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1. Inledning 

När jag blev antagen som prästkandidat för Uppsala stift ökades mina tankar om vad en 

kyrklig ledare är och hur den ska bete sig. Vilka krav finns på mig som prästkandidat och 

senare som präst? Finns det någon slags ultimat ledare och därigenom präst eller är kraven på 

en ledare så olika att det därför finns så många olika präster eller finns det olika sorters krav 

och därigenom olika sorters präster? Utifrån dessa tankar växte en uppsats där jag fick 

möjlighet att undersöka hur detta diskuteras i Bibeln och även arbeta med mina egna tankar. 

I 1 Timotheusbrevet 3:2-7 och Titusbrevet 1:6-9 finns de tydligaste kraven på 

församlingsledare i hela Nya testamentet.1 Därför är dessa en självklar utgångspunkt för 

denna uppsats. De båda Timotheusbreven och Titusbrevet behandlas ofta tillsammans och 

kallas då Pastoralbreven, detta på grund av deras innehåll om att leda och därmed att vara som 

en herde för församlingarna. Det innebär också att breven är väldigt praktiska till deras natur.2 

De tre Pastoralbreven anses vara skrivna av samma författare.3 

Pastoralbreven skiljer sig på flera punkter från de övriga breven i Nya Testamentet. De har ett 

annat språk, annan stil, tar upp andra ämnen och argumenterar på ett annorlunda sätt. De är 

också troligtvis skrivna senare än de övriga breven. Det är debatterat om de är skrivna någon 

gång mellan 70 e.Kr.– 100 e.Kr. eller mellan 100 e.Kr-130e.Kr. Därför är de troligtvis inte 

skrivna av Paulus utan av någon som utger sig för att vara Paulus.4 Denna tillskrivning är 

också utgångspunkten för denna uppsats. Dock finns det även forskare som anser att de är 

skrivna av Paulus och detta är fortfarande omdebatterat.5  

Breven hävdar att de är skrivna till personer inte till en församling, även om de troligtvis är 

tänkta att läsas till en församling. Timotheus och Titus som beskrivs i breven som ledare i 

Efesos respektive Kreta är båda lärjungar till Paulus och nämns även i andra brev.6 Men 

eftersom breven troligtvis är skrivna efter Paulus död så är adressaterna, både personerna och 

församlingarna, troligare av en representativ funktion. Församlingarna på Kreta och Efesos 

                                                           
1 Kelly, John. N.D, A commentary on the Pastoral Epistles: I Timothy, II Timothy, Titus, (Black, London, 1963), 

71. 
2 Quinn, Jerome D., ”Timothy and Titus epistles to”, Anchor bible dictionary vol 6, 560-570 här 560 
3 Marshall, I. Howard, A critical and exegetical commentary on the Pastoral Epistles, (T&T Clark, Edinburgh, 

1999), 1. 
4 Quinn,”Timothy and Titus epistles to”, 568-569. 
5  Towner, Philip H., The letters to Timothy and Titus, (William B. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, Mich., 

2006), 3. 
6 Kelly, ”A commentary on the Pastoral Epistles: I Timothy, II Timothy, Titus”, 1-2. 
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representerar då olika saker, Kreta representerar en ny församling med jude-kristna medan 

Efesos står för en församling som har många medlemmar med hednaursprung. Därmed 

representerar breven vad författaren vill säga till just dessa typer av församlingar.7 A.T 

Hanson menar även att författaren, som han anser inte är en direkt lärjunge till Paulus men 

förtrogen med Paulus arbete, vill anpassa Paulus lära till den samtida situationen.8 

Jerome D. Quinn menar att Pastoralbreven syfte är att visa en kontinuitet i det apostoliska 

målet att föra samman alla i tro på Jesus. Breven sammanför kristendomen med dess 

förflutna, det Gamla testamentet, judisk etik och norm, med Paulus lära och med den 

hellenistiska och romerska kulturen. De visar på vikten av paulinsk tro och tolkning och 

bereder vägen för den framtida kyrkan.9 

1.1 Problematik 

Problemet jag vill undersöka är de tydliga skillnaderna som finns mellan kraven på 

församlingsledare i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet och de krav som Paulus lyfter fram i 

de brev som anses vara autentiska Paulusbrev. Dessa skillnader pekar på att det fanns två 

olika ledarskapsmodeller i den tidiga kristna kyrkan. Det finns även en viss problematik 

gällande kring hur dessa ledarskapsmodeller förhåller sig till varandra och hur man kan 

förklara utvecklingen mellan dem. Existerade dessa båda typer av ledarskap samtidigt eller är 

de tecken på en utveckling i den kristna kyrkan? Det finns även en problematik gällande om 

de krav som ställdes på ledarna var specifikt kristna eller om det var generella krav som 

återfanns i resten av dåtidens samhälle.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka krav som fanns på församlingsledare i den 

tidiga kyrkan och att jämföra denna med det hellenistiska samhället i övrigt. Därför är de 

frågeställningar som ska undersökas i denna uppsats de som följer: 

-Vilka krav ställer ”Paulus” för ledare i den tidiga kyrkan? 

Med underfrågor: 

- Hur kan dessa krav jämföras med kraven för församlingsledare i de autentiska paulinska 

                                                           
7 Quinn, ”Timothy and Titus, epistles to”, 569. 
8 Hanson, A.T ”The domestication of Paul: a study in the development of early Christian theology” Bulletin of 

the John Rylands University Library of Manchester, 63 nr 2, 1981 402-418 här 416. 
9 Quinn, ”Timothy and Titus, epistles to”,  570. 
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breven och vad kan skillnaden bero på? 

- Hur kan de deuteropaulinska kraven jämföras med krav i det övriga samhället? 

1.3 Material och avgränsning 

Som tidigare påpekats finns de tydliga krav på församlingsledare i 1 Timotheusbrevet 3:2-7 

och Titusbrevet 1:6-9. 10 Därför valdes dessa textstycken som grundtexter för denna uppsats. 

Dessa texter är också speciellt intressanta att studera eftersom de, enligt forskare, visar på en 

tydlig institutionell förändring för kyrkan.11 Ifrån Titusbrevet har jag valt att använda mig av 

den fullständiga listan med krav som finns i brevet, i 1 Timotheusbrevet finns det dock en 

fortsättning, 3:8-13, som listar kraven på församlingsledarens medhjälpare. Jag har valt att 

bara använda den första delen som grundtext i denna uppsats grundat på dess likhet med 

Titusbrevet 1:6-9.12 Detta för att göra en så tydlig jämförelse som möjligt. 

Det finns andra frågor och teman i breven som skulle kunna påverka svaren på mina 

frågeställningar ifrån ett bredare perspektiv men i formen av denna uppsats finns det inte 

utrymme att diskutera denna påverkan. Därför är mina grundtexter och de teman som jag tar 

upp begränsade till 1 Timotheusbrevet 3:2-7 och Titusbrevet 1:6-9 och frågan om kraven på 

ledare i den tidiga kyrkan. 

1.4 Metod och disposition 

Uppsatsens analysdel inleds med en komparativ textanalys av Titusbrevet 1: 6-9 och 1 

Timotheusbrevet 3:2-7. Dessa båda är de grundtexter som jag utgår ifrån för att besvara min 

huvudfrågeställning. Genom att diskutera deras innehåll och jämföra de båda texterna, med 

hjälp av bibelkommentarer och tidigare forskning, kan jag besvara min huvudfrågeställning.  

Slutsatsen kommer sedan att jämföras med vad Paulus skriver om detta i de autentiska 

Paulusbreven. Även här kommer jag att ta hjälp av kommentarer och tidigare forskning för att 

undersöka denna fråga 

Min huvudfrågeställning och den första underfrågan är de frågor som kommer att få mest 

utrymme i min analys. Av naturliga skäl finns det ett begränsat utrymme och därför kommer 

de följande underfrågorna inte att vara i fokus, även om de självklart kommer att diskuteras 

och besvaras. Efter att ha diskuterat skillnaden mellan 1 Timotheusbrevet och Titusbrevets 

                                                           
10 Kelly, ”A commentary on the pastoral epistles, I Timothy, II Timothy, Titus”, 71. 
11 Goodrich, John K. ”Overseers as stewards and the Qualification for leadership in the Pastoral epistles”, 

Zeitschrift für die neuetestamentliche Wissanschaft und die Kunde der älteren Kirche, 104, nr 1, 2013, s.77-97 

här, 77. 
12 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 240. 
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krav på ledarskap med Paulus kommer jag alltså att undersöka om de förstnämndas krav 

stämmer överens med det omkringliggande grekisk-romerska och judiska samhällets. Även 

detta sker med hjälp av bibelkommentarer och sekundär litteratur. 

1.5 Textkritik och diskussion  

Det finns ett specifikt textställe i Timotheusbrevet och Titusbrevet som behöver diskuteras 

utifrån dess betydelse. Det är vad som nämns i 1 Timotheusbrevet 3:2 

som, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, och i Titusbrevet 1:6,  μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ. Bibel 2000 översätter 

detta med i 1 Timotheusbrevet; gift bara en gång och i Titusbrevet: som inte gift sig mer än en 

gång. Jag har översatt dem båda bokstavligt till man till en kvinna.  

Bruce M Metzger påpekar i ”A textual commentary on the Greek New Testament” att det i en 

1200-talsversion av Titusbrevet funnits ett tillägg till vers 1:9. Det lyder som följer: ”Utse inte 

dem som har gift sig två eller tre gånger eller gör dem till medhjälpare och ta inte hustrur i ett 

andra giftermål, låt dem inte komma och tjäna Gud vid altaret. Som Guds tjänare förebrå 

härskarna som är orättvisa domare och rånare och lögnare och skoningslösa”.13 Eftersom 

stycket inte existerar någon annanstans än i denna upplaga så har jag valt att inte använda det i 

diskussionen. 

Det finns dock en diskussion gällande vad det förstnämnda textstyckena kan ha för betydelse. 

I de bibelkommentarer som jag studerat lyfts tre olika betydelser fram, 1. Att ledaren inte får 

vara polygam 2. Inte vara ogift eller 3. Inte vara omgift efter skilsmässa eller makans död. 

