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Abstract 

In this exam paper the question of the meaning of 1 Cor 7:36-38 is addressed, a passage 

containing one case in which marriage is recommended and one in which it is not. To answer 

the question linguistic, literary and historical analyses are performed within the framework of 

an evaluation of eight proposed interpretations of the passage. In the first interpretation, labeled 

(A), the unspecified male person τις in 7:36 is assumed to refer to a father, and the female τὴν 
παρθένον αὐτοῦ in the same verse is assumed to refer to his virgin daughter. In interpretations 

(B) and (C) these persons are assumed to refer to a guardian and his ward respectively a slave 

owner and his slave girl. In these interpretations the two cases presented in the passage are 

assumed to deal with the question of whether the girl should be married off or not. 

Interpretation (D) says that the passage refers to an engaged or betrothed couple, and (E) to a 

couple that lives in a so called “spiritual marriage”, i.e. without sexual relations. Here the two 

cases are assumed to refer to whether the man should marry his girl or not. The sixth 

interpretation (F) says that the passage is about a newly converted couple living in a sexual 

relation. Interpretation (G) is concerned with levirate marriage and finally interpretation (H) 

understands the passage as referring to a young man and his own virginity.  

 I argue that interpretations (A), (B), and (C) do not seem to fit the literary context of 1 Cor 

7 even though Paul’s use of the rare verb γαµίζειν still is an important argument for this group 

of interpretations. The improbable understandings of the noun παρθένος in interpretation (F), 

(G), and (H), and also of the verb γαµεῖν in the first-mentioned are strong arguments in favor 

of the rejection of these interpretations. Against interpretation (E) speak the use of γαµεῖν, 

Paul’s instructions in 1 Cor 7:2-5, and the lack of evidence that this institution was practiced at 

such an early date in the Christian congregations. After these and many more arguments have 

been taken into account my conclusion is that interpretation (D) concerning a couple that is 

betrothed, engaged or has a less formal relationship is the most probable one. In the end of the 

paper I present three possible ethical implications of the passage in its context, of which the 

most important are that Paul does not give fathers the right to decide over the marriages of their 

daughters and that he does not allow sexual relations before marriage. 
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Förord 

Ett mycket stort tack riktar jag först till min handledare teologie doktor Tobias Hägerland som 

med uppmuntran, tålamod, intresse och kompetens hjälpt mig att slutföra denna uppsats. 

Därefter vill jag tacka min älskade far pastor Sigvard Svärd som i samtal bidragit med sin 

bibelkunskap och rika livserfarenhet. För daglig hjälp i mitt arbete med uppsatsen och även 

med allt annat riktar jag mitt största tack till min hjälpare den Helige Ande (Joh 14:26).  

 Det tog lång tid innan jag själv kunde ta ställning i den huvudsakliga tolkningsfråga som 

denna uppsats behandlar, och även om jag nu gjort det anser jag det ändå vara passande att 

citera orden från Paulus ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους ”Nu förstår jag endast till en del” (1 Kor 

13:12).  

 

Helsingborg, 2010-12-09 

David Svärd  
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1 Inledning 

Passagen 1 Kor 7:36-38 i Bibel 2000 och i Svenska Folkbibeln har getts två relativt olika 

översättningar. Den förra handlar om ”någon” med en flicka, som får tillåtelse att gifta sig med 

henne då han ”ansätts av driften”. Den senare handlar om ”någon” med en dotter ”som är 

giftasvuxen och vill gifta sig”. Denne ”någon” får tillåtelse att gifta bort dottern. Hur är det 

möjligt att översättare kunnat komma fram till så olika resultat? Eftersom texten tycks ha ett 

budskap som är av vikt för paulinsk och nytestamentlig äktenskaps- och sexualetik vill jag göra 

ett försök att förstå verserna på det grekiska originalspråket. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av 1 Kor 7:36-381 i den ursprungliga 

situation i vilken denna text först dikterades, nedtecknades, lästes och hördes.2 Den 

huvudsakliga fråga som jag försöker att besvara i denna uppsats kan formuleras: Vad 

kommunicerar Paulus genom 1 Kor 7:36-38 till de avsedda mottagarna av 1 Korinthierbrevet? 

Beroende av vilken tolkning av detta textsammanhang som uppfattas vara riktig skulle texten 

kunna få viktiga implikationer för paulinsk äktenskaps- och sexualetik, varför jag även i korthet 

försöker att ge ett svar på frågan om vad Paulus budskap kan implicera för paulinsk och 

nytestamentlig äktenskaps- och sexualetik.3 

1.2 Metod 

Eftersom min målsättning i detta arbete är att försöka förstå vad den ursprunglige författaren av 

1 Kor 7:36-38 avsåg att förmedla till de adresserade mottagarna genom brevets text, har jag valt 

att i första hand arbeta med språklig, litterär och historisk analys för att söka besvara min 

huvudfråga. Jag kommer att fastställa den grammatiska formen hos enskilda ord i verserna i en 

morfologisk analys. Därefter relaterar jag orden inom en fras och inom en sats till varandra i en 

syntaktisk analys. Vidare undersöker jag satsers och grupper av satsers relationer till varandra, i 

ljuset av den litterära kontexten, samt beaktar historiska uppgifter om t.ex. antika sociala 

förhållanden i en semantisk analys av verserna. Nämnda analyser sker dels i progressiv följd, 

dels parallellt, och kommer att företas inom ramen för en jämförelse av åtta olika 

tolkningsförslag av passagen, genom att rimligheten i argument för och emot tolkningarna 

utvärderas. 

 En paulinsk etik bör kunna rekonstrueras i huvudsak på samma sätt som en paulinsk 

teologi. Min metod för att göra detta är att lägga samman etiken i Paulus olika brev, och 

inbegripa vad både Paulus och hans olika adressater därutöver kunde ta för givet av gemensam 

kunskap i t.ex. koinegrekiska, de gammaltestamentliga skrifterna, Paulus tidigare förkunnelse, 

traditioner från Jesus, samt specifika ämnen och frågor gemensamma för Paulus och hans 

läsare.4 Att Paulus etik har ett avgörande bidrag till nytestamentlig etik, trots eventuella 

                                                 
1 Den grekiska texten med ett urval svenska översättningar återfinns i en bilaga till denna uppsats. 
2 Anmärkningen i 1 Kor 16:21 tyder på att Paulus dikterade brevet för någon som nedtecknade det. 
3 Sexualitet är visserligen ett anakronistiskt begrepp, men kommer för enkelhets skull att användas här. Jfr. 
Sampley, ”First Letter”, 869. 
4 Jfr. Dunn, Theology of Paul, 15-17. 
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svårigheter att formulera en sådan, tar jag för givet. Jag kommer att relatera passagen 1 Kor 

7:36-38 till andra relevanta paulustexter i syfte att urskilja några möjliga etiska implikationer.   

1.3 Avgränsningar 

På grund av detta arbetes begränsade omfattning har det inte varit möjligt för mig att gå igenom 

allt som olika forskare skrivit om 1 Kor 7:36-38. Den stora mängd tematisk litteratur kring 

äktenskap och sexualitet i Nya testamentet som eventuellt kommenterar den aktuella passagen 

har jag endast skrapat på ytan av. Därför kan det eventuellt finnas fler tolkningsförslag och 

värdefulla argument än de jag utvärderar i denna uppsats.  

 I det lingvistiska arbetet med att fastställa betydelsen av olika ord och språkliga uttryck i 1 

Kor 7:36-38 kommer jag, på grund av uppsatsens begränsning i omfång, endast att ingående 

analysera de i kontexten mest svårtolkade och för förståelsen av passagen viktigaste termerna 

och fraserna. Enligt Winter finns det dessutom fortfarande många källor att undersöka som kan 

kasta nytt ljus över betydelsen av enskilda termer.5 

 Konsekvenserna av dessa avgränsningar är en något större osäkerhet i mitt slutliga resultat. 

Diskussionen om etiska implikationer av textens betydelse kommer att vara mycket kortfattad 

och begränsas till tre frågor som aktualiseras i utvärderingen av tolkningarna. 

1.4 Bakgrundsteckning 

Det problem som denna uppsats behandlar gäller betydelsen av ett nytestamentligt 

sammanhang, som anses vara ett av de språkligt sett svåraste och mest omstridda.6 De olika 

förslagen till hur texten ska tolkas har gett upphov till relativt olika bibelöversättningar 

beroende på vad man uppfattat att brevets författare velat förmedla genom dessa verser. Bland 

textenhetens flera svårigheter för uttolkaren är det största problemet att avgöra vem τις ”någon” 

i 7:36 syftar på.7 Detta problem är intimt förknippat med ett annat, nämligen att avgöra vem 

eller vad denne någons ”jungfru” τὴν παρθένον αὐτοῦ i samma vers syftar på.  

 Den tolkning som dominerat i kyrkohistorien är att dessa obekanta syftar på (A) en fader 

och hans dotter som är jungfru.8 Utöver denna tolkning finns idag flera andra, vilka gör 

gällande att (B) det handlar om en förmyndare över en jungfru, (C) en slavägare och hans 

slavflicka, (D) ett förlovat/trolovat par,9 (E) en man och en kvinna som ingått ett ”andligt 

äktenskap” (d.v.s. de lever gifta i avhållsamhet), (F) ett nyomvänt par som lever i en sexuell 

relation utan att vara gifta, (G) en svåger till en kvinna med eventuell skyldighet att ingå 

leviratäktenskap med henne. Ett ytterligare förslag tolkar inte τὴν παρθένον som en konkret 

person utan som en abstrakt företeelse, d.v.s. jungfrulighet, och handlar således om (H) en ung 

man och hans jungfruliga tillstånd. I denna uppräkning av tolkningsförslag (A)-(E) och (G) 

utgår jag i huvudsak från Thiselton,10 och lägger därutöver till förslag (F) och (H). Min 

upptäckt av det sistnämnda tolkningsförslaget i sekundärlitteraturen var ett av de viktigaste 

incitamenten till att jag inledde denna undersökning. 
                                                 
5 Jfr. Winter, ”Puberty”, 88. 
6 Se t.ex. Thiselton, First Epistle, 593. 
7 Jfr. Schrage, Erste Brief, 197. 
8 Schrage, Erste Brief, 197. 
9 Somliga författare talar om en brudgum och hans brud, andra om en fästman och hans fästmö. 
10 Thiselton, First Epistle, 595-7. Även Schrage räknar upp motsvarigheter till dessa sex tolkningar, Erste Brief, 
197. 
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Två huvudspår inom tolkningen kan urskiljas bland förslagen (A)-(E). De tre första utgör ett 

spår med mycket gemensamt, och de två sista utgör ett annat tolkningsspår.11 Av samtliga åtta 

tolkningar är det tre, (A), (D) och (E) som utgör huvudalternativen inom forskningen,12 men för 

fullständighetens skull kommer jag att överväga alla de åtta nämnda tolkningarna.  

1.5 Materialredovisning 

Mitt primära källmaterial utgörs av den grekiska grundtexten i 1 Kor 7:36-38, såsom den 

återges i NA27. Översättningar av den grekiska texten är mina egna om inte annat anges. Den 

sekundärlitteratur jag tar hjälp av för att genomföra mina analyser består i huvudsak av 

kommentarer över 1 Korinthierbrevet och artiklar speciellt inriktade på lösningen av 

tolkningsproblematiken i 1 Kor 7:36-38. Få av forskarna förkastar helt alla övriga 

tolkningsalternativ även om de föredrar ett av de olika alternativen. Jag redovisar här vilket 

tolkningsalternativ författarna föredrar. 

 Tolkning (A) föredras av Peter Arzt-Grabner & Ruth E. Kritzer,13 Erling Danbolt,14 Leon 

Morris,15 Hugo Odeberg,16 Frédéric L. Godet,17 samt Richard Kugelman,18 som även 

förespråkar tolkning (B). Bland senare kommentatorer är tolkning (D) starkast understödd, 

vilket märks av att följande forskare förespråkar det alternativet: David E. Garland,19 Paul J. 

Sampley,20 Anthony Thiselton,21 C. K. Barrett,22 Robert Hurley,23 Bruce W. Winter,24 Will 

Deming,25 Wolfgang Schrage,26 Ben Witherington,27 Gordon Fee,28 Frederick F. Bruce,29 Hans 

Conzelmann,30 samt Werner G. Kümmel.31 

 Tolkning (E) förespråkas av Joseph A. Fitzmyer (i nära konkurrens med tolkning (D))32, 

John C. Hurd,33 William Barclay,34 Hans Lietzmann35 och Gerhard Delling.36 Reidulf K. 

                                                 
11 Jfr. Caragounis, Development, 299-300. 
12 Jfr. Thiselton, First Epistle, 595. 
13 Arzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 100. 
14 Danbolt, Første brev, 189. 
15 Morris, First Epistle, 122. 
16 Odeberg, Till korintierna, 116-7. 
17 Jfr. Godet, Första Korinterbrefvet, 315. 
18 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 63-4, 70-1. 
19 Garland, 1 Corinthians, 340. 
20 Sampley, ”First Letter”, 889. 
21 Thiselton, First Epistle, 597. 
22 Barrett, First Epistle, 182-5. 
23 Hurley, ”To Marry”, 31. 
24 Winter, ”Puberty”, 86-7. 
25 Jfr. Deming, Marriage, 205. 
26 Schrage, Erste Brief, 199. 
27 Witherington, Conflict, 176. 
28 Fee, First Epistle, 357. 
29 Jfr. Bruce, Corinthians, 76-7. 
30 Jfr. Conzelmann, 1 Corinthians, 134-6. 
31 Kümmel, ”Verlobung”, 322-3. 
32 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 325, 327.  
33 Hurd, Origin, 175-80. 
34 Barclay, Letters, 79. 
35 Jfr. Lietzmann, An die Korinther, 36-7. Thiselton, First Epistle, 596, påstår att Lietzmann förespråkar tolkning 
(D), men Fitzmyer, First Corinthians, 324, och Garland, 1 Corinthians, 338-9 även n31, placerar honom vid 
tolkning (E), vilket jag anser vara riktigt. 
36 Delling, ”παρθένος”, 836. 
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Molvaer föreslår tolkning (F).37 Josephine M. Ford föreslår tolkning (G).38 Chrys C. 

Caragounis39 och James F. Bound argumenterar för tolkning (H).40 William F. Orr & James A. 

