När Fitzmyer hävdar att den traditionella läsningen måste gälla i brist på argument 

mot  den  handlar  det,  som ofta  i  den  här  diskuterade  litteraturen,  om  värdering  av 

inkonklusiva argument.. Traditionen är ett argument bland andra, och Fitzmyer säger att 

detta argument är förhållandevis tungt vägande, i synnerhet förstås om andra argument 

saknas helt. Det gör de dock inte, men de kan betraktas som svaga. Det handlar alltså om 

vägning/värdering.

Kroegers  argument  från  utombiblisk  litteratur  har  bemötts  av  Grudem.  Hans 

sammanfattning efter att ha diskuterat vart och ett är:

... This means that of the fourteen references in this section, none turned out to support the idea that  

classical Greek had a meaning "source" for κεφαλή. 30

Han tar också upp ett citat från Chrysostomus om huvudet (anatomiskt)  som Kroeger anfört: 

”All the senses have thence their origin and their source” och påpekar att det föregås av 

29 Eriksson 1987, s127. Eriksson talar om insinuatio som argumentationsstrategi. Se vidare nedan om kap 14
30 Grudem 2001 s52. Från början lyder stycket: ”Of the fourteen references given by Kroeger in her section on  

"The Classical View of Head as Source," four (2, 8, 9, 12) did not contain the term κεφαλή and are not relevant for  
understanding the meaning of the term. Of the remaining ten, only three (1, 4, 6) were from the pre-NT "classical"  
period in Greek. All three of those were repeating the same sentence about Zeus, which means that the fourteen  
references in this section boil down to one piece of evidence. In that sentence, the meaning "source" is not proven,  
for the sense "beginning" best fits the context and follows the translation of the Oxford Classical Dictionary.”
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frasen  ”And the rest of  the body is appointed for service, but this  is set  to command.”31 

Mickelsen  (A&B)  som  också  brukar  anges  som  stöd,  bygger  enligt  Grudem  sitt 

argument helt och hållet på LSJ.32

Fitzmyer  föredrar  alltså  den  traditionella  läsningen på  grundval  av bl  a  Grudems 

undersökning. Gordon Fee tillstår att Grudem visat att betydelsen ”ledare” existerar, men 

håller  fast  vid  betydelsen  ”ursprung”.33 Andra  som Antoinette  Clark  Wire  (se  vidare 

nedan) medger åtminstone möjligheten av att den traditionella översättningen är korrekt.34 

Daniel Boyarin säger apropå Wire att hennes tolkning av avsnittet är ”the only weak part  

of  her argument”,  men menar härmed inte att  hon har fel.35 Tvärtom säger han 1) att 

oavsett vad κεφαλη betyder visar avsnittets struktur att det är fråga om en hierarkisk serie,  

men också 2)  att  det  finns starka argument för betydelsen ”one having authority” och 

hänvisar till Fitzmyer. 

Metafor
Man kan i och för sig ifrågasätta lämpligheten av lexikal analys i ett sammanhang som 

detta,  på grunden att  det  handlar om  metafor,  och därför  ordets  lexikala betydelse  helt 

enkelt är den konkreta (alltså ”huvud”) - frågan blir i  stället vad metaforen förmedlar, 

alltså i  detta fall  vilken funktion hos huvudet  som avses36.  Dawes menar att detta har 

missats i debatten.37

Det  diskuteras  dock  redan  av  Bedale,  som säger  att  en  sådan metafor “would be 

unintelligible  to  St.  Paul  or  his  readers…  In  St.  Paul’s  day,  according  to  popular 

psychology, both Greek and Hebrew, a man reasoned and purposed, not ‘with hishead,’ 

but ‘in his heart.’”38

31 Grudem 2001 s56
32 Grudem 2001 s46-47
33 Fee 1987 s503
34 Wire 1990, s279 
35 Levine 2004 s33
36 Många bibelöversättningar översätter också helt enkelt med ordet för ”huvud” (anatomiskt). Detta är 

förståeligt på många moderna språk. Frågan är då förstås om det ger rätt  förståelse.
37 Dawes 1998. Dawes diskuterar Ef 5:21-23? men resonemanget är allmängiltigt.
38 Bedale s212, citerat i Grudem 1985 s42. Grudem bemöter med att Platon beskriver huvudet som regerar 

(δεσποτεω)
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Dawes anger två kriterier för att något är en metafor: 1) ”Semantic impertinence”, är  

den bokstavliga betydelsen orimlig?39 2) Är metaforen död eller levande? I det senare fallet 

har  den  blivit  lexikal.40 Att  märka  här  är  att  en  levande  metafor  mycket  kan  vara 

nyskapad. Jämförelser med andra (tidigare) texter är alltså inte avgörande, även om de 

kan ge värdefull information om hur en bild kan uppfattas. Man kan inte heller utgå från 

att en bild har samma betydelse genom en hel text, vilket Dawes också ger exempel på.41

Om  efter  tillämpning  av  ovanstående  kriterier  flera  tolkningar  är  möjliga  återstår 

bedömning utifrån sammanhang. 

Sammanhang (1 Kor)
Översikt

1 Korintierbrevet inleds (kap 1-4) med en påminnelse om Guds verk, att hans vishet är 

annorlunda än människors. Allmänna problem i korintiernas attityd tas upp, så som att de 

är uppblåsta (4:6), självtillräckliga (4:8) och världsliga (3:1). De tror sig om för mycket, och 

saknar insikt om sina brister och sitt beroende av Gud (4:7). Deras vandel motsvarar inte 

deras självuppfattning. Paulus har en tydlig attityd av fadern som talar till barnen (vilket 

han också uttryckligen säger, 4:14-15). 1 Korintierbrevet har som helhet ett tydligt fokus på 

uppförande,  snarare  än  på  lära.  Läran  berörs  i  de  inledande  och  avslutande  kapitlen 

(kap15),  men  dessemellan  är  det  snarare  så  att  den  förutsätts,  och  används  som 

motivering.

Fr o m kap 5 tas specifika problem upp, vilket kap 11 är ett exempel på. Paulus har 

skrivit ett tidigare brev (5:9), och det verkar som att korintierna också skrivit till Paulus 

(7:1 m fl). Brevet präglas här genomgående av en lätt ironi, speglad i retoriska frågor (se 

nedan avsnittet om 1 Kor 14). Man kan lägga märke till att de tilltalade att döma av 7:16 är  

både män och kvinnor (γυναι, ἄνερ i vokativ).

39 Dawes 1998, s53
40 Dawes 1998, s65. T ex uttrycket ”huvudet på spiken” frammanar ingen bild – metaforen är stelnad/död. 

”Mannen är kvinnans huvud” gör det kanske – uttrycket är då inte vedertaget/lexikaliserat.
41  Dawes skiljer mellan en ”partitive” (huvud/kropp) metafor och en ”unitive” (endast kropp) i Ef 5:21-33 

(s236). Han misstänker att de båda användningarna i Ef 5 kommer från just 1 Kor 11 resp 12 (och Rom 12) 
(s198 not 5).



Fakta eller förvirring 14

Man bör  också  lägga  märke  till  avsnittet  omedelbart  innan kap  11,  som talar  om 

skillnaden mellan tillåtet och nyttigt (10:23), att göra allt till Guds ära (10:31), att inte väcka 

anstöt (10:32) och att tänka på allas bästa (10:33).

Övergripande syfte

Fitzmyer sammanfattar 1 Kor som ”...an authoritative means by which Paul communicates 

with  the  Christian  community  that  he  has  founded,  giving  his  apostolic  reactions  to  

multiple reports and information about the situation in that church”.42 Denna beskrivning 

torde de flesta  kunna instämma i.  Utrymme för spekulationer finns dock i  frågan hur 

mottagargruppen ser ut och vilken situationen egentligen var. 

Boyarin  menar,  med hänvisning  till  1  Kor  4:8,    att  korintiernas  fel  är  att  de  går 

händelserna  i  förväg  och  praktiserar  ett  sakernas  tillstånd  –  ett  andligt  ideal  -  som i  

verkligheten inte är för handen.

Wire har skrivit om 1 Kor med fokus på kvinnliga profeter i Korint, betraktade som 

grupp. Hennes perspektiv innebär att hon inte är intresserad enbart av vad texten/Paulus 

säger,  utan  även  av  mottagarnas  ståndpunkt43.  Wire  gör  bl  a  en  retorisk  analys  av 

argumentationen  baserad  på  ”Dissociation  of  Concepts”.44 Hon  skiljer  ut  sex  olika 

motsatspar:  Princip/praktik  (ex  1  Kor  6:12  ”Allt  är  tillåtet,  men  allt  är  inte  nyttigt”), 

Tanke/verklighet  (ex  11.16),  Privat/offentligt  (ex  14:34-35),  Egen vinning/gemensam (ex 

11:21-22),  Skam/ära (ex 12:24b-25),  Mänskligt/gudomligt (eller kött/ande,  ex 11:745).  När 

Paulus t ex skiljer på princip och praktik är poängen att det ofta är nödvändigt att den 

sistnämnda blir annorlunda. 

Det är intressant att tänka sig Wires perspektiv ang. kvinnorna som mottagare av 

undervisningen. Argumentet från skam borde vara verkningsfullt om dessa förut satt en 

42 Fitzmyer 2008 s54-55
43 alltså i sig, inte bara som hjälp för att förstå texten.  Wire menar att man bör väga Korintiernas syn mot 

Paulus baserat strikt på argumenten. (Wire s11) Detta gör förstås också att det inte är något problem för 
henne att komma fram till teologiskt ”ej önskvärda” ståndpunkter i texten – hon har inte ambitionen att 
försvara Paulus (s204).

