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Bibeln har alltid tolkats ur ett androcentriskt perspektiv, det vill säga ett perspektiv som alltid har satt mannen i 

centrum. Först på senare tid har alternativa, feministiska, tolkningar gjorts och det är detta denna uppsats 

kommer handla om. Jag är intresserad av att få veta hur feministisk forskning förändrat synen på 1 

Korinthierbrevet 14:33b-40 och hur texten i dag kan tolkas ur ett feministiskt perspektiv. 
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1 Inledning 
 

Den 30 januari 2017 kommer jag, om allt blir som planerat, vigas till präst i Härnösands stift. 

Det har dock inte alltid varit självklart för en kvinna att bli vigd till präst. Bibeltolkningen har 

hjälpt människor att förstå Bibeln på olika sätt, men också skapat hinder genom sina slutsatser 

och då sannolikt framförallt för kvinnor. Vilka förändringar har behövts inom bibeltolkningen 

för att kvinnor ska bli accepterad och jämställd mannen i olika tolkningar av Bibelns texter? 

På grund av den patriarkala struktur bibeltolkning och forskning alltid levt i och påverkats av 

är det viktigt att förstå att det behövs en förändring. Därför blir temat i denna uppsats 

intressant i ljuset av en ny syn och förståelse för Bibeln i relation till hur texten 1 Kor 14:33b-

40 tolkats genom tiden.  

I Första Korinthierbrevet finns det ett stycke (1 Kor 14:33b-40) där Paulus säger att kvinnor 

ska tiga i församlingen. Texten är också omdebatterad inom forskningen, som jag ska visa 

längre fram, då den kan tolkas på många olika sätt, och då det även är osäkert om Paulus 

verkligen skrev den eller om den ens hörde till Första Korinthierbrevet från början.
 1

 Det finns 

också en spänning mellan 1 Kor 11:2-16 och 14:33b-40 då dessa texter handlar om motsatser 

till varandra, att kvinnor talar eller inte ska tala.   

Bibeln har under historien tolkats ur ett synnerligen dominant androcentriskt perspektiv, det 

vill säga ett perspektiv som alltid har satt mannen i centrum. Först på senare tid har 

alternativa, feministiska, tolkningar gjorts och det är dessa som jag intresserar mig för. Jag är 

intresserad av att få veta hur feministisk forskning förändrat synen på denna text och hur 

texten kan tolkas ur ett feministiskt perspektiv. Vad har förändrats i diskussionen kring 1 Kor 

14:33b-40 genom den feministiska forskningen och hur har denna bibeltext fått en ny mening 

i den kristna kyrkan och dess syn på kvinnan i dag?   

 

 

                                                           
1
 För vidare läsning om detta i svensk kontext se exempelvis Hanna Stenström, ”Paulus och kvinnorna – 

tolkningar i 1950-talets Sverige”. i Ekenberg,Anders,  Holmstrand, Jonas & Winninge, Mikael (red.), 2000 år 

med Paulus, Bibelakademiförlaget, Uppsala, 2013  
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1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att visa om, och i så fall hur det feministiska perspektivet 

och inflytandet påverkat förståelsen av 1 Kor 14:33b-40 i exegetiken i stort. Min 

frågeställning i denna uppsats är: ”Hur har förståelsen av 1 Kor 14:33b-40 i exegetisk 

forskning förändrats genom feministisk exegetisk forskning? ” 

 

1.2 Metod och teori 

Jag skriver min uppsats i Bibelvetenskap ickespråklig, vilket innebär att jag kommer att 

fokusera på forskningen kring 1 Kor 14:33b-40 och inte på att göra en tolkning av texten i sig. 

Jag har själv en feministisk utgångspunkt i denna uppsats. Jag använder och förstår 

feminismen utifrån Lena Gemzös definition och teori i boken Feminism där hon förklarar 

begreppet feminism på följande sätt: En feminist är en person som anser 1) att kvinnan är 

underordnad mannen och 2) att detta förhållande bör ändras.
2
 Denna definition är kopplad till 

samhället och feminism i stort. Detta är alltså min utgångspunkt i detta arbete, för att nå svar 

använder jag mig sedan av följande redskap. 

 Anne-Louise Eriksson gör en definition som är kopplad till bibelvetenskap och teologi. Hon 

citerar i sin avhandling The meaning of gender in theology Linda Gordon om feminism som 

"en analys av kvinnors underordning för att lista ut hur man ändrar den”.
3
 Detta ligger 

Gemzös definition nära och har möjligen inspirerat Gemzö eller de hon bygger på eftersom 

Gordoncitatet är taget från en bok av Eisenstein från 1983. Dessa definitioner finns i 

internationell forskning som använts även i feministisk teologisk forskning i Sverige. 

Eriksson lägger sedan till hur hon relaterar detta till kristen feministtelogi, som både kan ses 

som ett kritiskt projekt eftersom det är just forskning, samt som ett konstruktivt projekt 

genom studiet av hur kristna kyrkor formulerar sin teologi utifrån den akademiska 

forskningen.  

Detta är en vägledning i vad författarna jag tar upp längre fram vill göra med sin forskning; 

om de också vill förändra forskning, kyrka och eller samhället?  

 

                                                           
2
 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm, Bilda, 2002, 13 

3
 Ann-Louise Eriksson,  The meaning of gender:  problems and possibilities, [Ny utg.], Univ., Uppsala, 1995, 11 
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1.3 Material och avgränsning  

För att kunna besvara frågan hur feministisk exegetisk forskning har förändrat förståelsen av    

1 Kor 14:33b-40 ska jag jämföra arbeten av fyra feministiska exegeter. De två första är Hon 

får inte glömmas av Elisabeth Schüssler Fiorenza,
4
 Women in their place: Paul and the 

Corinthian discourse of gender and sanctuary space av Jorunn Økland.
5
 Jag kommer även 

använda mig av A feminist introduction to Paul av Sandra Hack Polaski.
6
 Detta är visserligen 

en lärobok, inte ett självständigt forskningsarbete, men den är intressant just som exempel på 

att feministisk exegetik idag är så pass etablerad att det finns läroböcker i ämnet.  

Polaski formulerar också en egen förståelse av 1 Kor 14:33b-40, vilket gör det relevant att 

inkludera den här. Till sist använder jag Antoinette Wires kommentarartikel i Searching the 

Scriptures som utgår från hennes arbete om kvinnliga profeter i Korinth.
7
 Denna källa är 

också intressant för att se hur bibelkommentarerna förändrats i takt med att feminismen har 

vuxit fram och fortsätter att påverka den nutida forskningen.  

Dessa fyra forskare förklarar hur man har behövt göra om tolkningen av Bibeln för att förstå 

Paulus ur ett feministiskt perspektiv. Materialet jag använder har jag valt för att de fyra 

exegeterna går in i 1 Kor 14:33b-40 på helt olika sätt, vilket jag kommer redogöra vidare i 

kapitel 3 då där jag jämför dem. 

Vidare kommer jag sedan att undersöka hur denna forskning påverkat exegetiken. Det har 

redan gjorts feministisk forskning i exegetik till exempel de arbeten jag ovan nämnt vilket 

skapat en förändring av exegetiken. Jag vill alltså se om denna feministiska forskning 

färändrat exegetiken i stort, så att feministisk forskning används i till exempel kommentarer 

och läroböcker i dag, som inte har ett genomgående feministiskt perspektiv. I kommentarer 

och läroböcker samlas den aktuella forskningen ihop och presenteras för läsaren som vill ha 

en bild av vad forskningen säger. Denna uppsats är bara nerslag i litteraturen jag nämnt ovan 

för att få en förståelse om hur en förändring skapats. Jag väljer två exegeter som skrivit sina 

                                                           
4
 Elisabeth Schüssler Fiorenza, InMemory of Her: a Feminist Theological Reconstruction of Christian origins, 

2nd ed, SCM, London, 1995  
5
 Jorunn Økland, Women in Their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space, 

(Journal for the study of the New Testament 269) T & T Clark, London, 2004 
6
 Sandra Hack Polaski, A Feminist Introduction to Paul, Chalice press, St Louis, 2005 

7
 Antoinette Wire ”1 Corinthians” I Elisabeth Fiorenza (red) Searching the Scriptures. Vol. 2, A feminist 

commentary. New York : Crossroad, 1994, 153-195 
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kommentarer före den feministiska bibelvetenskaplig forskningen tagit mark. Dessa två är 

Hans Conzelmann
8
, Charles K Barrett.

9
  

De båda ser att det finns en problematik som rör kvinnors villkor och uppgifter i 1 Kor 

14:33b-40 men har inte verktygen för att lösa dem. Därför ger de en intressant bakgrund till 

studiet av feministisk exegetisk forskning om denna text och hur denna forskning påverkat 

exegetiken i stort. Sedan går jag vidare med senare författare och har då valt James Dunn och 

hans introduktionsbok till Första Korinthierbrevet.
10

 Även här ser vi hur den feministiska 

forskningen inte bara påverkat kommentarslitteratur utan även läroböcker. Joseph A 

Fitzmyer
11

 och Anthony C Thiselton. 
12

Där vi tydligt ser en förändring i hur man handskas 

med 1 Kor 14:33b-40. Jag har alltså valt dessa exegeter för att man genom deras 

kommentarslitteratur kan se hur forskningen kring 1 Kor 14:33b-40 förändrats från år 1968 

till år 2008 på grund av vad feministisk forskning kommit fram till. 

Hans Conzelmann som var en tysk exeget men översatt till engelska och Charles K Barrett var 

en brittisk exeget, vilket gör det intressant i relation till hur kommentarerna ser ut i Europa. 

Därefter kommer jag använda mig av lite nyare litteratur som James Dunn, Joseph A Fitzmyer 

och Anthony C Thiselton. Något som är problematiskt med litteraturen till denna uppsats är 

begränsningen av antalet kommentarer på Första Korinthierbrevet. Men jag har valt några 

som är erkända och spridda över en tidsperiod, vilket gör det möjligt att se förändringen i 

forskningen. 

 

1.4 Disposition  

I kapitel 1 inleder jag med hur min undersökning kommer göras och i kapitel 2 förklarar jag 

forskningsläget och ger en kort sammanfattning och bakgrund till 1 Korinth 14:33b-4. Kapitel 

3 är en redovisning av materialet jag använder. I kapitel 4 görs sedan en analys för att se hur 

                                                           
8
 Hans Conzelmann, 1 Corinthians: a commentary on the First Epistle to the Corinthians, (Hermeneia) Fortress 

Press, Philadelphia, 1975 
9
 Charles K Barrett,  A commentary on the first Epistle to the Corinthians, Black, London, 1968 

10
 James G Dunn, 1 Corinthians, (T and T Clark Scriptural Guides), Sheffield Academic, Sheffield, 1995 

11
 Joseph A Fitzmyer, First Corinthians: a new translation with introduction and commentary, (The Anchor 

Bible 32a), Yale University Press, New Haven, Conn., 2008 
12

 Anthony C Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text, (The new 

international Greek Testament commentary) Eerdmans, Grand Rapids, MI, 2000 
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dessa påverkat varandra och då förs även en diskussion om detta, för att senare i kapitel 5 

komma fram till en slutsats om de frågor som ställts. 

 

2 Forskningsläge 
 

2.1 Kvinnans roll i Korinth 

Det finns i dag en mycket stor litteratur om kvinnors villkor i Antiken, Jag har valt följande 

böcker för att få en bild av sammanhanget men att detta bara är exempel så för att få djupare 

förståelse behöver det läsas vidare.  