Walther verkar avstå från att ta ställning på grund av svårigheterna förenade med tolkningen.41 

Margaret Y. Macdonald tycks avstå från att ta ställning mellan tolkning (A) och (D).42 

1.6 Uppläggning 

I syfte att försöka besvara mina frågor på bästa sätt kommer jag att gå till väga enligt följande. I 

kapitel 2 kommer jag först (avsnitt 2.1) att belysa historiska, sociala och kulturella förhållanden 

i det antika Korinth, och i den kristna församlingen där, som kan bidra till förståelsen av 1 Kor 

7:36-38. Därefter kommer jag att undersöka den aktuella perikopens litterära sammanhang. 

Framförallt kommer jag i avsnitt 2.2 diskutera form och innehåll i brevets sjunde kapitel, för att 

kunna förstå den närmaste kontexten av v. 36-38. 

 I kapitel 3 tar analysen av nämnda verser vid i ljuset av de olika tolkningsförslagen 

uppräknade ovan. Förslag (A) får i avsnitt 3.1 den grundligaste genomgången inte minst i 

grammatiskt avseende. Även förslag (D) får en mycket noggrann genomgång i avsnitt 3.4. 

Övriga tolkningsförslag kommer att få en mer översiktlig analys för att undvika upprepningar. 

De flesta av argumenten för tolkning (A) gäller även för tolkningarna (B) och (C) varför de 

sistnämnda behandlas mycket kort i avsnitt 3.2 respektive 3.3. Tolkning (E), i avsnitt 3.5, men i 

viss utsträckning även (F), (G) och (H) i avsnitt 3.6-3.8 bygger vidare på en del av argumenten 

för tolkning (D) och kommer att få en relativt kort genomgång. I de flesta fall analyserar jag 

verserna 36, 37 och 38 var för sig, inom ramen för en tolkning, och presenterar relevanta 

argument för och emot förslagen. Efter analysen av varje tolkningsförslag sammanfattar jag 

mina resultat i ett delavsnitt betecknat ”Sammanfattande diskussion”.  

 Slutligen sammanfattar jag kortfattat hela analysen ur ett metodologiskt perspektiv i kapitel 

4 och diskuterar där även några etiska implikationer av min tolkning. 

2 Historisk och litterär kontext 

Det kulturella och sociala ramverk inom vilket en text är skriven har stor betydelse för hur 

texten och enskilda språkliga uttryck i den bör förstås.43 I avsnitt 2.1 försöker jag därför att ge 

en översiktlig beskrivning av det socio-kulturella och litterära sammanhang som 1 Kor 7:36-38 

bör förstås utifrån, genom att beskriva för min undersökning relevanta förhållanden i staden 

Korinth, den kristna församlingen där, samt ge en översikt av Paulus brev till församlingen. 

Därefter, i avsnitt 2.2, undersöker jag brevets hela sjunde kapitel, dess relation till föregående 

och efterkommande avsnitt, samt dess inre struktur och dess tema. 

                                                 
37 Molvaer, ”Paul’s Views”, 52. 
38 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
39 Caragounis, Development, 310. 
40 Bound, ”Who are”, 12-3. 
41 Orr & Walther, 1 Corinthians, 224; jfr. Thiselton, First Epistle, 597. 
42 Jfr. Macdonald, ”Women Holy”, 172, 175, 180. 
43 Jfr. Louw, ”Semantics”, 1080. 
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2.1  Staden, församlingen, brevet 

Aposteln Paulus brev till församlingen i den grekiska staden Korinth, benämnt 1 

Korinthierbrevet, kan enligt många forskare dateras till tidigare delen av 50-talet e.Kr.44 Vid 

denna tid var Korinth en blomstrande handels- och sjöfartsstad. Det gamla Korinth ödelades 

visserligen 146 f.Kr., men staden omgrundades av Julius Ceasar 44 f.Kr. och återhämtade sig 

därefter snabbt. Såsom romersk koloni var staden och dess kultur, enligt Thiselton, inrättad 

efter romerskt mönster och inte efter grekiskt.45 Fee menar dock att det är osäkert huruvida 

romerska eller grekiska seder var rådande i Korinth på Paulus tid,46 medan Winter hävdar att 

romersk kultur dominerade.47 Hurley anser att Paulus instruktioner till församlingen, inte minst 

i äktenskapsliga frågor tyder på att judiska eller judisk-kristna kulturella praktiker dominerade i 

församlingen. Såsom en religiös minoritet sökte de sannolikt att utskilja sig från den 

dominerande kulturen.48 Det fanns en stor religiös mångfald i staden, och både 

religionsutövningen och synden var utbredd. Det gamla Korinth var känt för sexuella synder 

och de fanns säkerligen i överflöd även senare i denna världsstad.49  

 I Korinth fanns en kristen församling som Paulus hade grundat. Uppgifter från 

Apostlagärningarna, Romarbrevet och 1 Korinthierbrevet tyder på att människorna i 

församlingen i Korinth hade olika etnisk och social bakgrund.50 Även om det fanns en del judar 

i församlingen är det inte mycket i brevet som tyder på att dess mottagare hade en judisk 

bakgrund, utan de flesta bör ha varit icke-judar, som hade en svag socio-ekonomisk ställning i 

samhället (jfr. 1 Kor 1:26). Det fanns emellertid även välbärgade familjer i församlingen. De 

omvända icke-judarna bar, enligt Fee, mer eller mindre med sig en hellenistisk världsbild och 

hellenistiska attityder till etiskt beteende från deras tidigare livssituation.51 Tre texter talar 

explicit om församlingsmedlemmars tidigare liv som hedningar, avgudadyrkare och syndare 

(6:9-11; 8:7; 12:1-3).52  

 Efter att ha grundat församlingen stannade Paulus kvar i Korinth i ett och ett halvt år och 

undervisade församlingen om Guds ord enligt Apg 18:1. Därefter fick han genom muntliga 

rapporter (1 Kor 1:11; 5:1; 11:18) och brev (7:1) reda på att det fanns problem i församlingen 

med bl.a. splittring, motsättningar och otukt. Totalt tar Paulus upp ett tiotal olika ämnen i sitt 

brev vars innehåll domineras av bemötandet av den konkreta situationen i församlingen.53 

 Utifrån brevets innehåll är det rimligt att, med Morris, skönja åtminstone ett trefaldigt syfte 

med brevet. För det första skrev Paulus för att ställa saker och ting tillrätta i församlingen, bl.a. 

genom att klargöra vad som var synd och mana till omvändelse och ett liv i enlighet med 

evangeliets principer. För det andra skrev Paulus för att besvara frågor som han hade fått från 

församlingen. Ett tredje syfte var att förklara den kristna läran, särskilt om uppståndelsen.54 

                                                 
44 Jfr. t.ex. Fee, First Epistle, 15; Thiselton, First Epistle, 32. 
45 Thiselton, First Epistle, 3-4. 
46 Fee, First Epistle, 322. 
47 Winter, ”Puberty”, 80.  
48 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 13, 28. 
49 Fee, First Epistle, 1-3. 
50 Fee, First Epistle, 3. 
51 Fee, First Epistle, 4. 
52 Jfr. Fee, First Epistle, 14. 
53 Fee, First Epistle, 4-5. 
54 Jfr. Morris, First Epistle, 26. 
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En struktur55 i brevet som tycks vara markerad av Paulus återspeglas av användandet av 

uttrycket περὶ δέ… ”Och angående…”, som markör för vissa ämnen han tar upp. Första 

gången Paulus använder det är i 7:1, där han skriver Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε ”Och angående det 

ni skrev”. Detta ser ut att vara inledningen på en ny avdelning av brevet i vilket han framförallt 

tar upp ämnen som berörts i det som skrivits till honom av församlingen i Korinth. Uttrycket 

περὶ δέ återkommer sedan fem gånger och inleder nya ämnen (8:1; 12:1; 16:1) eller tar upp 

någon ny aspekt inom ett och samma ämne (7:25; 16:12). Det är rimligt att tänka sig att Paulus 

använder detta uttryck för att markera de ämnen som församlingen hade skrivit om och som 

han nu kommenterar,56 men det kan också vara för bägge parter bekanta ämnen som Paulus på 

eget initiativ tar upp.57 

2.2 1 Korinthierbrevet 7 

Den första fråga som Paulus tar upp i samband med att han hänvisar till att församlingen skrivit 

till honom handlar om äktenskap. Hela kapitel 7 utgör en sammanhängande undervisning kring 

frågor relaterade till äktenskap. Visserligen förekommer uttrycket Περὶ δὲ τῶν παρθένων 
”Och angående jungfrurna” i 7:25, och inleder ett nytt moment inom denna undervisning, men 

det är inte fråga om ett helt nytt ämne. Nästa större avsnitt i brevet inleds i 8:1 med orden Περὶ 
δὲ τῶν εἰδωλοθύτων ”Och angående kött från avgudaoffer”, vilket innebär ett tydligt byte av 

ämne från äktenskap till undervisning om hur församlingsmedlemmarna skall förhålla sig till 

offerkött. Kapitel 7 utgör alltså en väl avgränsad enhet, med en tydlig början och ett tydligt slut.  

 Undervisningen om äktenskap och tillhörande frågor är emellertid väl förberedd av Paulus 

i kapitel 5-6, i vilka han tar upp problemet med otukt i församlingen (5:1-13; 6:9-20). Paulus 

använder starka formuleringar när han varnar för otukten, exempelvis kommer otuktiga 

människor inte att ärva Guds rike (6:9-10). Paulus ger även otukten en särställning bland 

synder med orden: ”Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar 

kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.” (6:18, Bibel 2000) 

 Som vi kommer att se är tolkningen av 7:36-38 mer eller mindre avhängig förståelsen av 

vad hela avsnitt 7:25-40 syftar på och för de flesta tolkningsförslag även mer precist vilka 

παρθένοι i 7:25 utgörs av. För att kunna avgöra detta är det av stor vikt att förstå den inre 

strukturen i 7:25-40 och även hur denna avdelning är relaterad till 7:1-24. Vanligtvis finns det 

en inre logik i helheten av det Paulus skriver, varför en tolkning som kan påvisa en sådan logik 

i kapitel 7 är att föredra.58 

 Som jag redan antytt kan 1 Kor 7 delas in i två huvuddelar utifrån frasen περὶ δέ i 7:25. I 

överensstämmelse med detta identifierar Schrage en inclusio som påbörjas i 7:25, där Paulus 

talar om att ge ett ”råd” (γνώµην), och avslutas i 7:40 där han hänvisar till sin ”mening” 

(γνώµην). Innehållet i detta råd återkommer jag till i korthet nedan i avsnitt 2.2.5. I samband 

med att Paulus nämner denna sin mening åberopar han också sin auktoritet som ”trogen” (7:25) 

                                                 
55 Fee tecknar brevets struktur enligt följande: 1:1-9; 1:10-6:20; 7:1-16:12; 16:13-24. Morris, First Epistle, 31-33, 
ger följande disposition: 1:1-9; 1:10-4:21; 5:1-6:20; 7:1-40; 8:1-11:1; 11:2-14:40; 15:1-58; 16:1-24. 
56 Jfr. Barrett, First Epistle, 154. 
57 Jfr. Mitchell, ”Concerning περὶ δέ”, 254-6. 
58 Fee, First Epistle, 267-8. 
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och ”fylld av Guds Ande” (7:40).59 Denna inclusio skapar förväntningar på att det innehåll som 

inramas av den ska hålla sig inom det angivna temat. Dessa skäl talar för att Paulus inleder en 

nytt tema i v. 25 och tilltalar en ny kategori av personer än de han tidigare tilltalat.  

 Paulus undervisning i kapitel 7 innehåller en mängd råd och instruktioner som är riktade 

till olika sociosexuella gupper, d.v.s. grupper med olika äktenskaplig status, åtminstone från 

och med 7:8. ”Till de ogifta och till änkorna säger jag…” (7:8, Bibel 2000); ”De gifta ger jag 

denna föreskrift…” (7:10, Bibel 2000) och ”Till de övriga säger jag…” (7:12, Bibel 2000). Fee 

anser att denna struktur implicerar att 7:1-7 bör uppfattas som en första enhet i denna sekvens, 

och således adresserar ytterligare en grupp.60 Schrage är i stället av uppfattningen att särskilda 

adressater i detta avsnitt saknas eftersom undervisningen är av principiell karaktär.61 Sampley 

menar att instruktionerna är givna till olika kategorier enligt följande struktur: män och kvinnor 

(7:2-7), ogifta och änkor (7:8-9), gifta som överväger skilsmässa (7:10-11), ”de övriga” (7:12-

16) och jungfrur eller ogifta (7:25-31).62 Varje grupp blir instruerad om hur Paulus föredrar att 

de handlar, vilket som är det bästa eller bättre handlingssättet, men Paulus medger även ett 

alternativt handlingssätt som är acceptabelt. Sammanflätat med sin framställning lyfter Paulus 

upp några relaterade ämnen som, enligt Sampley, viker av något från huvudspåret (7:17-24; 32-

35; 36-38; 39-40).63 

 Enligt Fee tar Paulus i varje delavsnitt i kapitlet upp den grundläggande tankegången att 

medlemmarna ska förbli som de var när de blev kallade till Kristus. Det är framförallt denna 

tankegång som binder samman äktenskapsundervisningen med avsnittet i 7:17-24 som tar upp 

frågan om omskärelse och slaveri. Även om denna riktlinje återkommer i samband 

instruktionerna till varje grupp tillåts, som sagt, också ett undantag från denna princip.64 

 Ett annat strukturellt mönster som är genomgående i kapitel 7 är att Paulus tilltalar män 

och kvinnor om vartannat. Inte mindre än tolv instruktioner till mannen eller kvinnan följs upp 

av en i regel snarlik instruktion till kvinnan eller mannen.65 Ibland skiljer sig instruktionerna åt 

något, vilket är tydligast i kapitlets avslutning. I nio av de tolv fallen börjar Paulus med att 

vända sig till män, medan han börjar med instruktioner till kvinnor i de resterande tre fallen 

(7:4, 10-11, 16). Denna struktur kan eventuellt användas som ett argument för att 7:36-38 är 

riktat till enbart män, eftersom kapitlets sista instruktion 7:39-40 är riktad till kvinnor och 

således borde ha föregåtts av en instruktion till män. Mot en sådan läsning kan sägas att 

instruktionerna i v. 36-38 respektive v. 39-40 tycks gälla relativt olika situationer.  