44 Wire 1990 s13ff
45 Hon avser här inte den ofta gjorda  distinktionen mellan andlig status (”i Kristus”) och social (se t ex 

Fitzmyer s416, som också poängterar det eskatologiska perspektivet).
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ära i att profetera barhuvade, men inser att detta uppfattas som likställt med rakade, vilket 

torde ha varit uppenbart skamligt.

Textinterna faktorer (avsnittet)
I v7 ger Paulus ett argument parallellt till v4: mannen är Guds avbild (eikon och doxa) och 

kvinnan mannens (doxa). Wire menar att doxa här handlar om ära (kontra skam) snarare 

än avbild.46 Så också Fitzmyer,  som hänvisar till  Ords 11:16 (LXX): ”γυνη ευχαριστος 

εγειρει  ανδρι  δοξαν”.47 Wire  påpekar  också  att  situationen  är  gudstjänsten,  vars 

huvudpoäng är  att  ära  Gud.  Mänsklig  ära  får  inte  komma före  (här  kommer  hennes 

begreppspar mänskligt/gudomligt in). Wire menar, med Morna Hooker, att en barhuvad 

kvinna tänks representera mannens ära, som då konkurrerar med Guds.

Det är tydligt att det finns ett ursprungsresonemang i texten, om inte annat så i v8..  

Men det tycks mer tveksamt att sätta upp detta som ett  alternativ till auktoritetstanken. 

Ursprungsresonemanget kan mycket väl ses som en förklaring till auktoriteten.48 Det är 

också svårt att se varför det skulle vara så viktigt att demonstrera ursprunget om det inte 

hade någon kvarvarande praktisk/relationell  betydelse?49 Handlar det  i  så fall  bara om 

äran?50

2.4. εξουσιαν ἔχειν επι
Detta uttryck har inte samma principiella betydelse för hela stycket som κεφαλη ovan. Jag 

vill ändå kort beskriva forskningsläget.

När det gäller εξουσια finns två principiellt olika sätt att läsa det:

1. Som ”huvudbonad” med symbolisk betydelse

46 Wire 1990 s120
47 Fitzmyer 2008 s415
48 så t ex Bedale, se ovan
49 Fiorenza menar att problemet är associationer till orgiastiskt kultliv. Men varför argumenterar Paulus då 

utifrån könen?
50 Jfr Fee 1987 s498: ”Since it difficult to imagine Paul caring for 'custom' perse, especially following 10:23-11:1, it  

is probably the larger theological issue that leads him to this answer at all.” Fee hävdar dock betydelsen 
”ursprung” - det är svårt att se vad Fee då menar att ”the issue” är. Han säger å andra sidan (s499) ”In 
any case the literal problem came first, and Paul has used the word metaphorically at the beginning to set 
the literal problem into a larger theological framework.”
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2. Som ”makt”

Båda har  sina  problem.  Den största  svårigheten  med (1)  är  att   εξουσια inte  betyder 

huvudbonad.51 Sedan  är  frågan  vad  som  symboliseras  -  någon  sorts  auktoritet,  men 

kvinnans eller mannens? Av sammanhanget borde det vara mannens, men då får man en 

onormal passiv betydelse av ordet.

Förslag (2) går ut på att versen läses ”Kvinnan bör ha makt över sitt huvud” 52. Detta är 

en helt normal betydelse av εξουσια επι, den återfinns t ex i skapelseberättelsen i LXX 53. 

Denna läsning föredras av t ex Fitzmyer.54

Jag menar dock att det flera problem även med det sistnämnda förslaget:

a) Går οφειλει ihop med εξοuσια? Och kan det sistnämnda verkligen betyda kontroll över 

sig själv?55

b) Sammanhanget talar om mannens auktoritet. Att då plötsligt avse kvinnans auktoritet  

blir inte förståeligt. Ett alternativ är förstås att utgå från denna läsning av v10 och se den 

som ett argument för att resten av texten inte talar om auktoritet. (jfr Fee s502)

c) Sammanhanget talar om att skyla sitt huvud. Det blir då väldigt svårt att inte läsa επι 

της κεφαλης konkret som ”på huvudet” (och kan εξοuσια επι över huvud taget användas 

med opersonligt objekt?).

Möjligen skulle Wires perspektiv kunna kasta ljus över detta och göra det lättare att 

översätta med ”makt” – om kvinnorna själva hävdat sin ”rätt” (exousia) kan man tänka sig 

att vad Paulus säger är: ”Ni ska ha makt – över ert  huvud.”  56 Dock förtar i så fall det 

följande ”δια τους αγγελους” den retoriska effekten av detta.

Mitt förslag skulle därför bli följande:

51 BDAG (εξουσια 7) har dock en intressant referens till  en antik text som har ett liknande uttryck: 
Diodorus of Sicily beskriver en staty som har tre basileias på huvudet (εχοντον τρεις βασιλειας επι της 
κεφαλης). Vad statyn har på huvudet är uppenbarligen tre kronor, symbolen uttrycks med vad den 
symboliserar: kunglig makt.

52 Så t ex Fitzmyer 2004, s417
53 Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν ἐξουσίαν πατεῖν

ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. 
54 Fitzmyer s417
55 I 1 Kor7:4 talas det vissserligen om att (inte) ha auktoritet över sin egen kropp (η γυνη του ιδιου 

σωματος ουκ εξουσιαζει)
56 jvr Wire s21, som dock inte gör exakt denna tolkning (vad jag förstår).
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I sammanhanget skulle man förvänta sig καλυμμα i stället där texten har εξουσια. Paulus 

gör en ordlek och byter medvetet ut ordet mot ett ord som inte normalt har med καλυμμα 

att göra.57 Detta gör att texten får en dubbel betydelse:

1. Kvinnan ska ha en huvudbonad på huvudet

2. Kvinnan ska ha en överhet (vilket också är en legitim betydelse av εξουσια) 58 över 

sitt huvud (=sig själv). 

Paulus  skapar  därigenom  själv  kopplingen  mellan  huvudbonaden  och  överheten.  Och 

problemet med den annars passiva betydelsen bortfaller då εξουσια översätts konkret.

Någon utredning av uttrycket δια τους αγγελους ryms inte inom detta arbete, men 1 Kor 

4:9  är  en  intressant  jämförelse,  liksom  Philos  beskrivning  av  hela  skapelsen  som 

närvarande i gudstjänsten – det förklarar att skapelseordningen och hierarkin blir viktig.59

2.5. Slutsatser 1 Kor 11
- Fitzmyer hävdar att då det bevisats att ”överhuvud” var en möjlig betydelse av κεφαλη 

vid tidpunkten för brevets författande och att detta är den  traditionella läsningen måste 

denna gälla. Stödet för den första premissen är gott, däremot är den andra inte obestridlig. 

Jag  skulle  däremot  säga  att  om  den  första  premissen  kombineras  med  det  externa 

sammanhanget i fråga om könsroller, så som det beskrivits av t ex Kroeger60, kan man dra 

slutsatsen att betydelsen ”överhuvud” är sannolik på gränsen till självklar.

-  Det  är  alltför  lätt  att  hitta  allvarliga  fel  i  litteraturen  –  felläsning  av  lexikon,  

missrepresentation av citat, obevisade premisser etc.

- Angående vers 10 finns betydande osäkerhet.

57 Jfr Dawes om ”Semantic impertinence” ovan.
58 Så t ex i 1 Kor 15:24. Det är ”abstract for concrete”, alltså ”makt” för ”maktinnehavare”.
59 Philo, ”On the Virtues”, i Hellenistic Commentary to the New Testament, s425
60 ironiskt nog, eftersom hon hävdar motsatsen, men hennes argumentation gäller den första premissen.
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3. 1 Kor 14:34-36

3.1. Beskrivning
Sammanhanget är ordning vid sammankomsterna – avsnittet ingår i en större kontext som 

inramas av v26: παντα προς οικοδομην γινεσθω och v40: παντα ευσχημονως και κατα 

ταªξιν γινεσθω.61 v34-36 innehåller anvisningar specifikt för kvinnorna – närmare bestämt 

att de ska tiga i församlingarna.

3.2. Problem
Här gäller debatten framförallt 1) om avsnittet är ursprungligt, och 2) hur man får det att  

stämma med 1  Kor  11,  där  kvinnor  tycks  tala  i  församlingen.  Det  finns  två  ställen  i  

avsnittet  som talar om detta:  v34  αι γυναικες εν ταις εκκλησιαις σιγατωσαν...  och v 

35: ...αισχρον γαρ εστι γυναικι λαλειν εν εκκλησια.  Vad som diskuteras är om dessa 

förbud är absoluta, d v s avser allt tal av alla kvinnor, eller om de är kvalificerade på något 

sätt. Situationen är ju uppenbart kvalificerad (εν εκκλησια), men man kan också diskutera 

vad denna beskrivning innebär. Det finns alltså i princip tre möjligheter för kvalifikation:  

1)  kvinnorna  (γυναιξιν),  2)  situationen  (εν  εκκλησια),  3)  typen  av  tal (λαλειν).62 

Möjligheter angående (1) är att det gäller enbart gifta kvinnor, eller att det gäller en viss 

grupp kvinnor63. Ang. (2) se vidare nedan. Alternativ som framförts angående (3) är: a) 

Det handlar om auktoritativt tal i någon mening - undervisning, förmaning, profetia eller 

bedömning av profetia, b) pladder, eller c) tungotal.64 

En speciell variant är att betrakta v34 som absolut, men som korintiernas uppfattning 

(Fitzmyer, se vidare nedan). Detta lämnar öppet för samma alternativ som ovan vad gäller 

v36, men förändrar balansen mellan argumenten. 