Polaski A feminist introduction to Pauls är en lärobok där Polaski sammanfattar andras 

forskning. Men jag använder också Osiek och MacDonald som redovisar egen forskning. 

Polaski förklarar hur relationen mellan kvinnor och män var vid tiden då kristendomen växte 

fram. Detta kan vara bra att ha med sig innan vi går in i hur vi ska förstå Paulus, hans texter, 

handlingar och samhällstrukturen han var omgiven av.
13

 

När vi studerar kvinnan i Antiken måste vi göra detta med respekt för att vi aldrig kan förstå 

vad dessa kvinnor gått igenom. Vi måste även förstå att de som skrivit Bibeln, men även 

skrivit historien, är män som skrivit för män i en högre klass av samhället och att de som gick 

med i kyrkan var en blandning av överklass och underklass.
14

  

Hur såg då kvinnans roll i romarriket ut? Kvinnans roll var att bli bortgift vilket hennes familj 

betalade för och efter giftemålet kunde det bli att man aldrig fick träffa sin familj igen.
15

 Som 

gift var kvinnans roll att sköta hushållet på ett sätt som gjorde att mannen kunde komma hem 

och allt fanns som han ville ha det.  Kvinnan hade inte som idag en det i det offentliga liv som 

mannan hade. Mannen var den som lämnade huset för att delta i samhället och politiken 

medan kvinnan hade sitt liv i hemmet. För att förstå Bibeln och dess texter måste vi förstå 

                                                           
13

 Polaski,  Feminist introduction to Paul, 26 
14

 Polaski,  Feminist introduction to Paul, 31 
15

 Polaski,  Feminist introduction to Paul, 34 



7 

 

kvinnan i tiden hon levde. De första församlingarna skapades i hemmet vilket gjorde att 

kvinnan fick en naturlig roll i gudstjänstarbetet.
16

  

Men när Paulus tillät kvinnan att få en roll i det offentliga rummet blev det problematiskt på 

grund av hur samhället såg på henne. Hon hade en underordnad roll och att se en kvinna i ett 

offentligt sammanhang gjorde därför hennes roll oseriös och var även kopplad till prostitution 

och sexualitet.
17

 Vi måste alltså förstå samhället den kristna församlingen i Korinth växte 

fram i för att förstå problematiken som uppstår både i 11:2-16 där kvinnan måste övertäcka 

håret och i 14:33b.40 där hon ska tiga i församlingen.
18

 

Carolyn Osiek och Margaret Y. MacDonald förklarar i sin bok A womans place 

(2005)
19

kvinnans roll och situation i det antika Korinth och problematiserar denna. 

Författarna förklarar kvinnans plats i hemmet som något positivt och viktigt, inte att kvinnan 

var åsidosatt och att detta skulle vara kränkande. Det var i dessa hem den tidiga kyrkan 

skapades och här var det kvinnan som bestämde, här fick hon predika, utbilda andra och 

sprida mission.  

Man har genom forskning förstått att det i det grekiskt/romerska riket fanns en tollerant syn på 

kvinnans roll i samhället, men att det handlar om att det var svårt att anpassa kvinnan in i den 

tidiga kyrkan utifrån samhället som då var patriarkalt. Osiek och MacDonald  menar att 

fattigdom och utanförskap ofta ledde till att kyrkans budskap inte kunde spridas som var tänkt 

vilket gjorde att man då tog hjälp av kvinnan i hemmen.
20

 

Osiek och MacDonald försöker att förstå det tidiga kvinnliga ledarskapet i ett större 

perspektiv och i den rörelse som växte fram i hemmen. Osiek och MacDonald menar att den 

tidiga kyrkan var fylld av kvinnor, gifta, ogifta och änkor och med stort deltagande i allt. Det 

manliga språket vi läser om i dag handlade inte då om att exkludera utan inkluderade även 

kvinnor. Osiek och MacDonald diskuterar även kvinnans roll i missionsarbetet och hur hon 

där var en spindel i nätet. Hennes inflytande i hemmet gav henne stor tilltro och hon blev då 

respekterad och lyssnad på. Att kvinnan var hemma betyder inte som i dag att hon var 

                                                           
16

 Polaski,  Feminist introduction to Paul, 43 
17

 Polaski,  Feminist introduction to Paul ,39 
18

 Polaski,  Feminist introduction to Paul, 46 
19

 Carolyn Osiek, & Margaret Y MacDonald, A woman's place house churches in earliest Christianity Fortress 

Press, Philadelphia, 2005, 12 
20

 Osiek & MacDonald A woman´s place , 14 
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instängd bakom fyra väggar utan i hemmet var det alltid liv och rörelse vilket gjorde att 

kvinnan hade betydande inflytande. 
21

 

 

2.2 Olika tolkningar av 1 Korinthierbrevet 14:33b-40 

I artikeln “The social matrix of women's speech at Corinth” av Terence Paige
22

 tar författaren 

upp olika tolkningar av 1 Kor 14:33b-40 och dess problematik.  Som jag skriver i början finns 

det en spänning mellan 11:2-16 och 14:33b-40 då Paulus i den första texten tillåter kvinnan att 

tala bara hon har huvudbonad medan han menar att kvinnor ska vara tysta vilket vi kan anse 

problematiskt då Paulus säger emot sig själv, kap 11 och 14 säger alltså olika saker om 

kvinnors tal och tystnad.  

Relationen mellan 11:5 - som bör läsas inom ramen för hela avsnittet 11:1-16 - kan förklaras 

genom att man antar en eller flera av följande teorier  

a) Det handlar om olika rum, (Fiorenza, Dunn, Thiselton, Fitzmyer ) 

b) det handlar om olika grupper av kvinnor (Wire, Økland, Polaski, Fitzmyer) 

      c) det handlar om olika typer av talande (Paige, Fitzmyer, Osiek och MacDonald ) 

      d) 1 Kor 14:33b-40 är en interpolation.(Conzelmann, Barret) 

      e) Paulus uttalar sig motsägelsefullt (Wire, Conzelmann, Økland, Paige, Fiorenza) 

       

Rum- Ett alternativ är att 11:5 var riktat till husförsamlingarna och inte till den offentliga 

kyrkan vilket betyder att det handlar om regler i olika rum i samhället. Kvinnan hade en viktig 

roll i hemmet där hon var trygg och hade rätt att tala medan i kyrkan och det offentliga 

rummet inte var vanligt på denna tid att kvinnan tog plats.
23

  

Kvinnan- Gifta kvinnor ska vara tysta i offentliga sammanhang. Ordet gynē betyder fru och 

kvinna på grekiska.  Det menas alltså att 11:5 då handlar om ogifta kvinnor medan det i kap 

                                                           
21

 Osiek & MacDonald A woman´s place, 145 
22

 Terence Paige,  “The social matrix of women’s speech at Corinth”, Bulletin for biblical Research 12, 2002, 

217-232 
23

 Paige,  “The social matrix of women’s speech at Corinth”, 217  
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14 handlar om gifta kvinnor. Vad vissa forskare menar är att den gifta kvinnan inte ska prata 

med andra gifta män utan hålla sig i bakgrunden. 
24

  

Polaski anser att Paulus talar till två olika typer av kvinnor, den kvinnan som talade i 

offentligheten i kapitel 11:5 medan Paulus i kapitel 14:33b-40 riktar sina åsikter till kvinnorna 

i församlingen om tystnad under gudstjänst.
25

 Kvinnan hade under dessa tider olika roller i 

samhället vilket Polaski här försöker beskriva genom dess olika bemötande av Paulus och 

samhället.
26

 Genom den forskning Paige gjort har han kommit fram till att det inte handlar om 

det kvinnliga ledarskapet i denna text. Han menar dock att Paulus var hård när det gällde just 

situationen som beskrevs i Korinth. Kvinnor som var gifta skulle hålla sig till sina män så att 

de inte spred skam över sina män eller församlingen. 
27

  

Talet- Forskare menar att det inte i 1 Kor 14:33b-40 handlade om kvinnor som predikade i 

kyrkan utan om ett allmänt pratande under gudstjänsten av kvinnor som då störde ordningen. 

Paige tar sedan upp olika situationer och landar i att kvinnan fick profetera om hon hade 

huvudbonad men inte prata allmänt med män i församlingen. Detta just på grund av den 

tidens kultur och struktur.
28

 Det handlade alltså om vilken sorts talan det var profeterande i 

kapitel 11 och allmänt prat i församlingen i kap 14. Inte i vilket rum eller vilka kvinnor, utan 

hur de talade. 

Interpolation- En del forskare löser problemet genom att anta att 1 Kor 14:33b-36 (eller vv 

34-35) är en interpolation. Alltså att det inte är Paulus själv som skrivit den, utan någon annan 

som senare fogat in den på just denna plats.  Detta skulle lösa problemet med att detta avsnitt 

säger emot 1 Kor 11:5. Dessutom blir det ett bättre sammanhang i texten om 14:37 följer efter 

14:33a. För interpolationsteorin talar också att vissa handskrifter placerar vv 34-35 efter 

nuvarande v 40.
29

 Detta menar man grundar sig i att argumentationen i 1 Kor 14:33b inte 

stämmer överens med kontexten men även att Paulus i 11:2-16 redan nämnt att kvinnor får 

tala i församlingen.
30

   

Motsägelse- Här menar forskare att det finns en spänning mellan 11:2-16 och 14:33b-40 då 

Paulus och ena sidan menar att kvinna får profetsera, men senare menar att hon inte får det.  

                                                           
24

 Polaski, Feminist introduction to Paul, 56 
25

 Polaski, Feminist introduction to Paul, 59 
26

 Polaski, Feminist introduction to Paul, 59 
27

 Paige,  “The social matrix of women’s speech at Corinth”, 241 
28

 Paige,  “The social matrix of women’s speech at Corinth”, 241 
29

 Conzelmann, 1 Corinthians, 246 
30

 För en mer ingående redogörelse för de textkritiska argumenten se till exempel Paige, “The social matrix of 

women’s speech at Corinth”, 218 
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Detta gå Polaski in i och påstår att det handlar om hur kvinnan i dem olika tillfällena betedde 

sig i det heliga rummet men också hur hon är klädd. Med slöja över håret eller inte.
31

 Polaski 

menar att det finns en motsättning i dessa texter men att dem eventuellt handlar om två helt 

olika saker.
32

 Övertäckande eller inte av hår eller talande under gudstjänst eller inte.  