 Det råder viss oenighet i sekundärlitteraturen om hur uppdelningen av 1 Kor 7 i delavsnitt 

bör göras och om vilka de olika sociosexuella grupperna utgörs av. Eftersom detta kan få 

avgörande betydelse för hur 7:36-38 bör tolkas gör jag nedan en mer ingående genomgång av 

saken. 

                                                 
59 Jfr. Schrage, Erste Brief, 196. Även Deming identifierar inclusion, Marriage, 174. 
60 Fee, First Epistle, 268. 
61 Schrage, Erste Brief, 53. 
62 Jfr. Sampley, ”First Letter”, 869. 
63 Sampley, ”First Letter”, 869. 
64 Fee, First Epistle, 268. 
65 7:2, 3, 4, 7, 10-11, 12-13, 14, 15, 16, 28, 33-34, 36-40(?). Jfr. Fee, First Epistle, 270; Schrage, Erste Brief, 196. 
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2.2.1 Män och kvinnor (7:1-7) 

Det finns en viss spänning i litteraturen om huruvida det första stycket i kapitlet, som utgörs av 

7:1-7, är riktat till en viss grupp (Fee) eller är av principiell karaktär för alla grupper (Schrage). 

Det behöver, enligt min mening, troligen inte finnas någon avgörande motsättning mellan dessa 

föreställningar. Min uppfattning är emellertid att Paulus i detta första stycke har en allmän 

undervisning riktad till män och kvinnor. Först belyser han ogiftas situation, men kommer 

snabbt in på det gifta förhållandet. Stycket ramas in genom användningen av termen 

ἄνθρωπος i v. 1, 7. I dessa två verser tilltalar Paulus i första hand män i allmänhet. Det är gott 

för en man att inte röra någon kvinna (7:1), och Paulus vill att alla skall vara som honom (7:7a), 

d.v.s. ogifta.  

 Det finns dock två orsaker till att Paulus vilja i detta avseende inte kan uppfyllas. Den 

första orsaken introduceras i 7:2 och består i att det finns så mycket otukt (διὰ … τὰς 
πορνείας), ett problem som redan adresserats i kapitel 5-6. Lösningen på detta problem är att 

varje man ska ha sin hustru och varje kvinna sin man. Här använder Paulus imperativen 

(ἐχέτω) och påbjuder äktenskap. Paulus går vidare i 7:3-4 med att förklara vilka ömsesidiga 

skyldigheter och rättigheter mannen och kvinnan i ett äktenskap har gentemot varandra. I 7:5 

instruerar han det äkta paret att inte hålla sig från varandra annat än för en tid, om de kommit 

överens om att ostört ägna sig åt bön, för att sedan komma samman igen. ”Annars kan Satan 

fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt.” (7:5, Bibel 2000) Det är klart från 7:3-5 att 

Paulus påbjuder sexuellt samliv inom äktenskapet, det är snarast en skyldighet makarna har till 

varandra. Det är nödvändigt för att de inte skall förfalla till otukt, d.v.s. sexuella kontakter 

utanför äktenskapet. 

 Den andra orsaken till att Paulus vilja att alla skall vara ogifta som honom inte kan 

uppfyllas är att alla har fått olika nådegåvor (χάρισµα) från Gud (7:7). Enligt Witherington 

anser Paulus det vara en Guds gåva både att leva ogift och att leva gift.66 Loader menar att 

Paulus beskrivning av alternativet att leva ogift som givet åt vissa, men inte något för alla, är 

slående likt vad som uttrycks i Matt 19:10-12 och även vad som återfinns bland esséerna.67  

2.2.2 Till de ogifta och till änkorna (7:8-9) 

Efter att Paulus presenterat dessa förhållningssätt för män och kvinnor ger han särskilda 

instruktioner till ogifta och änkor (τοῖς ἀγάµοις καὶ ταῖς χήραις,7:8). För dessa är det bra om 

de förblir ogifta, men om de inte kan behärska sig bör de gifta sig, eftersom det är bättre att 

gifta sig än att brinna av åtrå (κρεῖττον γάρ ἐστιν γαµῆσαι ἢ πυροῦσθαι,7:9). 

 Termen ἄγαµος betyder en som inte är gift, d.v.s. en ”ogift”.68 Termen återkommer i v. 

11, 32, 34. Användningen i v. 11, 34 (ἡ ἄγαµος) syftar på kvinnor, medan bruket i v. 32 (ὁ 
ἄγαµος) syftar på män. Det är således inte orimligt att det grammatiskt maskulina uttrycket 

τοῖς ἀγάµοις    här skulle kunna inkludera både män och kvinnor. Uppställningen intill det 

grammatiskt feminina ταῖς χήραις talar emellertid inte till fördel för en sådan tolkning vilket 

jag återkommer till nedan. Det är inte endast de som aldrig gift sig som kan betecknas med 

                                                 
66 Witherington, Conflict, 176. 
67 Loader, Sexuality, 145. 
68 Louw & Nida, Lexicon, 457. 



14 
 

denna term. Bruket i v. 11 visar att det kan syfta på en kvinna som har skilt sig från sin man.69 I 

det föregående avsnittet, v. 1-7, har också alla män redan fått reda på att det är bäst att inte 

”röra” någon kvinna, och erhållit rådet att vara ogift som Paulus. Ogifta män har alltså redan 

fått det råd Paulus ger i v. 8. Detta gör det troligt att τοῖς ἀγάµοις innefattar åtminstone en del 

av dem som varit gifta tidigare, men eftersom Paulus i allmänhet motsätter sig omgifte (v. 11) 

är det inte troligt att alla ogifta är inkluderade eftersom Paulus uppmanar ἀγάµοις att gifta sig i 

v. 9. 

 Termen χήρα betyder en kvinna vars make har dött – ”änka”.70 Termen kan även, enligt 

BDAG, syfta på en speciell kategori i de kristna församlingarna till vilken endast änkor som 

uppfyllde vissa särskilda krav kunde räknas.71 Om ἀγάµοις ska uppfattas som en 

kompletterande kategori till χήραις är det rimligt att som Fee uppfatta τοῖς ἀγάµοις som 

syftande på änklingar. Han vill i och med detta tolka 7:1-16 som refererande till de som för 

närvarande är gifta eller som varit det. Stycket 7:25-38 tar då istället upp dem som aldrig 

tidigare varit gifta.72  

 Thiselton visar hur forskingen är delad i frågan om ἀγάµοις även innefattar kvinnor eller 

om det enbart är fråga om änklingar. Själv verkar han hålla sig till uppfattningen att det inte 

enbart handlar om änklingar. Även andra ogifta män än änklingar kan vara inkluderade, vilket 

tycks vara fallet hos Morris, som anser att ἀγάµοις är en bred term som syftar på alla som inte 

lever i ett äktenskapligt förhållande, både män och kvinnor. Den andra termen χήραις ska i 

sådana fall inte ses som en kompletterande kategori till kategorin ἀγάµοις utan som ett 

specialfall av denna.73 

 Orr & Walther framhåller att Paulus gör en åtskillnad mellan den ogifta kvinnan och den 

kvinnliga jungfrun i 7:34: καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαµος καὶ ἡ παρθένος. Detta tillsammans med det 

faktum att varken LXX eller NT någon gång använder den maskulina motsvarigheten χῆρος till 

χήρα använder Orr & Walther som argument för att ἄγαµοι syftar specifikt på de som tidigare 

varit gifta, i detta fall änklingar.74  

 Trots att Paulus skiljer mellan den ogifta kvinnan och den kvinnliga jungfrun i 7:34, gör 

jag bedömningen att hans användning av ὁ ἄγαµος i 7:32 används allmänt innefattande alla 

ogifta, även män som tillhör kategorin παρθένοι. Denna bedömning gör jag utifrån att Paulus i 

denna passage talar allmänt och att ὁ ἄγαµος (7:32) står som enda motsvarighet till ἡ γυνὴ ἡ 
ἄγαµος καὶ ἡ παρθένος (7:34) och därmed rimligen bör innefatta motsvarigheten till bägge 

de kvinnliga kategorierna. 

 Godet anser att ἄγαµοι innefattar både änklingar och unga, ogifta män, men inte de unga 

flickorna. Istället får de unga flickorna ett eget avsnitt i 7:25ff. Godet anser även att rådet i 7:9 

inte kan vara riktat till jungfrur. Anledningen till att Paulus sammanförde unga, ogifta män med 

änklingar, men delar upp behandlingen av änkor och jungfrur är att för kvinnornas del innebar 

                                                 
69 Bauer & Danker, Lexicon, 5. 
70 Louw & Nida, Lexicon, 120; Bauer & Danker, Lexicon, 1084. 
71 Bauer & Danker, Lexicon, 1084. 
72 Fee, First Epistle, 287-8. Även Witherington, Conflict, 173, anser att änklingar avses med ἀγάµοις i v. 8. 
73 Jfr. Morris, First Epistle, 108. 
74 Orr & Walter, I Corinthians, 210.  
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dessa tillstånd en större åtskillnad.75 Detta kanske är en möjlighet, att kvinnliga jungfrur inte 

räknas in här, men utifrån 7:11 innefattas sannolikt åtminstone vissa kvinnor i ἄγαµοι.  
 För tolkningen av 7:36-38 har det större eller mindre betydelse ifall παρθένοι i 7:25ff. 

utgörs av enbart jungfrur (kvinnliga och manliga) eller om även andra är inräknade i denna 

kategori. Alternativt om denna grupp består av något annat än jungfrur (jfr. tolkning (F), (G)). 

Jag finner det mest troligt att ἀγάµοις i 7:8 är en övergripande kategori som innefattar 

änklingar, somliga skilda (kanske både män och kvinnor) som har tillåtelse att gifta om sig (jfr. 

7:15), samt unga män och eventuellt kvinnor som ännu inte gift sig. Om manliga jungfrur är 

inkluderade i ἄγαµοι kan παρθένοι i 7:25 vara enbart kvinnliga. Vidare kan ἄγαµοι 
inkludera de som ännu inte gift sig men likväl förlorat sin oskuld, samt nyomvända personer 

som levt i någon form av sexuell relation.  

 Sammanfattningsvis anser jag att v. 8 kan tala för en snäv betydelse av termen – ”änkling”, 

men i ljuset av hur termen används i hela kapitlet (v. 11, 32, 34) anser jag att en snäv betydelse 

är mindre sannolik än den bredare ”ogift”. Utifrån denna tolkning utgör παρθένοι i 7:25 ett 

specialfall av ἄγαµοι. Se avsnitt 2.2.4 nedan för en fortsatt diskussion av ämnet. Min tolkning 

av förhållandet mellan ἄγαµοι och παρθένοι är kanske inte förenlig med alla de tolkningar av 

7:36-38 som jag ska analysera, men jag kommer ändå inte på förhand att utesluta någon av 

tolkningarna utan ge dem en så objektiv utvärdering som jag finner möjligt. 

2.2.3 Till de gifta (7:10-11) 

Nästa grupp Paulus har en särskild föreskrift för är de som är gifta (Τοῖς … γεγαµηκόσιν), 

och denna gång är han noga med att hänvisa till att det är Herrens och inte hans egen föreskrift, 

som förbjuder en kvinna att lämna sin man och vice versa. Skulle hon ändå göra det ska hon 

förbli ogift (ἄγαµος) eller försona sig med mannen (7:10-11). Enligt Loader är det mycket 

sannolikt att Paulus i den undervisning han ger i 1 Kor 7 är influerad av evangelietraditionens 

innehåll,76 och således kan detta förbud gå tillbaka till Jesu ord i Matt 5:32 par.                                                                                                                             

 Verbet γαµεῖν betyder att träda in i en äktenskapsrelation, tillämpbart antingen på en man 

eller en kvinna – ”att gifta sig”.77 BDAG definierar betydelsen av termen enligt följande: Att ta 

någon till äkta make/maka – ”gifta sig” (om bägge könen).78 

 Att Paulus i 7:10-11 endast talar om möjligheten för kvinnor att separera (χωρισθῆναι) 
från sina män anser Hurley vara ett av flera bevis på att Paulus förutsatte att judiska lagar och 

seder angående äktenskap var rådande i församlingen i Korinth, enligt vilka endast män kunde 

skilja sig (ἀφιέναι) från sin äktenskapliga partner.79 I 7:11 förbjuds dock männen att skilja sig 

från sina hustrur. Dessutom observerar Witherington att redan två verser senare (7:13) 

förbjuder Paulus även kvinnor att skilja sig (ἀφιέναι) från sina otroende män. Enligt 

Witherington var det känt att kvinnor kunde skilja sig i Korinth vid denna tid.80 Kvinnor i 

                                                 
75 Godet, Första Korinterbrefvet, 265. 
76 Jfr. Loader, Sexuality, 5, 149. 
77 Louw & Nida, Lexicon, 456. 
78 Bauer & Danker, Lexicon, 187-8. 
79 Hurley, ”To Marry”, 17. 
80 Witherington, Conflict, 176. 
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romarriket hade denna möjlighet och nyttjade den ofta enligt Hurley.81 Denna observation är en 

bland flera som visar att de stöd Hurley menar sig finna för att församlingen i Korinth lydde 

under judiska lagar ibland saknar en hållbar grund. 

2.2.4 Till de övriga (7:12-16) 

I nästa passus, som är riktad till ”de övriga” Τοῖς … λοιποῖς, påpekar Paulus att det är han 

själv och inte Herren som talar (7:12). I avsnittet 7:12-16 ger Paulus instruktioner till de 

troende män som har en hustru som inte är troende (εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον), 

och de kvinnor som har en man som inte är troende (καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον).  

 Morris anser att ”de övriga” måste syfta på de som var gifta med någon som inte var 

kristen, emedan övriga grupper redan hade behandlats: ogifta, änkor och gifta.82 Således 

utgjordes de tidigare nämnda äktenskapen av kristna partners.83 

 I 7:17-24 lämnar Paulus äktenskapets område för en stund och tar upp den tråd han 

påbörjade i 7:8, vilken handlar om att var och en helst ska förbli såsom han eller hon är. I 7:8 

handlade det om att det var bäst för de ogifta och änkorna att förbli i sitt tillstånd. I 7:17 ger 

Paulus instruktionen att var och en skall förbli såsom han var när Gud kallade honom. Var man 

omskuren eller oomskuren, slav eller fri, oavsett vilket skall man förbli som man var och inte 

försöka förändra sin ställning. Denna princip som Paulus i dessa verser förtydligar ligger till 

grund för den kommande undervisningen till παρθένοι. 