61 Alternativt är det som Eriksson föreslår 14:37 som bildar en inclusio med 12:1 (Περι δε των πνευματικων) 
(Eriksson 1997 s126).

62 Man skulle möligen också kunna tänka sig att 34a kvalificeras av 33b ως.. – alltså ”på samma sätt som 
denna princip tillämpas hos de andra ska den tillämpas hos er – alltså inte bara tillämpas hos er också 
utan på samma sätt, vilket skulle kunna innebära t ex att man skiljer på tal och tal.

63 Fiorenza resp Eriksson, se vidare nedan
64 För betydelsen ”babbla” se t ex Bailey 2000. Gärtner (1982)  anför betydelsen ”predika” (s52). Betydelsen 

tungotal anförs av t ex Eriksson 1997
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3.3. Textkritik
Det finns alltså olika uppfattningar om detta avsnitts ursprung.65 Uppfattningen därom är 

dock  ofta  kopplat  till  den  andra  frågan ovan.66 Men  man kan också  se  problem med 

satsbindning.  Gordon  Fee  har  argumenterat  mot  avsnittets  ursprunglighet  utifrån  två 

textkriska principer:  a)  Den text  som bäst  förklarar  tillkomsten av övriga bör ses som 

ursprunglig, b) hur avsnittet passar i sammanhanget (ämne, lingvistiska paralleller). Hans 

svar på (a) är att det sannolikaste är att texten ursprungligen skrivits i marginalen (jämfört 

med  de  två  mindre  troliga  möjligheterna  att  den  ena  resp  den  andra  placeringen  är 

ursprunglig.) Vad gäller (b) ser han det som problematiskt att verserna inte verkar handla 

om gåvor eller manifestationer av anden. Han ser det dock som ett  större problem att de 

motsäger 11:2-16.67 

Problemet med att inte se det som ursprungligt är att det finns med i alla handskrifter 

på ena eller andra stället. Det måste alltså ha kommit med tidigt. En möjlighet är då att  

anta att Paulus själv infogat stycket i t ex marginalen efteråt. Detta löser båda problemen i  

texthistorien – att stycket finns med i alla handskrifter och att det hamnat på olika ställen.68 

Den löser  dock  inte  det  teologiska problemet  hur  man  får  det  att  stämma med  andra 

bibeltexter.69

65 För en lista, se Fitzmyer 2008, s529-530
66 Man kan t ex lätt se att de som tar upp båda avsnitten tenderar att hamna i överensstämmande 

ståndpunkter även om frågorna är oberoende. T ex har frågan om ordet kephale:s lexikala betydelse inget 
att göra med den textkritiska frågan i kap 14. Ändå är det samma författare som förfäktar betydelsen 
”överhuvud” och som hävdar versernas ursprunglighet (Grudem, Wire, Fitzmyer) och tvärtom (Fee, 
O'Connor). Se också Fiorenza 1983 s243-244 som hävdar att ”teologiska orsaker” ofta är avgörande, men 
också själv är ett undantag från ovanstående (s242).

67 Fee s699-702. Wire (s230) bedömer detta som ”the best defense of interpolation”, även om hon själv inte 
finner det övertygande.

68 Fitzmyers alternativ 4 ibid. Att Paulus lagt till själv i efterhand har f ö också föreslagits för 11:3-16 av 
Ellis (Fitzmyer 2008 s407). Om Paulus lagt till det, t ex efter att han läst igenom sin skrivares arbete, kan 
han ha gjort det antingen i marginalen, eller sist, med en anvisning om var det hör hemma, vilken senare 
tappats bort av någon. Om tillägget gjorts sist faller även Wires invändning om att stycket är för långt för 
marginalen.

69 Fee (s702) tar även upp jämförelsen med 11:2-16 som ett argument mot avsnittets ursprunglighet.
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3.4. Tolkning

Bedömning av profetia (Grudem)
Wayne Grudem har framlagt två teser som är grundläggande för hans tolkning:70

1. Profeterna i GT motsvaras av apostlarna i NT. Profetia i NT är inte auktoritativ.

2. Kvinnor tillåts därför profetera, men inte att undervisa.71

Grudem menar vidare att situationen som avhandlas i kap 14 är att kvinnorna  kritiserar  

profetior, eller ställer frågor som är implicit kritik. Detta, i motsats till profeterandet (som 

enligt Grudems tes 1 ovan inte är auktoritativt) faller under det som inte är tillåtet (tes 2).

Detta löser problemet med förhållandet mellan kap 11 och 14. Om verserna talar om 

bedömning av profetia kan de också sägas falla naturligt in i det större sammanhanget och 

löser så även det problemet,72 särskilt om man som Grudem föreslår betraktar 31-33a som 

en parentetisk kommentar.73 Om de stryks/sätts inom parentes blir Grudems läsning inte 

svår.  Förståelsen  av  profetia som ej  auktoritativ  passar  också  väl  med förklaringen  av 

denna i 14:3: ”οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν”.

Grudem anför v28 som exempel på att ”tiga” är kvalificerat av sammanhanget – det  

gäller bara en viss typ av uttryck, här tungotal: ”εαν δε μη ἦ διερμηνευτης, σιγατω εν 

εκκλησια, εαυτω δε λαλειτω και τω Θεω.” Samma sak gäller ju också i v30. 

Gifta kvinnor (Fiorenza)
Fiorenza  räknar avsnittet som autentiskt. Hon menar att 14:34-36 handlar om frågor eller 

påpekanden om  misstag  under  uttolkning  av  skrifterna  eller  profeterandet  -  alltså  i 

överensstämmelse med Grudems tes. Dock menar hon mer specifikt att det handlar om att 

hustrur ställer frågor till andra kvinnors män under gtj eller påpekar misstag. Hon skiljer 

sig också från Grudem både i argumenten för tolkningen och dragna slutsatser av den.  

Svårigheten med jämförelsen med kap 11 ser hon som löst genom att det här handlar 

70 Grudem1987
71 Grudem följer här J. Hurley, se Grudem 1987 s21.
72 Fitzmyer anger det som ett speciellt problem att  34-36 bryter diskussionen om tungotal och profeterande 

(Fitzmyer 2008 s529).
73 Grudem 1987 s22. 
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om gifta kvinnor (kontra ogifta) – inte genom att det handlar om kritik av männen (kontra 

bön och profetetia). Tvärtom menar hon att detta (auktoritetsfrågan) inte är något problem 

– det farliga är om församlingen utifrån uppfattas som oanständig.74

Citat (Fitzmyer)
Fitzmyer  hävdar  att  v34-35 är  att  betrakta  som  korintiernas uppfattning.75 Grunden för 

detta är den retoriska frågan i vers 36 som Fitzmyer menar inleds med en interjektion 

”What”, som är en reaktion mot korintiernas attityd. Han styrker detta genom att referera 

till sex andra ställen i 1 Kor.76 Jag vill återkomma till detta nedan. När det gäller formen av 

tal menar han att betydelsen ”babbla” vederlagts – Paulus använder aldrig ordet λαλειν i 

den betydelsen.77 Vilken betydelse han föredrar framgår dock inte av framställningen. Han 

uttrycker att v36 är en reaktion mot 34-35, och att ”its implication would be egalitarian”, 

men medger att det inte riktigt går ihop. Hans argument är att alla andra tolkningar är 

sämre.78

Till kvinnorna (Wire)
Wire gör motsatt tolkning och menar att 14:36 är riktat till  kvinnorna. Hon förklarar den 

maskulina formen med att  Paulus  tänker  ”territoriellt”  -  tanken är  att  ordet  skulle  ha 

kommit från/nått till Korint som helhet. Likaså, menar hon, är tredjepersonsformerna i 34-

35 inte signifikanta, då Paulus ofta växlar mellan 2:a och 3:e pers.79 Hon menar också att 

det  gäller  alla  kvinnorna,  inte  bara  de  gifta  (så  som  Fiorenza).80 Τους  ιδιους  ανδρας 

behöver inte syfta på en make  - det fanns alltid en man i huset.

Wire gör också en utredning av den textkritiska frågan.81 Hon finner det välgrundat 

att  betrakta  avsnittet  som  ursprungligt.  Anledningen  till  förbudet  ser  hon  vara  att 

74 Fiorenza 1987 s244-245
75 Fitzmyer 2008 s533
76 "This interpretation of v. 36 seeks to give full force to the introductory ptc. ê, ”or,” which Paul often writes when  

introducing rhetorical questions (e.g., ...” 
77 Fitzmyer 2008 s533
78 Fitzmyer 2008 s530
79 Wire s19, s154. Detta är förstås fullt möjlig grammatiskt. Det finns dock inte något i texten som visar att 

texten riktar sig till kvinnorna, utan detta följer endast av hennes övergripande teori.
80 Wire s156
81 Wire s149-152
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kvinnorna utgör en andlig auktoritet som utmanar Paulus.82 Wire ser heller inget problem 

med jämförelsen med 1 Kor 11, då hon inte har ambitionen att visa att Paulus eller Bibeln  

är konsekvent.

Babbel (Bailey)
Kenneth E. Bailey argumenterar att kvinnorna förstod grekiska dåligt, och därför började 

prata i stället för att lyssna. Han hämtar också stöd från Chrysostomos, som tolkar stället 

som att kvinnorna störde genom att prata sinsemellan, vilket han har egen erfarenhet av.  