Alla forskare som jag studerat har svarat på denna fråga med olika variationer. De verkar 

dock vara överens om att alternativ 1 inte är troligt då polygami inte var praxis i dessa 

församlingar vid denna tidpunkt vilket gör detta till ett onödigt krav.14 Däremot har de olika 

bibelkommentarerna inte exakt samma svar på vilket av de andra som de föredrar. Martin 

Dibelius anser att det finns två rimliga tolkningar, antingen att ledaren ska vara gift och trogen 

sin hustru eller endast att ledaren måste vara gift. 15 Philip H. Towner och Howard I. Marshall 

väljer Dibelius första alternativ och menar att det betyder att ledaren ska vara gift och trogen 

                                                           
13 Metzger, Bruce Manning, A textual commentary on the Greek new Testament:a companion volume to the 

United Bible Societies Greek New Testament (Fourth revised edition), 2.ed., (Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart, 1994) s.634. 
14 Page, Sydney HT, ”Marital Expectations of Church Leaders in the Pastoral Epistles”, Journal for the study of 

the New Testament, nr 50, 1993, s.105-120 här 108. 
15 Dibelius, Martin och Conzelmann, Hans, The Pastoral Epistles: a commentary on the Pastoral Epistles, 

(Fortress Press, Philadelphia, 1972), 52. 
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sin hustru. 16 J.N.D Kelly väljer ett annat spår och menar att det innebär att personen ifråga 

inte får vara omgift. 17 

Sydney Page har skrivit en artikel om denna diskussion som heter ”Marital expectations of 

church leaders in the Pastoral epistles”. Han anser precis som Towner att det även innebär att 

man ska vara trogen sin hustru. Det gör han på grund av att han anser att de övriga 

alternativen inte håller i en närmare undersökning och för att han anser att det alternativet 

passar bäst in i den delen av listan med dess religiöst-etiska typ av krav samtidigt som det 

även passar bäst in i Pastoralbrevens, Nya testamentets och den historiska kontexten.18 

Jag anser att det kan ligga en idé i den grundläggande tanken att det innebär att ledaren måste 

vara gift, senare i uppsatsen kommer jag att visa betydelsen av att ledaren kunde sköta sitt 

hushåll och sin familj. För att ha ett hushåll och familj behövde man rimligen en hustru. Men 

jag tycker även att Page och Towner har rimliga argument för att det även innebär trohet inom 

äktenskapet. Precis som Dibelius anser jag alltså att det antingen gäller att ledaren ska vara 

gift eller gift och trogen sin hustru. 

Ett tillägg till diskussionen är att texttillägget som Metzger nämner (se ovan) skulle kunna ha 

haft ursprung ur denna diskussion, eventuellt som ett instick från en översättare. 

1.6 Forskningsläge 

Utifrån den problematik som jag lyft gram och det syfte och frågeställningar som formulerats 

tidigare i inledningen har jag läst och analyserat följande forskares verk.  Flera av verken ger 

svar och inblick i flera av mina frågeställningar. Även om deras grundsyfte eller 

frågeställning ofta rör mina två första frågeställningar kan jag även finna material som ger 

möjlighet att diskutera min sista frågeställning. 

Härunder har jag dock valt att bara redovisa grunderna i verken. Jag har sorterat dem så att de 

som framförallt berör mina grundtexter (1 Tim 3:1-7 och  Tit 1:5-9) lyfts fram först. Sedan 

kommer de som diskuterar Paulus syn på ledarskap och därefter kommer jag att redovisa en 

artikel och en bok som lyfter en aspekt av bakgrunden till skillnaden mellan dessa två sätt att 

se på ledarskap i den tidiga kristna kyrkan. 

                                                           
16 Marshall, ”A  critical and exegetical commentary on the Pastoral Epistles”, 156-157, Towner, ”The letters to 

Timothy and Titus”, 250-251.  
17 Kelly, ”A commentary on the Pastoral Epistles, I Timothy, II Timothy, Titus”, 75. 
18 Page, ”Marital Expectations of Church Leaders in the Pastoral Epistles”, 115-117. 
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John K. Goodrich lyfter i sin artikel ”Overseers as stewards and the qualification for 

Ledarship in the pastoral epistles” problemet med vilken källan är till de ledaregenskaper som 

listas i Titus 1:6-9 och 1 Tim 3:2-7. Han ställer frågan om det finns några identifierbara 

utomkristna källor till dessa listor. 19 Goodrich vill i sin artikel visa att det finns likheter 

mellan de egenskaper som lyfts fram för en kristen ledare och de som en hushållsvärd (på 

engelska domestic stewards) skulle äga. Det skulle alltså vara en metafor, precis som en 

tjänare sköter hushållet skulle alltså ledaren sköta Guds hushåll åt honom. 20 

Genom att använda sig av grekiska och latinska texter vill Goodrich visa hur den optimala 

hushållsvärden ansågs vara i denna tid och han vill sedan jämföra dessa med listorna i 

Titusbrevet och Timotheusbrevet för att visa att de stämmer överens.21 Goodrich slutsats är att 

pastoralbrevens författare använder sig av hushållet som en metafor för församlingen. 

Församlingsledaren blir då en metafor för hushållsvärden som tar hand om hushållet under 

tiden ägaren (Gud) är borta. För att församlingen skulle veta vem denne person var gav 

författaren en lista på egenskaper att leta efter som liknar de egenskaper man sökte efter i en 

hushållsvärd.22 

Jag anser att Goodrich slutsatser är välgrundade och de överensstämmer även mycket med det 

som jag själv kommer fram till i min analys. Framförallt Goodrich slutsats om att hushållet är 

en metafor för församlingen tycker jag är övertygande. Något annat som styrker Goodrich tes 

om hushållsvärden är att författaren till Titusbrevet själv pratar om församlingsledaren som en 

representant för Guds förvaltare i Tit 1:7. Vad som kan diskuteras är huruvida hushållsvärden 

verkligen är den största utomkristna källan till de krav som finns i mina grundtexter. Som jag 

kommer visa senare i uppsatsen har forskarna en mängd olika teorier till källor för dessa krav 

och därför anser jag att det inte kan sägas med säkerhet att inspirationen bara kom från 

hushållsvärden.  

D Edmond Hiebert utgår i sin artikel ”Pauline images of a Christian leader” från 

pastoralbreven i syfte att beskriva hur vi i bibeln kan se på kristet ledarskap. Trots att syftet 

för hans undersökning liknar mitt utgår han inte från samma grundtexter. Han använder sig 

istället för 2 Timotheusbrevet. Han hänvisar dock ett flertal gånger i sin argumentation till 

mina grundtexter och jag anser därför att hans slutsats kan användas även i denna uppsats. 

                                                           
19 Goodrich, ”Overseers as stewards and the Qualifications for leadership in the Pastoral Epistles”, 77. 
20 Goodrich, ”Overseers as stewards and the Qualifications for leadership in the Pastoral Epistles” 81-82. 
21 Goodrich, ”Overseer as stewards and the Qualifications for leadership in the Pastoral Epistles”, 85. 
22 Goodrich, ”Overseers as stewards and the Qualifications for leadership in the Pastoral Epistles”, 96-97. 
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Syftet med Hieberts artikel är att undersöka vilka bibliska kvalifikationer det finns för kristet 

ledarskap. Han gör detta genom en exegetisk undersökning av de sju bilder som finns av en 

kristen ledare i 2 Timotheusbrevets sista kapitel.23 Dessa sju bilder är lärare, soldat, atlet, 

bonde, arbetare, ett kärl och slav. Hiebert slutsats är att dessa sju bilder bildar en komplex bild 

av en kristen församlingsledare. Denna bild visar på de fyra viktiga förhållanden i ett kristet 

ledarskap, förhållandet till Gud, Bibeln, till andra människor och till sig själv.24 

Hieberts artikel kan inte som de andra artiklar jag diskuterar här knytas lika självklart till mina 

frågeställningar. Framförallt eftersom Hieberts huvudgrundtext inte är detsamma som mina., 

även om han även hänvisar till dessa. Jag anser ändå att artikeln medför ett viktigt perspektiv 

till denna undersökning när han visar på att det fanns en mängd olika krav på ledarna. Detta 

ger också en mängd olika bilder för ledaren. Jag anser att det ger en ökad förståelse för hur 

mycket och vilka olika slags krav det fanns på församlingsledarna i Pastoralbreven. I en 

jämförelse med Goodrich artikel anser jag dock att Goodrich bild för ledaren som 

hushållsvärd är den mest övertygande framförallt eftersom den har en tydligare koppling till 

mina grundtexter. 

Två artikelförfattare, Page och Clark diskuterar olika översättningsmöjligheter till två av de 

ord/uttryck som finns med i 1 Tim 3:1-7 och Tit 1:5-9. De lyfter båda intressanta tankar som 

jag tidigare har lyft fram under rubriken textkritik och som jag kommer diskutera ytterligare i 

min analys. I artikeln ”Marital expectations of church leaders” tar författaren Sydney Page 

upp frågan om hur man kan förstå frasen: μιας γυναικός άνήρ? Den används i både 1 

Timotheusbrevet 3:1–13 och Titusbrevet 1:5-9 som en av de ledaregenskaper som krävs för 

en ledare i den tidiga kristna kyrkan. Problematiken är dess översättning. Page menar att de 

vanliga översättningarna ”inte gift mer än en gång” och ”make till en fru” inte är 

tillfredställande. Hon anser att den översättning som borde användas är ”trogen sin hustru”.25  

Han diskuterar de fyra vanliga tolkningarna, att texten är menad att exkludera de som 1. var 

ogifta 2. var polygama 3. var skilda och 4. Var omgifta efter partnerns död.26 Men själv menar 

Page att den rimligaste tolkningen är att meningen innebär att ledaren ska vara trogen sin 

                                                           
23 Hiebert, D Edmond, ”Pauline images of a Christian leader”, Bibliotheca sacra, 133 n 531, 1976, 213-228 här 

213. 
24 Hiebert, ”Pauline images of a Christian leader”, 227-228. 
25 Page, ”Marital expectations of church leaders in the Pastoral Epistles”, 105-106. 
26 Page, ”Marital expectations of church leaders in the Pastoral Epistles”, 106. 
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hustru, både om man ser till textkritiken och sammanhanget. 27 Jag har under stycket textkritik 

diskuterat detta i förhållande till denna uppsats. 

En annan forskare, Ron Clark, diskuterar ett annat av de uttryck som används i 1 

Timotheusbrevet 3:1-7 nämligen προΐστημι. Problemet som Clark undersöker är 

översättningen av ordet till ”att leda” (i det här fallet, hushållet eller familjen). Han anser att 

det istället ska översättas till engagemang/deltagande och att det då reflekterar ”Paulus” vilja 

att ledaren ska vara engagerad i både kyrkan och sin familj.28 Författaren diskuterar hur 

romerska fäder genom sin förmåga att leda sin familj visade sin förmåga som ledare. Clark 

menar dock att de inte aktiv tog del i sina barns liv utan lämnade bort dem för att uppfostras 

av slavar eller lärare. Tolkningen att προΐστημι skulle översättas till engagemang visar då att 

kristna i motsats till detta skulle engagera sig i sin familj och sina barn.29 

 

Jag anser att detta är en intressant tolkning av verbet ifråga och därmed texten. Däremot kan 

jag inte finna stöd för detta i någon annan kommentar eller artikel. Därför är det svårt att 

bedöma om Clarks tolkning är rimlig eller en aningens moderniserad tolkning av kravet på 

ledarskap eller engagemang i familjen. I min egen översättning har jag översatt verbet till att 

styra. Jag anser att det är en tydlig koppling mellan att kunna styra sin familj och att kunna 

styra församlingen. Det gör att jag har valt att översätta verbet på detta sätt. 