2.2.5 Till jungfrurna (7:25-38) 

En kategori av människor som hittills i kapitlet ännu inte nämnts tilltalas av Paulus i 7:25 med 

orden Περὶ δὲ τῶν παρθένων. Frasen περὶ δέ signalerar att det är ett nytt ämne som tas upp, 

eventuellt ett som korinthierna ställt frågor om i deras skrivelse till Paulus. Innebörden av 

uttrycket παρθένοι i 7:25 hänger samman med innebörden av enheten 7:36-38,84 och är 

således mycket viktig för min analys. 

 Ordet παρθένος finns både som maskulint substantiv (Upp 14:4) och som feminint (Matt 

1:23).85 När det brukas maskulint har det betydelsen av en en vuxen manlig person som inte har 

inlåtit sig i sexuella relationer med en kvinna – ”oskuld, kysk”. När det brukas feminint har det 

betydelsen av en kvinnlig person som passerat puberteten, men ännu inte gift sig och är en 

jungfru. I vissa sammanhang är dock oskuld inte en fokuserad betydelsekomponent – ”jungfru, 

ung kvinna”. Betydelsen ”ogift person” som inte nödvändigtvis måste vara oskuld förekommer 

i den klassiska grekiskan.86 BDAG anser att betydelsen i koiné-litteraturen fokuserar 

jungfrudom eller oskuld som en betydelsekomponent i de flesta fall, så även i 1 Kor 7:25.87 

BDAG och Louw & Nida verkar vara oense huruvida det finns ett fokus på ”oskuld” i Matt 

25:1,7, 11; Apg 21:9 eller inte. 

                                                 
81 Hurley, ”To Marry”, 17. 
82 Jfr. Morris, First Epistle, 109. 
83 Jfr. Orr & Walther, 212. 
84 Jfr. Fee, First Epistle, 325-6. 
85 Louw & Nida, Lexicon, 108-9. 
86 Louw & Nida, Lexicon, 108-9, 457. 
87 Jfr. Bauer & Danker, Lexicon, xiv-xv, xxii-xxiii, 777. 
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Caragounis har gått igenom 8215 förekomster av ordet παρθένος i singularis i den grekiska 

litteraturen från Homeros till medeltiden och 327 förekomster i singularis i dokumentära källor. 

Hans slutsats är att ordet alltid används i betydelsen ”jungfru”, mestadels om kvinnor men ett 

tillräckligt antal gånger även om män. I icke-judiska sammanhang åsyftas ofta gudinnor som 

Athena eller Artemis och bland astrologer används det om stjärntecknet Jungfrun (lat. Virgo). 

Även ett ganska stort antal gånger används det om olika unga flickor. Kristna författare 

använder ordet övervägande om Jesu mor, särskilt för att framhäva hennes jungfrudom. Även 

Jes 7:14 diskuteras i många passager. Vidare använder kristna författare ordet många gånger för 

att beteckna olika jungfrur.88 

 Morris hävdar att παρθένοι i 1 Kor 7:25 uteslutande syftar på kvinnor eftersom det är 

vanligast när ordet brukas samt på grund av sammanhanget.89 Lövestam framhåller att 

παρθένος kan användas om både män och kvinnor som är obefläckade, men av ordets bruk i 

sammanhanget (7:28, 34, 36, 37, 38) kan man utgå från att det endast syftar på kvinnliga 

jungfrur i det akuella sammanhanget.90 Givet det ovan sagda kan jag inte utesluta att παρθένοι 
i 7:25 kan syfta på både män och kvinnor. Detta är emellertid inte en fråga av helt avgörande 

betydelse eftersom ingen av tolkningarna av 1 Kor 7:36-38 som jag undersöker bygger på att 

παρθένος i 7:36-38 är en man.  

 Även om män inte är inkluderade i παρθένοι i 7:25 anser jag att hela avsnittet 7:25-38 inte 

uteslutande kan handla om kvinnliga jungfrur. Då Paulus skall tala om situationen för 

παρθένοι och ge dem sina råd gör han flera utvikningar och ger mer generella tilltal. Barclay 

menar att v. 25 samt v. 36-38 handlar om jungfrurnas situation medan verserna däremellan 

presentererar skälen till att acceptera det råd Paulus genom hela kapitlet för fram.91 Jag går här 

mycket kortfattat igenom innehållet i avsnittet 7:25-38. Verserna 39-40 har getts ett eget avsnitt 

eftersom jag anser att de är riktade till en annan kategori än παρθένοι. Man kan alternativt 

säga att v. 39-40 är ett exempel på en utvikning från ämnet παρθένοι om man vill betrakta 

7:25-40 som ett enda avsnitt. 

 Paulus upprepar i 7:26 den vägledande princip han presenterat i 7:17 att ”vara sådan” 

(οὕτως εἶναι). Det tycks mig något oklart om han referar till παρθένοι och deras ogifta 

tillstånd, vilket han tidigare har uttryckt företräde för (jfr. 7:1, 7, 9) eller om han referar till 

principen att förbli som var då man blev kallad till Kristus (jfr. 7:17, 24). Oavsett vilket ges 

bägge dessa principer utrymme i det följande.  

 I 7:27 ger Paulus ett råd som knyter an till den senare av de nämnda principerna: ”Är du 

bunden vid en kvinna [δέδεσαι γυναικί], sök då inte att bli löst. Har du blivit löst [λέλυσαι] 
från en kvinna, så sök ingen [ny] kvinna.” Om manliga jungfrur inte är inkluderade i παρθένοι 
gör Paulus ganska plötsligt här en utvikning från ämnet och tilltalar män innan han återvänder 

till jungfrurnas situation i den följande versen.  

 Vilken typ av förhållande avses med att vara bunden till en kvinna (δέδεσαι γυναικί) i 

7:27? Det är, enligt min mening, mycket osannolikt att Paulus här talar om att vara gift92 

                                                 
88 Caragounis, Development, 308. 
89 Jfr. Morris, First Epistle, 115. 
90 Jfr. Lövestam, Äktenskapet, 179-80. 
91 Barclay, Letters, 78. 
92 Contra Bound, ”Who are”, 5; Folkbibelns översättning ”Är du bunden vid en hustru…”. 
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eftersom det rimligen inte finns någon anledning för Paulus att ge ett råd till gifta att inte söka 

att bli lösta från sin partner, då han tidigare deklarerat att det är Herrens befallning att en gift 

man inte får lämna sin hustru (7:11). Alltså borde 7:27a syfta på något lösare föräktenskapligt 

band, som t.ex. förlovning. Om Paulus här inte gör någon utviktning från det i v. 25 påbörjade 

temat utan den man han tilltalar är en παρθένος ”oskuld” kan vi också utesluta att han är gift. 

Härnäst skriver Paulus ”men även om du gifter dig syndar du inte, och om jungfrun [ἡ 
παρθένος] gifter sig syndar hon inte” (7:28a). Denna passage gör det än klarare att 7:27 

svårligen kan referera primärt till äktenskapsband. För det första benämns kvinnan παρθένος 

”jungfru”, för det andra har Paulus uttryckligen förbjudit en separerad eller skild kvinna att 

gifta om sig (7:11).93 Mycket talar för att samma regel gällde för en man. 

 Detta gör det också relativt osannolikt att en judisk trolovning skulle avses med det band 

som omtalas. Enligt Hurley innebar en sådan trolovning att ett äktenskapligt band inrättades.94 

Schrage menar att det inom rabbinsk judendom krävdes en skilsmässa för att bryta ett sådant 

band.95 Om så är fallet kan Paulus knappast så lättvindigt tala om att det inte är någon synd att 

gifta om sig. Schrage anser att 7:27-28 otvetydigt syftar på upplösningen av förlovningar, inte 

på skilsmässa mellan gifta personer.96 Loader hänvisar till en trolovning eller ett löfte.97 Det 

tycks alltså vara så att Paulus känner och bejakar någon lösare form av band mellan ogifta 

oskulder som det inte var någon synd att upplösa. Dock menar Schrage att Paulus förutsätter att 

förlovningar hade en bindande kraft och rättslig verkan.98 Om jag tolkat 7:27-28 rätt skulle 

mannen i dessa verser kunna vara en παρθένος, vilket skulle göra omfattningen på 

utvikningarna från ämnet παρθένοι något mindre. Dessutom skulle det vara en möjlighet att 

Paulus i dessa verser talar om någon form av förlovning, vilket gör det sannolikt inom vissa 

tolkningsförslag att även mannen och kvinnan i 7:36-38 är bundna till varandra genom en 

förlovning.  

 Efter att Paulus i första delen av 7:28 har klargjort att det inte är någon synd för kvinnliga 

jungfrur παρθένοι och ogifta män ἄγαµοι (alternativt även här παρθένοι) att gifta sig, 

fortsätter han i sista delen av 7:28 med att varna dem för att om de gifter sig kommer de ”att få 

utstå lidanden” (7:28c, Folkbibeln). Denna anmärkning leder in på ett nytt argument hos Paulus 

formulerat i 7:29-31. Att ett nytt argument inleds markeras av den mångordiga inledningen 

Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί,… ”Men detta säger jag, bröder,…”. Undervisningen riktar sig till en 

för kapitlet ny grupp, nämligen brevets allmänna mottagare ἀδελφοί,99 som antagligen, 

eventuellt likt t.ex. παρθένοι, kunde syfta på bägge könen.100 I 7:29-31 skriver Paulus om den 

eskatologiska situationen. Tiden krymper och världen sådan den nu är går mot sitt slut (7:29, 

31), vilket föranleder ett speciellt livsmönster. ”Även de som har en hustru måste nu leva som 

om de ingen hade, de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde 

                                                 
93 Jfr. Schrage, Erste Brief, 157-9. 
94 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 22. 
95 Schrage, Erste Brief, 158 n613. 
96 Schrage, Erste Brief, 152. 
97 Loader, Sexuality, 175. 
98 Schrage, Erste Brief, 158-9. 
99 Tilltalet, ἀδελφοί, återfinns på följande ställen i brevet: 1:10, 11, 26; 2:1; 3:1; 4:6; 7:24, 29; 10:1; 11:33; 12:1; 
14:6, 20, 26, 39; 15:1, 31(?), 50, 58; 16:15. 
100 Jfr. Bauer & Danker, Lexicon, xxviii.  
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sig, de som köper något som om de inte fick behålla det och de som lever i världen som om de 

inte levde av den.” (7:29-31, Bibel 2000) 

 I de nuvarande svårigheterna (7:26) och de kommande (7:29-31) har Paulus vissa råd att 

ge.101 Som församlingmedlemmarnas andlige far (4:15) vill han att hans barn ska vara fria från 

bekymmer (7:32). ”Den ogifte [ὁ ἄγαµος] tänker på vad som hör Herren till, hur han skall vara 

Herren till lags. Men den gifte (ὁ…γαµήσας) tänker på vad som hör världen till, hur han skall 

vara sin hustru till lags, och det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka (καὶ ἡ γυνὴ ἡ 
ἄγαµος καὶ ἡ παρθένος)102 tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till 

kropp och själ. Men den gifta kvinnan [ἡ … γαµήσασα] tänker på vad som hör världen till, 

hur hon skall vara sin man till lags.” (7:32-34, Bibel 2000) Jag återkommer i avsnitt 3.6.1 till 

den karaktärisering av jungfrun som Paulus ger i detta sammanhang. 

 Paulus kommenterar sin egen undervisning i 7:35, en vers som fungerar som en brygga 

mellan det föregående och det efterkommande. Han avslutar i denna vers sin rådgivning och 

förbereder samtidigt för sina instruktioner i 7:36-38.  

 Caragounis anser att 7:36-38 utgör ett specialfall av παρθένοι. Diskussionen om 

παρθένοι inleds i 7:25 och handlar på ett allmänt sätt om konsekvenserna av att förbli en 

jungfru eller gifta sig, och särskilt på vilket sätt detta kan påverka ens tjänst för Gud. Uttrycket 

παρθένοι syftar, enligt honom, inte på ett särkilt gille av jungfrur i Korinth, ty 7:26 visar att 

det syftar på alla unga, ogifta i församlingen, män som kvinnor.103 Fee däremot anser att 7:36-

38 ska läsas i kontinuitet med 7:35 och att passagen därmed inte ska uppfattas som ett 

specialfall som tas upp i slutet, utan som en specifik slutsats av det argument som påbörjades 

redan i 7:25.104 Inte heller Schrage anser att 7:36-38 gäller ett specialfall av παρθένοι, utan att 

Paulus återvänder till att ge konkreta råd till παρθένοι.105 Den ingående analysen av vad 7:36-

38 syftar på sparar jag till kapitel 3. 

 I de tolkningar jag analyserar och utvärderar i denna uppsats är den vanligaste 

uppfattningen att παρθένοι i 7:25 utgörs av kvinnliga och eventuellt manliga jungfrur. Även 

uppfattningen att det rör sig om unga, ännu ej gifta, kvinnor och eventuellt män, utan någon 

betoning av oskuld förekommer. En tolkning lyfter helt bort komponenten oskuld från 

betydelsen och hävdar att dessa förvisso inte var oskulder, utan endast ogifta (F). I en annan 

tolkning anses παρθένοι referera till änkor som inte gift om sig efter sitt första äktenskap (G). 

I en variant av tolkning (H) anses παρθένοι i 7:25 referera till enbart jungfruliga män. 