Detta har också Bailey själv, menar han, från kyrkor ute på landet i mellanöstern. I likhet 

med Fiorenza menar han också att det handlar om gifta kvinnor.

Han hämtar också stöd från textens sammanhang – det handlar, menar han, i avsnittet  

v26-36  om  problem  med  oordning  hos  tre  grupper:  profeter,  tungomålstalande  och 

kvinnor. Alla tre uppmanas att tiga (σιγατω). Bailey ser också 11:2-14:36 som en enhet 

med kap 13 i centrum och ordningsfrågor kvinnor/män i ändarna.83

Pneumatiker (Eriksson)
Eriksson (1997) analyserar kap 12-14 utifrån klassisk retorik (att jämföra med Wires ”New 

Rhetoric”, se ovan, som han uttryckligen går i dialog med). Han söker visa att Paulus i 

detta avsnitt har i tankarna en specifik grupp kvinnliga profeter/tungomålstalerskor, som 

han ser som sina huvudmotståndare. Han bygger detta på bl a den abrupta övergången 

mellan 14:33a och 14:33b,  som han menar kan tolkas som att  det  är huvudfrågan som 

introduceras.84 När  Paulus  skriver  ”αι  γυναικες”  åsyftar  han  just  denna  grupp,  inte 

kvinnor i allmänhet.  Vad som gör att en modern läsare missförstår är att det konkreta 

problemet inte är känt.

3.5. Lexikala frågeställningar
Det är som nämnts ovan tre ord/uttryck i v34/35 som man kan tvista om när det gäller ev 

kvalificering av förbudet att tala: γυνη, σιγαν/λαλειν och εν εκκλησια.

82 Wire s156
83 Bailey s6-7
84 Erisson 1987 s130
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γυνη
Detta ord kan stå för en kvinna (i motsats till en man) eller för en hustru (i motsats till en  

jungfru).85 Vilket som är aktuellt måste avgöras av sammanhanget. Det verkar inte finnas 

något i det omedelbara sammanhanget här som pekar på att det specifikt handlar om gifta 

kvinnor.

λαλειν
Rent lexikalt verkar det inte gå att avgöra vilken typ av tal som avses (se Fitzmyer ovan).  

Även om λαλειν i klassisk grekiska används om ”babbel” är den betydelsen  nedtonad 

eller helt borta i senare grekiska som NT.86 Meningen måste alltså fås ur sammanhanget. 

Det enda som skulle kunna antyda ”babbel” skulle vara om företeelsen kvinnor som talar i 

sig  påvisar  detta,  vilket  i  och  för  sig  kanske  är  kulturellt  tänkbart  (se  Bailey  ovan).  

Visserligen  har det  visats  att  Paulus  aldrig  använder  ordet  i  den  meningen, 87 men ett 

argument  som  inte  grundar  sig  på  den  lexikala  betydelsen  utan  på  det  kulturella  

sammanhanget skulle kunna hålla. Det är dock svårt att värdera styrkan i ett sådant.

Möjligen skulle man också kunna säga att uttrycket  σιγατωσαν  i v34 åtminstone är 

kompatibelt  med  tolkningen  ”störande  prat”.  Imperativen  σίγα  kan  användas  för  att 

tysta/lugna  en  församling,  och  adverbet  σιγα  kan  betyda  viskande88.  Man  ser  då 

problemet som ljudnivån, inte innehållet i talet. Likaså passar den kollektiva referensen till 

”αι γυναικες” med tanken att kvinnorna som grupp, talande med varandra, avses.

För  tolkningen  ”auktoritativt  tal”  talar  att  λαλειν  ställs  som  kontrast  till 

”υποτασσεσθωσαν” i v34. Man kan dock förstås också se ”föra väsen” som en form av 

olydnad.

85 LSJ. LSJ anger även ”människa” i motsats till ”gudinna”, men detta är knappast aktuellt här. 
86 Man kan ju lätt konstatera att i  14:28 används λαλειν om tungotal, men i 14:19 används det om både att 

tala med förnuftet och i tungor. Detta bekräftar att ordet i sig verkar neutralt med avseende på typen av 
tal då det inte uttryckligen står εν γλωσση e dyl.

87 Fitzmyer 2008 s533, med hänvisning till Barrett
88 LSJ
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εν εκκλησια
I utombiblisk litteratur syftar  εκκλησια  ofta på den lagstiftande församlingen.  Men det 

kan också syfta på en grupp människor som delar en uppfattning.89 Uttrycket εν εκκλησια 

i NT torde syfta på situationen att vara samlade, men till vad?90 

En sökning i TLG visar att uttrycket εν εκκλησια i NT förekommer endast i 1 Kor – tre 

gånger i detta kapitel och en i kap 11.91 Detta är till att börja med ett indicium på att  14:33-

38 är ursprungligt, eftersom en av förekomsterna är just där (v35).92 Sökningen visar också 

att uttrycket i utombiblisk litteratur påfallande ofta används ihop med olika uttryck för 

”tala”:  ειπεν,  απηγγειλεν,  λογωι  διαγινιζεσθαι,  βοαν,  λεγοντι,  διαλεγομαι,  λογον 

διαθεσθαι,  κατηγορειν,  απεφηνατο,  αναγινωσκω, αιτιας αποδους,  προειπειν.  I  LXX 

används det om den stora folkförsamlingen som står inför Gud (קהל). Också där är ord för 

tala  vanliga:  εξομολογησομαι,  αινειν,  ζητεθησεται,  στομα  ανοιξει,   men  inte  lika 

konsekvent – i den profana litteraturen är det nästan undantagslöst. 

Låt oss undersöka vad texten handlar om där uttrycket förekommer i NT. De fyra 

förekomsterna är följande:

1Kor 11:18 πρωτον  μεν  γαρ  συνερχομενων  υμων  εν  εκκλησια  ακουω 

σχισματα εν υμιν υπαρχειν, και μερος τι πιστευω. 

Här handlar det tydligen om debatt, man är oense.

1Kor 14:19 αλλ ̓εν εκκλησια θελω πεντε λογους δια του νοος μου λαλησαι, 

ἵνα και ἄλλους κατηχησω, ἢ μυριους λογους εν γλωσση. 

Här handlar det om undervisning/kommunikation.  λαλησαι syftar dels på  förnuftigt tal, 

dels (men inte i sig självt) på tungotal.

89 LSJ εκκλησια: legislative assembly. BDAG tar även upp betydelsen (3) ”people with shared belief”, t ex 
”the community of Pythagoras”, och (3)bα: ”… Christian group assembly, gathering ordinarily involving 
worship and discussion of matters of concern to the community” (min kursivering). Ex på detta är Matt 
18:17 och 1 Kor11:18, och ”cp 14:4f,12,19,28,35,34” (jfr). Heikel-Fridrichsen anför betydelsen 
”sammankomst” för εκκλησια för de fyra 1 Kor-förekomsterna, samt för Apg 5:11.  

90  jfr LSJ εν: II. OF STATE, CONDITION or POSITION: 1. of outward circumstances, “ἐν πολέμῳ” 
91 Se appendix 1. 
92 Man skulle förstås kunna hävda att uttrycket är lånat från v28, jfr Payne i 

http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.com/2010/01/is-1-cor-1434-35-interpolation.html. Men det 
motsäger ändå Fee, som tar frånvaro av lingvistiska paralleller som argument.

http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.com/2010/01/is-1-cor-1434-35-interpolation.html
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1Kor 14:28 εαν δε μη ἦ διερμηνευτης, σιγατω εν εκκλησια, εαυτω δε λαλειτω 

και τω Θεω. 

Detta  handlar om tungotal. Det  liknar  både  v34 (...εν ταις εκκλησιαις σιγατωσαν)  och 

v35 (...λαλειν εν εκκλησια).

1Kor 14:35  ει  δε  τι  μαθειν  θελουσιν,  εν  οἴκω  τους  ιδιους  ἄνδρας 

επερωτατωσαν·  αισχρον γαρ εστιν γυναικι λαλειν εν εκκλησια. 

Detta är i det aktuella avsnittet. 

En  slutsats  man  skulle  kunna  dra  av  ovanstående  översikt  är  att  ”tala”  och 

”församling/gudstjänst”  hör  starkt  ihop.  Det  är  då  inte  förvånande  om  det  behövs 

ordningsföreskrifter för talandet.

Jorunn  Økland  har  skrivit  om  εκκλησια  som  ”sancturary  space”.93 Distinktionen 

mellan  εκκλησια  och οικια,  det  dagliga  livet,  är  viktig,  och  Paulus  är  noga  med  att 

upprätthålla  den.94 Detta  är  förstås  särskilt  relevant  när  det  gäller  kvinnor,  vars  plats 

kunde  anses  vara  i  hemmet,  medan  mannens  var  i  det  offentliga.   Økland beskriver 

situationen som att Paulus befarar att kvinnorna uppför sig som hemma. Kanske de inte 

var vana vid den offentliga miljö som församlingen utgjorde?

Grudems tolkning (se ovan) bygger på att en viss situation föreligger: bedömning av 

profetia. Finns det något i uttrycket εν εκκλησια som stöder detta?  Økland menar också 

att det är just εν εκκλησια som talförbudet gäller.95

Att inte bara εν εκκλησια utan också εν ταις εκκλησιαις i v34 syftar på en situation, 

snarare  än  geografiska  församlingar  är  uppenbart  -  det  är  inte  tänkbart  att  Paulus 

förbjuder kvinnor som tillhör församlingar att tala över huvud taget, utan det måste gälla i 

situationen att vara församlade. Detta trots att samma uttryck i v33b (fast med tillägget των 

αγιων)  klart  syftar  på olika  geografiska  församlingar.  Så  långt  fungerar  alltså  tanken. 