 

2.3 Tidigare studier av tolkningar av 1 Kor 14:33b-40 ur ett feministiskt 

perspektiv 

Det finns en svensk avhandling av Annika Borg Kön och bibeltolkning från 2004. Denna 

avhandling ger en större, men likande infallsvinkel som min uppsats.
33

 Borgs syfte är att 

undersöka nytestamentliga brevtexter för att se hur kvinnors underordning tolkats i exegetiska 

arbeten. Hon delar upp sitt syfte i tre olika delar. 1 Att kartlägga och analysera 

tolkningsprocessen och könsförståelsen i materialet. 2 Att pröva huruvida kvinnors 

underordning fungerar som en hermeneutisk kategori i materialet. 3 Att med analys av 

tolkningarna av underordningstexterna och vissa teoretiska redskap som Borg skapar i korthet 

diskutera kriterier för bibeltolkning. 
34

  

Borg vill som jag, se i sin avhandling hur kvinnors underordning visat sig i exegetisk litteratur 

och hur detta påverkat bibeltolkningen genom åren. 
35

 Borg vill gå till botten med hur kvinnan 

genom bibeltolkningen blivit underordnad och ansedd som den andra människan. Borg vill 

sedan lyfta fram de principer som strukturerat materialet i bibeln och dess tolkning. Bland 

annat hur kvinnan som underordnad och mannen som överordnad norm vilket gör det 

problematiskt för exegeter att tolka texten ur ett annat perspektiv. 
36

 Detta gör hon för att 

skapa en förändring i kvinnans underordning. 
37

 För att få fram ett svar på Borgs frågor gör 

hon en analys av två kommentarer, först Hugo Odebergs kommentar till Första 

Korinthierbrevet ur serien TNT från 1944 och sedan Hans Conzelmanns kommentar i serien 

Hermeneia från 1972. 
38
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Vi ser båda på Conzelmanns arbete för att få grund och perspektiv på forskningen. Men Borgs 

avhandling är bredare och vi använder olika material i våra arbeten. Hon fokuserar på 

kontrasterna mellan Conzelmann och Odeberg vilket är två äldre forskare medan jag även tar 

in de feministiska forskarna i min uppsats, för att tydligt se skillnaden i kommentarsliteraturen 

och dess påverkan.    

Jag använder mig även av Hanna Stenströms artikel, ”Paulus och kvinnorna- tolkningar i 

1950-talets Sverige”.
39

 Där ser man ett liknande fokus som jag har, nämligen hur Paulus 

texter tolkats i relation till äldre exegeter med inriktning på feminism. Vad som skiljer oss åt 

är att Stenström har valt att fokusera på 1950-talet vilket gör att vårt resultat om hur 

forskningen har landat, blir olika på grund av olika tidsperioder.   

 

3 Huvuddel 
 

I hela huvuddelen kommer jag redovisa vad Elisabeth Schüssler Fiorenza, Jorunn Økland, 

Sandra Polaski och Antoinette Wire har kommit fram till genom sina feministiska tolkningar 

av 1 Kor 14:33b-40 för att sedan relatera till exegetiken i stort.  

En utgångspunkt för all den forskning jag presenterar i denna del av uppsatsen är att det 

androcentriska perspektivet inte har gett oss en sann bild av kvinnans roll i den tidiga kyrkan 

och gestaltningen av henne i Bibeln. Det är av vikt att lyfta fram kvinnan, från att vara osynlig 

på grund av patriarkatet, till att bli synlig. Därför behövs ett nytt perspektiv och en ny 

metod.
40

 

 

3.1 Fiorenzas perspektiv 

Elisabeth Schüssler Fiorenza är en tysk-amerikansk exeget, professor vid Harvard Divinity 

School samt den mest sannolikt inflytelserika pionjären inom feministisk nytestamentlig 

exegetik. Boken In memory of her: a feminist theological reconstruction of Christian origins. 

kom ut 1983 och hon skapade en ny metod för att förstå Bibeln ur ett feministiskt perspektiv. 
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Fiorenzas forskning är präglad av både kyrkan och vetenskapen och påverkar båda dessa 

områden. Hon vill i både kyrkan och vetenskapen lyfta fram kvinnan så att hon hamnar i 

centrum.  

Fiorenza vill skapa en hermeneutisk modell (en modell som lär oss om hur man tolkar en text) 

och förklara och skapa förståelse för världen, verkligheten och relationen mellan historisk 

exeges och systematiskt teologiska grundsatser för att förstå förhållandet mellan sociopolitiskt 

och akademiskt perspektiv. Att diskutera historiska, teoretiska och teologiska frågor ur ett 

feministiskt perspektiv blir problematiskt då detta är något nytt både inom akademin och i 

kyrkan.
41

  De verktyg man tidigare använt inom bibeltolkningen behöver förstås och 

omarbetas för att kunna skapa nya modeller. Man kan inte bara byta från ett androcentriskt 

perspektiv till ett feministiskt utan man måste förstå feministisk hermeneutik och det 

feministiska kulturparadigmet för att förstå kvinnans roll och frigörelse i Bibeln. Vidare är 

kvinnor inte bara förtryckta i Bibeln utan också i samhället där mannen är normen och detta 

behöver förändras.
42

  

Fiorenza betonar att Bibeln handlar om politik och makt och menar även att det inte är Gud 

som förtrycker kvinnan utan mannen. För att förstå hur tolkningen av denna text har blivit 

som den har blivit, kan vi enligt Fiorenza, se på Bibeln som en prototyp- något som inte är 

bindande och inte en mytisk arketyp. Med detta menas att man får en förståelse för sin historia 

och inte blir låst i en myt om historien. En prototyp kräver också förändring tex: Prototyp är 

för Fiornenza en modell som man kan följa men också förändra. Som att bygga en bil efter en 

prototyp, då bygger man en bil som är som protypen men ändrar och gör annorlunda om man 

märker att det behövs för att bilen ska fungera bättre, fungera under andra förhållanden. 

Bibeln som prototyp ger alltså modeller för till exempel kyrkans organisation eller kristnas liv 

som vi ska följa men också utveckla och förändra om det behövs t ex i nya situationer. Som i 

denna uppsats fall, frågan om prästvigning av kvinnor kan vara rätt, genom att tolka det i nya 

situationer. 

Arketyp är en modell som man ska följa men inte förändra. Bibeln som arketyp ger modeller 

för t ex kyrkans organisation som inte ska förändras till exempel kan man då inte införa 
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kvinnliga präster utan ska behålla den ordning som gällde från början. Man måste kritiskt 

granska historien, det sociala sammanhang och de teologiska formuleringarna i NT.
43

  

 

Som feministisk teolog är den främsta uppgiften att återerövra kvinnornas historiska och 

teologiska arv.
44

 Fiorenza tar fram en modell som kallas misstänksamhetens hermeneutik som 

ser bortom patriarkatets tolkningar.
 
Vi måste erkänna att den information vi får om kvinnor i 

Bibeln och hos kyrkofäderna inte är värdeneutrala. De uttrycker vissa perspektiv, kanon är 

resultatet av debatten. I medvetenhet om detta läser vi texterna med en misstänksamhetens 

hermeneutik, som inte tar texternas historieskrivning som hela sanningen utan som delar av 

den och försöker genom att t ex se på andra texter analysera och får fram andra möjliga 

sanningar och perspektiv.
45

 Man flyttar perspektivet från bibeltexten till den sociala kontexten 

för att inte få ett teologiskt perspektiv utan skapa nya historiska hermeneutiska modeller som 

förklarar den sociala strukturen.
46

  

Fiorenza menar att man genom det patriarkala övertaget överröstade den jämlika kärleken 

som ursprungligen fanns i den tidiga kristna församlingen; teologin hamnade under 

patriarkatets makt.
47

 Fiorenza vill hitta kvinnan i 1 Kor 14:33b-40; kvinnan har inte en tydlig 

roll i bibeltexterna på grund av de androcentiska perspektiv och den androcentiska struktur 

som präglat Bibelns tolkningshistoria. Istället, för att hitta kvinnan i bibeltexterna, menar 

därför Fiorenza att man måste skapa en helt ny metod för att läsa och tolka Bibeln ur ett 

feministiskt perspektiv. 
48

 

 

3.1.1 Fiorenzas analys av 1 Kor 14:33b-40 

Fiorenza menar att i 1 Kor 14:33b-40 handlar det om kvinnor vid två olika rum, det offentliga 

rummet och det privata. Det handlar framförallt om gifta kvinnor i 1 Kor 14:33b-40, och att 

det finns en gemensam nämnare i båda kapittlen 11 och 14 då Paulus talar om hur en specifik 

ordning ska upprätthållas. 
49

 

                                                           
43

 Fiorenza, Hon får inte glömmas, 55 
44

 Fiorenza, Hon får inte glömmas, 74 
45

 Fiorenza, Hon får inte glömmas, 77 
46

 Fiorenza, Hon får inte glömmas, 93 
47

 Fiorenza, Hon får inte glömmas, 340 
48

 Fiorenza, Hon får inte glömmas, 12 
49

 Fiorenza, Hon får inte glömmas, 240-246  



14 

 

Men också att denna text är riktad till kvinnan i allmänhet men Fiorenza menar att texten i 

14:33b-36 är riktad till de kristna fruarna i Korinth. Den gifta kvinnan ska bete sig som man i 

den romersk/grekiska kulturen är van vid; alla ska ha håret ordentligt uppsatt så att inte den 

nya församlingen i Korinth blir kopplat till annan kult.
50

 Hon menar att vi måste se att 

kvinnan finns med i brevet vilket tyder på att kvinnan är en del av församlingen i Korinth. 

Detta gör att man inte kan förbise denna text som en interpolation utan att man måste förstå 

och tolka den.
51

  

Fritt hängande hår associeras till olika kulturer vilket Paulus vill undvika, för de kristna i 

Korinth är det däremot ”betecknande för en sann profet”. Sedan means det också att utsläppt 

hår i judiska källor kan ses som tecken på orenhet. Och som en symbol för att visa kvinnans 

profetiska kraft i det uppsatta håret.
52

  

Dessa argument mot kvinnorna behöver förstås i bakgrund till den kontext som finns, där 

Paulus vänder sig emot ett beteende som kan kopplas till orgastiskt. Det menas alltså i kap 11 

att kvinnan får be och att dem är jämställda med män, men detta inte får blandas ihop med 

orgier, medans det i kap 14 handlar om gifta kvinnor som stör under gudstjänst.
53

 

I Korinth använde man tungotal i gudstjänsten men Paulus vägledde dock in församlingen i 

att inte prata i tungotal så att de som kom in i församlingen inte förstod vad som händer. 

Paulus skapar här en första kyrkoordning.
54

 Paulus bejakar den kristna friheten och 

uppmuntrar det men han talar till den gifta kvinnan om att hon ska följa en struktur som 

samhället är van vid.
55

 

Fiorenza menar att det alltså finns två sidor av samma mynt. Ett uppmuntrande till jämlikhet 

och en underordnad familjestruktur som även ska finnas i församlingen riktad till den gifta 

kvinnan. 
56

 Vi ser att Paulus är för jämställdhet i kapitel 7 så det handlar inte om en hierarki 
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mellan man och kvinna.
57

 Även i Galaterbrevet 3:28 ser vi hur Paulus klargör att kvinnor och 

män är jämlika i de karismatiska gåvorna och kan därför vara jämlika i församlingen.
58

 

Vad Paulus var rädd för, var hur omvärlden skulle hantera jämlikheten mellan man och 

kvinna. Därför bad han den gifta kvinna sitta tyst och fråga sin man när de kom hem. Även 

detta kunde annars kopplas till andra kulter precis som med det utsläppta håret.
59

 Det handlar 

alltså om en ordning i gudstjänsten, som är fokus här. Kvinnan och mannen är jämnställda 

men bör inte visa detta i samhället för att det är kopplat till orgier. Ordningen som ska 

upprätthållas är riktad mot de gifta kvinnorna som pratar i mun på varandra, då bör man prata 

med en man. Paulus vill begränsa hustrurna engagemang i gudstjänst. Detta för att inte folk 

utifrån skulle kunna anklaga den kristna kyrkan för otukt. 
60

  

Vidare menar Fiorenza att det inte handlar om en teologi Paulus försöker förklara i denna text. 