 

Jag har även tagit del av två artiklar och en bok som diskuterar Paulus modell för ledarskap. 

Dessa tre författare, A Katherine Grieb, Andrew D Clarke och Benjamin Fiore delar samma 

grunduppfattning om att Paulus modell för ledarskap är imitation.  

 

A. Katherine Grieb vill i sin artikel ”The one who called you… Vocation and leadership in the 

Pauline literature” svara på frågaorna: Vad var grunden för Paulus verksamhet inom den 

tidiga kyrkan och vad ansåg han vara det viktigaste för det kristna ledarskapet? För att 

undersöka detta använder hon sig av Galaterbrevet, Filipperbrevet och Romarbrevet. Hennes 

slutsats är att Paulus alltid utgår från sin egen omvändelse och kallelse när han pratar om sin 

                                                           
27 Page, ”Marital expectations of church leaders in the Pastoral Epistles”, 119. 
28 Clark, Ronald R Jr, ”Family management or involvement? Paul’s use of προΐστημιin in 1 Timothy 3 as a 

requirement for church leadership”  Stone-Campbell Journal, 9 nr 2, 2006, 243-252, här 243. 
29 Clark, ”Family management or involvement? Paul’s use of προΐστημιin in 1 Timothy 3 as a requirement for 

church leadership”, 251. 
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egen kyrkliga verksamhet. Därför bedömer och bekräftar han även andra kyrkliga ledare 

utifrån deras kallelse och deras villighet att lida för evangeliets budskap och spridning. 

Grieb menar alltså att kallelsen är grunden för Paulus ledarskap.30 En sann apostel har lidit för 

evangeliet och har kraft av uthållig kärlek i mötet med missförstånd och avvisande.31 Hon 

menar också att Paulus ledarskaps strategier innebär att påminna de olika kyrkorna han 

skriver till om deras kallelse från Gud, att leva i helgelse i väntan på Kristi återkomst och att 

imitera det mönster som Kristus gav dem och som de kan se i sina ledare.32  

En annan forskare som är inne på samma spår som Grieb är Andrew D. Clarke, som också 

skriver om Paulus modell för ledarskap i sin artikel  ”Be imitators of me – Paul´s model of 

leadership”. Även han tar upp det faktum att imitation och att vara en förebild är viktigt för de 

kyrkliga ledarna, Clarke beskriver hur Paulus uppmuntrar detta och även hänvisar till sig 

själv.33 Clarkes frågeställning är liknande Griebs, vad var Paulus modell för ledarskap? Han 

har dock tydligt med sig tanken att det är just detta imitationsmotiv som han beskriver som 

unikt för Paulus i en jämförelse med både resten av Nya Testamentet och Gamla Testamentet, 

redan från början av artikeln.34 När han svarar på frågeställningen utgår han från verser i 

Paulus brev som talar specifikt om detta och där det behandlas indirekt.35  

Det han slutligen kommer fram till är att han kan se Paulus modell för ledarskap som tredelad: 

1.Det är Kristus, han är den som ska imiteras. 2. Hans egna, om än imperfekta imitation av 

Kristus och 3. Att ledare, i sin egen imitation av Kristus själva ska uppmuntra andra troende 

att imitera Kristus.36 

Benjamin Fiore har skrivit boken ”The function of Personal example in the Socratic and 

pastoral Epistles”. Hans syfte är att undersöka pastoralbreven, dess genre och syfte. Detta gör 

han genom att jämföra användningen av exempel i pastoralbreven och retorisk undervisning, 

litteratur och andra brev.37 I min undersökning har det framförallt varit intressant att se Fiores 

argumentation kring hur Paulus använder sig av sig själv som exempel i sina brev, framförallt 

                                                           
30 Grieb, A. Katherine, ”The one who called you… Vocation and leadership in the Pauline literature”, 

Interpretation, 59 nr 2, 2005, s.154-165 här 154 
31 Grieb, ”The one who called you… Vocation and leadership in the Pauline literature”, 159. 
32  Grieb, ” The one who called you… Vocation and leadership in the Pauline literature”, 154-155. 
33 Clarke, Andrew D., ”Be imitators of med – Pauls model of leadership” Tyndale Bulletin, 49 nr 2, 198, s.329-

360 här 330.  
34 Clarke, ”Be imitators of me – Pauls model of leadership”, 329-330. 
35 Clarke, ” Be imitators of me – Pauls model of leadership”, 331. 
36 Clarke, ”Be imitators of me – Paul’s model of leadership”, 359-361. 
37 Fiore, Benjamin, ”The function of personal example in the Socratic and Pastoral Epistles” (Rom, 1986) s.232-

236. 
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i 1 Korinthierbrevet. Fiore visar på hur Paulus menar att församlingen i Korinth ska ta honom 

till exempel i deras liv för att lösa de problem som finns. Han ska vara som en fadersfigur för 

dem och genom att imitera honom kan de även imitera Kristus.38 

Dessa tre forskare delar samma grundtanke, att Paulus ledarskapsmodell i grunden handlar om 

att imitera och inspireras av andra ledare. Framförallt Kristus men också Paulus och andra 

ledare i församlingarna. Det är den grundtanke i Paulus ledarskapsmodell som jag kommer att 

utgå ifrån i denna uppsats. Viktigt är att påpeka att Paulus inte i sina brev har som syfte att 

skriva om ledarskap.39 Därför kan detta bara bli tolkningar av hänvisningar som Paulus gör i 

breven. Men jag anser att eftersom dessa tre forskares undersökningar kommer fram till 

samma slutsats gör att denna ståndpunkt blir övertygande. 

Sist redovisas en artikel och en kommentar som diskuterar bakgrunden till skillnaden mellan 

dessa två sätt att vara ledare i den tidiga kristna kyrkan, den som kommer fram i Paulus brev 

och den som lyfts fram i Pastoralbreven.  

David Horrell diskuterar i sin artikel ”Leadership patterns and the development of ideology in 

early Christianity” skillnaden mellan kringvandrande ledare och de ledare som var bofasta i 

församlingen, i den tidiga kristna kyrkan. Hans syfte är att uppmärksamma övergången från 

kringvandrande till bofasta ledare och svårigheterna och konflikterna som fanns i samband 

med detta. Han utgår från erkända Paulusbrev och från de brev som troligtvis är 

deuteropaulinska, däribland pastoralbreven. Han diskuterar även framväxandet av så kallade 

hustavlor, socialkonservativa, etiska instruktioner som förklarade hur människor skulle leva, 

med utgångspunkt från hushållet.40  

Horrel menar att i den tidiga kyrkan fanns det ledare på plats i församlingarna i viss grad, ofta 

var de så kallade ”husledare”, dessa var vanligtvis män men kunde även vara kvinnor. Men 

den verkliga makten låg inte hos dessa personer utan hos de kringresande ledarna som Paulus, 

Petrus och Jakob.41 I Pastoralbreven kan man dock se en förflyttning då dessa brev tydligt är 

riktade till ledare som är bofasta och baserade i en församling.42 Horrel diskuterar även 

fenomentet hustavlor, som återfinns i Kolosserbrevet och Efesierbrevet men också i andra 

                                                           
38 Fiore, ”The function of personal example in the Socratic and Pastoral Epistles” 181-182. 
39 Kelly, ”A commentary on the Pastoral Epistles, I Timothy, II Timothy and Titus”, 13. 
40 Horrel, David, ”Leadership Patterns and the development of Ideology in the Early Christianity”, Sociology of 

relgion, 58 nr 4, 1997 s. 323 – 341 här 324 
41 Horrell, ”Leadership Patterns and the development of Ideology in the Early Christianity”, 327. 
42 Horrel, ”Leadership Patterns and the Development of Ideology in the Early Christianity”, 330-331. 
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brev som Pastoralbreven och andra brev som inte anses vara skrivna av Paulus.43 Han menar 

att övergången mellan kringvandrande och bofasta ledare är sammankopplade med 

framväxten av hustavlor och att dessa spelade en viktig roll i maktkampen gällande 

ledarrollerna. 

Philip H. Towner som skrivit kommentaren The letters to Timothy and Titus som ingår i 

serien The new international commentary on the New Testament argumenterar för att i 

motsats till vad mina antaganden är för denna uppsats att Paulus är författare även till de båda 

Timotheusbreven och Titusbrevet. Utifrån detta antagande så diskuterar han, just gällande de 

grundtexter som jag arbetar med, att det inte behöver finnas ett motstånd mellan den typen av 

ledarskap som lyfts fram i övriga Paulusbrev och den som syns i 1 Timotheus och 

Titusbrevet. Han menar att de istället kan existera sida vid sida och att de olika breven har 

olika fokus, därav skillnaden i vad som syns.  

Horrel gör en övertygande framställning om skillnaderna mellan de olika typerna av ledare 

och deras utveckling. Jag anser att det är tydligt att det fanns två typer av ledare, den som lyfts 

fram i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet och den som kan ses i de autentiska Paulusbreven. 

Men detta behöver inte betyda att dessa ledarskapsmodeller inte existerade samtidigt eller var 

i motsats till varandra. Det lyfter bland annat Towner fram. Detta kommer att diskuteras 

ytterligare längre fram i denna uppsats. 

2. Analys 

2.1 1Timotheusbrevet och Titusbrevet 

För att besvara min huvudfrågeställning kommer jag att börja med att jämföra de krav som 

ställs på ledare i den tidiga kyrkan i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet. Jag kommer att lyfta 

fram deras likheter och skillnader och även analysera och med hjälp av sekundär litteratur dra 

slutsatser om vilken typ av ledare det är som innehar dessa egenskaper. I båda dessa brev 

finns det alltså en uppräkning av de krav som författaren av breven menar åligger en kristen 

ledare. De båda brevens listor liknar varandra men är inte exakta motsvarigheter. Nedan följer 

1 Timotheusbrevet 3:2-7 och Titusbrevet 1:6-9 i min översättning: 

 

 

                                                           
43 Horrel, ”Leadership Patterns and the Development of Ideology in the Early Christianity”, 334. 
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1 Tim 3:2-7 

2 Församlingsledaren måste alltså vara 

oklanderlig, man till en kvinna, nykter, 

sedesam, anständig, gästfri, skicklig på att 

undervisa 3 inte drucken inte våldsam utan 

mild, fridsam, fri från penningbegär 4 En 

som styr sitt hushåll bra, som har som barn 

lyder, allt i värdighet. 5 (För hur ska den 

som inte kan styra sitt hushåll veta hur 

Guds församling ska skötas?) 6 Han ska 

inte vara nyomvänd så att han inte blir 

förblindad av högmod och faller under 

djävulens dom 7 Men han ska även ha 

goda vitsord från utomstående så att han 

inte utsätts för smälek och faller i 

djävulens fälla.44 

 

Tit 1:6-9 

6 Någon som är oklanderlig, man till en 

kvinna, har barn som är troende och som 

inte kan anklagas för liderlighet eller 

olydnad. 7 Ty församlingsledaren måste 

vara oklanderlig, eftersom han är Guds 

förvaltare, han ska inte vara självgod, inte 

argsint, inte drucken, inte våldsam, inte 

sniken 8 utan gästfri, älska det goda, 

nykter, rättfärdig, from och behärskad. 9 

En som håller sig till den rätta lärans ord så 

att han förmår förmana den sunda tron i 

undervisningen och vederlägga dem som 

säger emot.45 

 

En nyckelterm i båda dessa texter är adjektivet ἀνεπίληπτος. Det återfinns i 1 

Timotheusbrevet 3:2 och Titusbrevet 1:6. Adjektivets betydelse är som ses ovan oklanderlig.46 

Denna term är det krav som är det grundläggande kravet i båda dessa texter. Detta kommer att 

diskuteras utförligare nedan. En annan term som också kan ses som en nyckelterm är verbet 

προΐστημι som återfinns i 1 Timotheusbrevet 3:4. Detta verb har i min översättning översatts 

till att styra men kan även översättas till att engagera sig i.47 Även detta krav kommer att 

diskuteras utförligare längre fram i denna uppsats. 