λαλειν kontra υποτασσεσθαι passar också in i bilden.

Men teorin faller om man tittar på hur sammankomsterna beskrivs i resten av brevet. I 

11:18 används uttrycket  συνερχομενων υμων εν εκκλησια  och  συνερχομένων επι το 

93 Økland 2004
94 Økland 2004 s166. Notera v35  εν οικωι
95 Økland 2004 s202
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αυτο  – båda  avser  uppenbart  samma situation,  nämligen  att  man  samlas  för  att  fira 

Herrens måltid. I v26 står bara οταν συνερχησθε, men εν εκκλησια verkar underförstått, 

för senare (v28) står, utan omdefinition av situationen, σιγατω εν εκκλησια. Och vad som 

förekommer här är ψαλμον, διδαχη, αποκαλυψις, γλωσσα, ερμηνεια. Det talas också om 

προφηται. Så det verkar svårt att hävda att εν εκκλησια signalerar bedömning av profetia 

till skillnad från själva profeterandet.

Däremot verkar det vara möjligt att göra en skillnad på 11:2-16 och 11:17-14:40. Om εν 

εκκλησια  signalerar  offentlig gudstjänst  skulle man kunna hävda att  11:2-16,  som inte 

innehåller uttrycket, inte handlar om den situationen, medan däremot 11:17-14:40, som har 

det fyra gånger, gör det.96 Det skulle lösa konflikten mellan avsnitten – det är tillåtet för 

kvinnor att be och profetera, men inte under den offentliga gudstjänsten.

3.6. Citat?
Det  mest  avvikande  alternativet  till  en  traditionell  läsning  är  det  som  Fitzmyer 

förespråkar. Jag vill därför undersöka hans argument lite djupare.

Fitzmyer hävdar (se ovan) att  v34-35 är ett  citat,  och att det inledande η  i  v36 ska 

översättas ”What”. Detta  förefaller  a  priori  osannolikt.  Dels  passar  inte  ”eis  hymas 

monous” ihop med ”os en pasais tais ekklesiais” - båda är du då någonting som ironiskt 

påstås om samma grupps föreställningar, dels går det inte ihop att Paulus först talar om 

vikten av ordning (v33, upprepas i v40) (det rådde alltså brist på detta), och sedan klagar 

på för mycket av detsamma. Paulus svar verkar dessutom otydligt i så fall. Men låt oss  

undersöka Fitzmyers exempel – om de stöder läsningen kan detta kanske tolereras.97

1:13 
"μεμερισται ο Χριστος; μη Παυλος εσταυρωθη υπερ υμων; ἢ εις το ὄνομα 

Παυλου εβαπτισθητε; 

96 Detta i motsats till Økland, som ser även situationen i 11:2-16 som gudstjänst.
97 Fitzmyer medger (s530) att tolkningen inte passar helt bra i sammanhanget, anledningen till att han 

föredrar den är att de andra alternativen är sämre. Grudems förslag ovan är dock inte med på listan över 
sämre alternativ.
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Här har vi verkligen den situation som Fitzmyer föreställer sig i 14:34-36. I v12 beskrivs  

korintiernas felaktiga attityd: ”Jag hör till Apollos” etc. Men följer då en interjektion i v13? 

Nej,  v13 inleds helt utan partikel,  och Fitzmyer själv översätter förstås inte heller med 

”What” (det hade varit omöjligt här). Beskrivningen i v12 följs helt enkelt av tre retoriska  

frågor – den första utan partikel, den andra med den vanliga partikeln för retoriska frågor 

μη, och först den tredje med ett η, som man förstås inte översätta på annat sätt än ”eller”, 

vilket också Fitzmyer gör. (Eller är den en uppräkningspartikel? Introducerar ytterligare 

ett exempel?)

6:2 
ἢ ουκ οἴδατε ὅτι οι ἅγιοι τον κοσμον κρινουσιν; και ει εν υμιν κρινεται ο 

κοσμος, αναξιοι εστε κριτηριων ελαχιστων; 

Men vet ni då inte (ouk) att...  (underförstått:  jo, det  vet de.)  Kontrasterar mot 6:1 som 

beskriver felhandlingen. Här finns alltså den retoriska frågan, men inget citat.

6:9 
ἢ ουκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι Θεου βασιλειαν ου κληρονομησουσιν; μη πλανασθε· 

οὔτε πορνοι ...

Här beskrivs korintiernas felaktiga handlande i v8. Detta följs av v9:  η ουκ οιδατε οτι... 

Detta är en fråga, men inte nödvändigtvis en retorisk – den följs  av uppmaningen  μη 

πλανασθε,  så Paulus verkar räkna med möjligheten att de faktiskt inte vet.98 Hur som 

helst – betydelsen ”eller” är omöjlig här, det är fråga om vad LSJ kallar ett interrogativt 

adverbial, det introducerar frågan.

6:19
ἢ ουκ οἴδατε ὅτι το σωμα υμων ναος του εν υμιν ἁγιου πνευματος εστιν οὗ 

ἔχετε απο Θεου, και ουκ εστε εαυτων; 

Dito, felhandlingen är i v18 (här dock som uppmaning att inte handla så)

98 Om frågan är retorisk är det förväntade svaret hur som helst ”jo”. Rimligast är väl att tänka sig att de vet 
”egentligen” men inte praktiserar kunskapen.
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9:6
ἢ μονος εγω και Βαρναβας ουκ ἔχομεν εξουσιαν του μη εργαζεσθαι; 

Denna vers ingår i ett block med retoriska frågor (9:1-10a).  η finns också i v8 och i v10a, 

där det introducerar sådana.99 

11:22
μη γαρ οικιας ουκ ἔχετε εις το εσθιειν και πινειν; ἢ της εκκλησιας του Θεου 

καταφρονει τε, και καταισχυνετε τους μη ἔχοντας; τι εἴπω υμιν; επαινεσω 

υμας; εν τουτω ουκ επαινω. 

Först en fråga inledd med μη, därefter en till med η. Felhandlingen beskrivs i 11:21.

Inget av exemplen är sålunda exempel på strukturen citat +  η + retorisk fråga. De stöder  

att  η kan inleda retoriska frågor, men inte att det markerar citat.100 Det kan möjligtvis vara 

så att detta är allt Fitzmyer vill visa, men man skulle förvänta sig tydligare stöd för det  

som specifikt hävdas när man ger ett antal exempel. Att η kan inleda retoriska frågor är ju 

allmänt känt och inget som behöver argumenteras för.

Tillbaka till 14:36
En felhandling  beskrivs  i  v35.  Fitzmyer  skriver  att  ”what”  ”marks  an  alternative”  till 

korintiernas  attityd.  Att  döma  av  exemplen  verkar  det  troligare  att  det  markerar  ett 

alternativ till att följa instruktionerna i 34-35. Att märka är också att innehållsstrukturen i 

34-35 i princip är densamma som i det närmast föregående avsnittet 29-33:101

29-30 Regel (προφηται δε δυο ἢ τρεις λαλειτωσαν...)

99 10a: “Är det faktiskt så att... ”jfr LSJ: a. epexegetic of a preceding question, suggesting the answer to it, 
τίπτ᾽ εἰλήλουθας; ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος; 

100Det råder ju inget tvivel om att både v36, tillika med Fitzmyers andra exempel, är retoriska frågor. 
Frågan är om η ska läsas som en interjektion. Partikeln kan visserligen ha den funktionen, men är den 
naturlig här? LSJ ger exemplet η, σιωπα – här är det är imperativen som indikerar att det är fråga om en 
exklamation. Men en vanligare betydelse är förstås ”eller”, vilket Fitzmyer också översätter med vid 
nästa retoriska fråga i samma vers. η kan också vara en frågeinledande partikel, det är nog närmast detta 
som Fitzmyer avser. Men då är inte den skarpa reaktion Fitzmyer hävdar uppenbar.

101Eriksson gör ungefär samma indelning (Eriksson 1987 s131-132).
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31-32 Hur kan detta fungera? (δυνασθε γαρ καθ ̓ἕνα παντες προφητευειν...)

33 Motiv (ου γαρ εστιν ακαταστασιας ο Θεος...)

33b Förstärkning -  gemensamt förhållningssätt (ὡς εν πασαις ταις εκκλησιαις των 

αγιων)102

34a Regel (αι γυναικες εν ταις εκκλησιαις σιγατωσαν)

34b Motiv1 (καθως και ο νομος λεγει)103

35a Hur kan detta fungera? (ει δε τι μαθειν θελουσιν, εν οἴκω τους ιδιους ἄνδρας 

επερωτατωσαν· )

35b Motiv2 (αισχρον γαρ εστι γυναικι λαλειν εν εκκλησια)

36 Förstärkning  -   gemensamt  förhållningssätt  (ἢ  αφ  ̓ υμων  ο  λογος  του  Θεου 

ε ξη λθεν, ἢ εις υμας μονους κατηντησεν;)

3.7. Ytterligare kritik mot tolkningar

Grudem
Grudems  tolkning  löser  konflikten  mellan  kap  14  och  kap  11.  Problemet  är  att  den 

förutsätter att läsaren uppfattar v31-33a som en parentes, och håller i minnet att ämnet i  

det följande fortfarande är bedömning av profetia. Detta är svårt att se som naturligt.