Retoriska frågor i texten visar att Paulus väntar sig ett svar från Korinth med motstånd från 

församlingen men som Fiorenza förstår det är ordningen i församlingen viktigare än kvinnors 

agerande. Vi kan se genom den androcentriska tolkningen att man drar gränser för kvinnans 

engagemang i gudstjänster för att senare genom historien och den deutropaulinska 

kärlekspatriarkatet helt utesluta henne i det heliga rummet.
61

 

 

3.2 Øklands perspektiv 

Jorunn Øklands bok Women in their place 2004 har inte, som In Memory of Her, både syftet 

att göra forskning och att bidra till kyrkornas teologiska arbete. Hon håller sig till den 

akademiska uppgiften, alltså till forskningen och inte genom att kombinerar forskning till 

skapandet av kristen feministisk teologi. Den konstruktiva uppgiften är att vidareutveckla 

teoretiska redskap för analys och använda dem.  Hon fokuserar framförallt på 1 Kor 11 och 14 

där kvinnan blir tillrättavisad om hur hon ska klä sig och bete sig i det offentliga heliga 

rummet.
 62
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Økland menar och försvarar sig mot en möjlig feministisk kritik för att hennes sätt att arbeta 

gör att verkliga kvinnor - och män ”försvinner”. Hon håller med om att det gör de, men att det 

inte gör hennes arbete ”ahistoriskt” eftersom diskurserna är historiska och då är en viktig del 

av historien. De hade sannolikt verkningar för kvinnor (och män) men vilka får vi inte veta 

genom Första Korinthierbrevet.
63

 

Økland nämner här att enligt diskursteori har de ord som används tillexmepel gynē inte ett 

enda, för alltid fast innehåll utan är tomma, de fylls hela tiden med innehåll av dem som 

använder dem, deras innehåll är olika i olika tider samt i olika diskurser
. 
Vi måste varje gång 

vi ser dem fråga vad de står för just där. Detta är för Økland en nyckel till hur vi kan hantera 

motsägelser mellan olika saker som sägs om kvinnor: Paulus deltar i olika diskurser som inte 

nödvändigtvis använder ord lika eller går ihop och även inom diskurser kan det finnas 

motsägelser.
 64

  

Både Økland och Fiorenza har akademiskt-historiskt perspektiv. De båda gör kritisk analys av 

kvinnounderordning och har en förändringsagenda, men den hos Økland är inte tydligt vänd 

mot kyrkan. Inte heller de bredare samhälleliga aspekterna skrivs ut utan ligger snarast 

underförstådda eller antydda. De antyds framförallt när Økland resonerar om de traditioner, 

diskurser, privilegier och svårigheter/begränsningar som format hennes läsning av antika 

texter och hennes självförståelse: den lutherska traditionen, den norska statsfeminismen, den 

historisk-kritiska exegetiken.
65

 Hon menar också att det finns många icke utforskade 

möjligheter för dem som läser Paulus texter att förhålla sig till hans mycket öppna, 

mångtydiga och inte helt konsekventa sätt att använda termer som ”man” och ”kvinna” och att 

utifrån dem konstruera kön.
66

 

Økland skiljer sig i detta arbete från både den gängse historisk-kritiska forskningen och 

tidigare feministisk forskning som redovisats i denna uppsats genom att hon arbetar med 

diskursanalys. Såväl de icke-feministiska som de feministiska forskare som behandlats söker 

svar på frågor om exempelvis vad Paulus säger i 1 Kor 14:33b-40, hur relationen mellan 1 

Kor 11:5 och 1 Kor 14:33b-40 ska förklaras (att kvinnor förutsätts profetera respektive befalls 

hålla tyst) genom att se på vad texterna syftar på och som finns utanför texterna, bakom 

texterna. Även interpolationsteorin gör ju det, med förslaget att den faktiskt inte kan handla 
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om Paulus egen tid och att handskrifterna visar att den är ett tillägg. Sedan förklarar man när, 

hur samt varför tillägget gjordes. Till och med Wire som utgår från att det vi har tillgång till är 

Paulus text och retorik försöker rekonstruera vilka verkliga kvinnor som Paulus argumenterar 

mot.  

Även de som menar att kvinnlighet och manlighet samt verkliga kvinnors och mäns roller och 

villkor förändrats genom historien, att de är sociala konstruktioner och inte givna genom de 

biologiska skillnaderna, räknar ju oftast med att vi när vi läser om kvinnor (och män) i gamla 

texter så syftar det på en grupp människor med vissa kroppsliga egenskaper.
67

  

Vi kan sedan förstås läsa de gamla texterna med misstänksamhet och till exempel försöka få 

fram andra perspektiv och tolkningar än författarens perspektiv, få fram kvinnors dolda 

historia genom att reflektera över det författaren inte säger osv men vi jobbar då fortfarande 

utifrån premissen att texterna fungerar som någon sorts fönster till en historisk verklighet som 

vi i praktiken inte når men i princip kan nå om vi hittar bra metoder, teorier och material.
68

  

I Øklands perspektiv relaterar hon också till det grekiska språket och inte bara allmänna 

teorier om kön. Hon gör det tydligt att gynē, det grekiska ord som ofta översätts till ”kvinna” 

på svenska och ”woman” på engelska inte alls har riktigt samma betydelse. För det första 

finns inget särskilt ord för ”hustru” på grekiska utan gynē används också om ”hustru” och 

”hustru” - engelskans ”wife” - kan till och med vara ordets viktigaste betydelse.  Det finns 

inte som i engelska, svenska och norska olika ord för ”kvinna” och ”hustru”, Den gifta 

kvinnan blir därmed det som kvinnor ska vara, och andra sorters kvinnliga personer är 

blivande hustrur, före detta hustrur eller - om de är slavinnor och inte kan gifta sig formellt - 

inte någonsin fullt ut ”kvinnor”. Gynē är inte heller fullt ut jämförbart med anēr, som vi 

brukar översätta ”man” eftersom ”man” ibland kan användas så att det inkluderar kvinnor. 

Hon drar därför slutsatsen att bibeltexterna inte på ett enkelt sätt ger kunskap om ”kvinnor”, 

bekräftar kvinnor osv. Hela begreppsapparaten och tänkandet är för annorlunda för att vi ska 

kunna läsa texterna så menar Økland.
69

  

Det vi får kunskap om genom bibeltexterna är alltså inte kunskap om verkliga kvinnor och 

män. Diskurser som samverkar med, är sammanflätade med, andra diskurser, i det här fallet 

om ”sanctuary space”, vilket på svenska blir ungefär ”heligt rum, helig plats.” Det vi har i 1 
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Kor 11-14 är, förenklat uttryckt, att Paulus formulerar hur församlingen i sina ritualer 

(gudstjänster) kan skapa ett heligt rum, präglat av ordning och som motsvarar en kosmisk 

ordning. 

Enligt Økland är en diskurs texter som delar vissa grundläggande förutsättningar, frågor och 

olösta spänningar och styrs av samma outsag 

da ordning även om de inte direkt relaterar till varandra.
 70

  I Första Korinthierbrevet har vi en 

sådan text, där vi möter diskurser om kön, alltså ett sätt att tänka-tala-skriva om kön som har 

mycket gemensamt med andra texter om kön, och där finns sätt att tänka-tala-skriva om 

sanctuary space som kan samverka med kön när till exempel riter skapas.
71

  

Økland menar sedan att diskursen om kön omfattar både kvinnor och män och att båda 

internaliserar den men att de sannolikt får olika sociala konsekvenser för män och kvinnor.
72

 

Økland menar att man för att förstå denna text, måste förstå att det skedde en övergång från 

hemförsamlingar till det offentliga rummet. Paulus skriver till en församling på en plats och i 

en tid av religiös förändring vi behöver här förstå att församlingen är del av denna process. 
73

  

 

3.2.1 Øklands analys av 1 Kor 14:33b-40 

Økland tar upp och avvisar vissa feministiska tolkningar som just löser problemen genom att 

hänvisa till förhållanden i verkligheten utanför/bakom texten t ex att 11 och 14 handlar om 

olika grupper av kvinnor. Hon avvisar interpolationshypotesen efter att ha prövat 

argumenten.
74

 

Økland själv driver tesen att: 

a) kapitel 11 - 14 är texter om gudstjänsten, alltså om ritualer  

b) när dessa ritualer utfördes skapades en helig plats och  

c) denna plats är del av en kosmisk ordning där kön är centralt, där kön skapar struktur. 
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 Denna ordning är hierarkisk, med ”det kvinnliga” i hierarkins botten och ”det manliga ”på de 

högre nivåerna.
75

 På den plats som skapas i ritualen är därför kvinnors och mäns handlingar 

(inklusive deras talande), platser (var de befinner sig i rummet), kläder strikt ställda in och 

ordnade i en hierarkisk ordning som återspeglar kosmos.  

I den könsdiskurs Paulus skriver inom är dessutom ”kvinna” något annat än ”man”- ”Kvinna” 

är det som man ska hålla gräns mot, det som tystas, det som går emot ordningen. Paulus kan 

därför tala om kvinnor för att kunna tala om något annat. 

Därför handlar i 1 Kor 11-14 inte främst om kvinnors beteende eller moral, inte heller om en 

grupp kvinnor i Korinth, utan om något mycket större: om församlingens ritualer i relation till 

en kosmisk ordning. Att kvinnor täcker över sig (kap 11) eller tystas i 

undervisningssammanhang (kap 14) är en markering av gränser, ett sätt att beskriva gränser 

och struktur.  Det som sägs om kvinnor är med andra ord medel för att nå andra mål än att till 

exempel bemöta vissa kvinnor i Korinth eller göra regelböcker för kvinnors beteende, 

nämligen att formulera hur ett heligt rum kan skapas. Till exempel blir kvinnor som beter sig 

okontrollerat ett språk för att tala om allt som står i motsats till den ideala ordningen.
76

  

1 Kor 14:33b-40 blir ett tydligt exempel på detta, och därmed en central text i Första 

Korinthierbrevet. I denna text antyds att kvinnor kan kopplas till kaos, oordning, inte genom 

att kvinnor babblar utan på ett djupare plan. Tystandet av kvinnor skyddar den ordning Paulus 

skapar i kap 11.   

Vidare argumenterar Økland för att Paulus i 1 Kor 14:33b-40, alltså i slutet på den del av 

brevet som handlar om ritual (1 Kor 11-14), använder sig av grekisk/romerska begrepp om tal 

och om logos. Vissa typer av tal från kvinnor hotar den kosmiska ordningen.  I 1 Kor 11 ser vi 

att visst talande är ”kvinnligt”, men också att annat tal inte är det, det rationella och förnuftiga 

talet var kopplat till ”logiskt talande” och då direkt kopplat till män.
77

 Det handlar alltså inte 

som hos många andra forskare om olika verkliga kvinnors olika talande utan just om 

föreställningar om vilken sorts talande som är kvinnligt respektive manligt och om hur  detta 

att ”kvinnor ska inte tala manligt” blir ett språk för att tala om att man ska hålla borta kaos, att 

den kosmiska ordningen ska upprätthållas. 
78
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De heliga rum som ritualen skapar blir dessutom manliga rum, eller i alla fall rum som är 

huvudsakligen manliga,
79

  Därför så blir det problematiskt att integrerar och inkludera kvinnor 

i dessa rum. Detta blir tydligt 1 Kor11:7-9.
80

 

Paulus försöker sig på detta vilket gör att det skapar spänningar. Det blir två tendenser i hans 

resonemang som inte riktigt går att förena.
81

 Tendenserna har en sak gemensamt, att det  

kvinnor representerar, det ”kvinnliga”, antingen placeras lägre i hierarkin eller försvinner 

alldeles då det inkluderas i ett kollektiv som beskrivs som manligt.
82

 Kvinnor är med och får 

finnas med men blir dolda, osynliga, försvinner in i det manliga kollektivet. 
83

Dessa två olika 

sätt att se på ”kvinnors” roll och på församlingen kan ha givit kvinnor utrymme för att till 

exempel protestera mot det Paulus säger, men det får vi aldrig säkert veta
84

  

Den ena tendensen finns i 11:16 och 14:33-37. Där talas om hur kvinnor kan integreras i 

samlingarna, i ritualen, genom att gränser uppehålls, vilket sker genom klädseln (det de har på 

huvudet i 1 Kor 11:10 samt vv 13-15) samt genom att de talar i kvinnliga genrer/typer av tal: 

bön och profetia. Då blir det logiskt att säga att kvinnor ska tiga när det är en annan typ av 

talande det handlar om, Kvinnor står på botten av hierarkin men ingår ändå, om än klart skilda 

från männen Detta är den dominerande och mest tydliga tendensen i Första Korinthierbrevet. 