Detta är alltså de krav som ska ställas på ledarna i församlingarna i Efesos och Kreta. Det 

finns både likheter och skillnader mellan de båda listorna. Tydligt är att det är mest likheter. 

Knight pekar på att texterna är väldigt lika men att de har arrangerats olika i de båda breven.48 

Towner menar att likheterna mellan dessa båda texter tyder på att det finns en gemensam 

traditionell källa i bakgrunden. Även Dibelius nämner detta som en möjlighet.49 Towner pekar 

                                                           
44 Den skillnad som ger en annan betydelse i 

jämförelse med Bibel 2000 är min bokstavliga 

översättning av μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα till man till en 

kvinna i jämförelse med Bibel 2000s översättning 

trogen sin hustru. Jag har även gjort andra ordval 

och formuleringar än Bibel 2000 men jag anser inte 

att dessa ger en annan innebörd åt stycket. 
45 Även här är den stora skillnaden att jag översatte 

μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ till man till en kvinna jämfört 

med Bibel 2000 ”som inte gift sig mer än en gång”. 

Även här finns det även andra ordval och 

formuleringar men som jag inte heller här anser ger 

en annan innebörd än den som finns i Bibel 2000. 

 46 Bauer, Walter, A Greek-English lexicon of the 

New Testament and other early Christian literature, 

3. ed., (Univ. of Chicago Press, Chicago, 2000), 77. 

 
47 Bauer ”A Greek-English lexicon of the New 

Testament and other early Christian literature”, 870. 
48 Knight, George, W, The Pastoral Epistles: a 

commentary on the Greek text, (Eerdman, Grand 

Rapids, Mich., 1992),156. 
49 Dibelius, ”The Pastoral Epistles: a commentary 

on the Pastoral Epistles”, 132. 
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även ut en mängd likheter i de båda texterna, framförallt att de inledande raderna är nästan 

exakt lika.50 Han menar också, liksom även jag att även de övriga egenskaperna som räknas 

upp är synnerligen lika. 51 Marshall påpekar att den ena listan troligtvis används traditionellt 

material i det ena brevet och sedan anpassas det även till det andra.52 

På flera olika sätt kan kraven som nämns i listorna sammanställas för att tydliggöra olika 

likheter. För det första så finns det både negativa och positiva krav. Det finns negativa krav 

som berättar om hur personen inte ska vara exempelvis inte självgod, inte drucken etc. Men 

det finns även positiva som berättar hur personen ska vara såsom exempelvis gästfri och 

nykter. 

Man kan också dela in kraven i tre olika nivåer utifrån vilka personer kraven berör. Dessa tre 

är den egna privatpersonen, hushållet eller familjen eller församlingen/den övriga 

offentligheten. En indelning kan alltså te sig såhär: 1. Privata i bemärkelsen av den egna 

personen, såsom exempelvis behärskad eller from. 2. Sådana som rör skötseln av hushållet, 

såsom hur barnen beter sig. 3. Offentliga, såsom gästfri och ha ett gott rykte bland 

utomstående. 

Ett sista sätt att tydliggöra likheterna är att att dela in dem i tre delar utifrån hur de är 

uppställda i själva breven. I 1 Tim 3:2-7 kan uppdelningen göras på detta vis 3:2-3 diskuterar 

personliga egenskaper, 3:4-5 handlar om att kunna sköta sitt hushåll och 3:6-7, diskuterar 

specifikt om den kristna tron. I Tit: 6-9 är det lite annorlunda framställt men man kan 

fortfarande se ett tydligt samband: Tit: 1: 6 (om vi bortser från den inledande egenskapen) 

handlar om att kunna sköta sitt hushåll, 1:7-8 personliga egenskaper, 1:9 specifikt om den 

kristna tron.53 

En del forskare menar att dessa krav egentligen är för generella för att kallas specifikt kristna. 

Både Dibelius och Kelly tar upp detta i sina bibelkommentarer.54 Även Goodrich diskuterar 

detta i sin artikel ”Overseers as Stewards and the Qualifications for Leadership in the Pastoral 

Epistles”. Han menar på att det finns stora likheter mellan dessa kravlistor och så kallade 

”dutycodes” som fanns för specifika yrken och ofta innehöll krav på moraliskt beteende. Det 

                                                           
50 1 Tim 3:2 ”Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång…” och Tit 1:6 

”oförvitliga män, som inte har gift sig mer än en gång…” 
51 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 240-241. 
52 Marshall, ”A critical and exegetical commentary on the Pastoral Epistles”, 147. 
53 Inspirationen kommer från Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 254. 
54 Dibelius, ”The Pastoral Epistles: A commentary on the Pastoral Epistles”, 53., Kelly, ”A commentary on the 

Pastoral Epistles: I Timothy, II Timothy and Titus”, 74. 
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finns dock skillnader mellan dessa ”duty codes” och kravlistorna i 1 Timoutheusbrevet och 

Titusbrevet det är ”framförallt de religiösa inslagen.55 Marshall lyfter också det faktum att 

formen liknar en ”duty code och menar att denna typ av lista är vanlig både i de pastorala 

epistlarna och i de autentiska Paulusbreven.56 

Kelly menar dock att de krav som ställs, även om de är generella, ändå är lämpliga för en 

kristen ledare och att många är väldigt relevanta, speciellt de sista verserna (1 

Timotheusbrevet 3:6-7 och Titusbrevet 1:9). Dibelius menar däremot att egenskaperna inte 

alls är kristna förutom just de tidigare hänvisade styckena som då troligtvis är tillägg till en 

tidigare satt grundmodell. 57 Frågan om dessa kravs koppling till det övriga samhället kommer 

att diskuteras utförligare längre fram i denna uppsats. 

2.1.1 Analys av kraven 

Jag kommer nu att diskutera kraven utifrån den sista indelningen som jag redovisat ovan. 

Kategorierna är 1. Personliga egenskaper, 2. Förmåga att sköta hushållet och 3. Specifikt 

kristna.  

När det gäller de personliga egenskaperna är både Towner och Kelly överens om att det 

grundläggande kravet som ställs på den tilltänkte ledaren och det som alla andra krav kan 

kopplas tillbaka till är den inledande oklanderligheten. So jag tidigare påpekat kan detta ses 

som en nyckelterm för de båda grundtexterna. I 1Timotheusbrevet blir det extra tydligt då 

man kan se att detta krav ramar in de övriga genom att både inleda och vara tydligt 

sammankopplat med det sista, att ledaren ska ha ett gott rykte bland utomstående. Men även i 

Titusbrevet är det tydligt att detta krav sticker ut eftersom det påpekas speciellt att 

”Församlingsledaren måste vara oförlitlig eftersom…” Towner menar att det är extra viktigt 

att ledaren är oklanderlig eftersom han blir en representant för församlingen, då ledarens rykte 

påverkar församlingens rykte och församlingens rykte är tydligt är en prioritering för 

författaren till breven.58  

De övriga personliga egenskaperna som nämns i båda breven är, nykter, gästfri, inte drucken 

och inte våldsam. Dessa egenskaper nämns också antingen i 1 Timotheusbrevet eller 

                                                           
55 Goodrich ”Overseers as stewards and the Qualifications for leadership in the Pastoral Epistles”, 77-78. 
56 Marshall, ” A critical and exegetical commentary on the Pastoral Epistles, 147. 
57 Dibelius, ” The Pastoral Epistles: A commentary on the Pastoral Epistles”, 53., Kelly, A commentary on the 

Pastoral Epistles: I Timothy, II Timothy, Titus”, 74, 81-82. 
58 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 250. Kelly, ” A commmentary on the Pastoral Epistles: I 

Timothy, II Timothy and Titus”, 75. 
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Titusbrevet, sedesam, anständig, älska det goda, rättfärdig, from, fri från penningbegär, inte 

självgod och inte sniken. Alla dessa egenskaper kan sägas gå tillbaka på nyckeltermen, 

oklanderligheten. Bland dessa finns också egenskaper som inte bara församlingsledaren skulle 

äga utan även övriga medlemmar av församlingen, såsom gästfrihet. 59 Detta var dock 

speciellt viktigt för församlingsledaren som måste kunna erbjuda husrum för gäster till 

församlingen och eventuella behövande församlingsmedlemmar.60 

I anslutning till de personliga egenskaperna så finns det i båda breven en passage som handlar 

om att ledaren måste kunna sköta sitt hushåll. I 1 Timotheusbrevet 3:5 finns även förklaringen 

till detta: ”För hur ska den som inte kan styra sitt hushåll veta hur församlingen ska skötas.  

Att sköta sitt hushåll och dess affärer och att vara auktoritär så att ens barn skulle lyda allt 

detta blir en parallell till att kunna sköta församlingen. 61 Om man inte kan ta hand om sin 

egen familj kan man troligtvis inte heller sköta Guds familj, församlingen.62 I Titusbrevet 

trycks det speciellt på att även ens barn ska leva ett rätt och riktigt liv. Här placerar även jag 

in att det faktum att församlingsledarens skulle vara gift. Som jag diskuterat tidigare under 

rubriken ”Textkritik och diskussion” så finns det en diskussion bland forskare gällande 

tolkningen av kravet ”man till en kvinna” Diskussion gäller om ledaren endast måste vara gift 

eller om han dessutom skulle vara trogen sin hustru. Men tydligt är det faktum att det var 

viktigt att församlingsledaren var gift och hade ett hushåll och familj. 

 

Ron Clark har skrivit en artikel, ” Family management or involvement – Paul’s use of  

προΐστημι 1 Timothy 3 as a requirement for church leadership”. Där diskuterar han 

översättningen av verbet προΐστημι. Han menar att det inte ska, som det brukar och som även 

jag gjort, översättas till sköta eller styra utan istället till engagemang eller delaktighet. 