Angående Grudems anförande av v28 som exempel på att ”tiga” är kvalificerat av 

sammanhanget  - svagheten  i  detta  argument  är  att  uttrycket  här  (liksom  i  v30)  är 

uttryckligen kvalificerat – inte bara av sammanhanget utan med en villkorssats (εαν...), 

vilket inte är fallet i v34. Grudems tanke är att kvalificeringen i v34 utgörs av det fakturm 

att sammanhanget handlar om profetia.

Bailey
Det torde vara skamligt för vem som helst att störa gudstjänsten, inte bara för kvinnor. 35b 

verkar säga att det är just att kvinnor talar som är skamligt. Möjligen översätta  γυναικι 

λαλειν med ”kvinnoprat”, men γυναικι betyder för en kvinna.

102Strukturen här tycks alltså indikera att 33b  hör till det föregående stycket.
103Fiorenza (1983, s249) menar att detta syftar på romersk lag/sedvänja.



Fakta eller förvirring 30

Övriga
Fiorenzas tes om att avsnittet handlar om gifta kvinnor verkar möjlig, men har inget stöd i  

den omedelbara kontexten.Wire och Eriksson postulerar båda en grupp kvinnor som är 

central för förståelsen. Det verkar vanskligt att bedöma sannolikheten i detta.

3.8. Slutsatser 1 Kor 14:34-36
• De  rent  textkritiska  argumenten  mot  avsnittets  ursprunglighet  är  svaga  –   de 

behöver stöd av teologiska argument.

• Mycket av diskussionen i litteraturen handlar om vad för slags tal det egentligen är 

som förbjuds. Här råder stor oenighet. Grudems lösning är tekniskt elegant, men 

kanske  inte  uppenbar.  Fitzmyer  hittar  ingen  lösning  som  är  riktigt 

tillfredsställande. Wire accepterar att Paulus är inkonsekvent. Bailey argumenterar 

från  erfarenhet  av  (hävdat)  liknande  situationer.  Det  tänkta  sammanhanget  blir 

avgörande  –  dels  det  textinterna:  är  det  ”ordning”  som är  temat  (Bailey),  eller 

”profetia” (Grudem), dels det externa (kulturell situation etc). I slutändan hamnar 

man kanske även här i teologiska avvägningar.

• Det är även här lätt att hitta svagheter i litteraturen - den förklaring som förordas 

av Fitzmyer stöds t ex inte av hans exempel. Dessa stöder däremot uppfattingen att 

avsnittet passar väl in i sammanhanget.

Det är tydligt att det är svårt, inte bara att hitta den sanna ursprungliga innebörden i detta  

avsnitt,  utan över  huvud taget  att  formulera  en  som är  konsistent  med alla  fakta.  En 

lösning jag föreslagit ovan är att betrakta situationerna i 11:2-16 och 14:34-36 som olika i 

meningen att endast den senare handlar om offentlig gudstjänst.
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4. Värdering av litteraturen - slutsatser
Anledningen till oenighet kan exemplifieras av tre undersökta problem:

1. Kεφαλη i  1  Kor 11:3.  Här handlar  det  om faktafel  som för  okritiskt  övertagits, 

slutsatser som presenterats som för säkra och missvisande citat.

2. εξουσιαν ἔχειν επι i 1 Kor 11:10, men också änglarna i samma vers – här verkar det 

som om vi helt enkelt saknar tillräcklig kunskap för att kunna avgöra frågan.

3. 14:34-38. Eftersom varken den textkritiska frågan eller sammanhanget kan avgöras 

med säkerhet blir det övergripande teologi som styr ställningstagandet.

Man  kan  säga  att  det  förekommer  tre  typer  av  argumentation  i  litteraturen:  den 

värderande, den datainsamlande och den konstruktiva. Exempel är Fitzmyers jämförelse 

av olika alternativ,  Grudems finkamning av texter  respektive  Clark-Wires  nyskapande 

uppmålning  av  situationen  i  Korint.  Mitt  intryck  är  att  forskningen  har  en  olycklig 

slagsida mot den första typen. Alltför mycket har skrivits utan att tillföra något av varken 

fakta eller ideer - man refererar bara till tidigare forskning och väger olika uppfattningar 

mot varandra. Om man refererar till andra författares tidigare arbeten utan att gå in på 

argumenten blir forskningen svår att bedöma efter att nya data tillkommit. Alltför ofta är 

kriteriet  dessutom hur väl en teori stämmer med på förhand given teologi, snarare än en 

värdering av argumentens stöd i fakta.104

Forskningen behöver alltså i högre grad gå till  botten med frågorna i stället för att  

referera  till  tidigare  forskning,  eftersom  säkerheten  hos  olika  ståndpunkter  visat  sig 

överskattas av författarna.

104Jfr Wire s204: ”its apologetic purpose pervades every interpretation and can contort Paul's meanings to get  
readings it wants to validate.”
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6. Appendix 1
Sökning i TLG på  ἐν ἐκκλησίᾳ, i kronologisk ordning t o m NT.105

Results for ν, κκλησί  ἐ ἐ ᾳ

1. Xenophon Hist., Hellenica. {0032.001} (5-4 B.C.) Book 2 chapter 2 section 16 line 1. 
καλοῦντο δὲ τῶν μακρῶν τειχῶν ἐπὶ δέκα σταδίους καθελεῖν (5)
ἑκατέρου· ἐγένετο δὲ ψήφισμα μὴ ἐξεῖναι περὶ τούτων συμ- @1
(16.) βουλεύειν. τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ 
ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει
Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλό- 
 
2. Xenophon Hist., Hellenica. {0032.001} (5-4 B.C.) Book 2 chapter 2 section 17 line 2. 
ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον
(17.) ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν. ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ
μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως 
μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ 
εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. 
 
3. Plato Phil., Gorgias. {0059.023} (5-4 B.C.) Stephanus page 452 section e line 3. 
(e.)   {ΓΟΡ.} Τὸ πείθειν ἔγωγ’ οἷόν τ’ εἶναι τοῖς λόγοις καὶ
ἐν δικαστηρίῳ δικαστὰς καὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευτὰς καὶ 
ἐν ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιαστὰς καὶ ἐν ἄλλῳ συλλόγῳ παντί, 
ὅστις ἂν πολιτικὸς σύλλογος γίγνηται. καίτοι ἐν ταύτῃ
τῇ δυνάμει δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν (5)
 
4. Plato Phil., Gorgias. {0059.023} (5-4 B.C.) Stephanus page 456 section b line 7. 
ἰατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ ἄλλῃ τέχνῃ ἢ τῇ ῥητορικῇ. (5)
φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅπῃ βούλει ἐλθόντα ῥητορικὸν ἄνδρα 
καὶ ἰατρόν, εἰ δέοι λόγῳ διαγωνίζεσθαι ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν
ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ ὁπότερον δεῖ αἱρεθῆναι ἰατρόν, οὐδαμοῦ 
(c.) ἂν φανῆναι τὸν ἰατρόν, ἀλλ’ αἱρεθῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνα- 
 
5. Dicaearchus Phil., Fragmenta. {0066.001} (4 B.C.) Fragment 29 line 3. 
(29.)   Plutarch. An seni gerenda res publica XXVI 796 c: παρὰ
πάντα δὲ ταῦτα χρὴ μνημονεύειν, ὡς οὐκ ἔστι πολιτεύεσθαι μόνον τὸ ἄρχειν
καὶ πρεσβεύειν καὶ μέγα βοᾶν ἐν ἐκκλησίᾳ καὶ περὶ τὸ βῆμα βακχεύειν, λέγοντας
καὶ γράφοντας ἃ οἱ πολλοὶ τοῦ πολιτεύεσθαι νομίζουσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ φιλο- 
σοφεῖν τοὺς ἀπὸ τοῦ δίφρου διαλεγομένους καὶ σχολὰς ἐπὶ βιβλίοις περαίνον-  (5)
 

105Jag använde ”Advanced Lemma Search”. Det gick att hitta ytterligare några utan ”lemma”-funktionen, 
men då var det svårare att få 100% korrekta träffar.
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6. Demades Orat. et Rhet., Fragmenta. {0535.001} (4 B.C.) Fragment 21 line 1. 
δήμου, ‘ὦ δῆμε, φησί, μᾶλλον δὲ δήμιε, οἶδα γὰρ ὅτι οὐδένα 
ὑμεῖς ἐσιτίσατε, ὃν οὐ κατεκόψατε’. 
(21.)   DEMAD. n. 12 Diels p. 114: ὁ αὐτὸς ἐν ἐκκλησίᾳ θροούμενος
εἶπεν ‘οὐκ ἐμὲ ἐκωλύσατε λέγειν ἀλλ’ ἑαυτοὺς ἀκούειν’. @1
(22.)   Aesop. fab. 96 Chambry, 117 Halm, 63 Perry:
 
7. Theophrastus Phil., Characteres. {0093.009} (4-3 B.C.) Chapter 29 section 4a line 1. 
ἐπιδέξιον· καὶ διατείνεσθαι δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ, ὡς οὐκ ἐντετύχηκεν ἀνθρώπῳ 
ἱκανωτέρῳ·  (5)
(4a.)   καὶ εὔνους δὲ εἶναι αἰτίῳ ἐν ἐκκλησίᾳ λέγοντι ἢ ἐπὶ δικαστηρίῳ 
κρινομένῳ· καὶ πρὸς <τοὺς> καθημένους δὲ εἰπεῖν δεινός, ὡς οὐ δεῖ τὸν 
ἄνδρα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα κρίνεσθαι· καὶ φῆσαι αὐτὸν κύνα εἶναι τοῦ δήμου,
 