Här har alltså 14:33-37 en viktig funktion. 
85

 

Den andra tendensen är att när Paulus talar om ”the collective space conducted through ritual” 

framstår denna som manlig.
 86

  Jag förstår det som att det syftar på hur församlingen som 

helhet, som kollektiv, formas - gestaltas - och uttrycker sig i och genom ritualen. De som firar 

gudstjänsten tillsammans blir genom att göra det ett kollektiv, en grupp, en gemenskap, som 

vi i symbolisk mening också kan tänkas oss som en ”plats” eller ett ”rum”. Denna plats 

beskrivs i manliga termer,”Kristi kropp”, ”bröder, brödraskap”, ”ekklesia”.   

Ekklesia kan förstås som manligt då det grekiska ordet har flera betydelser men användes i 

olika sammanhang om en samling folk, en ”församling” i bred mening, till exempel (i 

klassiska Grekland) med syftning på medborgare, som alla var vuxna män som fötts fria/inte 
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var och inte varit slavar, kvinnor och slavar räknades inte in. Med den bakgrunden är det 

lättare att förstå Paulus beslut och talan i texten. 
87

  Även om kvinnor faktiskt ingick i 

gudstjänstfirande församlingen så blev de alltså osynliggjorda, inkluderade i en grupp som 

tänks och beskrivs som manlig.
88

 

 

3.3 Polaskis perspektiv 

Sandra Hack Polaski har i sin bok A feminist introduction to Paul 
89

 ställt sig frågan; Varför 

tycker inte kvinnor om Paulus?
90

 Polaski är inte bara historiker utan tar också upp mer 

normativa teologiska frågor. Polaski tar upp båda de perspektiven i likhet Fiorneza men till 

skillnad från Økland. Vad vi måste förstå när vi läser Paulus är att allt har sin tid; att 

konfrontera, ta ett steg tillbaka, när man ska vägleda och tala i auktoritet.  Polaski menar att 

man ska läsa Bibeln som en inspiration, inte bara ta stycken direkt ur sitt sammanhang.  

Polaski relaterar i sin bok till vad som anses normativt och menar att man måste ifrågasätta 

detta; dvs. hur förhåller vi oss till Paulus i dag? Genom att redovisa en mängd olika 

feministteologer och dess arbete ger hon oss olika perspektiv men klargör också sina egna 

teser. På så sätt når vi Paulus från olika vinklar för att försöka få en så tydlig bild av honom 

som möjligt. 

Polaski betonar att Paulus såg som sin uppgift att bryta ner muren mellan judar och hedningar. 

Han är inte filosof, teolog, eller systematiker.
91

 Han var en apostel och ville få människor att 

förstå hur de ska leva och bete sig men då inte som isolerad grupp utan som människor i 

världen. 
92

  

Polaski menar att Paulus i sina texter använder en retorik som exkluderar kvinnan vilket gör 

att man måste ”gå bakom” texten för att skapa hypoteser om kvinnors villkor i den historiska 

situation där Första Korinthierbrevet skrevs och lästes. Det enda vi har kvar av en brevväxling 

mellan Paulus och församlingen är Paulus svar. Vi vet alltså inte vad kvinnorna frågade eller 

vad de sedan svarade på detta brev. Polaski tar sedan upp Wires teori om att Paulus i Första 

Korinthierbrevet ifrågasätter en grupp av kvinnliga profeter i Korinth, vilket jag beskriver på 
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ett annat ställe i uppsatsen. Wires arbete blir då för Polaski ett exempel på hur man skapar en 

hypotes om hur kvinnor vilkas svar inte finns bevarat kan ha tolkat och tänkt. Vi ser alltså 

genom att Polaski använder Wires metod, att man genom att kritisera Paulus retorik kan hitta 

det som tidigare varit osynligt i texten men som faktiskt hade en offentlig roll i Korinth.
93

 

 

3.3.1 Polaskis analys av 1 Kor 14:33b-40 

Vidare går Polaski in i 14:33b-36 för att visa Paulus ståndpunkt och ogillande av kvinnligt 

ledarskap. I brevet används en patriarkal struktur och makt för att vittna om att kvinnan ska 

tiga i församlingen men Polaski menar att man ska se på helheten av detta brev för att kunna 

förstå just detta sammanhang, man kan inte bara ta en vers ur sitt sammanhang. 

Polaski menar att man inte kan släta över den problematik som skapas i denna text bara 

genom att säga att det inte är en text av Paulus. Texten står i Bibeln och har påverkat 

människor i århundranden. Oavsett vem som skrivit behöver vi tolka texten genom ett nytt 

perspektiv.
94

  

För att förstå problematiken i 14:33b-40 måste man förstå Paulus uttalande i 11:2-16. I denna 

text tilltalar Paulus människor som känner honom och respekterade honom och hans 

auktoritet. Att som kvinna i dag komma in i denna text gör den därför svårtolkad. Men 

Polaski menar att problemet i denna text handlar om att kvinnor profeterade utan slöja vilket 

man på den tiden kopplade till okända kulter som var kopplat till sexuellt utlevelse. På grund 

av att kvinnan i församlingen fått mer makt och möjligheter började hon även släppa på 

reglerna kring hennes hår. Men detta gjorde att kvinnornas beteende blev farligt för dem 

själva i samhället de levde i, därför varnade Paulus dem om detta och beskrev hur de skulle 

bete sig.
95

 Detta gällde också för män, en oklippt man utstrålade lika mycket skam som en 

kvinna utan slöja. Vi måste förstå deras tradition för att förstå hur det förhöll sig i deras kultur 

vilket försvinner om man bara läser texten utan sin kontext.
96

  

Går vi sedan vidare i texten läser vi att texten handlar om den gifta kvinnans tungotal och att 

detta stör i församlingen. Ordet kvinna på grekiska heter gynē vilket man också kan översätta 

till fru. Detta betyder att de kan vara de gifta kvinnorna som inte ska prata i församlingen. 
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Polaski menar dock att den tolkningen inte håller, då den inte går att förena med 1 Kor 11:2-

16 där Paulus faktiskt uppmuntrar kvinnor att profetera.
97

  

Det handlar inte om att kvinnan inte ska få profetera i församlingen utan hur hon ser ut när 

hon gör det vilket kopplar oss tillbaka till 11:2-16. Kvinnan ville vara i den nya församlingen 

som skapats i Korinth för att det fanns en jämnlikhet och tillåtande miljö, en flykt från 

samhällets hierarki. Men Paulus vill ändå få kvinnan att förstå att det finns ett samhälle 

utanför som dömer henne och i relation till det ska hon uppföra sig inom samhällets normer.
98

 

Polaski har en teori om att situationen handlar om unga kvinnor som var tvungna att lämna 

sina hem och sin religion för att komma in i en ny familj och anamma deras religion vilket i 

sin tur gjorde att de ställde massa frågor, vilket störde och förnedrade deras män. Detta gör att 

vi förstår hur Paulus var knyten till den sociala traditionen som fanns i Korinth och att alla ska 

hålla sig till sina roller som i 11:2-16 där det skrivs att kvinnan ska täcka sitt hår.
99

 

Polaski menar alltså att det finns en grupp av kvinnor i församlingen som pratar under tiden 

gudstjänsten pågår, vilket inte bara stör den som leder, utan också blev en offentlig förnedring 

av deras män. Vi ser detta inte bara i texten utan även i historien mellan Paulus och hans 

relation till kvinnan. Texten är enligt Polaski alltså inte riktad till de ledande kvinnorna utan 

till församlingens medlemar. Det har alltså inget att göra med att Paulus har en åsikt om att 

kvinnan inte ska predika.
100

  

 

3.4 Wires perspektiv 

Genom arbetet som alla dessa feministiska teologer ovan har gjort har vi nu Wire som skrivit 

en kommentar till 1 Kor 14:33b-40 i Searching the Scriptures som är en artikel bygger på 

boken Corinthian Women Prophets.
101  Här lägger hon fokus på att analysera retoriken i 

Korinthierbrevet, detta gör hon för att hon rekonstruerar en möjlig mottagare till detta 

uttalande Paulus gör.  

Wire menar att det kan finnas en grupp osynliggjorda kvinnor som detta är riktat till. Dessa 

kvinnor hade makt och inflytande i församlingen och delade mycket av Paulus teologi och 
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lära. Det kan vara Paulus motståndare eller åtminstone ses så av Paulus och att det är mot dem 

han skriver detta vilket gjorde att det skapades en debatt och splittring i församlingen 

angående kvinnors tal och medverkan.  

Hon menar alltså att vi måste förstå denna specifika målgrupp som Paulus vänder sig till och 

utifrån retoriken i brevet tolka dem. Vi har bara detta brev kvar och vet ingenting om deras 

tankar och svar till Paulus argument. Paulus hade stort inflytande i församlingen i Korinth 

vilket var bra men bör också ses på med tillförsikt på grund av att den kristna kyrkan började 

tillåta saker som inte samhället tillät.
102

  

Wire menar att Första Korintherbrevet kan ha varit riktad till en grupp av kvinnor som var 

profeter men som utifrån samhällets struktur blev undangömda trots sina gåvor och viktiga 

roller. 
103

 Vad Wire vill göra med denna kommentar är att förstå Paulus retorik i relation till 

situationen i Korinth; vi måste hitta talaren, åhöraren och texten för att få texten trovärdig.
104

  

Syftet med denna retoriska analys och historiska rekonstruktion är att förstå hur Paulus 

försöker få åhörarna att höra för att kunna se helheten i vad brevet vill få fram gällande 

förtyck av kvinnor och en återhämtning av texten till feministisk. Genom detta kan vi också få 

en bild av hur församlingen i Korinth tänkte och agerade i relation till Paulus uttalande.
105

   

 

3.4.1 Wires analys av 14:33b-40 

Paulus vill i denna text göra det tydligt att alla är fria att tala i tungor men också att detta ska 

inkludera människor som är nya i församlingen och inte exkludera dem. Wire tar också sin 

utgångspunkt i den motsättning många ser mellan 1 kor 11:5 och 14:33b-40 och redogör för 

de lösningsförslag som finns och som jag redan redogjort för. Wire finner dock inte 

argumenten tillräckligt starka för någon av dem.
106

  

 

Wires egen hypotes är att det finns mycket som talar för att Paulus utvecklade sin 

argumentation under brevets gång, dvs krävde allt mer och mer begränsningar av kvinnors 

                                                           
102

 Wire, Searching the scriptures ,154 
103

 Wire, Searching the scriptures, 155 
104

 Wire, Searching the scriptures, 157 
105

 Wire, Searching the scriptures, 158 
106

 Wire, Searching the scriptures,  186 



25 

 

delaktighet i gudstjänsten fram till den punkt där han känner att det är möjligt att kräva att de 

är tysta. 
107

 

 

Paulus har redan i 11:2-16 framställt kvinnors bedjande och profeterande som kontroversiellt. 