Ledarna skulle alltså inte styra sin familj utan istället vara delaktig i den.63 Clark menar att 

detta är en reaktion mot det hårda sättet som den romerska fadern styrde sin familj. Den 

kristna ledaren skulle istället vara en aktiv förälder, delaktig i sin familj och sina barns liv.64  I 

min översättning har jag har valt att översätta verbet till att styra. Jag anser att det är en 

                                                           
59 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 252. 
60 Kelly, ”A commentary on the Pastoral Epistles: I Timothy, II Timothy, Titus”, 76. 

61 Dibelius, ”The Pastoral Epistles: A commentary on the Pastoral Epistles”, 53. 
62 Knight, ”The Pastoral Epistles: a commentary on the Greek text”, 162. 
63 Clark, ”Family management or involvement? Paul’s use of προΐστημιin in 1 Timothy3 as a requirement for 

church leadership”, 243. 
64 Clark, ”Family management or involvement? Paul’s use of προΐστημιin in Timothy 3 as a requirement for 

church leadership”,  251. 
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tydligare koppling till resten av texten och bidrar till metaforen att hushållet blir en 

representant för församlingen. 

  

Bägge styckena avslutas med ett par verser som är specifikt kristna. Som jag nämnt tidigare 

finns det teorier om att dessa verser bara lagts till på en redan färdig lista som redan existerade 

i det övriga samhället för att anpassa den till den specifika syftet som författaren har med 

brevet. 1 1 Timotheusbrevet handlar detta stycke om att personen i fråga inte ska vara 

nyomvänd. Detta för att en mognad i tro och troligen även i ålder skulle minska risken att 

ledaren skulle bli uppslukad av maktpositionen.  Han skulle även ha ett gott rykte bland 

utomstående, detta går tillbaka till oklanderligheten som diskuterats tidigare. Att ledaren hade 

ett gott rykte innebar att även församlingen hade ett gott rykte. Enligt Towner var 

församlingens goda rykte gentemot övriga samhället viktigt för författaren till brevet.65I 

Titusbrevet 1:9 handlar det om att han ska hålla sig till den rätta läran, så att han kan lära ut 

den och vederlägga moståndarna. Det var viktigt att ledaren var en god lärare som kunde lära 

ut den rätta läran. Men ledaren måste även kunna argumentera mot andra som försökte sprida 

andra, felaktiga läror i församlingen.66 Här finns det en tydlig skillnad i fokus emot 1 

Timotheusbrevet.  

2.1.2 Skillnader mellan 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet 

Som tidigare redovisats finns det många likheter mellan dessa båda kravlistor men det finns 

också vissa skillnader. De som märks tydligast är att i Titusbrevet redovisas fler krav på 

personliga egenskaper, det finns också vissa skillnader inom hushållssektionen exempelvis att 

barnen ska vara troende jämfört med 1 Timotheusbrevet där det räcker att de lyder. Även den 

sista biten i båda breven, med specifika kristna krav, har olika fokus. 

Towner menar att förklaringen till dessa skillnader har att göra med de olika situationerna i 

respektive församling. Efesos var en äldre, mer stabil församling där det finns en typ av 

problem medan Kreta var en yngre församling som hade andra behov. När det gäller den stora 

mängden av krav på personliga egenskaper menar han att situationen var så pass mycket mer 

primitiv i Kreta att man var tvungen att lista egenskaper som egentligen borde vara självklara. 

Det var också viktigare där att ledaren var en bra och tydlig lärare, då det var flera som hade 

det behovet.67  

                                                           
65 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 257-259. 
66 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 692-693. 
67 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 693. 
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På samma sätt fanns det krav att man inte skulle välja nyomvända i Efesos, där kunde man 

vara mer selektiv i sitt val. På Kreta fanns det inte samma valmöjligheter då det var en så pass 

ny församling. Där är det istället viktigt att även ledarens barn är troende så att man inte 

skapar splittringar inom familjen.68 Att Kreta var en mer primitiv, krisande församling märks 

även på att det där var viktigare att ledaren, kunde läran, kunde lära ut den och kunde 

tillrättavisa dem som försökte sprida irrläror (se Tit 1:9).69 

Men eftersom breven troligtvis är skrivna efter författarens död, som jag tidigare påpekat i 

inledningen, är denna skillnad snarare av en representativ funktion. Författaren har gjort 

använt dessa församlingar som modeller för vissa typer av församlingar. Eftersom de 

representerar olika slags församlingar så visar de ändå på en skillnad i vilka problem en 

församling skulle kunna stå inför.  Men det är troligtivs inte på det sätt som Towner menar att 

detta var den riktiga situationen i dessa församlingar då de endast är av representativ 

funktion.70 

Den stora skillnaden som är mest debatterat bland forskare är den att ledaren har olika titlar i 

de båda breven.71 I Timotheusbrevet är det en församlingsledare det handlar om medan 

Titusbrevet beskriver en äldste. Båda har dock ungefär samma krav på sig framförallt det som 

gäller oklanderligheten som jag visat tidigare. Det visar på, enligt Fiore att kyrkstrukturen var 

mer avancerad i Efesos, den äldre församlingen, där de har fler ämbeten än i Kreta som bara 

har ett.72Det finns olika förklaringar och tankar kring varför de är olika ämbeten som beskrivs 

med i princip samma krav. En förklaring är att det är två parallella traditioner som när de 

överlappar i dessa texter antingen kan ses som likställda eller att de båda rollerna utvecklades 

till att innebära samma sak.73 Jag anser inte att denna diskussion påverkar mina 

frågeställningar i märkbar omfattning och har därför valt att inte ge den ett större utrymme i 

denna uppsats. 

Det finns alltså stora likheter och vissa skillnader mellan dessa texter. Framförallt kan alla 

kraven på personliga egenskaper kopplas tillbaka till nyckeltermen oklanderlighet. Det var 

                                                           
68 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 257, 682. 
69 Marshall, ” A critical and exegetical commentary on the Pastoral Epsitles”, 146, Towner ”The letters to 

Timothy and Titus”, 693. 
70 Quinn, ”Timothy and Titus, epistles to”, 569. 
71 I min översättning och även i Bibel 2000 så är benämns ledaren som församlingsledare i båda breven men i 

andra bibelöversättningar på andra språk har man valt att översätta grekiskan till olika benämningar i de båda 

breven. 
72 Fiore, ” The function of personal example in the Socratic and Pastoral epistles”, 5. 
73 Marshall, ” A critical commentary on the Pastoral Epistles”, 149, Towner ”The letters to Timothy and Titus”, 

685. 
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även viktigt att kunna sköta sitt hushåll som då blir en modell för att sköta församlingen. De 

specifikt kristna kraven på slutet blir också en bild för vilka olika situationer som de båda 

församlingarna ska representera. Den stora skillnaden är dock de olika benämningarna på 

ledaren som förekommer, antingen församlingsledare i Efesos eller äldste i Kreta.  

2.1.3 Bilder för ledaren 

Vilken slags ledare var det som uppfyllde dessa krav? Towner menar att vad dessa krav 

innebär är att ledarna hade ansvar att vara lärare i kyrkan och att korrektera och motbevisa 

falska läror. Eftersom det även handlar om att man ska kunna hantera pengar innebär det att 

man troligtvis hade ansvar för finanserna. Bilden av att kunna sköta sitt hushåll kan också 

översättas till uppgifter inom kyrkan så som att disciplinera, ge råd och döma i vissa frågor.74 

Bilden blir då att ledaren både skulle vara lärare, kassör och ett slags domare. 

Goodrich lyfter i sin artikel fram en bild av församlingsledaren som en hushållsvärd, alltså 

den som sköter Guds hushåll, i detta fall församlingen, åt honom. Hushållsvärden var en 

vanlig bild i den antika världen.  De rika landägarna hade ofta stora ägor samtidigt som de 

hade andra intressen, exempelvis politiska, att ta hand om. Därför anställdes någon som 

ansvarade för godsets underhåll, hushållsvärden. 75 Hushållsvärden blev en representant för 

ägaren då den var borta och förväntades därmed också ha vissa egenskaper. Man ansåg att för 

att kunna sköta ett välordnat gods behövde man vara av exceptionell karaktär.76 

För att hitta en lämplig person att sköta detta arbete så uppfann man en lista med krav på 

egenskaper och moraliska attribut. Goodrich menar att dessa krav är i princip desamma som 

den som finns i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet. Genom att jämföra kraven som lyfts fram 

i dessa brev och de som olika antika författare lyfter fram i sina skrifter gällande 

hushållsvärdar visar Goodrich att samma grundkrav som gäller för hushållsvärden gäller för 

församlingsledaren. Kort sagt krav på att vara oklanderlig, perfekt, osjälvisk, en god och 

rättvis ledare, inte girig, nykter, gästfri, uppfylla religiösa krav och ha en stabil familj. 77 

Intressant är också att i Titusbrevet 1:7 så omnämns församlingsledarens just som Guds 

förvaltare. 

Goodrich anser att genom att använda bilden av församlingen som ett hushåll och ledaren som 

en hushållsvärd vill författaren till de båda breven införa en stabilitet till församlingarna. Där 

                                                           
74 Towner ”The letters to Timothy and Titus”, 245. 
75 Goodrich, ”Overseers as stewards and the Qualifications for leadership in the Pastoral Epistles”, 83-86. 
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även fast Gud är frånvarande så finns det en trogen och pålitlig tjänare som övertar ansvaret. 

Denna skulle ha en så pass utomordentlig karaktär så att han blir en förebild för övriga 

församlingsbor.78 

Hushållsvärden är en bild för den typ av ledare som man kan se uppfylla kraven i de båda 

breven. D. Edmond Hiebert lyfter i sin artikel ”Pauline images of a christian leader” fram 

andra bilder som han kan se i studiet av pastoralbreven. Han menar att man kan se sju bilder 

för vilken slags ledare som kan uppfylla kraven: lärare, soldat, atlet, bonde, kärl, arbetare och 

slav. Dessa bilder visar på olika sätt hur ledarens ska arbeta i församlingen. Det gäller både 

ledarens förhållande till Gud, mot ondskan och för att sprida Guds verk, däribland genom att 

utbilda andra.  Han ska även ha ett lojalt förhållande till Bibeln, ständigt utforska sin egen 

spiritualitet och se till att Bibelns ord tolkas på rätt sätt. Han har även ett gott förhållande till 

andra, han vill stötta och leda andra speciellt de som kommit på fel väg. Han ska även se till 

att fostra nya ledare. Slutligen ska han ha ett gott förhållande till sig själv och arbeta hårt för 

att upphålla allt detta inför Gud.79 

Även om jag anser att Goodrich bild av församlingsledaren som hushållsvärden är en mer 

trolig och tydlig koppling till denna uppsats syfte än Hieberts mångfacetterade bild så menar 

jag att man genom Hieberts undersökning kan se och förstå den mängd krav på olika sätt som 

församlingsledaren stod inför. Det räckte inte bara med att vara en bra ledare utan man skulle 

ha talanger och egenskaper på många andra olika sätt. Det ger en tydlig bild av att detta arbete 

inte var något lättvindigt utan ställde höga krav på en mängd olika sätt på personen i fråga. 