 Schrage anser att det är vanskligt att tillskriva παρθένος i v. 25-28, 34 en annan betydelse 

än den i v. 36-37.106 Enligt Hurd saknar termen tillräcklig förklaring i v. 25-38 för att 

                                                 
101 Jfr. Blomberg, 1 Corinthians, 151, som menar att inget tyder på att det var några särskilt svåra tider för 
korinthier i allmänhet eller för församlingsmedlemmarna vid detta historiska tillfälle, och att v. 26a därför syftar 
på samma svårigheter som omtalas i v. 29-31. 
102 Jfr. Metzger, Textual Commentary, 490, som anser det vara mycket svårt att fastställa den ursprungliga texten 
här. Det val bland olika textvarianter som är gjort i NA27 anser Metzger vara det minst otillfredsställande och har 
markerats med {D}, den lägsta graden av säkerhet, i kommentaren. 
103 Caragounis, Development, 307 n246. 
104 Fee, First Epistle, 350. 
105 Schrage, Erste Brief, 196, 152. 
106 Schrage, Erste Brief, 152. 
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korinthierna skulle förstå Paulus om han använde termen med olika betydelser, vilket gör det 

sannolikt att den bär en enda betydelse genom hela avsnittet.107 

2.2.6 En kvinna (7:39-40) 

Kapitlets sista anvisning från Paulus riktar sig till gifta kvinnor och änkor. Därför kan det inte 

vara aktuellt att betrakta denna del som direkt riktad till παρθένοι, såvida inte παρθένοι 
utgörs av eller innefattar änkor vilket är uppfattningen i tolkning (H). Anvisningen inleds med 

med Γυνή ”en kvinna”, vilket markerar en ny huvudadressat och talar för att en annan grupp än 

παρθένοι instrueras. Den anvisning Paulus ger innebär att en kvinna är bunden (δέδεται) så 

länge hennes man lever, men om han skulle dö är hon fri att gifta om sig. Men lyckligare är hon 

om hon förblir som hon är, enligt Paulus råd. Detta är i överensstämmelse med vad Paulus 

tidigare har skrivit till änkor (7:8-9) och gifta kvinnor (7:10). Uppenbarligen avses här ett 

äktenskapligt band som endast döden kunde bryta, till skillnad från det band som jungfrun 

kunde ha (7:27-28). 

3 Analys av 1 Kor 7:36-38 

Tolkningen av 1 Kor 7:36-38 innebär, enligt Lövestam, mycket stora svårigheter108 men även 

om sammanhanget kan framstå mer eller mindre dunkelt för oss i vår tid behöver inte det 

betyda att det gjorde det för de första mottagarna av brevet. Högst sannolikt är att de förstod 

vad Paulus ville förmedla för budskap.109 Paulus egen uppfattning är också att han inte skrev 

något till korinthierna som de inte kunde förstå, även om deras förståelse inte var fullkomlig (2 

Kor 1:13-14). Följaktligen anser jag det vara meningsfullt även för oss att försöka förstå vilket 

Paulus budskap kan ha varit. Enligt Dunn bör man anta att det fanns koherens i Paulus 

tänkande, såvida inte motsatsen kan bevisas.110  

 I de tre verserna 36-38 finns en rad olika tolkningsproblem att lösa, de flesta i v. 36. 

Svårigheterna gäller dels betydelsen av enskilda ord men även hur satserna hänger samman, 

exempelvis vem eller vad som utgör subjekt till ett visst verb.111 Då Hurd jämför tolkning (A) 

och (E) anser han att besvarandet av följande frågor har avgörande betydelse för tolkningen: (i) 

Vem syftar subjektet τις på (v. 36)? (ii) Vilken typ av handlingar syftar Paulus på med verbet 

ἀσχηµονεῖν (v. 36)? (iii) Hur ska παρθένον αὐτοῦ (v. 36) och τὴν ἑαυτοῦ παρθένον (v. 38) 

uppfattas? (iv) Vad betyder det ovanliga ordet ὑπέρακµος (v. 36)? (v) Syftar ὀφείλει (v. 36) 

på inre eller yttre tryck? (vi) Vilka refererar verbet γαµείτωσαν (v. 36) till?112 

 I analysen nedan av sammanhanget kommer jag inte att begränsa mig till att försöka 

besvara dessa frågor, utan jag kommer att försöka förstå innebörden av samtliga satser i dessa 

verser. I min analys kommenterar jag utifrån behov ibland ett enskilt ord, ibland en fras och 

ibland en hel sats. Att ha en förståelse för vad varje sats i passagen kan betyda borde göra det 

enklare att nå fram till en väl grundad utvärdering av de olika tolkningsalternativen. 

                                                 
107 Hurd, Origin, 177. 
108 Lövestam, Äktenskapet, 194. 
109 Jfr. Artz-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 90; Odeberg, Till korintierna, 115-6. 
110 Dunn, Theology of Paul, 23. 
111 Jfr. Orr & Walther, I Corinthians, 223. 
112 Hurd, Origin, 172-4. 
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Den historiska kontexten är som sagt av stor betydelse när vi försöker förstå Paulus 

undervisning om äktenskapet till församlingen i Korinth. Det kan dock ha varit stor skillnad 

mellan de allmänna förhållandena i Korinth och de ideal Paulus ville förmedla i denna fråga. 

En viktig fråga är om Paulus brukar en terminologi färgad av grekiskt, romerskt eller judiskt 

tänkande. Inom dessa kultursfärer fanns dessutom en stor mångfald. Det är även rimligt att 

tänka sig att Paulus driver en egen linje, som kan ha legat andra tänkare mer eller mindre nära. 

Olika forskare har olika uppfattning om vilken historisk kontext som bör förutsättas för 1 

Korinthierbrevet, vilket påverkar deras sätt att argumentera. I denna uppsats får dessa olika 

argument komma till tals i diskussionen.  

 Kümmel menar att Paulus utgick från judiska föreställningar så länge dessa inte stod i strid 

med de kristna uppfattningar han hade.113 Enligt min mening överför hednamissionären Paulus 

somligt från det gamla förbundets innehåll (2 Kor 3:14), t.ex. förbudet mot otukt, till det nya 

förbundet medan annat förbehålls judarna. Sin insikt om och förmåga att göra detta urval i 

Guds ord tillskriver Paulus herren Jesus Kristus och den Helige Ande.  

3.1 En fader med en dotter som är jungfru (A) 

Redan mycket tidigt i den kristna församlingens historia och ända in i den nya tiden har den 

tolkning som går ut på att 1 Kor 7:36-38 handlar om förhållandet mellan en far och hans dotter 

som är jungfru varit den dominerande.114 Denna tolkning har dock förlorat sin dominerande 

ställning till förmån för tolkning (D) och (E). Likväl finns det fortfarande forskare som 

förfäktar tolkningen, vilket jag redovisat i avsnitt 1.5. Thiselton anser dock att fader-

dottertolkningen är mindre allomfattande bland kyrkofäderna än vad som ofta påstås,115 och 

enligt Kümmel är innebörden av passagen omstridd sedan den gamla kyrkans dagar.116 

 De socio-kulturella förhållandena under antiken, mer specifikt fädernas framstående roll i 

att besluta om sina döttrars äktenskap har räknats som ett viktigt argument för denna 

tolkning.117 Kugelman menar att fäderna, i den grekisk-romerska kulturen, hade nästan absolut 

makt över sina döttrar och att beslut om giftermål låg i händerna på föräldrarna eller 

förmyndare.118 Denna myndighet över familjen, betecknad patria potestas, innebar, enligt 

Danbolt, att fadern skulle sörja för att döttrar blev bortgifta så snart de uppnått giftasvuxen 

ålder, samt bestämma med vem de skulle gifta sig.119 Denna föreställning har dock kommit att 

bli ifrågasatt. Att överföra de förhållanden och konventioner som rådde i det klassiska Grekland 

eller Rom till det första århundradet är inte enkelt. Detta gäller särskilt i de lägre stående 

sociala grupper som korinthierna i huvudsak härstammade ifrån. Under den hellenistiska tiden 

hade fadern, enligt Schrage, inte rätt att utöva något tvång över sin dotter i detta avseende, utan 

äktenskapet beslutades om i konsensus med bägge parterna.120 Caragounis ifrågasätter Schrage 

på denna punkt och menar att han inte presenterar något bevis för sin ståndpunkt.121  

                                                 
113 Kümmel, ”Verlobung”, 324. 
114 Jfr. Schrage, Erste Brief, 207. 
115 Thiselton, First Epistle, 595. 
116 Kümmel, ”Verlobung”, 310. 
117 Jfr. t.ex. Caragounis, Development, 304; Fitzmyer, First Corinthians, 322. 
118 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 64. 
119 Danbolt, Første brev, 189. 
120 Schrage, Erste Brief, 199. 
121 Caragounis, Development, 304 n239. 
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Artzt-Grabner & Kritzer menar att äktenskapet var en familjeangelägenhet och att en förälder 

eller förmyndare alltid var delaktig vid ingåendet av ett äktenskap.122 Detta behöver dock inte, 

enligt min mening, betyda att denna person bestämde vem maken skulle vara. Kümmel menar 

att trolovningen i den judiska kontexten slöts direkt mellan brud och brudgum och att fadern 

endast handlade ställföreträdande för den omyndiga dottern.123 Något som stärker 

sannolikheten för att fadern hade en begränsad makt över sin dotter i det aktuella 

sammanhanget är att Paulus anvisar församlingen i Korinth att en gift (eller möjligen trolovad) 

kvinna vars man avlidit är fri att gifta sig med vem hon vill (ᾧ θέλει) så länge det sker ”i 

Herren” (7:39). Är det möjligt att en flicka hade en sådan frihet även vid sitt första äktenskap 

eller sin första förlovning?  

 Även om jag genomgående talar om en fader i förhållande till sin dotter i diskussionen av 

denna tolkning, bör läsaren ändå tänka sig alternativen att denne person istället skulle kunna 

vara en förmyndare i förhållande till sin myndling eller en slavägare i förhållande till sin 

slavflicka. De två senare alternativen utgör tolkningarna (B) och (C), vilka jag specifikt 

kommenterar i avsnitt 3.2 och 3.3. 

3.1.1 Vers 36 

I den problematik Paulus berör i den aktuella passagen utgör v. 36 ett möjligt fall, ett 

handlingsalternativ. Den följande versen, v. 37, skildrar som vi ska se i avsnitt 3.1.2 ett annat 

möjligt fall eller handlingsalternativ.124 Enligt Danbolt är situationen i 7:36-38 föranledd av en 

friare som önskar gifta sig med flickan.125 Att det finns en man som eventuellt kan vara aktuell 

för henne att gifta sig med framgår av pluralen γαµείτωσαν som delvis måste vara riktad till 

denne man. 

3.1.1.1 Εἰ δέ τις…νοµίζει  

Paulus användning av den konnektiva, adversativa partikeln δέ, innebär att en semantisk 

motsatsrelation föreligger mellan denna sats (eller satsdel) och den föregående. Denna motsats 

kan förvisso vara svag, till och med så svag att den egentligen endast signalerar att något nytt i 

framställningen införs.126 Fee drar slutsatsen av bruket av partikeln δέ och de besläktade och 

motsatta orden εὔσχηµον (v. 35) och ἀσχηµονεῖν (v. 36) att mannen i 7:36 var föremål för 

författarens anvisningar redan i det föregående avsnittet 7:32-35.127  

 Den första satsen i vers 36 är en konditional sats, objektiva fallet,128 vars inledande ord kan 

översättas ”Men om någon anser…”.129 Objektet till verbet νοµίζει utgörs av substantivsatsen 

ἀσχηµονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ, vilken jag återkommer till nedan. I sammanhanget är 

det inte helt klart vem det obestämda pronomenet τις ”någon” syftar på. Att det har en manlig 

                                                 
122 Artz-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 97. 
123 Kümmel, ”Verlobung”, 324-5. 
124 Jfr. Barrett, First Epistle, 184. 
125 Jfr. Danbolt, Første brev, 191. 
126 Blomqvist & Jastrup, Grekisk grammatik, 265-66. 
127 Fee, First Epistle, 351. 
128 Jfr. Schrage, Erste Brief, 197, som använder det synonyma uttrycket ”real konditionalsats”. 
129 Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 144, anger betydelserna (d.v.s. översättningsekvivalenterna) ”tro, mena, antaga” 
för verbet νοµίζειν. 
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referent framgår av bruket av det maskulina, genitiva personliga pronomenet αὐτοῦ som syftar 

tillbaka till τις.130 

 Enligt tolkning (A) refererar detta pronomen till en för övrigt okänd fader som har makt att 

bestämma över sin dotter, betecknad παρθένος, och hennes äktenskap.131 Ett stort problem 

med denna syn är att någon fader inte uttryckligen är omnämnd i passagen, och inte heller i 

resten av kapitlet.132 Genom hela kapitlet har Paulus konsekvent givit sina anvisningar till män 

och kvinnor omvartannat (se avsnitt 2.2) – de två parterna i en faktisk eller potentiell 

äktenskapsrelation. Om Paulus i 7:36-38 vänder sig till en fader innebär det ett starkt brott med 

den struktur han för övrigt följer i kapitel 7. Man förväntar sig att Paulus även i 7:36-38 ska 

tilltala någon av de två parterna och inte en förälder till någon av dem. Detta gör det klart 

mindre sannolikt att τις i v. 36 skulle referara till en fader istället för till en manlig part i ett 

äktenskap.133 Inte minst som den man som omtalas i början av stycket 7:25-40, är en man som 

överväger äktenskap för egen del.134 

 Artz-Grabner & Kritzer anser dock att läsaren förväntar sig att en förälder eller förmyndare 

ska diskuteras i detta sammanhang eftersom en sådan part alltid var involverad vid ingående av 

äktenskap och hitintills i kapitlet inte har omnämnts. Dessutom har ogifta mäns och kvinnors 

situation redan beskrivits i v. 28 och indirekt ända fram till och med v. 35. Det skulle, enligt 

Artz-Grabner & Kritzer, vara en onödig upprepning om även v. 36-38 avhandlade detta 

ämne.135 Jag anser emellertid att det inte är helt säkert att de grekiska dokument, framförallt 

äktenskapskontrakt med romersk prägling, funna företrädesvis i Egypten, Artz-Grabner & 

Kritzer undersökt verkligen motsvarar förhållandena i den kristna församlingen i Korinth. Ger 

1 Korinthierbrevet och Paulus övriga brev stöd för en så stark förväntan på att han ska diskutera 

fäders och förmyndares roll i samband med temat giftermål som Artz-Grabner & Kritzer 

förutsätter? Jag är tveksam till det. En viktig anledning till det är den frihet att bl.a. ta initiativ i 

frågor som rör äktenskap som jag anser att Paulus i kapitel 7 (även förutom v. 36-38) tillskriver 

både män och kvinnor. Den rimmar illa med föreställningen om att fäder och förmyndare hade 

en så dominerande roll.  