Detta är för Wire ett argument för att 1 Kor:14:33b-40 inte skulle passa in i brevet som helhet. 

Hon menar också att raden om att kvinnor ska vara tysta passar in i när kontexten, där ord om 

tungotal och profetia har en liknande struktur. 
108

  Wire menar att 1 Kor 14:33b-40 utgör en 

klimax i slutet på hans resonemang mot de kvinnor han argumenterar mot, vilket visar på en 

allt hårdare Paulus.
109

 

 

Wire menar att Paulus från 12:1-30 och fram till 14:26-33 bygger upp ett resonemang där ”de 

andliga”, kvinnorna han går emot, får allt mer och mer begränsade möjligheter att tala tills det 

blir konsekvensen att de är tysta förutom hemma. Paulus tystar också kvinnorna genom att 

hänvisa till lagen och till skam. Mellan orden om Gud som ordningens och fredens Gud och 

detta tystande ges ett visst utrymme för att kvinnor ska kunna tala hemma med män (t ex 

fäder).
110

 

 

Wire drar ju slutsatsen att detta Paulus till sist vill tysta kvinnorna visar hur betydelsefulla de 

var. När han argumenterar utifrån lag och skam ger det anledning att anta att de var mycket 

respekterade. Att de kan tala hemma ger Wire anledning anta att de var intellektuella. Paulus 

fråga om det är från dem ordet utgått ska få dem att skämmas över att de tar den heder som 

missionär som Paulus menar är hans egen. 
111

 

 

3.5 Jämförelse av den feministiska forskningen  

Jag har valt dessa fyra olika feministiska exegeter för att de ser på Paulus och problematiken i 

1 Kor 14:33b-40 på olika sätt men landar i samma slutsats, nämligen att Paulus inte riktar 

texten till kvinnan så att hon inte får leda gudstjänsten utan att det handlar om ordning och 

reda i församlingen i relation till samhället och kontexten detta brev skrevs i. Forskare menar 

att man genom alla tider har tolkat denna text fel och använt den som vapen mot kvinnans rätt 
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att predika och vara ledare, när det i praktiken handlar om att förstå helheten av brevet, dvs. 

samhället kvinnan levde i och Paulus och hans retorik. Vad jag redovisat ovan är dessa fyra 

exegeters väg till att hitta svaret på frågan vad 1 Kor 14:33b-40 egentligen betyder och hur 

man utifrån ett feministiskt perspektiv kan tolka det.  

Fiorenza menar att man behöver göra om modellen från att tolka Bibeln ur ett androcentriskt 

perspektiv till en ny kvinnocentrerad metod och modell för att ta bort makten och patriarkatet 

som präglat Bibeln och bibeltolkningen i århundraden. Fiorenza vill lämna den androcentriska 

synen på Bibeln för att kunna se kvinnan i den situation hon befann sig i. Hon når fram till sin 

slutsats genom att ta ett steg tillbaka från texten och istället titta på och undersöka samhällets 

strukturer för att genom en ny metod förstå texten utifrån en feministiskt kvinnligt 

perspektiv.
112

  

Økland vill förstå vad Paulus säger inom ramen för vissa diskurser om kön (boken heter 

Women in their place), vilket ger oss en ledtråd om att vi ska förstå kvinnan utifrån kvinnans 

perspektiv. Økland är inriktad på att förstå Paulus ur en akademisk vinkel och inte som 

Fiorenza som både riktar sin forskning mot kyrkan och akademin. Økland vill få ett större 

perspektiv på hela brevet för att förstå vilka förutsättningar författare och mottagare har. 

Genom det kan hon hitta var kvinnan i denna tid hade sin plats i samhället och i hemmet. Det 

handlar, enligt Økland, om att göra om tolkningen av texten eftersom kvinnan genom tiden 

har försvunnit i tolkningsprocessen. Vad Økland menar gällande 14:33b-40 är att Korinth var 

präglat av en diskurs om kön som ser kön som integrerat i en kosmisk ordning. När 

församlingen i gudstjänsten ska skapa ett heligt rum ska det återspegla denna ordning. 
113

 

Polaski använder Fiorenza för att förstå Paulus relation till kvinnan. Hon tar upp olika teorier 

om situationerna i Korinth för att nå texten ur så många vinklar som möjligt. Polaski vill 

genom nya metoder och med en större förståelse för situationen få en tydlig bild av Paulus 

och 1 Kor 14:33b-40.  Hon menar att vi bara har Paulus svar vilket gör det svårt att förstå 

kvinnans tillvaro. 
114

 

Likt Økland vill Polaski förstå kvinnan i deras miljö men för att göra detta använder hon 

Fiorenzas tankar om en modell som tar bort de androcentiska inflytande hon tycker 

forskningen haft för att få fram en feministisk hermeneutik som lyfter fram kvinnan från 
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förtrycket.
115

 Vad Polaski genom att använda sig av olika forskares perspektiv och metoder 

själv landar i, är att det i 1 Kor 14:33b-40 handlar om en könsstruktur i det heliga rummet som 

skulle spegla hur samhället såg ut. 
116

 

Det handlar inte om att en kvinna inte får predika utan om hur hon gör det i det offentliga så 

att hon inte provocerar samhället och dess strukturer. Det handlar alltså inte om hur kvinnan 

som ledare ska bete sig utan hur hon som medlem i församlingen ska bete sig. Polaski menar 

att Paulus i sina texter är för kvinnans engagemang i kyrkan men att den androcentriska 

forskningen gjort henne osynlig.
117

  

Vi har till sist Wire som gjort en kommentar på 1 Kor 14:33b-40 där hon menar att man måste 

titta på retoriken i relation till Paulus situation. Likt Økland och Polaski menar Wire att man 

måste förstå författaren av brevet, målgruppen det är riktat till och församlingen som tar emot 

brevet. Men till skillnad från de ovan nämnda använder sig Wire av retoriken i brevet för att 

förstå detta. Hon skapar en hypotes om en möjlig grupp profetiska kvinnor som inte nämns i 

brevet men som utifrån Wiers sätt att angripa texten blir synliggjord. Hon vill likt Fiorenza ta 

bort den androcentiska prägeln på forskningen om denna text och hitta en feministisk vinkel. 

Likt Polaski menar Wire  att 1 Kor 14:33b-40 handlar om en kyrkoordning Paulus försökte 

upprätthålla, inte manligt och kvinnligt i sig utan att alla var ett i Kristus, men att ordning och 

reda fortfarande gällde i församlingen.  

 

3.6 Analys av bibelkommentarer före feminismen 

Conzelmann och Barett är forskare som skrivit kommentarer innan den feministiska 

forskningen inom bibelvetenskap kom fram. Därför är dessa två kommentarer viktiga för att 

se hur dem i relation till dem senare kommentarerna utväcklats i takt med att de feministiska 

även började prägla vetenskapen och bibeltolkningen.   

 

3.6.1 Conzelmanns analys av 1 Kor 14:33b-40  

Hans Conzelmann är en tysk exeget som 1969 publicerade en kommentar till Först 

Korinthierbrevet på tyska. Denna kom i engelsk översättning 1975 och det är denna 
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översättning jag utgår från. Där kommenterade han Första Korinthierbrevet på följande sätt. 

Conzelmann fokuserar på strukturen i Paulus brev. 
118

 

I Första Korinthierbrevet handlar det om, menar Conzelmann, att Paulus vill förklara hur 

kyrkan ska fungera och ta bort missförstånden som församlingen skapat och att människan nu 

är fri genom Kristus.
119

 När Conzelmann kommenterar 1 Kor 14:33b-40 skriver han först att 

uttalandet Paulus har i denna text rubbar ett flöde som finns i brevet och går i motsättning till 

vad som står i kapitel 11:2 där Paulus uppmuntrar kvinnan att tala i församlingen. 

Conzelmann menar att stora delar av kapitel 14 är en interpolation vilket han grundar i 

lingvistiken. 
120

 

Conzelmann tar sedan i en fotnot upp om olika tolkningar kring denna text av olika exegeter, 

bland annat att Kümmel menar att kap 14 är Paulus riktiga åsikt medan kap 11 är en 

interpolation. Conzelmann menar alltså att det finns en problematik som, handlar om kvinnors 

förutsättning i den kristna gemenskapen och församlingen, i denna text men vet inte hur han 

ska göra för att tolka ut detta. Detta kan vara en medvetenhet han ser i samhället på grund av 

att han lever i första vågens feminism och då blivit påverkad av detta.  Conzelmann menar 

dock att Paulus förespråkar kvinnors underordning, men inte deras totala tystnad.
121

 Vidare 

menar exegeterna Robertsson och Plummer att det handlar om situationen mellan gifta och 

ogifta kvinnor och deras beteende i relation till sina män i det offentliga rummet. Conzelmann 

menar vidare att det finns en ”bourgeois” en borgerlig, konventionell typ av människor och 

tankar som tagit sig in i kyrkan och att detta påverkar synen på kvinnor och deras position i 

församlingen.
122

 

 

3.6.2 Barretts analys av 1 Kor 14:33b-40 

Charles K Barrett har i A commentary on the First Epistle to the Corinthians från 1968 

kommenterat 1 Kor 14:33b-40 där han diskuterar de skillnader mellan handskrifterna som 

gjort att flera forskare antar att texten är en interpolation. Barret nämner likheter som finns 

med Pastoralbreven, inklusive att ”Lagen” kan syfta på 1 Mos 3:16.
123

  Barett menar därför att 
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vers 34 och 35 kan vara ditsatta av senare författare som även skrivit Pastoralbreven, eller 

delade de synsätt vi möter i Pastoralbreven.
124

  

Barretts börjar sedan diskutera relationen mellan 14:33b-40 och 1 Kor 1:5. Barret 

uppmärksammar den spänningen och sammanfattar med att det finns två möjliga lösningar 

som han kallar: 

a) interpolation  

b) Paulus har inget principiellt mot att kvinnor talar men måste ingripa mot någon sorts 

talande som stör ordningen.
125

 

Barrett riktar in sig på teori a, interpolationsteorin, men diskuterar även alternativ b. Det gör 

han eftersom han menar att också en tolkning av hela brevet har betydelse när man ska avgöra 

om det är interpolation eller ej och att han därför vill pröva vad det betyder att läsa avsnittet 

som del av helheten.
126

  

Barrett sammanfattar här vad 1 Kor 14:33b-36 har för bakgrund och skriver, (min 

översättning): ”Paulus hade fått kännedom om feministisk påtryckning (kanske var det 

kvinnligt snackande) som allvarligt bidrog till oordningen i den kristna församlingen i 

Korinth, och han vidtog kraftfulla åtgärder för att få slut på den.”
127

 

Barrett menar också att det förväntades av kvinnan att hon inte skulle störa ordningen i 

samhället och att det mellan gifta män och kvinnor inte ska skapas vilda diskussioner i kyrkan 

utan att man i detta rum ska följa dess givna ordning.
128

 Detta är alltså inte en tillsägning om 

hur kvinnan ska vara eller inte vara delaktig i kyrkan, utan en förväntan om ordning och reda 

utifrån en struktur som redan var etablerad enligt hur Gud såg på en ordning i församlingen. 