8.  Septuaginta,  Judices  (Cod.  Vaticanus).  {0527.009}  (3  B.C./A.D.  3) Chapter 20 section 2 
line 2. 
συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ γῆ τοῦ Γαλααδ
πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα. (2.)  καὶ ἐστάθησαν κατὰ πρόσωπον κυρίου 
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ισραηλ ἐν ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τετρα-
κόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν, ἕλκοντες ῥομφαίαν.  (3.)  καὶ ἤκουσαν 
οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς Μασσηφα. καὶ
 
9.  Septuaginta,  Paralipomenon  ii  sive  Chronicon  ii.  {0527.016}  (3  B.C./A.D.  3) Chapter 20 
section 5 line 2. 
παντὶ Ιουδα. (4.)  καὶ συνήχθη Ιουδας ἐκζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ ἀπὸ 
πασῶν τῶν πόλεων Ιουδας ἦλθον ζητῆσαι τὸν κύριον. (5.)  καὶ ἀνέστη
Ιωσαφατ ἐν ἐκκλησίᾳ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ ἐν οἴκῳ κυρίου κατὰ 
πρόσωπον τῆς αὐλῆς τῆς καινῆς  (6.)  καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς τῶν 
πατέρων ἡμῶν, οὐχὶ σὺ εἶ θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ σὺ κυριεύεις πα-
 
10. Septuaginta, Esdras ii. {0527.018} (3 B.C./A.D. 3) Chapter 23 section 1 line 3. 
23.
(1.)   Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεγνώσθη ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ ἐν ὠσὶν 
τοῦ λαοῦ, καὶ εὑρέθη γεγραμμένον ἐν αὐτῷ ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν
Αμμανῖται καὶ Μωαβῖται ἐν ἐκκλησίᾳ θεοῦ ἕως αἰῶνος,  (2.)  ὅτι οὐ
συνήντησαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν ἄρτῳ καὶ ἐν ὕδατι καὶ ἐμισθώ- 
σαντο ἐπ’ αὐτὸν τὸν Βαλααμ καταράσασθαι, καὶ ἔστρεψεν ὁ θεὸς 
 
11. Septuaginta, Psalmi. {0527.027} (3 B.C./A.D. 3) Psalm 21 section 26 line 1. 
οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ 
καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μου. 
(26.) παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ,
τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόν.
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(27.) φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται, 
 
12. Septuaginta, Psalmi. {0527.027} (3 B.C./A.D. 3) Psalm 34 section 18 line 1. 
ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν, 
ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου.
(18.) ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, 
ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε. 
(19.) μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως, 
 
13. Septuaginta, Psalmi. {0527.027} (3 B.C./A.D. 3) Psalm 39 section 10 line 1. 
(9.) τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, ὁ θεός μου, ἐβουλήθην 
καὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου.
(10.) εὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ·
ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω·
κύριε, σὺ ἔγνως.
 
14. Septuaginta, Psalmi. {0527.027} (3 B.C./A.D. 3) Psalm 88 section 6 line 2. 
διάψαλμα. 
(6.) ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, κύριε, 
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων.
(7.) ὅτι τίς ἐν νεφέλαις ἰσωθήσεται τῷ κυρίῳ, 
καὶ τίς ὁμοιωθήσεται τῷ κυρίῳ ἐν υἱοῖς θεοῦ;
 
15. Septuaginta, Psalmi. {0527.027} (3 B.C./A.D. 3) Psalm 106 section 32 line 1. 
(31.) ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ 
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 
(32.) ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ
καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν. —
(33.) ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον 
 
16. Septuaginta, Psalmi. {0527.027} (3 B.C./A.D. 3) Psalm 149 section 1 line 3. 
149.
(1.) Αλληλουια. 
Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, 
ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. 
(2.) εὐφρανθήτω Ισραηλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, 
καὶ υἱοὶ Σιων ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν· @1 
 
17. Septuaginta, Job. {0527.032} (3 B.C./A.D. 3) Chapter 30 section 28 line 2. 

προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας.⸕※
(28.) στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ,
ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς. 
(29.) ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων,
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ἑταῖρος δὲ στρουθῶν.
 
18. Septuaginta, Ecclesiasticus sive Siracides. {0527.034} (3 B.C./A.D. 3) Chapter 21 section 17 
line 1. 
(16.) ἐξήγησις μωροῦ ὡς ἐν ὁδῷ φορτίον,
ἐπὶ δὲ χείλους συνετοῦ εὑρεθήσεται χάρις. 
(17.) στόμα φρονίμου ζητηθήσεται ἐν ἐκκλησίᾳ,
καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ διανοηθήσονται ἐν καρδίᾳ.
(18.)   Ὡς οἶκος ἠφανισμένος οὕτως μωρῷ σοφία,
 
19.  Septuaginta,  Ecclesiasticus sive Siracides. {0527.034}  (3 B.C./A.D. 3) Chapter 24 section 2 
line 1. 
24.
(1.)   Ἡ σοφία αἰνέσει ψυχὴν αὐτῆς
καὶ ἐν μέσῳ λαοῦ αὐτῆς καυχήσεται·
(2.) ἐν ἐκκλησίᾳ ὑψίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει
καὶ ἔναντι δυνάμεως αὐτοῦ καυχήσεται 
(3.) Ἐγὼ ἀπὸ στόματος ὑψίστου ἐξῆλθον
 
20. Septuaginta, Ecclesiasticus sive Siracides. {0527.034} (3 B.C./A.D. 3) Chapter 38 section 33 
line 2. 
καὶ οὐ παροικήσουσιν οὐδὲ περιπατήσουσιν. 
(33.) ἀλλ’ εἰς βουλὴν λαοῦ οὐ ζητηθήσονται
καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ οὐχ ὑπεραλοῦνται· 
ἐπὶ δίφρον δικαστοῦ οὐ καθιοῦνται 
καὶ διαθήκην κρίματος οὐ διανοηθήσονται. 
 
21. Septuaginta, Psalmi Salomonis. {0527.035} (3 B.C./A.D. 3) Psalm 10 section 6 line 1. 
  τὸν αἰῶνα, (1)
καὶ Ισραηλ αἰνέσει τῷ ὀνόματι κυρίου ἐν εὐφροσύνῃ. 
(6.) καὶ ὅσιοι ἐξομολογήσονται ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ, 
καὶ πτωχοὺς ἐλεήσει ὁ θεὸς ἐν εὐφροσύνῃ Ισραηλ·
(7.) ὅτι χρηστὸς καὶ ἐλεήμων ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα, 
 
22. Septuaginta, Michaeas. {0527.038} (3 B.C./A.D. 3) Chapter 2 section 5 line 2. 
ἐν σχοινίῳ, καὶ οὐκ ἦν ὁ κωλύσων αὐτὸν τοῦ ἀποστρέψαι· οἱ
ἀγροὶ ἡμῶν διεμερίσθησαν.  (5.)  διὰ τοῦτο οὐκ ἔσται σοι βάλλων σχοι- 
νίον ἐν κλήρῳ ἐν ἐκκλησίᾳ κυρίου. (6.)  μὴ κλαίετε δάκρυσιν, μηδὲ
δακρυέτωσαν ἐπὶ τούτοις· οὐ γὰρ ἀπώσεται ὀνείδη. (7.)  ὁ λέγων
Οἶκος Ιακωβ παρώργισεν πνεῦμα κυρίου· εἰ ταῦτα τὰ ἐπιτηδεύματα
 
23.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 1 
chapter 58 section 4 line 7. 
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πατρὸς σπουδάσαντος ἐν Μέμφει τὴν ἰδίαν εἰκόνα (5)
στῆσαι πρὸ τῆς Σεσοώσιος, ὁ μὲν ἀρχιερεὺς ἀντεῖπε
λόγου προτεθέντος ἐν ἐκκλησίᾳ τῶν ἱερέων, ἀπο-
φηνάμενος ὡς οὔπω Δαρεῖος ὑπερβέβηκε τὰς Σεσοώ-
σιος πράξεις, ὁ δὲ βασιλεὺς οὐχ ὅπως ἠγανάκτησεν,
 
24.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 11 
chapter 42 section 1 line 4. 
ἔκρινε φανερῶς μὲν τὴν ἐπιβολὴν μὴ λέγειν, ἀκρι-
βῶς γινώσκων τοὺς Λακεδαιμονίους κωλύσοντας,
ἐν ἐκκλησίᾳ δὲ διελέχθη τοῖς πολίταις ὅτι μεγάλων
πραγμάτων καὶ συμφερόντων τῇ πόλει βούλεται γε- (5)
νέσθαι σύμβουλός τε καὶ εἰσηγητής, ταῦτα δὲ φα- 
 
25.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 12 
chapter 17 section 5 line 3. 
(5.) μούς, εἰ μέλλει τὴν ἴσην ἀναδέχεσθαι τιμωρίαν. διὸ
καὶ περιαλγῆ γενόμενον τὸν ἑτερόφθαλμον ἀποτολ-
μῆσαι λόγον ἐν ἐκκλησίᾳ διαθέσθαι περὶ τῆς ἰδίας 
συμφορᾶς, ἅμα μὲν τοῖς πολίταις ἀποδυρόμενον τὴν 
ἰδίαν ἀτυχίαν, ἅμα δὲ συμβουλεύοντα τοῖς πλήθεσι (5)
 