2.1.4 Sammanfattning av fråga 1. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de krav som ställdes på ledaren i 1 Timotheusbrevet 

och Titusbrevet grundar sig i kravet på oklanderlighet eller oförvitligheten.  Det var även 

viktigt att man var gift och kunde sköta sitt eget hushåll och sina barn. Kanske till och med att 

man skulle ha ett speciellt engagemang i sitt hushåll. Att man kunde sköta sitt hushåll visade 

att man kunde sköta församlingen. Man skulle även ha speciella kristna gåvor, specifikt 

sådana som passade församlingen och de problem den stod inför. Detta ger bilden av en 

praktisk person, en ledare, lärare, kassör och domare. Den bilden stämmer även in på bilden 

av hushållsvärden som Goodrich lyfter fram i sin artikel. Hushållstewarden blir en symbol för 

ägaren när den är borta från godset, liksom ledaren blir en symbol för Gud i församlingen. 
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2.2 Jämförelse med Paulus 

Under detta avsnitt kommer jag jämföra huvudfrågans slutsats jämföras med de krav som 

Paulus ställer på ledare i de autentiska Paulusbreven. Detta för att besvara min andra fråga. 

För att göra detta kommer jag först undersöka vilka krav det är Paulus lyfter fram på ledare i 

sina brev. På slutet kommer jag även lyfta teorier om orsaken till skillnaden mellan dessa två 

ledarskapsmodeller. 

Inledningsvis ska påpekas att Paulus inte tar upp frågan om kristet ledarskap direkt i något av 

de autentiska Paulusbreven, även om det finns en del hänvisningar. Detta kan vara av flera 

anledningar, dels att Paulus inte var intresserad av dessa frågor eller det mer troligare, att i de 

församlingar som breven var riktade till fanns inte problem gällande detta som Paulus 

behövde ta upp.80 Eftersom detta inte är ett av Paulus syften i sina brev så är det inte heller ett 

fokus i breven på samma sätt som det är i Pastoralbreven.  Det var inte Paulus mening att 

diskutera kraven på ledare men det finns som sagt hänvisningar och utifrån detta kan man få 

en aning om vad Paulus ansåg var en bra ledare. 

2.2.1 Paulus modell för ledarskap 

Flertalet forskare visar på hur Paulus använder sig av förebilder eller exempel för hur en 

kyrklig ledare skulle bete sig eller vara.81 Fiore diskuterar i sin bok hur Paulus använde sig av 

exempel för att visa hur en kyrklig ledare skulle bete sig. Fiore utgår främst ifrån 1 

Korinthierbrevet. Paulus använder sig här av sig själv som modell för en sann ledare som kan 

komma tillrätta med de problem som församlingen i Korinth står inför.82 Paulus använder sitt 

liv och leverne som en metafor för församlingens strävan för att bli mer som dess grundare, 

Paulus. Han menar att han inte är bara en vanlig medarbetare i Guds gemenskap utan som en 

fadersfigur. Han är förebilden för dem att leva som en kristen. På grund av detta ska de ta 

honom som förebild i hur man lever i en kristen församling.83 Man ska imitera Kristus genom 

att imitera Paulus. Paulus imiterar Kristus framförallt på tre sätt 1.andlig förståelse, 2. 

Predikan om korset (att han predikar i ord det Kristus gjorde med sitt liv) och 3. 

Självuppoffring för det allmänna goda.84 

                                                           
80 Kelly, ”A commentary on the Pastoral Epistles, I Timothy, II Timothy and Titus”, 13. 
81 Fiore, ”The functionof personal example in the Socratic and Pastoral epistles”, 167, Grieb,  ”The one who 

called you…Vocation and leadership in the Pauline literature”, 154-155, Clarke, ”Be imitators of me – Pauls 

model of leadership”, 359-360. 
82 Fiore, ” The function of personal example in the Socratic and Pastoral epistles”, 167- 169. 
83 Fiore, ”The function of personal example in the Socratic and Pastoral epistles”, 175 – 179. 
84 Fiore” The function of personal example in the Socratic and Pastoral epistles”, 181-182. 
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I hela Korinthierbrevet använder Paulus sig av sig själv som ett exempel för hur man ska lösa 

de problem som församlingen har och hur den ska anpassa sitt sätt att leva. Han använder sig 

både av jag-form och placerar sig på samma sida som församlingen i olika situationer. Paulus 

tar också sitt eget liv som exempel i olika tvistefrågor, bland annat i frågan om giftermål. Man 

ska alltså granska sig själv och sedan använda sig av Paulus exempel för att veta hur man ska 

göra.85Paulus använder även sig själv som exempel i flera av de andra breven. Eftersom 

breven är adresserade till specifika församlingar och specifika situationer så använder sig 

Paulus av olika delar av sin person, den som passar bäst i varje situation.86 

Andrew D. Clarke skriver i sin artikel ”Be imitators of me – Pauls model of leadership” också 

om hur Paulus använder sig själv som modell för ledarskap. Han påpekar hur viktigt det var 

för Paulus att ha lämpliga exempel att använda sig av. Det är dock bara när han skriver till 

församlingar som han själv har grundat som han använder sig av sitt egna exempel. Clarke 

menar att det finns tre olika sätt som forskare har tolkat Paulus användande av sig själv som 

exempel, 1. Till efterlevelse av evangeliet och för lydnad 2. Som ett retoriskt grepp för att visa 

sin makt och därmed definiera gruppens identitet 3. Att försöka efterlikna osjälviskheten hos 

aposteln så att de troende utvecklas.87 

Clarke använder sig av olika brev som Paulus har skrivit för att visa hur han använder sig 

själv som exempel för att styrka undervisningen han ger i breven. Detta leder fram till en 

slutsats om hur Paulus modell för ledarskap ser ut. Clarke menar att Paulus modell för 

ledarskap är 1. Kristus 2. Hans egna imitation av kristus 3. Ledarnas egna imitationer av 

Kristus som skulle inspirera övriga medlemmar i församlingen.88  

A Katherine Grieb lyfter även hon fram imiterandet som en modell för Paulus ledarskap. Hon 

menar att det viktigaste för Paulus ledarskap var hans kallelse. Därmed är det också det han 

lyfter fram när han diskuterar andra ledare, deras kallelse och deras vilja att uppoffra sig för 

kallelsens skull. Han vill även att övriga församlingsmedlemmar skulle komma ihåg sin 

kallelse och imitera Kristus och hans liv i väntan på hans återkomst. Kallelsen och imitationen 

är alltså centrala i Paulus ledarskap.89 

                                                           
85 Fiore, ”The function of personal example in the Socratic and Pastoral epistles”, 183 – 184. 
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87 Clarke, ”Be imitators of me – Pauls model of leadership”, 330-332. 
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Vid en sammanfattning av dessa olika forskares texter så lyfts en bild fram av vad Paulus kan 

ha menat att en bra ledare var. Först och främst var det viktigt att de skulle ha och vara 

förebilder. Viktigast var att ha Kristus som förebild. För att göra detta enklare kunde man se 

till Paulus och hans imitation av Kristus. Genom detta skulle man även själv bli en förebild.90 

För att göra detta skulle man ha en andlig förståelse, predika om korset och leva 

självuppoffrande och osjälviskt.91 Även ens personliga kallelse var viktigt och att man var 

skulle leva självuppoffrande för kallelsens skull.92 Man skulle även ha Paulus som förebild i 

livets olika skeenden när man inte visste hur man skulle bete sig.  Ett exempel på detta är att 

han exempelvis inte var gift.  Men Paulus lyfter dock fram andra ledare i församlingar som 

var gifta.93 Paulus påpekar i 1 Korinthierbrevet 7:7 att det bästa vore att leva som honom 

alltså ogift. Om den modell som dessa forskare lyfter fram att Paulus såg sig själv som modell 

för övriga ledare, borde detta också innebära att han helst menade att de skulle vara ogifta. 

Men han är också tydlig i 1 Korinthierbrevet 7:7 att det inte är för alla att leva som ogift. Min 

tolkning av detta är att den ultimara ledaren skulle vara ogift som Paulus själv, om det var 

möjligt. Men det fanns även gifta ledare i församlingarna som Paulus lyfter fram.94 Frågan om 

Paulus själv är ett undantag eller regel i denna sak är svår att besvara.  

 2.2.2 Jämförelse av ledarskapsmodellerna i Paulus med 1 Timotheusbrevet och 

Titusbrevet 

Vad man kan ana av Paulus ledarskapsmodell så var det troligen en kringresande ledare som 

han själv och levde ett självuppoffrande liv för evangeliet och sin kallelse. Paulus var även 

ogift och menade själv att det var bra men det fanns även ledare i församlingarna som var 

gifta. Paulus levde och lärde ut ett liv som ofta motsatte sig att ha den sociala makten som 

man som ledare i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet skulle ha. 95 Skillnaderna är på många 

sätt stora mellan dessa båda ledarbilder. Den största skillnaden är den att Paulus ledare (som 

framförallt var Paulus själv) var kringresande och ogift, i alla fall i Paulus fall, medan det var 

viktigt i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet att det var en bofast person med ett hushåll och 

som var gift och hade familj. Även om det finns kommentarer om gifta ledare i 1 
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Korinthierbrevet så verkar Paulus främst vilja att man ska imitera honom och därmed leva 

som ogift.96 

Detta gör att det blir totalt två olika typer av ledarskap. En kringresande ledare som bara 

kommunicerar med brev och korta besök kan inte vara lika närvarande som en ledare som bor 

i församlingen. Den kan inte ha det praktiska ansvaret som jag tidigare lyft fram, med en 

ledare som ska vara både kassör, lärare och domare i en och samma person. Det implicerar 

också att det var olika typer av personligheter, den karismatiska, kringresande apostel som 

skulle omvända hedningar jämfört med den stabila fadern i ett hushåll som skulle sköta allt 

det praktiska arbetet i församlingen. 

Det finns dock även vissa likheter mellan ledarna. Att vara en förebild anser jag stämmer 

överens med oklanderligheten och oförvitligheten som ligger till grunden för kraven i 1 

Timotheusbrevet och Titusbrevet. Att kunna predika om korset kan man också samställa med 

att vara en bra lärare som var speciellt viktigt i Titusbrevet (Tit 1:9). Kanske kan detta tyda på 

att även om ledarna inte kunde ha samma ansvar skulle de ha samma slags pålitliga och 

oklanderliga karaktär. 