Det finns alltså även i Barretts tidiga kommentar en fundering på kvinnans roll och hennes 

plats i det kristna sammanhanget. Barrett tar även upp att kvinnliga profeter inte var helt 

okända innanför kyrkans väggar (Apg 21:9). Vilket visar på en medvetenhet om kvinnans 

plats men en struktur där hon behövde anpassa sig efter samhället.
129
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Likt Conzelmann ser Barett problemen i texten men kan inte formulera dem fullt ut och inte 

heller bearbeta dem. Men att det även för Barrett handlar om ordning. Här ser vi det olika 

exegeternas tankar om detta: den patriarkala ordningen för Fiorenza och den könsdiskurs som 

Økland menar att Paulus skriver inom. Återigen alltså en forskare som ser något feministiska 

forskare ser, men inte riktigt kan föra resonemanget så långt då teorierna ännu inte finns.  

Barrett menar också att det saknas något för att förstå helheten och anledningen till att Paulus 

uttalar sig som han gör i 1 Kor 14:33b-40. Vad vi läser i Bibeln är bara Paulus svar till 

församlingen i Korinth, vi har inte brevet med frågorna församlingen ställde.
130

 

Barrett skriver saker som är anmärkningsvärda ur feministisk synpunkt och visar en 

omedvetenhet som förhoppningsvis forskningen idag inte gör om de läst feministiska 

forskare.  Dit hör avsnittet om ”feminine chatter” men också, det om att Paulus skulle sagt 

samma sak till/om män som bröt mot ordningen.
 131

 Men det kan också vara som Fiorenzas 

betonar att den sociala maktstrukturen där kvinnor är underordnade, och där oordnade kvinnor 

kan antas vara ett större problem än oordnade män.
132

 Barrett ser ordning, oordning som ett 

viktigt tema som binder samman kap 11 och 14 och att det möter vi i viss feministisk 

forskning. 

 

3.7 Analys av bibelkommentarer efter feminismens påverkan i teologin 

I dessa kommentarer ser vi hur den feministiska forskningen påverkat de bibelkommentarer 

och de forskare som i dag är erkända och använda.  

 

3.7.1 Dunns analys av 1 Kor 14:33b-40 

James Dunn visar i sin bok: 1 Corinthians (1995), att feministisk forskning är en integrerad 

del av exegetiken i stort och bidrar till att förändra den akademiska litteraturen. Denna 

forskning får en tydlig plats i hans lärobok från 1995. Han visar även vad den feministiska 

forskningen kommit fram till, vilket gör att han problematiserar hur forskningen genom alla år 
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varit androcentrisk och nu behöver ett nytt perspektiv för att förstå att kvinnan kanske inte var 

så förtyckt som det har påståtts utan att hon hade en viktig och stor roll i kyrkan. 
133

 

I sin bok presenterar han ”The Role of Women in Worship” där han presenterar och diskuterar 

två inflytelserika feministiska tolkningar som fanns när denna bok skrevs (sannolikt förra 

halvan av 1990-talet).
134

  Dunn menar att det handlar om en ordning i hemmet som behöver 

upprätthållas, vilket även behöver upprätthållas i församlingen. Därför ser vi en underordnad 

kvinna i relation till mannen.
135

 Det skapades också en spänning när Kyrkan gick från hemmet 

till en allmän plats. Där kunde inte kvinnan bete sig som hon gjort i hemmet på grund av den 

ordning och struktur som rådde i samhället. 
136

  

 Dunn menar att den hypotes som bland andra Conzelmann driver, att 1 Kor 14:33b-36 är en 

interpolation, inte stämmer eftersom de textkritiska argumenten mot interpolationshypotesen 

enligt hans uppfattning är starka. Han menar att det är bättre att utgå från texten så som vi har 

den, inklusive 14:33b-40, och se vad den då kan betyda.
137

 Det är viktigt att få en tydlig bild 

av hur samhälle och struktur såg ut under tiden Paulus var i Korinth och tiden efter att han 

lämnat församlingen. 
138

  

Dunn menar att det inte råder något tvivel om att Paulus inte är helt nöjd med hur kvinnan 

beter sig i församlingen men att hon ändå får profetera bara hon har en huvudbonad. 
139

 Men 

Dunn tar även in tanken om att det handlar om två olika rum, de tidiga husförsamlingarna och 

de senare offentliga kyrkorna.
140

 

Dunn menar att brevet var till som ett ankare i den tidiga kyrkan, något att förstå och hålla sig 

fast vid, det var en vägledning i etik och teologi.  Men vi får inte glömma bort att brevet är 

riktat till en specifik situation och att det som står i brevet inte är till alla personer i all 

evighet.
141

 

Brevet lär oss hur livet då såg ut, det utmanar oss och lämnar en effekt vilket gör att vi 

fortfarande använder den som källa.  Paulus var inte en teolog, utan ett levande exempel på 
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uppmuntran till gemenskap i Anden och mer fokus på korset och Jesus. Paulus text i 1 Kor 

14:33b-40 utmanar människorna i församlingen och har så gjort även i vår tid vilket gör att 

den fortfarande är omdebatterad.
142

  

 

3.7.2 Thiselthons analys av 1 Kor 14:33b-40  

Thiselton kartlägger i sin bok The First Epistle to the Corinthians (2000), forskningsläget för 

bibeltexten och menar att det handlar om en konservativ patriarks hierarki i brevet, och att just 

14:33b-40 är från ett tidigare brev som skickats till Korinth men blivit sammanflätat med 

Första Korinthierbrevet. Författaren är öppen för olika tolkningar, ser olika perspektiv och 

diskuterar dessa.
143

  

Vi kan se i Thiseltons kommentar en feministisk prägel av hans forskning. Han tar även upp 

forskningen om hur Paulus inte ville att kristendomen skulle kopplas med olika grekiska 

kulter där kvinnan hade en stor roll och därför denna tillsägelse.
144

  Allt ska vara i sin ordning 

och inte störa i gudstjänsten. Man menar att det handlar om en ändring från privat till 

offentligt som skapade en oordning i kyrkan vilket inte var vad Paulus ville. Gudstjänsten 

skulle spegla den ordning Gud hade skapat, därför bad han kvinnan prata med sina män.
 145

  

Thiselton menar att det kan betyda något mer än vad vi läser om att kvinnan ska fråga sin 

egen man. Enligt Thiseltons tolkning av Kirkegaard menar han att tystnaden behövs för att 

höra Guds ord inget annat. 
146

 Det handlar om att kontrollera en ordning som menas skapats 

av Guds ord. I vers 36 använder Paulus ordet alla vilket inte är kopplat till bara kvinnor utan 

till män och kvinnor. Det handlar inte om kvinnan specifik menar Thiselthon utan att 

korinthierna skapat en egen ordning, frånvänd Paulus och de andra kyrkorna. 
147

 

3.7.3 Fitzmyers analys av 1 Kor 14:33b-40 

Joseph Fitzmyer använder också tidigare exegeters arbete för att få en bredare bild av 1 Kor 

14:33b-40 men i denna författares text ser vi olika problem i texten, bland annat hur Paulus så 

plötsligt kan döma kvinnors prat i församlingen när han i kapitel 11 uppmuntrade det. 
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Fitzmyer problematiserar även interpolationsteorin genom att mena att man inte bara kan 

kalla det för ett inklipp utan att ifrågasätta detta. Han menar att man måste förstå 1 Kor 

14:33b-40 i det sammanhang det står i. 
148

  

Jag har diskuterat detta tidigare och ser vi på Conzelmann löser han detta problem med att 

mena att det är en interpolation. Fitzmyer menar att vers 33b är slutet på ett resonemang och 

inte en fortsättning på vad som står i 34-36 eller 24-40. Conzelmann menar att verserna i 33 

och 40 hör ihop. Medan Fitzmyer menar att vers 34-36 är en del och 37-40 en annan. Han går 

vidare in på mannens och kvinnans roller i det offentliga rummet, vilket Fitzmyer menar att 

det fanns en judisk oskriven lag där kvinnan skulle vara underordnad mannen i gudstjänsten 

och som återspeglades i sammanhanget församlingen kom ifrån.  

Men det Paulus sa i 1 Kor 14:33b-40 var även riktat till män, ingen ska prata och störa 

gudstjänster, man ska följa den ordning som Paulus och kyrkorna bestämt inte bara för 

församlingens skull, utan även som ett skydd i hur samhället såg på den kristna kyrkans 

utveckling i Korinth.
149

  

Fitzmyer förstår 1 Kor 14:33b-40 som en del av ett större sammanhang där ”ordning” är 

centralt. Han använder ordet ”order” hela tiden och knyter ihop med en text av Calvin om att 

det handlar om ordning och oavsett hur texten tolkas genom tiderna är behovet av ordning 

fokus i denna text.
150

 

Det är också en diskussion i Fitzmyers kommentar om vad det är för typ av kvinnor som inte 

får tala och till vilken typ av man hon ska vända sig. Detta är likt resonemanget Polaski tar 

upp i sin diskussion. Kan det handla om gifta kvinnor som ska fråga sina män eller slavinnor 

som ska fråga sin husbonde. Svaret på detta ger olika syn på hur texten ska tolkas.
151

 

Fitzmyer ger därefter en översikt över de skäl som finns för att säga att vv 34-36 inte passar in 

i sammanhanget och redovisar de lösningar som finns på problemen.
152

 Detta landar tillslut i 

att Fitzmyer inte ser 1 Kor 14:33b-40 som en interpolation utan som en del i brevet. Fitzmyer 

tar som mig upp Fiorenza och hennes teori om att man behöver skapa nya modeller för att 

förstå bibelns texter. Vi ser dock inte att han nämner Øklands teorier vilket antagligen beror 

på att denna inte hunnit komma ut då Fitzmyer skrev sin.  
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Fitzmyer diskuterar även att det beteende Paulus vill hindra är en imitation av icke-kristen 

kultur och som Wire menar att kvinnor inte ska hålla på med tungotal. 
153

 Den centrala 

punkten för Fitzmyer här är att Paulus i 14:34 citerar vad män i Korinth säger i denna del av 

versen som säger att kvinnor ska tiga i församlingen samt att det inte handlar om att 

kvinnorna ska undvika ett visst sorts prat, till exempel skvaller, utan att de gäller generellt och 

går emot ett mer aktivt talande i församlingens gudstjänst.
154

 

Fitzmyer tänker också att Paulus här tar upp uppfattningar som finns hos män i Korinth och 

att grunden för deras uppfattning enligt Fitzmyer finns i v 35, orden om att det är skamligt för 

kvinnor att tala. Fitzmyer gör det här tydligt att detta bygger på en kvinnosyn som inte är rent 

judisk utan finns i Antiken överhuvudtaget samt att Fitzmyer ger exempel från till exempel 

Plutarkos (år 46-120 e.Kr) .
155

 

Fitzmyer tar upp frågan om vilken sorts talande det handlar om och tar avstånd från att det 

skulle vara allmän prat, även om han inte är så tydlig om vad det i så fall är för talande. Här 

kunde han ha använt sig av både Polaski och Osiek och McDonalds för att få grund i sitt 

uttalande. Då de diskuterat vad för typ av kvinnor och prat det handlar om.    