 Att Paulus i denna kontext använder det obestämda pronomenet τις, utan någon närmare 

förklaring, är enligt många forskare och även mig ett starkt skäl mot tolkning (A), eftersom det 

är osannolikt att Paulus riktar sig till en fader i den litterära kontext som utgörs av Paulus brev 

och särskilt 1 Kor 7. Om Paulus haft för avsikt att tilltala en fader är det mer troligt att han 

skulle ha uttryckt detta explicit med ordet ”fader” πατήρ. 

 Nedan fortsätter jag med analysen av objektet till verbet νοµίζει i två steg. Först 

kommenterar jag frasen ἀσχηµονεῖν ἐπί och därefter frasen τὴν παρθένον αὐτοῦ i avsnitt 

3.1.1.3. 

                                                 
130 Fitzmyer, First Corinthians, 322. 
131 Jfr. Barrett, First Epistle, 182-3. 
132 Jfr. t.ex. Caragounis, Development, 303, enligt vilken ingen fader uttryckligen är omnämnd. 
133 Jfr. Schrage, Erste Brief, 198. 
134 Jfr. Hurd, Origin, 176. 
135 Jfr. Artz-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 97. 
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3.1.1.2 ἀσχηµονεῖν ἐπί  

Betydelsen av verbet ἀσχηµονεῖν är, enligt Louw & Nida, att handla trotsigt mot sociala och 

moraliska normer, med resulterande vanära, förlägenhet och skam – att agera skamligt.136 

BDAG anger följande översättningsekvivalenter: bete sig vanhedrande, vanärande, 

oanständigt.137 Godet framhåller att verbet kan ha aktiv betydelse, ”att handla otillbörligt mot 

någon”, men även passiv betydelse, ”att vara föremål för otillbörlig behandling”. Då verbet 

kombineras med prepositionen ἐπί är det aktiv betydelse hos verbet som är aktuell. Objektet 

som följer på preposition ἐπί, τὴν παρθένον αὐτοῦ, anger objektet för verbhandlingen.138  

 Även Schrage framhåller att ordet brukas aktivt och att den intransitiva innebörden ”att ha 

skam”, som är aktuell i t.ex. Deut 25:3; Hes 16:7 inte passar i detta sammanhanget.139 Danbolt 

menar att fadern vållar dottern skam genom att hon blir utsatt för skvaller. Han menar alltså att 

det är objektet för verbhandlingen som får bära skammen.140 Godet menar också att det är 

dottern som utsätts för vanära och tänker sig att verbet då är opersonligt. Dock känner Godet 

inte till något annat exempel på ett sådant bruk av verbet,141 vilket gör en sådan översättning 

mindre trolig. Kümmel menar att detta aktiva bruk av verbet syftar på ett otillbörligt 

uppträdande gentemot dottern, som vållar henne skam. Min tolkning av termen inom ramen för 

tolkning (A), mot bakgrund av ovan sagda, är att verbet inte primärt betyder att mannen (d.v.s. 

fadern) vanäras (intransitiv eller passiv innebörd) och inte heller att dottern primärt åsamkas 

vanära (opersonlig innebörd), utan att fadern ”agerar skamligt gentemot dottern”, d.v.s. att 

uttrycket fokuserar handlingen-såsom-skamlig. En naturlig konsekvens av ett skamligt 

agerande är att den som är skyldig till det drabbas av skam och/eller den som utsätts för 

handlingen. Kontexten får avgöra mer exakt om subjektet eller objektet får bära skam. 

 Verbets objekt, τὴν παρθένον αὐτοῦ, anses i tolkning (A) syfta på den okände faderns 

dotter. Fadern agerar i något avseende skamligt eller otillbörligt gentemot sin dotter i denna 

tolkning. Det finns olika förslag inom forskningen på vad ett sådant handlande skulle kunna 

bestå i. Fitzmyer anser att kontexten tillåter det otillbörliga handlandets natur vara social, 

rättslig eller moralisk.142 Barrett menar att formuleringen syftar på att fadern anser sig handla 

orättvist gentemot sin dotter genom att hindra henne från att gifta sig.143 Det skulle ha varit att 

dra olycka över sig, särskilt i Korinth under det första århundradet att hindra en flicka som 

uppnått rätt ålder för giftermål och som dessutom var angelägen att bli gift.144 Att behålla en 

dotter i hemmet lång tid efter att hon uppnått vuxen ålder utan något uppenbart skäl betraktades 

med misstänksamhet av samhället enligt Garland.145 Macdonald framhåller att det skulle varit 

kontroversiellt att leva ogift i en grekisk-romersk stad eftersom statens stabilitet ansågs hänga 

samman med hemmets stabilitet och barnalstrande ansågs vara mycket viktigt.146 Fadern kunde 

                                                 
136 Louw & Nida, Lexicon, 759. 
137 Bauer & Danker, Lexicon, 147. 
138 Godet, Första korinterbrefvet, 315. 
139 Jfr. Schrage, Erste Brief, 198. 
140 Jfr. Danbolt, Første brev, 191. 
141 Jfr. Godet, Första korinterbrefvet, 315. 
142 Fitzmyer, First Corinthians, 325. 
143 Barrett, First Epistle, 183. 
144 Morris, First Epistle, 120. 
145 Garland, 1 Corinthians, 336; jfr. Macdonald, ”Women Holy”, 175. 
146 Macdonald, ”Women Holy”, 175-8. 
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bete sig vanhedrande genom att inte ordna så att dottern blev gift147 eller genom att misslyckas 

med att tillhandahålla en make åt sin dotter.148 Att dottern skulle förbli ogift anser dock inte 

Schrage vara tillräcklig orsak för att faderns uppträdande skulle kunna betecknas som 

otillbörligt eller vanärande eftersom Paulus precis har förespråkat det ogifta ståndet.149 På 

grund av Paulus favoriserande av celibatet anser Hurd att en grupp fäders förlägenhet över att 

inte lyckats ordna med sina döttrars äktenskap inte skulle räcka för att få Paulus att tillåta 

giftermål för dessa jungfrur i ljuset av hans övertygelse om att tiden var kort (jfr. 1 Kor 

7:29).150  

 Om Paulus vill uttrycka att fadern handlar otillbörligt genom att förhindra dotterns 

giftermål, d.v.s. handlar orätt eller orättvist gentemot dottern, anser Caragounis att Paulus 

använder fel verb.151 En stark invändning mot fader-dottertolkningen är att betydelsen av verbet 

ἀσχηµονεῖν kan vara laddad med sexuella konnotationer och därmed skulle syfta på en 

incestuös relation. Att Paulus på något sätt skulle acceptera incest är emellertid uteslutet.152 

Incest var bl.a. förbjudet i Torah (jfr. Lev 18:6-18; 20:10-21; Deut 22:30) och i 1 Kor 5:1 

klassificerar Paulus en viss incestuös relation som en extra allvarlig form av otukt. Schrage 

anser också att verbet är opassande och hänvisar till att ordet ofta har sexuella konnotationer, 

men anser att ordet då det står i motsats till εὔσχηµον i 7:35 får ett vidgat betydelseområde.153  

 Artz-Grabner & Kritzer ger först en etymologisk förklaring av ordet då de hänvisar till en 

grundbetydelse av ett handlande som ”avviker från ordningen” eller ”ligger utanför normen 

[σχῆµα]”. I papyrerna från förpaulinsk tid handlar det mindre om ett agerande riktat mot en 

person än om ett tillstånd. I den efterklassiska, grekiska litteraturen ända in i Paulus tid 

återfinns många belägg för att ἀσχηµονεῖν beskriver ett dåligt uppförande, som skiljer sig från 

gängse etikett. Ibland är detta beteende även riktat mot personer eller också syftar det på ett 

onormalt liv som kommit snett. Adjektivet ἀσχήµον beskriver vid upprepade tillfällen ett 

uppförande som ”opassande”. Artz-Grabner & Kritzer anser utifrån denna bakgrund att Paulus 

formulering syftar på att någon tror sig behandla sin παρθένος på ett sätt som inte vore bra 

eller naturligt för henne eller som inte vore brukligt eller ”normalt”, och att han undanhåller 

henne något. Därför anser Artz-Grabner & Kritzer att den möjliga betydelsen av ἀσχηµονεῖν 

på detta ställe är jämförelsevis bred och kan inbegripa en sexuell konnotation och därmed syfta 

på en brudgum (tolkning (D)), men att den ingalunda måste göra detta varmed en fader skulle 

kunna åsyftas, som i tolkning (A).154 

 Winters genomgång av litterära och icke-litterära källor inbegriper 87 förekomster av detta 

och besläktade ord. Han visar att ordet inte behöver ha sexuella konnotationer, men hävdar 

också att då kontexten utgörs av relationer mellan män och kvinnor är bevisen för att verbet har 

sexuella konnotationer överväldigande.155 Om passagen handlar om en far och hans dotter är 

                                                 
147 Morris, First Epistle, 120. 
148 Hurd, Origin, 172. 
149 Jfr. Schrage, Erste Brief, 199; Kümmel, ”Verlobung”, 314. 
150 Jfr. Hurd, Origin, 172; jfr. Odeberg, Till korintierna, 116. 
151 Caragounis, Development, 303, 307. 
152 Caragounis, Development, 303. 
153 Schrage, Erste Brief, 198-9. 
154 Artz-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 90-1. 
155 Winter, ”Puberty”, 78-80. Garland, 1 Corinthians, 340, bejakar Winters resultat. 
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detta emellertid en speciell form av relation mellan en man och en kvinna/flicka varför man kan 

fråga sig om Winters resultat är helt tillämpbart. 

 Jag konstaterar att Paulus bruk av verbet ἀσχηµονεῖν utgör ett någorlunda stort problem 

för tolkning (A). Om termen bär sexuella konnotationer är det ett helt avgörande argument som 

omöjliggör fader-dottertolkningen. Att fadern skulle handla skamligt i meningen sexuellt mot 

sin egen dotter och inte bli kraftigt tillrättavisad av Paulus utan istället under vissa 

förutsättningar ges tillåtelse av honom att behålla sin dotter i denna situation (jfr. v. 37, 38) är 

helt otänkbart. Se vidare om termens möjliga sexuella konnotationer och Winters undersökning 

under behandlingen av tolkning (D), avsnitt 3.4.1.2. 

3.1.1.3 τὴν παρθένον αὐτοῦ  

Enligt Orr & Walther finns det inget tvivel om att τὴν παρθένον i v. 36 är av kvinnligt kön.156 

I fader-dottertolkningen är det denna παρθένος, d.v.s. dotter som är jungfru, som fadern 

handlar skamligt gentemot (ἀσχηµονεῖν ἐπί). Innebörden av denna fras uppfattas således i 

tolkning (A) vara ”hans dotter”. Huruvida det är troligt att παρθένος har betydelsen ”dotter” 

här är omdebatterat inom forskningen. 

 BDAG framhåller att παρθένος ofta betyder dotter (som är jungfru) i den grekiska 

litteraturen.157 Betydelsen ”hans dotter” för παρθένος αὐτοῦ är ovanlig, men förekommer 

enligt Morris, som hänvisar till att Sofokles i Kung Oidipus använder ”mina jungfrur” istället 

för ”mina döttrar”.158 Det finns i den grekiska litteraturen bevis för att παρθένος kan beteckna 

både en fästmö och en dotter enligt Orr & Walther. Ordets vanligaste betydelse är emellertid 

”jungfru” varför Orr & Walther menar att dess förekomst här är problematisk för tolkning (A), 

men även för tolkning (D) och (E) vilka baseras på att termen refererar till en ”fästmö”.159 Fee 

anser att detta bruk av παρθένος är mer problematisk för tolkning (A) än för de senare, och 

påpekar att man förväntar sig ordet för ”dotter” θυγάτηρ här.160 Betydelsen ”en dotter som är 

jungfru” finner inte Hurd vara särskilt trolig eftersom det finns mycket mer direkta sätt att säga 

”dotter” eller ”ogift dotter”.161 Fitzmyer frågar sig varför Paulus skulle använda παρθένος när 

han kan använda det specifika ordet för ”dotter”.162 Barrett menar att παρθένος inte betyder 

”dotter” och är ett överraskande uttryck i tolkning (A, B, C).163 

 Artz-Grabner & Kritzer anser emellertid att det i ljuset av äktenskapsförord, som slöts inte 

långt från Paulus tid, är mycket sannolikt att τὴν παρθένον αὐτοῦ syftar på en dotter till en 

fader. I dessa förord används termen παρθένος i direkt förbindelse med termen θυγάτηρ. 

Exempelvis finns ett äktenskapsförord från år 128 e.Kr., där bruden Shelamzion karaktäriseras 

som τὴν ἰδίαν θυγατέραν αὐτοῦ παρθένον (”hans egen dotter, en jungfru”). Liksom i 1 Kor 

                                                 
156 Orr & Walther, I Corinthians, 222. 
157 Bauer & Danker, Lexicon, 777. 
158 Morris, First Epistle, 120-1. 
159 Orr & Walther, I Corinthians, 223-4. 
160 Fee, First Epistle, 351 n15. 
161 Hurd, Origin, 173. 
162 Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
163 Barrett, First Epistle, 183. 
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7:36-38 används ofta ett αὐτοῦ eller ἑαυτοῦ, som syntaktiskt dock alltid ska bindas till 

θυγάτηρ och inte till παρθένος.164 

 Garland som anser att det är inkorrekt att referera till en faders dotter med uttrycket ”hans 

jungfru” lyfter fram ett liknande exempel från Apg 21:9, där uttrycket θυγατέρες…παρθένοι 
”döttrar som är jungfrur” används om Filippos döttrar. Garland anser dock att det är en annan 

sak att använda dessa termer tillsammans för att beteckna en dotter som är jungfru än att enbart 

använda παρθένοι om döttrar.165 Eftersom Artz-Grabner & Kritzer inte redovisar något 

exempel där enbart παρθένος används för att referera till en dotter är det osäkert hur tungt 

deras argumentation för att παρθένος i 1 Kor 7:36 kan betyda ”dotter” väger. Morris exempel 

från Sofokles stödjer dock denna tanke. 

 Ett argument som eventuellt kan tas som stöd för fader-dottertolkningen kan hämtas från 

en annan text av Paulus, som jag kommer referera till flera gånger och som innehåller Paulus 

enda användning av παρθένος utanför 1 Kor 7. I sitt andra bevarade brev till korinthierna, 2 

Kor 11:2, skriver han ζηλῶ γὰρ ὑµᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρµοσάµην γὰρ ὑµᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ 
παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ· ”Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud, jag 

har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom.” 