2.2.3 Orsaker till skillnaden 

Flera forskare menar att skillnaden mellan Timotheusbrevet och Titusbrevet och Paulus egna 

brev visar på övergången och utvecklingen mellan ett mer inofficiellt ledarskap med 

kringvandrande ledare till ett system med bofasta och stabila ledare. 97 Marshall menar också 

att Pastoralbrevens syfte delvis är att förmedla struktur kring valet av nya ledare i denna tid av 

omvandling när inte längre de kringresande ledarna, apostlarna hade samma kontroll över 

församlingarna.98 

David Horrel diskuterar detta i sin artikel ”Leadership Patterns and the Development of Ideology 

in the Early Christianity” Horrel menar att de som var de största ledarna i den tidiga 

kristendomen, de som hade störst makt och auktoritet var kringresande ledare såsom Paulus 

och Petrus. Det fanns även många andra kringresande apostlar under denna period, vilka 

nämns i de paulinska breven, flertalet vid namn. 99 De kringresande apostlarna hade 
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fortfarande inflytande in på 100-talet men ibland annat Didache uppmuntras församlingarna 

till att välja bofasta ledare i församlingen. 100 

De finns de kringresande som också var delvis baserade i en församling, såsom i Jerusalem. 

Det finns även bevis för att det fanns vissa fasta ledare i församlingarna. Det finns dock lite 

källor kring hur det såg ut, vilken social ställning dessa hade. Paulus nämner ibland annat 1 

Korinthierbrevet (1 Kor 16:5-18) personer inom församlingen som man ska ära och hedra för 

de arbete de gör. Det finns argument kring att det var i hushållen man samlades till möten och 

därför blev ledaren för hushållet, ledaren för församlingen. Man menar då att de var dessa 

som kallades äldste. Horrel menar dock att det inte var bara ledare för hushållet som kunde 

vara fasta ledare i den tidiga kyrkan utan även andra. Han pekar på att det i 1 Korinthierbrevet 

nämns flera namn och arbetare utan koppling till något hushåll. Oavsett hur man ser på det så 

var det de kringresande apostlarna som hade den verkliga ledarmakten och auktoriteten. 

Sådana som Paulus men även flertalet andra101 

Det finns även tecken på övergången till bofasta ledare i flera brev i Nya Testamentet, 

framförallt de senare och de som inte anses vara skrivna av Paulus såsom Efesierbrevet, 

Kolosserbrevet och självklart Pastoralbreven. Horrel lyfter speciellt fram det faktum att det är 

tydligt i Pastoralbreven att man där diskuterar strukturen kring församlingens fasta ledare. 

Författaren vill stötta och styrka de bofasta ledarens position samtidigt som han vill se till att 

det är lämpliga personer som väljs till ledare, alltså manliga ledare som har och sköter ett 

hushåll.102 

Horrel menar att denna utveckling också kan kopplas samman med utvecklingen av så kallade 

hustavlor inom kristendomen. Dessa var socialkonservativa etiska instruktioner som 

förklarade hur människor skulle leva, med utgångspunkt från hushållet. Dessa återfinns bland 

annat i Kol 3:18-4:1I, där är det tydligt hur fruar, barn och slavar ska lyda hushållets 

överhuvud, fadern. Men det var också viktigt att fadern skulle vara rättvis och omtänksam i 

sitt styre. Hustavlorna som hade detta innehåll stödde och uppmuntrade till den här typen av 

ledare som syns i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet och deras väg att få tillgång till den 

social och auktoritativa makten i församlingarna.103 
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Towner som argumenterar utifrån att Paulus är författare till Pastoralbreven menar att det inte 

finns så stora skillnader mellan ledarorganisationen i dessa brev och i andra autentiska 

Paulusbrev. Han menar att det finns ställen i Paulus brev som 1 Kor 16:15-16 och 1 Thess 

5:12 som pekar på att Paulus menar att man skulle uppskatta och följa de ledare som finns i 

församlingarna. Detta innebar att det fanns fasta ledare i församlingarna. Towner erkänner 

dock även att det inte finns ett officiellt språk om ledarskap i Paulus brev. Men han menar att 

dessa båda sorters ledarskap fanns och fungerade sida vid sida. 104 

Som exempel lyfter han fram både 1 Thess 5:12 , 1 Korinthierbrevet,6:1-6, 12:28, 16:15-18,  

där det även finns tecken på att det fanns fasta ledare i församlingen.  I Romarbrevet där 

egenskaperna som lyfts fram i 12:7-8 liknar dem som lyfts i 1 Timotheusbrevet och 

Titusbrevet och till sist Galaterbrevet 6:6 som han menar tyder på att det fanns betalda ledare i 

församlingen. Han menar också att det kan ha funnits ett mer karismatiskt ledarskap även i de 

församlingar som 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet riktar sig till och att brevens syfte 

framförallt är att stabilisera ledarskapet men inte att döma ut andra sätt att vara ledare.105 

Kelly påpekar liksom Horrel att i det tidigaste stadiet var det de ande inspirerade apostlarna, 

de kringvandrande ledarna som hade stor prestige och som även Paulus (1 Kor 7:28) nämner 

har ett speciellt värde inför gud. Men han menar att det har funnits någon vid deras sida som 

har haft det mer praktiska ansvaret för församlingen. Han menar att det troligtvis började som 

frivilliga som mer och mer fick officiella uppgifter.106 Horrel är tydlig med att trots att det 

finns en skillnad och en utveckling mellan dess två ledartyper kan man inte hitta en specifik 

eller fullständig förändring. Utan att de fanns sida vid sida under perioder och en del ledare 

var både och. Men det finns dock tydliga tecken på denna utveckling.107 

2.2.4 Sammanfattning av fråga 2 

Sammanfattningsvis kan man säga att den ledartyp som man kan ana att Paulus lyfter fram 

främst är de kringvandrande karismatiska ledarna, kanske var de ogifta som Paulus själv, de 

skulle leva självuppoffrande och osjälviskt för evangeliet och kallelsen. Det gör att det finns 

stora skillnader mellan denna typ av ledare och de bofasta mer praktiska ledarna som det finns 

krav på i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet. 

                                                           
104 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 243-244. 
105 Towner, ”The letters to Timothy and Titus”, 243-244. 
106 Kelly ”A commentary on the Pastoral Epistles I Timothy, II Timothy and Titus, 71-72. 
107 Horrel, ” Leadership patterns and the Development of Ideology in the Early Christianity”, 338. 
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Dessa krav kan förklaras med en utveckling som skedde från de kringvandrande karismatiska 

ledarna till bofasta ledare. Dessa två typer av ledare fanns troligtvis även samtidigt i många 

församlingar men vid tidpunkten för att 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet skrevs och 

hustavlorna började utvecklas så var det den typen av ledarskap som lyfts fram där som 

författaren till Pastoralbreven vill stärka genom sina brev. 

2.3 Jämförelse med det övriga samhället 

I denna sista del av analysen kommer jag nu att undersöka om de krav som ställdes på ledarna 

i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet är i enlighet med de krav som fanns i det övriga 

samhället för ledare under den här tidsperioden. Detta för att besvara min sista frågeställning. 

Som jag tidigare diskuterat under rubriken bilder för ledaren så finns det tydliga tecken på 

inspiration från eller samhörighet med det övriga samhället. Specifikt så kan man enligt 

Goodrich se att bilden av församlingsledaren kan representeras av hushållsvärden. Det var en 

vanlig person i det romerska samhället som skulle ansvara för godsets skötsel när godsägaren 

inte var närvarande. De egenskaper man sökte i denna person liknar mycket de krav som 

ställdes i ledaren i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet.  

Generellt kan sägas att forskare är överens om att de krav som ställs och de egenskaper som 

lyfts fram i dessa brev var vanliga för att mäta heder och ära i det romerska och hellenistiska 

samhället.108 Dessa var en del av de krav som man mätte ära och heder med, många av dem 

överlappar varandra men tillsammans bildar de idealet. Kraven bildar ett redan färdigt 

mönster som sedan kunde appliceras på olika slags ledare. 109  

2.3.1 Grundläggande likheter 

Goodrich pekar ut att det finns stora likheter mellan framförallt Titusbrevet 1:6-9 och de så 

kallade ”duty codes”, speciellt sådana som var specifika för ett yrke. Titusbrevet 1:6-9 liknar 

specifikt de för militära generaler, barnmorskor och dansare. Det var vanligt att dessa ”duty 

codes” hade en mängd generella moraliska krav, som ofta hörde till de vanliga kraven för 

social acceptans. Det finns även vissa likheter med lista för senatorer.110Även Marshall visar 

likheterna mellan listorna i Titusbrevet och 1 Timotheusbrevet och dessa ”duty codes”. Han 

                                                           
108 Horrel, ”Leadership patterns and the Development of Ideology in the Early Christianity”, 329. 
109 Dibelius, ” The Pastoral Epistles: A commentary on the Pastoral epistles”, 51., Towner, ”The letters to 

Timothy and Titus”, 684.  
110 Goodrich, ” Overseers as stewards and Qualifications for the leaders in the Pastoral Epistles”,  77-78. 
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menar att de var vanliga i judendomen, om än inte i Gamla testamentet och förutom i grekisk-

romerska kulturen finns det även iranska källor med liknande listor.111 

Dibelius menar att listor över dygder sådana som den i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet 

ofta är funna i den hellenistiska kulturen och var en stil som ofta användes i hjältars 

biografier. Han påpekar även att det finns likheter mellan dem och Osonanders lista som 

innehöll egenskaper som generaler skulle äga i militären.112 Även Page nämner detta i sin 

artikel.113  

Towner pekar ut att de egenskaper som lyfts fram i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet 

mycket liknar de egenskaper som krävs för allmänna ledarskaps och auktoritära roller i både 

det grekisk-romerska och det judiska samhället. Han använder som exempel Qumran sekten 

där man har hittat texter som beskriver ledare i likhet med det som beskrivs i 1 

Timotheusbrevet och Titusbrevet.114 

2.3.2 Likheter gällande att sköta hushållet 

Flera forskare har också lyft fram att det finns en stor likhet i kravet på att kunna sköta sitt 

hushåll och sina barn. Det var viktig oavsett vilken sorts ledare det gällde att man hade väl 

hand om sitt eget hushåll i båda den grekiskt- romerska och judiska kulturen vilket ledde till 

att man hade social prestige, rikedom och ära. Detta hade enligt Towner tydligt influerat den 

typ av ledarskap vi ser i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet.115Även Clarke skriver i sin 

artikel om att fäderna i romerska familjer också skulle kunna visa att de skulle kunna leda sin 

familj för att vara bra ledare.116 Dibelius påpekar med citat ur grekiska skrifter att det var 

vanligt att en person bedömdes klara av ett arbete i offentligheten utifrån hur den klarade av 

sitt eget hushåll.117  

Clark lyfter också upp det faktum att i det romerska samhället var det viktigt att man skulle 

kunna sköta sitt eget hushåll för att vara en bra ledare. Hur effektivt man kunde sköta sitt hem 

visade vilken bra ledare man skulle bli. Respekten från barnen var väldigt viktig och fadern 

hade kontroll över allt. Att kunna kontrollera sin familj var en fråga om heder, ära och 

                                                           
111 Marshall, ” A critical and exegetical commentary on the Pastoral Epistles”, 147. 
112 Dibelius, ”The Pastoral epistles: a commentary on the Pastoral epistltes”, 50. 
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styrka.118 Clark lyfter även att det finns en möjlighet att kravet på engagemeng/styrande i 1 

Timotheusbrevet och Titusbrevet skulle kunna vara en reaktion på den hårda familjekulturen 

som fanns i det romerska samhället. (Se tidigare diskussion).119 

2.3.3 Likheter gällande enskilda egenskaper 

Många av de enskilda egenskaperna som lyfts fram i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet har i 

sig själva kopplingar till den grekisk-romerska eller judiska kulturen. Egenskapen 

självkontroll/behärskad som nämns tidigt i uppräkningen i 1 Timotheusbrevet är en av de tre 

kardinaldygderna i grekiskt-romerskt tänkande och hellenism-judendomen hade även tillägnat 

sig den och använt den som grund i Toran.120 Gästfrihet är också något som ansågs vara ärat 

inom den hellenistiska kulturen.121 Även girighet var kritiserat medan dess motsats givmildhet 

var högt skattat.122  

2.3.4 Sammanfattning av fråga 3 

Det kan konstateras att de egenskaper och krav som finns i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet 

inte kan sägas höra bara till den tidiga kristendomen eller just dessa brev. Tvärtom finns det 

många tecken på att de var inspirerade av och återfanns även i det övriga samhället. Både 

vissa specifika egenskaper men även grundlistorna. Även det faktum att man skulle kunna 

leda sitt hushåll låg i hela samhället till grund för hur man skulle kunna hantera ett ledarskap, 

oavsett vilket det var. 