När det gäller vv 37-40 menar Fitzmyer att dessa avslutar ett större avsnitt (från 7:1) som i sin 

tur kan delas upp i olika delar. Detta handlar alltså om andliga gåvor och ordning i 

församlingen.
156

 

  

3.8 Hur bibelkommentarerna såg ut före den feministiska forskingen fått 

sin verkan inom teologin   

Conzelmann menar alltså att texten är ditsatt av någon annan än Paulus, kanske var det ett helt 

annat brev som blivit inklippt i Första Korinthierbrevet eller så handlade det om en ny 

”bourgeois” tänk som blivit en del av kyrkan och i denna kultur pratade inte kvinnan med 

mannen på offentliga platser.
157

 Conzelmann nämner bara i en kommentar att det finns fler 

sidor av detta mynt, då han nämner andra forskare som tar upp problematiken men eftersom 

Conzelmann är en tidigare exeget har han inte tillgång till det verktyg som de feministiska 
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forskarna senare skapat genom sina teorier och perspektiv. Det är bland annat utifrån 

Conzelmann och hans kommentar till Första Korinthierbrevet som Fiorenza, Økland, Polaski 

och Wire fått sitt material att skapa feministiska teorier om hur man kan tolka 1 Kor 14:33b-

40 annorlunda. Conzelmann såg problemet men visste inte hur han skulle lösa det så han 

ansåg att det var en interpolation medan den feministiska forskningen skapade verktyg för att 

förstå problematiken och försöka förklara den.  

Barrett kommentar är från 1968 vilket gör att den feministiska forskningen inte fått påverka 

hans arbete. Han är inte i sina uttalanden helt feministisk men han har varit med och påverkar 

vidare forskning. Vad man dock kan se i Barretts kommentar är att han likt de forskare jag 

nämnt tidigare, vill förstå en helhet av sammanhanget brevet skrevs i. Han menar att det 

handlar om en ordning och reda som ska följas i relation till samhällets struktur.
158

 Han 

menar, vilket även Paige tar upp i sin artikel kring 1 Kor 14:33b-40 att vi bara har brevet 

Paulus skickar till dem och inte vad han svarar på. Vi kan inte veta vad Paulus har tagit emot 

från församlingen i Korinth, vilket enligt Barrett är en stor förlust.
159

 Polaskis olika perspektiv 

återspeglas i Barretts letande efter ett svar men Wires tes om retoriken kan vi inte återfinna i 

Barretts kommentar.   

 

3.9 Hur bibelkommentarerna ser ut efter den feministiska forskingen fått 

sin verkan inom teologin 

Utifrån de vi sett ovan; Fiorenza som vill skapa en ny tolkningsmodell, Økland som förstår 1 

Kor 14:33b-40 utifrån diskursteori och visar hur diskurser om kön samspelar med andra 

diskurser i Först Korinthierbrevet. Polaski som med hjälp av olika forskare hittar vägen 

genom texten och Wire som vill se på retoriken Paulus använder ska jag vidare se hur detta 

påverkat några erkända Bibelkommentarer och allmän kursliteratur. 

 

3.9.1 Hur den feministiska forskningen påverkat Dunn 

Dunn använder inte tydligt ett feministiskt perspektiv men det syns i forskning och tolkning 

av Första Korinthierbrevet där han ta in en mängd olika perspektiv för att få en så tydlig bild 

av sammanhanget som möjligt. Han visar att han inte själv har den rätta tolkningen utan 
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behöver hjälp med att få ett större perspektiv. Han vågar se friare och leka med tanken på vad 

som kan ha varit situationen då Paulus skrev brevet.160 Dunns kommentar är från 1995 vilket 

syns i hans sätt resonera. Han är präglad av den feministiska forskningen använde inte  

feministiska metoderna ännu vilket gör att han fortsätter leta efter meningen i 1 Kor 14:33b-

40. Vi kan se att Dunn blivit påverkad av den feministiska forskningen på grund av att han 

inte kommer med ett slutgiltigt svar på 1 Korinth 14:33b-40 likt Conzelmann gör genom sin 

interpolationsteori .
161

  

 

3.9.2 Hur den feministiska forskningen påverkat Thiselton och Fitzmyer 

Thiselton och Fitzmyer är två exegeter som skapat sina kommentarer på 2000-talet vilket syns 

tydligt i deras mer ifrågasättande forskning och kommentarer. Thiselton tar hjälp av några 

tidigare nämnda forskare och diskuterar deras arbete. I dessa kommentarer ser vi hur dess 

tidigare forskning nu landat i och problematiserats av dagens exegeter.   

Vi ser hur Thiselthon diskuterar, likt Fiorenza och Dunn, att patriarkatet och det androcentiska 

perspektivet är ett problem för att få en ärlig bild av 1 Kor 14:33b-40.
162

 Thiselton diskuterar 

likt Fiorenza även konflikten som skapas i kap 11 där kvinnan uppmuntras att profetera och i 

kap 14 där hon ska vara tyst. Vad vi ser är dock inga egna uttalanden om texten av Thiselton 

utan snarare en redogörelse av alla tidigare forskare, vilket är ett uttalande i sig om att ta in 

alla perspektiv. 

Fitzmyer däremot har genom den feministiska forskningen skapat nya frågor till 1 Kor 

14:33b-40. Genom att använda en teori som påminner om den Økland använder i brevet och 

Wires teori om retoriken i brevet menar Fitzmyer att man inte skulle prata under gudstjänst, 

varken kvinna eller man enligt judisk lag.  

Både Thiselton och Fitzmyer använder Fiorenza och Conzelmann som källor för att kartlägga 

problemen med deras tolkningar, men också för att ställa dem mot varandra och få ett bredare 

perspektiv. Alltså ser vi i dessa kommentarer hur den feministiska bibelforskningen skapat 

nya metoder och perspektiv för dagens exegeter.  
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4 Diskussion 

 
Genom att ha jämfört fyra olika feministiska exegeters arbete om Första Korinthierbrevet för 

att förstå teorierna de använt för att kunna tolka brevet på ett nytt sätt, har jag fått ett större 

perspektiv på hur en bibeltext kan tolkas. Detta har jag sedan använt för att jämföra hur 

bibelkommentarerna förändrats under tiden feminismen fått en mer given plats i samhället. I 

början citerade jag Gemzö och hennes definition av feminism; En feminist är en person som 

anser 1) att kvinnan är underordnad mannen och 2) att detta förhållande bör ändras.
163

   

Kvinnan har genom feministiska exegeter och forskare fått en ny roll och en annan plats mer 

jämlik mannen i Bibeln och kommentarlitteraturen. Vi ser hur Conzelmann avfärdade 1 Kor 

14:33b-40 som en interpolation och då inte lägger någon egen värdering i tolkningen av 

texten. Conzelmann har inga redskap för att tolka problematiken i denna text, eller för att 

förstå Paulus uttalande, utan menar att man inte behöver tolka texten om det är någon annan 

som skrivit den. Polaski tar upp i sin teori och menar att även om texten är en interpolation 

måste den tolkas just för att den finns med i Bibeln och har påverkat människorna som läst 

den
164

.  

Barrett går in på en teori om retoriken i brevet och menar att det saknas något i Paulus 

uttalande för att förstå hela sammanhanget. Barrett är mer ”aggressiv” mot Paulus och 1 Kor 

14:33b-40 än Conzelmann. I hans kommentar ser man att nya perspektiv och teorier har plats 

i detta forum. Det androcentiska perspektivet är inte längre norm.  

Dunn går steget längre och diskuterar 1 Kor 14:33b-40 som en problematisk text och tar in ett 

vidare perspektiv på Paulus som författare och person. Dunn gör dock inga egna uttalanden på 

grund av att hans bok, likt Polaskis mer är en lärobok som gör intressanta sammanfattningar 

av Paulus och Första Korinthierbrevet. Dunn menar att det handlar om en situation i Korinth 

vilket gör att vi ser att den feministiska forskningen faktiskt påverkat Dunn. Han ser på 1 Kor 

14:33b-40 ur ett perspektiv där sammanhanget har en viktig roll. Han förklarar, likt Økland, 

strukturen i samhället och den ordning och reda som måste följas.  
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Detta ser vi även i Thiseltons och Fitzmyers kommentarer. Här finns alla ovannämnda teorier 

som skapar en helt ny typ av kommentarslitteratur. Conzelmann menar att det finns en 

sanning, men även detta har genom den feministiska forskningen förändrats och i dagens 

kommentarer ser vi, som ovan, en kartläggning av hur man genom olika teorier hittar olika 

svar och att man inte kan stirra sig blind på en typ av tolkning utan bör skapa mångfald. 

Fitzmyer är även han påverkad av den feministiska forskningen och hans bok är den nyaste 

kommentarslitteraturen jag läst, utgiven år 2008. Han menar att man inte kan säga, som 

Conzelmann säger, att 1 Kor 14:33b-14 är en interpolation vilket tyder på att Fitzmyer har 

blivit påverkad av andra teorier. Han går även in i diskussionen om strukturen i det offentliga 

rummet och tar här upp att ordningen inte får störas under gudstjänsten. Han refererar till 

kvinnan men också till mannen, något ingen annan nämnt tidigare. Fitzmyer hittar alltså en 

annan vinkel på 1 Kor 14:33b-40, vilket är spännande i den framtida forskningen.  

Vad kan vi hitta mer i texter vi läst i 2000 år genom att lägga till nya teorier och ny forskning? 

Vad feministisk forskning har gjort är att ge bibeltexten ett annat ljus, en bredare vinkel och 

en ny verkan. Fiorenza, Økland och Polaskis forskning har sipprat ner genom 

kommentarslitteraturen och tillslut förändrat kyrkans inställning till kvinnligt ledarskap. 

Kyrkan har ändrats med i och med den exegetiska forskningen vilket även har hänt inom 

forskningen av Bibeln. Då den feministisk forskning gätt en viss ny bild av historien.  

 

5 Slutsats 
 

Min frågeställning i denna uppsats är: ”Hur har förståelsen av 1 Kor 14:33b-40 i exegetisk 

forskning förändrats genom feministisk exegetisk forskning? ” 

 

Jag har fått svar på min frågeställning. På grund av den feministiska forskningen har vi i dag 

ett bredare, mer inkluderande perspektiv att se på bibeltexter. Jag som blivande präst har ett 

stort ansvar i att tolka Bibelns texter rättvist på ett sätt som lyfter fram och förklara alla 

karaktärer i Bibeln. Bibeln har genom århundraden varit ett maktvapen mot kvinnor men nu, 

genom den feministiska forskningen, kan vi få ett större perspektiv, en djupare förståelse och 

ny kunskap om dess texter och karaktärer. På Conzelmanns tid fanns det ett problem i att 

kvinnan hamnade i bakgrunden men man kunde då inte tolka texten så att hon fick den plats 
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hon förtjänade på grund av den då androcentiska bibeltolkningen. Genom Fiorenza, Økland 

och Wire har vi nu fått redskap till att lösa kvinnans underordnade ställning, vilket ger oss helt 

nya tolkningar av 1 Kor 14:33b-40 och då även en ny syn på relationen mellan Paulus och 

kvinnan i hennes roll som ledare.  Det handlar om att inte sluta tolka bibeln utifrån ett 

traditionellt sett utan låta forskningen påverkas av samhället och på så sätt ge nya verktyg och 

vinklar.  
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