(Bibel 2000) Denna vers visar att det i Paulus egen judiskt präglade föreställningsvärld, var 

naturligt att någon förmyndare överlämnade den trolovade jungfrun till maken. Paulus egen 

ställning i denna akt är något svårtydd eftersom han eventuellt kombinerar två olika bilder. Att 

Paulus vakar lika svartsjukt som Gud över församlingen skulle kunna föra tanken till att Gud, 

(och Paulus), är församlingens rätte man (jfr. Herren som Israels rätte, ibland svartsjuke, man i 

GT). Den senare delen av versen presenterar dock Kristus (inte Gud) som den rätte mannen. 

Här används troligen en något annorlunda bild där Paulus inte längre identifierar sig med den 

rätte mannen (Kristus), utan med någon som har trolovat församlingen med Kristus och som 

ska ställa fram denna jungfru (församlingen) inför Kristus. Kanske tänker Paulus här på sig 

själv som en fader som utför dessa akter, vilket stöds av att han i sina brev till församlingen i 

Korinth uppfattar sig som församlingens far (2 Kor 12:14; även 1 Kor 4:15). Tolkningen av 1 

Kor 7:36-38 i ljuset av 1-2 Korinthierbreven verkar alltså stödja tanken på att det var ett 

naturligt förfarande för Paulus att en jungfru (παρθένος) överlämnades till sin (fäst)man av en 

fader, och således var en dotter, eller möjligen överlämnades av någon annan förmyndare.  

 Bruket av frasen τὴν παρθένον αὐτοῦ i 1 Kor 7:36 utgör, som här visats, en mindre 

svårighet för tolkning (A), men inte något avgörande argument mot tolkningen. Frasen, utan 

någon explicit referens till en dotter, kan kanske uppfattas som ett argument mot att det är en 

sådan Paulus talar. Som vi ska se i avsnitt 3.2 och 3.3 skulle uttrycket dock kunna fungera som 

en inkluderande referens till fler förhållanden än enbart en fader-dotterrelation.166  

3.1.1.4 ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος  

Paulus preciserar ytterligare det särskilda fall han beskriver i 7:36-38 genom att addera ett till 

villkor till det första genom en konditionalsats inledd med konjunktionen ἐάν, som enligt Orr & 

                                                 
164 Artz-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 91-2. 
165 Garland, 1 Corinthians, 337-8. 
166 Jfr. Morris, First Epistle, 120-1. 
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Walther, är underordnad den första konditionalsatsen.167 Om detta är riktigt bör det senare 

konditionalfallet betraktas som iterativt och innebära att mannen anser sig handla skamligt vid 

de tillfällen han fylls av åtrå. Översättningen i Bibel 2000 tycks vara baserad på denna tolkning: 

”om någon tycker att han handlar otillbörligt … när han ansätts av driften”. Alternativt utgörs 

villkoret av futurfallet. I sådana fall bör de två konditionalsatserna antagligen betraktas vara 

inbördes jämställda och underordnade huvudsatserna ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει· 
γαµείτωσαν och antagligen även καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι. I futurfallet uttrycks att 

huvudsatsens handling, d.v.s. vad mannen vill göra och parets giftermål, ligger i framtiden.168 

Jag finner det dock vara mer sannolikt att det är fråga om iterativa fallet, eftersom det innebär 

att det inte behöver vara frågan om ett konstant spänningstillstånd utan något som aktualiseras 

vid vissa tillfällen, t.ex. då paret möts. 

 Fee anser att den första konditionalsatsen inledd med εἰ innebär att Paulus kände till att det 

fanns en verklig situation i församlingen, medan ἐάν-satsen uttrycker något osäkert som skulle 

kunna vara.169 Paulus vet i sådana fall om att någon anser sig handla otillbörligt, men är osäker 

på om denne man (alternativt hans jungfru) är ὑπέρακµος. Eftersom den första 

konditionalsatsen är konstruerad som objektiva fallet och den som formulerar ett sådant fall 

vanligtvis inte tar ställning till om fallet kan uppfyllas eller inte, enligt Blomqvist & Jastrup, är 

jag osäker på om Fee har rätt i att Paulus verkligen vet om att detta fall är uppfyllt i 

församlingen.170 Winter motsätter sig Fees tolkning och anser istället att den första satsen 

uttrycker korinthiernas uppfattning, medan den andra uttrycker Paulus förståelse av vad som 

händer i sådana fall. Detta grundar han på att där εἰ och ἐάν följer på varandra utgår den ena 

eller andra konjunktionen från en annorlunda uppfattning av relationen. Enligt Winter uttrycker 

εἰ-satsen korinthiernas uppfattning om att någon handlar otillbörligt och ἐάν-satsen att Paulus 

anser att denne person är ὑπέρακµος.171 Även om det kan ligga något i Winters resonemang 

anser jag det orimligt att inte εἰ-satsen också skulle vara ett uttryck för Paulus uppfattning av 

situationen. Han hade knappast någon skyldighet att redogöra för korinthiernas åsikt. 

Conzelmann menar att läsaren i den andra konditionalsatsen kan förvänta sig en förklaring till 

orsaken till det otillbörliga beteendet?172 Jag är dock tveksam till det. 

 Adjektivet ὑπέρακµος är antingen maskulint eller feminint och det finns inget pronomen i 

satsen som bestämmer vilket det här är frågan om.173 Winter menar att ὑπέρακµος -ον är ett 

abstrakt substantiv och därför kan referera både till män och till kvinnor.174 Subjektet i satsen 

måste hämtas från den föregående satsen och utgörs således antingen av τις, som vi konstaterat 

måste vara maskulint, eller av det feminina παρθένον. Dessa olika möjligheter innebär, enligt 

Thiselton, att det inte räcker med en lingvistisk analys för att avgöra problemet.175 I fader-

dottertolkningen kan det endast vara aktuellt med att παρθένον utgör subjektet. Villkoret kan 

                                                 
167 Jfr. Orr & Walther, I Corinthians, 222. 
168 Jfr. Blomqvist & Jastrup, Grammatik, 249. 
169 Fee, First Epistle, 350 n11-2. 
170 Jfr. Blomqvist & Jastrup, Grammatik, 249. 
171 Jfr. Winter, ”Puberty”, 83. 
172 Jfr. Conzelmann, 1 Corinthians, 135 n41. 
173 Barrett, First Epistle, 182-3.  
174 Winter, ”Puberty”, 78. 
175 Jfr. Thiselton, First Epistle, 594. 
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alltså partiellt och preliminärt översättas ”om hon [παρθένον] är ὑπέρακµος”. Fee anser 

emellertid att det är mer sannolikt att det manliga τις är subjektet, eftersom en underordnad sats 

som saknar uttryckt subjekt vanligtvis fångar upp subjektet i den föregående satsen.176 Fees 

anmärkning är således ett argument mot fader-dottertolkningen. Betydelsen av det sällsynta 

ordet ὑπέρακµος är mycket omdebatterad och av stor betydelse för tolkningen av 7:36-38. Jag 

begränsar här diskussionen till att omfatta betydelsen av ordet då det används om en kvinnlig 

person. I avsnitt 3.4.1.4 diskuterar jag innebörden om det syftar på en manlig person. 

 Ett stort problem med att fastställa betydelsen av adjektivet ὑπέρακµος är att det, enligt 

Fee, inte finns några fler kända förekomster av ordet i det grekiska språket.177 För att, om 

möjligt, fastställa betydelsen av adjektivet har åtminstone två vägar prövats. För det första att 

försöka härleda betydelsen etymologiskt från de ord, ὑπέρ och ἀκµή eller ἀκµαῖος, det är 

sammansatt av. För det andra att utnyttja det faktum att fler förekomster av termen har 

upptäckts och dra nytta av den moderna lingvistikens framsteg.178  

 Det första tillvägagångssättet är vanligt i sekundärlitteraturen och följer huvudsakligen två 

olika linjer i tolkningen beroende på hur man uppfattar funktionen hos förledet ὑπέρ ”över” i 

sammansättningen ὑπέρακµος.179 Antingen uppfattas ὑπέρ temporalt ”bortom” eller 

förstärkande ”oerhört” när det sätts samman med substantivet ἀκµή ”spets, höjdpunkt”.180 Både 

den temporala och den förstärkande betydelsen har blivit ifrågasatt. I det förra fallet har ett 

antal olika förslag förts fram vilka söker precisera den tidpunkt ”bortom höjdpunkten” termen 

skulle kunna syftas på.181 

 Fee anser att då ακµή används om en kvinna betyder det uppnående av myndig ålder, 

särskilt puberteten. Således innebär ὑπέρακµος att hon höll på att lägga sina bästa år, sin 

blomningstid (bloom of youth), bakom sig.182 Morris menar att frasen ᾖ ὑπέρακµος ska förstås 

så att ”hon passerar det stadium i vilket hon är fullt utvecklad”. Platon talar om en kvinna som 

vid sin ἀκµή är av åldern tjugo år. Morris anser att Paulus refererar till den ålder då det är 

naturligast för en kvinna att gifta sig eller t.o.m. förbi denna ålder,183 bortom den normala 

åldern för giftermål.184 Barrett finner ”vid åldern för giftermål” (at the age of marriage) vara en 

mindre trolig översättning.185 Om innebörden skulle vara ”bortom åldern för äktenskap” (past 

marriageable age) skulle det, enligt Garland, vara tämligen meningslöst att diskutera frågan om 

hennes giftermål.186 Det beror dock rimligen på vilken ålder som avses med uttrycket. Om 

bortom den normala åldern för giftermål avses är det kanske fortfarande en möjlig 

översättning. Den rekommenderade åldern för giftermål i det arkaiska och klassiska Grekland 

                                                 
176 Fee, First Epistle, 351; så även Garland, 1 Corinthians, 338; jfr. Hurd, Origin, 173. 
177 Fee, First Epistle, 351-2; jfr. Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 69; Schrage, Erste Brief, 200. 
178 Jfr. Winter, ”Puberty”, 78, 89. 
179 Jfr. Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 229, som bl.a. anger betydelserna ”över, på andra sidan; över, utöver ett 
visst mått; … [som] förstärker det enkla ordets betydelse” för ὑπέρ- i sammansättningar. 
180 Fee, First Epistle, 352; Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 8. 
181 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 325. 
182 Fee, First Epistle, 351-2. Så även Hurd, Origin, 173; jfr. Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 69. 
183 Morris, First Epistle, 120. 
184 Jfr. Thiselton, First Epistle, 593. Så Louw-Nida, Lexicon, 650, som anger följande översättningar till hela 
satsen: ”’if she is past marriageable age’ or ’if she has past the right age to marry’”. 
185 Barrett, First Epistle, 183. 
186 Garland, 1 Corinthians, 338; jfr. Schrage, Erste Brief, 200. 
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växlade, enligt Caragounis, hos olika författare mellan 28 och 37 år för män och mellan 15 och 

20 år för kvinnor.187 Enligt Thiselton ska ὑπέρακµος tolkas temporalt och således kommer 

dotterns ålder att avgöra huruvida Paulus rekommenderar giftermål för henne eller inte givet 

tolkning (A).188 

  Ifall ὑπέρ bör uppfattas förstärkande istället för temporalt kan det antingen syfta på en 

man eller på en kvinnlig person. För en flicka eller kvinna skulle i sådana fall innebörden av 

ὑπέρακµος vara ”sexuellt fullt utvecklad” och därmed redo att gifta sig.189 Om den sexuella 

mognaden avses bör dock inte ὑπέρ uppfattas implicera ett övermått, så att det skulle kunna 

referera till en övermogen kvinna, eftersom det inte vore någon mening att gifta bort en kvinna 

efter att hon uppnått en viss mognadsgrad.190 BDAG uppger betydelsen ”vid sin sexuella 

höjdpunkt” för en kvinna.191  

 Om judiska seder för trolovning och äktenskap var aktuella i församlingen i Korinth kan 

pubertetsåldern ha avsetts och syftat på en ålder över 12 ½ år och högst troligen över 13 ½ 

år.192 Bruce menar att ὑπέρακµος kan motsvara den mishnahhebreiska termen bôgereṭ, vilket 

skulle motsvara 12 ½ år, d.v.s. i pubertetsåldern, eller då pubertetsåldern nyss passerats.193 

Även Garland anser att uppnådd pubertetsålder är en möjlig betydelse.194 Fitzmyer avvisar att 

innebörden enbart skulle vara att pubertetsåldern nåtts och att flickan är ”fullt utvecklad” trots 

senare rabbinska föreställningar.195 Odeberg anser emellertid att en så låg ålder måste avses 

eftersom en kvinna i en stad som Korinth inte kunde förblivit oskuld någon längre tid efter 

pubertetens uppnående.196 Denna uppfattning är dock problematisk eftersom Paulus genom 

hela kapitel 7 i 1 Korinthierbrevet förutsätter möjligheten för en kvinna att leva i celibat och 

förbli en jungfru (jfr. 7:25-26), samt möjligheten för en man inte röra någon kvinna (jfr. 7:1). 