26.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 13 
chapter 73 section 6 line 7. 
ἐν Σάμῳ τινὲς στρατιωτῶν ἀλλοτρίως τὰ πρὸς αὐτὸν (5)
ἔχοντες ἔπλευσαν εἰς Ἀθήνας, καὶ κατηγόρησαν
ἐν ἐκκλησίᾳ κατ’ Ἀλκιβιάδου, ὅτι τὰ Λακεδαιμο- 
νίων φρονεῖ καὶ πρὸς Φαρνάβαζον ἔχει φιλίαν, 
δι’ ἧς ἐλπίζει καταλυθέντος τοῦ πολέμου καταδυ-
 
27.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 13 
chapter 93 section 2 line 3. 
(2.) ὑπὸ Συρακοσίων. ὁ δ’ οὖν Διονύσιος καταλαβὼν @1 
τοὺς εὐπορωτάτους στασιάζοντας πρὸς τὸν δῆμον, 
καὶ κατηγορήσας αὐτῶν ἐν ἐκκλησίᾳ καὶ κατακρίνας, 
αὐτοὺς μὲν ἀπέκτεινε, τὰς δ’ οὐσίας αὐτῶν ἐδή-
μευσεν, ἐκ δὲ τῶν χρημάτων τούτων τοῖς μὲν φρου-  (5)
 
28.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 13 
chapter 94 section 5 line 7. 
ἔχειν τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου τοιούτου στρατηγοῦ, (5)
δι’ οὗ δυνατὸν εἶναι εὐπορεῖν τοῖς πράγμασιν· τὰ
δὲ περὶ τῶν προδοτῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἑτέρᾳ βου-
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λεύεσθαι· τῶν γὰρ ἐνεστώτων καιρῶν ἀλλότριον
εἶναι· καὶ πρότερον δὲ Καρχηδονίων τὰς τριάκοντα 
 
29.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 15 
chapter 54 section 1 line 4. 
δρίας ὁ Σπαρτιάτης, πεφευγὼς μὲν ἐκ Λακεδαί- 
μονος, τότε δὲ συστρατεύων Θηβαίοις. οὗτος γὰρ
ἐν ἐκκλησίᾳ προαχθεὶς ἀπεφήνατο παλαιὸν εἶναι 
λόγιον τοῖς Σπαρτιάταις, ὅτι τότε τὴν ἡγεμονίαν ἀπο-  (5)
βαλοῦσιν, ὅταν ἐν Λεύκτροις ὑπὸ Θηβαίων ἡττη-
 
30.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  1–20).  {0060.001}  (1  B.C.) Book 18 
chapter 74 section 1 line 7. 
Ἀθηναίων δὲ μὴ δυναμένων ἀποτρίψασθαι τὴν φρου- (5)
ρὰν μήτε διὰ τοῦ Πολυπέρχοντος μήτε δι’ Ὀλυμπιάδος
ἀπετόλμησέ τις τῶν ἐπαινουμένων πολιτῶν εἰπεῖν ἐν 
ἐκκλησίᾳ διότι συμφέρει πρὸς Κάσανδρον διαλύσασθαι.
(2.) τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐγένετο θόρυβος, τῶν μὲν ἀντι- 
 
31.  Diodorus  Siculus Hist.,  Bibliotheca  historica  (lib.  21–40).  {0060.003}  (1  B.C.) Book 26 
chapter 10 section 1 line 1. 
Θετταλίαν Φθιώτιδες Θῆβαι ἐκαλοῦντο.
                        (Exc. Hoesch. p. 513 W.)
26.10.
(1.)   Ὅτι κατὰ τὴν Καπύην προτεθείσης βουλῆς ἐν
ἐκκλησίᾳ κοινῇ τί πρακτέον εἴη περὶ τῆς ἀποστά-
σεως, ἐπέτρεψαν οἱ Καπυηνοὶ γνώμην ἀποφήνασθαι
 
32.  Dionysius Halicarnassensis Hist.  et  Rhet.,  Antiquitates  Romanae.  {0081.001}  (1 B.C.) 
Book 4 chapter 85 section 3 line 3. 
(3.) ποιοῦντες φανερά. ταῦτα τὰ γράμματα λαβόντες οἱ
καταλειφθέντες ὑπὸ τοῦ βασιλέως ὕπαρχοι Τῖτος Ἑρ-
μίνιος καὶ Μάρκος Ὁράτιος ἀνέγνωσαν ἐν ἐκκλησίᾳ· 
καὶ γνώμας διερωτήσαντες κατὰ λόχους, ὅ τι χρὴ ποιεῖν, 
ἐπειδὴ πᾶσιν ἐφάνη κύρια ἡγεῖσθαι τὰ κριθέντα ὑπὸ  (5)
 
33.  Dionysius Halicarnassensis Hist.  et  Rhet.,  Antiquitates  Romanae.  {0081.001}  (1 B.C.) 
Book 5 chapter 11 section 2 line 10. 
τῆς ἐξουσίας ταύτης πρῶτος, ὥς φασιν οἱ Ῥωμαίων
συγγραφεῖς, οὔπω τότε Ῥωμαίοις ὄντος ἐν ἔθει δημη-
γορεῖν ἰδιώτην ἐν ἐκκλησίᾳ, κοινὴν ἐποιήσατο δέησιν (10)
ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων, Κολλατίνῳ μὲν παραινῶν μὴ
θυμομαχεῖν μηδ’ ἀκόντων κατέχειν τῶν πολιτῶν τὴν 
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34.  Dionysius Halicarnassensis Hist.  et  Rhet.,  Antiquitates  Romanae.  {0081.001}  (1 B.C.) 
Book 8 chapter 54 section 5 line 4. 
ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἐξῄεσαν ἐκ τῆς σκηνῆς· ἔπειθ’
αἱ μὲν γυναῖκες εἰς τὴν πόλιν ἀπῄεσαν, ὁ δὲ Μάρκιος
ἐν ἐκκλησίᾳ τὰς αἰτίας ἀποδοὺς τοῖς παροῦσι, δι’ ἃς
ἔμελλε λύειν τὸν πόλεμον, καὶ πολλὰ τῶν στρατιω- (5)
τῶν δεηθεὶς συγγνῶναί τ’ αὐτῷ καί, ἐπειδὰν οἴκαδε 
 
35.  Dionysius Halicarnassensis Hist.  et  Rhet.,  Antiquitates  Romanae.  {0081.001}  (1 B.C.) 
Book 10 chapter 48 section 2 line 9. 
ἀποδειχθείς, ὥσπερ ἔφην, τῇ πρώτῃ τῆς ἀρχῆς ἡμέρᾳ 
θύσας εἰσιτήρια κατὰ νόμον, πρὶν ὁτιοῦν ἄλλο δια- 
πράξασθαι τῶν κοινῶν, προεῖπεν ἐν ἐκκλησίᾳ Τίτον
Ῥωμίλιον ἥκειν ἀπολογησόμενον ἀδικήματος δημοσίου  (10)
δίκην ἐπὶ δικαστῇ τῷ δήμῳ, τὸν χρόνον ἀποδείξας
 
36.  Strabo Geogr.,  Geographica.  {0099.001}  (1  B.C.-A.D.  1) Book 14 chapter 5 section 14 
line 40. 
κοιλίδιον ἔχων προσέρρανε πολὺ τῇ θύρᾳ καὶ τῷ τοίχῳ 
νύκτωρ παριὼν τὴν οἰκίαν· ὁ δὲ τῆς στάσεως κατηγο- 
ρῶν ἐν ἐκκλησίᾳ „τὴν νόσον τῆς πόλεως“ ἔφη „καὶ (40)
„τὴν καχεξίαν πολλαχόθεν σκοπεῖν ἔξεστι, καὶ δὴ καὶ 
„ἐκ τῶν διαχωρημάτων.“ οὗτοι μὲν στωικοὶ ἄνδρες· 
 
37.  Novum  Testamentum,  Epistula  Pauli  ad  Corinthios  i.  {0031.007}  (A.D.  1) Chapter 11 
section 18 line 2. 
(17.)   Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς 
τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε. (18.)  πρῶτον
μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα
ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.  (19.)  δεῖ γὰρ
καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα [καὶ] οἱ δόκιμοι φανεροὶ
 
38.  Novum  Testamentum,  Epistula  Pauli  ad  Corinthios  i.  {0031.007}  (A.D.  1) Chapter 14 
section 19 line 1. 
οὐκ οἶδεν;  (17.)  σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’
ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. (18.)  εὐχαριστῶ τῷ θεῷ,
πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·  (19.)  ἀλλὰ ἐν ἐκκλη- 
σίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ
ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. @1 
 
39.  Novum  Testamentum,  Epistula  Pauli  ad  Corinthios  i.  {0031.007}  (A.D.  1) Chapter 14 
section 28 line 2. 
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(27.) εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς,
καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω· (28.)  ἐὰν δὲ μὴ @1 
ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω
καὶ τῷ θεῷ. (29.)  προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, 
καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν· (30.)  ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκα-
 
40.  Novum  Testamentum,  Epistula  Pauli  ad  Corinthios  i.  {0031.007}  (A.D.  1) Chapter 14 
section 35 line 3. 
ὁ νόμος λέγει.  (35.)  εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ
τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν 
γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.  (36.)  ἢ ἀφ’ ὑμῶν ὁ λόγος
τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;
(37.)   Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγι- 
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