 Jag kan se en stor logik i detta då det är förståeligt att den tidiga kyrkan var inspirerad och i 

samspel med det övriga samhället. Det är naturligt att det finns ungefär samma krav på 

ledarna. Det låg också i den tidiga kyrkans intresse att omvärlden skulle anse att deras ledare 

var värdiga123 När det gäller diskussionen om dessa egenskaper var specifikt kristna som jag 

tidigare lyft i början av min analys så finns det tydliga tecken på att de egenskaper som lyfts 

fram är egenskaper som är allmänna i samhället för ledarpositioner. Jag anser dock inte att det 

gör att de inte skulle passa för kristna ledare. Dessutom finns det krav som definitivt är 

specifikt kristna såsom i 1 Tim 3:6 och Tit 1:9. 

                                                           
118 Clark, ”Family management or involvement? Paul’s use of προΐστημιin in Timothy 3 as a requirement for 
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3. Sammanfattning och slutsats 

I denna uppsats har jag försökt besvara följande frågor:  

-Vilka krav ställer ”Paulus” för ledare i den tidiga kyrkan? 

- Hur kan man jämföra dessa krav med kraven för församlingsledare i de autentiska paulinska 

breven och vad kan skillnaden bero på? 

- Hur kan man jämföra de deuteropaulinska kraven med krav i det övriga samhället? 

För att göra detta har jag utgått från 1 Timotheusbrevet 3:2-7 och Titusbrevet 1:6-9 och 

använt mig av sekundär litteratur.  

3.1 Vilka krav ställer ”Paulus” för ledare i den tidiga kyrkan? 

Genom att analysera och jämföra de båda grundtexterna kom jag fram till att de krav som 

”Paulus” ställde på ledarna i den tidiga kristna kyrkan kan indelas på detta sätt, 1. Krav på 

personliga egenskaper, 2. Krav på att sköta sitt hushåll och 3. Specifikt kristna krav. 

De personliga egenskaperna grundade sig i egenskapen oklanderlighet eller oförvitlighet. Alla 

egenskaper som lyftes fram kan man koppla tillbaka till detta krav som var inledande i både 1 

Timotheusbrevet och Titusbrevet. För att sköta sitt hushåll skulle man vara gift, troligtvis vara 

trogen och kanske var det även viktigt att man inte bara styrde sitt hushåll utan även var 

engagerad i det. Att man skötte sitt hushåll visade att man kunde sköta församlingen.  

De specifikt kristna kraven som lyftes fram var anpassade för vilka problem författaren ville 

att den representativa församlingen skulle stå för. I Efesos, som representeras i 1 

Timotheusbrevet var det viktigt att man inte var nyomvänd så att han inte skulle bli uppslukad 

av makten i och med ledarskapet. Han skulle också ha ett gott rykte inför utomstående som 

skulle återspegla församlingens rykte. På Kreta som representeras i Titusbrevet fanns en nyare 

församling, där var det viktigare att ledaren var en god lärare och som också kunde 

argumentera emot sådana som försökte sprida felaktiga läror. 

Detta ger bilden av en praktisk ledare som skulle kunna och vara många saker både ledare, 

lärare, kassör och domare. Den bilden kan man även jämföra med hushållsvärden som det var 

vanligt att rika godsägare hade som anställd på sitt gods för att sköta det när de var borta i 

andra affärer. Hushållsvärden blev då en symbol för ledaren när den inte var närvarande. På 

samma sätt skulle församlingsledaren vara en symbol för Gud i församlingen. 
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3.2 Hur kan man jämföra dessa krav med kraven för församlingsledare i de autentiska 

paulinska breven och vad kan skillnaden bero på? 

För att besvara min andra fråga så jämförde jag detta med Paulus krav på ledarskap i de 

autentiska Paulusbreven. För att göra detta undersökte jag först vilka krav Paulus ställde på 

ledare. Genom att sammanställa olika forskares bild kom jag fram till att man kan ana att 

Paulus ville att ledarna skulle använda sig av förebilder, främst Kristus och också Paulus 

själv. De skulle också själva leva som förebilder. De skulle ha andlig förståelse, predika om 

korset och leva självuppoffrande och osjälviskt. Liksom Paulus skulle de vara kringresande, 

kanske även ogifta som honom och predika evangeliet i enlighet med sin kallelse. 

Denna bild visade stora skillnader mot den praktiska ledaren som syntes i 1 Timotheus och 

Titusbrevet. Den stora skillnaden var att ledaren skulle vara kringresande apostel jämfört med 

den bofasta hushållsfadern som lyfts fram i Pastoralbreven. Detta leder till att det troligtvis 

fanns skillnader i de olika ledarnas typ av personligheter och deras egenskaper eftersom de 

olika sorternas liv och ledarskap ställde olika krav på ledarna. Det fanns även vissa likheter, 

framförallt fanns det troligen ungefär samma krav på personens karaktär.  

Skillnaderna förklaras av många forskare genom utvecklingen från just kringresande ledare 

som Paulus till bofasta ledare i församlingen. Denna utveckling sammanföll med utvecklingen 

av hustavlor som också stödde denna typ av auktoritativ familjefader som ledare. 

3.3 Hur kan man jämföra de deuteropaulinska kraven med krav i det övriga samhället? 

Vad gäller svaret på den sista frågan så är det tydligt att dessa krav skapades enlighet med vad 

det övriga samhället såg som viktiga egenskaper för personer i ledande ställning. Både till 

listorna i sig och listornas innehåll finns det paralleller till det övriga samhället. Detta i 

formen av specifika egenskaper men också i det faktum att kunna sköta sitt hushåll var en 

viktig del av att ses som en möjlig kandidat för ledaruppdrag. 

Det finns dock vissa krav i 1 Timotheusbrevet och Titusbrevet som är specifikt kristna och 

anpassade för att vissa de representativa församlingarna som författaren riktar sina brev till. 

Jag finner det logiskt att man i sina krav på ledare följer det övriga samhällets krav eftersom 

man var beroende av samhället. Det är även logiskt att man vill att ens ledare även skall ses 

som värdiga även av andra utanför församlingen. 
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3.4 Vidare studier 

Mitt mål med denna uppsats från början var att även inkludera frågeställningen: 

 - Hur kan vi idag tolka dessa krav utifrån en feministiska synvinkel? 

På grund av utrymmesbrist fanns det inte möjlighet att inkludera den i min undersökning. Jag 

anser dock att detta hade gett ännu en spännande aspekt på detta ämne och att denna 

frågeställning lämpar sig utmärkt för eventuella fortsatta studier inom sagda ämne. 

4. Litteraturförteckning 

4.1 Textutgåvor, översättningar och ordböcker 

Bauer, Walter, A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 

literature, 3. ed., Univ. of Chicago Press, Chicago, 2000 

Bibel 2000, Bibelkommissionens översättning, Verbum förlag, 2011. 

Heikel, Ivar A. & Fridrichsen, Anton, Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de 

apostoliska fäderna, LiberLäromedel, Lund, 1976. 

Metzger, Bruce Manning, A textual commentary on the Greek New Testament: a companion 

volume to the United Bible Societies' Greek New Testament (Fourth revised edition), 2. ed., 

Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1994. 

 

Nestle, Eberhard, Erwin Nestle, Barbara Aland, och Kurt Aland. Novum Testamentum 

Graece. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 

 

4.2 Sekundär litteratur 

 

Clark, Ronald R., Jr ”Family management or involvement? Paul’s use of  προΐστημιin in 1 

Timothy 3 as a requirement for church leadership” Stone-Campbell Journal, 9 nr 2, 2006, 

s.243-252 

Clarke, Andrew D., ”Be imitators of me – Pauls model of leadership”, Tyndale Bulletin, 49 nr 

2, 1998, s.329-360 

Dibelius, Martin och Conzelmann, Hans, The Pastoral Epistles: a commentary on the 

Pastoral Epistles, Fortress Press, Philadelphia, 1972 



34 
 

Fiore, Benjamin, The function of personal example in the Socratic and pastoral epistles, Rom, 

1986. 

Goodrich, John K. ” Overseers as stewards and the Qualifications for Leadership in the 

Pastoral Epistles” Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der 

älteren Kirche, 104 nr 1, 2013, s.77-97  

Grieb, A. Kaherine, ”The one who called you… Vocation and leadership in the pauline 

litterature” Interpretation, 59 nr 2, 2005, s.154-165 

Hanson, A.T “The domestication of Paul : a study in the development of early Christian 

theology” Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, 63 nr 2, 1981 s.402-

418   

Hiebert, D. Edmond ” Pauline images of a Christian leader”, Bibliotheca sacra, 133 nr 531, 

1976, s.213-228 

Horrel, David ”Leadership Patterns and the Development of Ideology in Early Christianity” 

Sociology of religion, 58 nr 4, 1997, s.323-341 

Kelly, John N. D., A commentary on the Pastoral Epistles: I Timothy, II Timothy, Titus, 

Black, London, 1963  

 

Knight, George W., The Pastoral Epistles: a commentary on the Greek text, Eerdman, Grand 

Rapids, Mich., 1992 

 

Marshall, I. Howard, A critical and exegetical commentary on the Pastoral Epistles, T&T 

Clark, Edinburgh, 1999 

Page, Sydney HT. “Marital Expectations of Church Leaders in the Pastoral Epistles” Journal 

for the Study of the New Testament, nr 50, 1993, s.105-120 

Towner, Philip H., The letters to Timothy and Titus, William B. Eerdmans Pub. Co., Grand 

Rapids, Mich., 2006 

 

Quinn, Jerome D., “Timothy and Titus, Epitles to”, Anchor Bible dictionary vol 6. Si-Z, 1992, 

560-570. 