Även om judar erkände en viss tid som lämplig för äktenskap och att en fader var 

rekommenderad att giva sin dotter i äktenskap så fort denna ålder uppnåtts anser Barrett att det 

är mer sannolikt att ὑπέρακµος ska förstås förstärkande. Själv föreslår han översättningen 

”over-sexed”.197  

 Att på på etymologisk väg, demonstrerat ovan, söka härleda betydelsen av ὑπέρακµος är, 

enligt Winter, lingvistiskt osäkert eftersom ὑπέρ kan ha två olika betydelser.198 Allmänt kan 

sägas att det långt ifrån alltid, utifrån betydelsen av ord som satts samman för att bilda ett nytt 

ord, är möjligt att förutsäga betydelsen av det nya ordet.199 Eftersom det numera finns flera 

kända förekomster av böjda och avledda former av ὑπέρακµος anser Winter att dessa i första 

                                                 
187 Jfr. Caragounis, Development, 305 n245. 
188 Thiselton, First Epistle, 594. 
189 Fee, First Epistle, 352. 
190 Jfr. Kümmel, ”Verlobung”, 315. 
191 Bauer & Danker, Lexicon, 1032. 
192 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 20-1, som kallar denna ålder (antagligen äldre än 13 ½ år) ”beyond marrigeable age”. 
193 Odeberg, Till korintierna, 116-7. 
194 Garland, 1 Corinthians, 338. 
195 Fitzmyer, First Corinthians, 325; jfr. Fee, First Epistle, 352 n17. 
196 Odeberg, Till korintierna, 116-7. 
197 Barrett, First Epistle, 182-3. Se avsnitt 3.4.1.4 för kritik av Barretts översättning. 
198 Jfr. Winter, ”Puberty”, 78. 
199 Källström, Morfologi, 24. 
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hand bör analyseras och att moderna lingvistiska principer bör användes i det arbetet, vilket 

innebär att den etymologiska metoden får stå tillbaka.200  

 Winter redovisar åtta förekomster av termer besläktade med ὑπέρακµος. Bortsett från de 

från första och tredje århundradet f.Kr. kända formerna ὑπερήκµακεν och ὑπερακµάζοιεν bär 

de övriga förekomsterna, ὑπέρακµος (1:a årh. f.Kr.), ὑπέρακµοις (sent 1:a årh. e.Kr.),  

ὑπεράκµων, ὑπερακµάζουσαι (300-talet e.Kr.), ὑπερακµάζειν (400-talet e.Kr.) samt 

ὑπέρακµα (källa från tidigt 100-tal [?] e.Kr. citerad på 1100-talet), på sexuella konnotationer. 

Två huvudsakliga betydelser är möjliga att härleda från dessa sammanhang. Ordet används som 

en medicinsk term för att beskriva en kvinna som uppnått könsmognad, vilket i det aktuella 

fallet ansågs ske vid fjorton års ålder, och därför kunde ha samlag och bli gravid på ett säkert 

sätt. Den andra användningen påvisar betydelsen av sexuell drift eller passion, om personer av 

bägge könen, men vanligtvis om män, och då för att uppmärksamma riskerna för att genom 

deras naturliga sexdrift fångas i osedlighet.201 

 I fader-dottertolkningen skulle kanske bägge dessa betydelser, ifråga om en kvinna, kunna 

vara aktuella. Winter påpekar att innebörden av termen inte kan vara att en kvinna uppnått 

klimakteriåldern eller att en man blivit impotent på grund av ålder. För att beteckna sådana 

kvinnor som passerat sin höjdpunkt (past one’s prime) finns istället, enligt Winter, en annan 

term som hade varit passande, παρακµή med det besläktade παρακµάζειν.202 Fitzmyer 

hänvisar till en passage i Syr 42:9 i vilken en fader oroar sig för sin dotter, ”medan hon är ung 

för att hon ska bli över [παρακµάσῃ], och när hon blivit gift för att hon ska bli förskjuten” 

(Bibel 2000). Denna passage används ofta som stöd för att ὑπέρακµος syftar på den ålder då 

blomningstiden passerats.203 Man kan dock inte utgå från att παρακµάζειν och ὑπερακµάζειν 

är synonyma. Inte heller ska ὑπερετής ”of full age” uppfattas som en synonym till 

ὑπέρακµος, enligt Winter. Denna sistnämnda uppfattning är baserad på att Vulgata översätter 

ὑπέρακµος med superadulta i 1 Kor 7:36.204 

 Artz-Grabner & Kritzer finner i likhet med Winter att exemplen på ὑπέρακµος i den 

grekiska litteraturen visar att termen kan syfta på en kvinna som uppnått den kroppsliga 

mognaden. De anser emellertid att exemplen ligger nära en temporal tolkning och inte en 

förstärkande. Artz-Grabner & Kritzer kommenterar dock inte de förekomster av termen som, 

enligt Winter, pekar på betydelsen av sexuell drift och passion. De nämner inte heller verbet 

ὑπερακµάζειν, men diskuterar en förekomst av en participform av ἀκµάζειν vars innebörd 

översatts till ”i blom stående”.205 Det tycks mig märkligt att Artz-Grabner & Kritzer i det 

senare fallet hänvisar till en etymologisk härledning av ὑπέρακµος istället för att försöka 

härleda betydelsen från samtliga kända förekomster av de besläktade termerna till ὑπέρακµος. 

 Winter framhåller att det inte räcker att studera de externa bevisen i den grekiska 

litteraturen för att fastställa betydelsen av termen, utan att det också är nödvändigt att beakta 

                                                 
200 Jfr. Winter, ”Puberty”, 89. 
201 Winter, ”Puberty”, 74-7. 
202 Winter, ”Puberty”, 76-7. 
203 Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
204 Winter, ”Puberty”, 73. 
205 Artz-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 92-3. 
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den aktuella passagen i 1 Korinthierbrevet.206 Min slutsats av diskussionen ovan om betydelsen 

av adjektivet ὑπέρακµος och frasen ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος är att denna fras, bortsett från att det 

hade varit syntaktiskt naturligare om subjektet från den föregående satsen behållits, inte utgör 

något problem för tolkning (A). Om ὑπέρακµος syftar på en könsmogen kvinna passar den 

beskrivningen väl in i fader-dottertolkningen. Om istället en ung kvinna som är upptänd av 

sexuell passion avses tycks även detta fungera väl i tolkning (A).  

3.1.1.5 καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι  

Villkoret i ἐάν-satsen är i Fees framställning tvådelat och består förutom av ᾖ ὑπέρακµος ävan 

av satsen καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι.207 Denna sats är den tredje som beskriver situationen 

och omständigheterna i det fall i v. 36 Paulus härefter ger anvisningar om. Dock kan man fråga 

sig om det inte är mer sannolikt att satsen bör uppfattas som tillhörande den objektiva 

konditionalsatsen som inleder versen. Till stöd för detta kan sägas att ὀφείλει har indikativt 

modus, men kanske borde haft konjunktiv likt ᾖ om det skulle läsas som en del av det med ἐάν 

inledda iterativa fallets protasis. Dessutom blir satsens betydelse mer meningsfull och begriplig 

om den läses som en del av den första konditionalsatsens protasis. Om ἐάν-satsen uttrycker 

futurfallet bör satsen inbegripas bland de överordnade huvudsatserna ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ 
ἁµαρτάνει· γαµείτωσαν. Jag finner det dock mer sannolikt att καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι 
uttrycker ett villkor och därmed bör räknas till den objektiva konditionalsatsen inledd med εἰ.  
 Subjektet till det finita verbet ὀφείλει är oklart och uppfattas ofta som opersonligt. Varken 

de personliga τις eller παρθένος i det föregående tycks passa in som subjekt.208 Hur bör denna 

sats ordagrant bör översättas? De som försökt återge en ordagrann översättningar har i regel 

valt ”och så måste/bör vara/bli [and so it has/must/ought to be].” Winter menar sig finna stöd 

för översättningen ”och således kommer/måste det ske [and thus it is bound to happen]”, som 

tydligare framhåller att det finns ett naturligt och nödvändigt samband med det som sagts 

före.209 Den nödvändighet Paulus hänvisar till med verbet ὀφείλει uppfattas i den senare 

översättningen vara direkt knuten till den kritiska situationen med skamligt beteende Paulus 

beskrivit i inledningen av v. 36. Om man istället utgår från den förra översättningen skulle 

kanske även andra omständigheter än de Paulus just beskrivit kunna avses. Det som måste eller 

bör ske är att giftermålet som omtalas i slutet av versen kommer till stånd.210 

 Enligt Hurd är det inte möjligt att utifrån verbet ὀφείλειν avgöra om det är frågan om yttre 

tryck såsom sociala konventioner eller om det är ett inre tryck såsom passioner som avses.211 

Schrage anser att det skulle kunna vara fråga om en moralisk eller social nödvändighet eller ett 

hänsynstagande till sed, rätt och konventioner. Ett antal olika omständigheter har föreslagits 

som förklaring till denna nödvändighet.212 Thiselton menar att frasen i fader-dottertolkningen 

uppfattas innebära en skyldighet att ge dottern tillåtelse att gifta sig under två olika 

                                                 
206 Jfr. Winter, ”Puberty”, 73-4; Thiselton, First Epistle, 593-4. 
207 Jfr. Fee, First Epistle, 350-1, som räknar denna sats till protasis. 
208 Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
209 Jfr. Winter, ”Puberty”, 83-4. 
210 Jfr. Godet, Första korinterbrefvet, 316. 
211 Hurd, Origin, 173. 
212 Schrage, Erste Brief, 200-1. 



33 
 

förhållanden. Antingen är hennes ålder så hög att folk börjar förundras över att hon är ogift, 

eller så är hon fångad av ömsesidig kärlek eller passion till en potentiell make.213 Enligt 

Odeberg kan innebörden av dessa ord anses vara att dottern själv vill gifta sig. I sådana fall bör 

äktenskapet äga rum.214 Denna sistnämnda tolkning har Folkbibelns översättare gjort och 

använt formuleringen ”och [hon] vill gifta sig”. Godet menar att nödvändigheten först och 

främst har sin grund i faderns uppfattning, som har blivit påverkad av den allmänna 

uppfattningen, men även i dotterns och moderns önskemål.215 Garland anser att frasen givet 

tolkning (A) refererar till faderns plikt.216 Morris menar att frasen syftar på ett behov av 

giftermål eftersom dottern saknar avhållsamhetens gåva.217 Thiselton anser att ὀφείλει gör det 

obligatoriskt för fadern att gifta bort sin dotter om vissa förutsättningar råder.218 Enligt Artz-

Grabner & Kritzer har en muntlig överenskommelse slutits mellan fadern (eller förmyndaren) 

och brudgummen varigenom han har förpliktat sig att gifta bort dottern. Säkert har dock ännu 

inget äktenskapskontrakt undertecknats. Innebörden av frasen blir därmed att bägge parterna i 

avtalet ”måste” (ὀφείλει) låta det ske vartill de förplikat sig.219 Man kan fråga sig huruvida det 

är riktigt att förutsätta att äktenskapskontrakt skrevs i samband med att medlemmar i den 

kristna församlingen i Korinth gifte sig (jfr. avsnitt 3.4). 

 Om Winters analys är riktig kan endast de ovan givna förslagen som ryms inom versens 

inledande satser, d.v.s. att fadern anser sig handla otillbörligt mot sin jungfrudotter, och att hon 

är könsmogen alternativt är fylld av sexuell passion, avses med καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι. 
Jag konstaterar att det finns flera sannolika möjligheter till vad som kan avses med denna sats i 

fader-dottertolkningen och att den därför inte behöver innebära någon särskild svårighet för 

denna tolkning. I avsnittet 3.1.1.6 nedan diskuterar jag vikten av att dotterns vilja får komma 

till uttryck i beslutsfattandet. Relaterat till detta nämner jag de allmänna riktlinjer Paulus lyfter 

fram som avgörande vid beslut om giftermål, nämligen vilken nådegåva man har och om man 

brinner av åtrå. Enligt min mening bör således villkoret inkludera förutsättningarna att flickan 

vill gifta sig samt saknar avhållsamhetens nådegåva och/eller är fylld av åtrå. Det sistnämnda 

kan emellertid redan delvis vara inkluderat i ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος. 

 Nu har jag analyserat de två nästlade villkorsbisatsernas (protasis) som inleder v. 36 inom 

ramen för fader-dottertolkningen. Efter dessa presenterar Paulus huvudsatsen (apodosis) ὃ 
θέλει ποιείτω. Enligt Fee bör de efterföljande kommentarerna οὐχ ἁµαρτάνει. γαµείτωσαν, 
uppfattas som förklarande tillägg till denna sats.220 

3.1.1.6 ὃ θέλει ποιείτω  

Om de tre villkoren uttryckta i de två konditionala bisatserna i inledningen av v. 36 är 

uppfyllda, och således skildrar den situation eller det fall Paulus vill ge särskilda anvisningar 

om, lyder hans råd eller befallning ὃ θέλει ποιείτω. Även här är det oklart vem som utgör 

                                                 
213 Thiselton, First Epistle, 598. 
214 Odeberg, Till korintierna, 116. 
215 Godet, Första korinterbrefvet, 316. 
216 Garland, 1 Corinthians, 336; jfr. Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 71. 
217 Morris, First Epistle, 120. 
218 Jfr. Thiselton, First Epistle, 598. 
219 Artzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 97-8. 
220 Jfr. Fee, First Epistle, 350-1. 
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subjekt i satsen. Vem uppmanas eller tillåts med imperativen (3:e pers. sing.) ποιείτω att göra 

det som han/hon vill (ὃ θέλει)? Återigen får vi fråga om det är han (τις) eller hon (τὴν 
παρθένον αὐτοῦ) som avses? I fader-dottertolkningen har de flesta forskare valt att tolka 

subjektet maskulint.221 Barrett däremot gör en tolkning i vilken subjektet är feminint. Fadern 

tillåter i sådana fall dottern att göra det som hon vill, d.v.s. att gifta sig.222 Även Fitzmyer håller 

denna möjlighet öppen.223 En sådan översättning lyfter tydligare fram dotterns vilja i 

sammanhanget. Ovan har jag visat att somliga kommentatorer anser att dotterns vilja bör 

inbegripas i de överväganden som ligger till grund för uttrycket καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι. 
Med en sådan översättning som Barrett föreslår blir denna vilja explicit uttryckt i 

sammanhanget. Kvinnan framstår därmed som en mer aktiv part i beslutet om giftermål. 

 De flesta har emellertid, som sagt, gjort tolkningen att subjektet är maskulint. I fader-

dottertolkningen syftar det i sådana fall på fadern och det som han vill. Enligt Blomqvist & 

Jastrup anger imperativ i tredje person oftare en önskan eller ett medgivande än en befallning 

eller uppmaning.224 Thiselton betraktar denna imperativ vara ”medgivande [concessive]”.225 

Somliga uppfattar alltså denna imperativ som en tillåtelse – ”han får göra” (he may do).226 

Något mer av uppmaning uttrycks med den vanliga översättningen ”låt honom göra” (let him 

do).227 I Folkbibelns översättning har texten mer karaktär av befallning – ”då skall han göra”. 

Winter som skriver utifrån tolkning (D) menar att Paulus tillåter att ”han måste göra” (he must 

do).228  

 Om det verkligen är kvinnan (παρθένος) som är satsens subjekt måste Paulus instruktion 

här uppfattas som en kraftig begränsning av faderns makt, men eftersom det är mannen som är 

det agerande subjektet både i v. 37 och v. 38 anser jag det var högst sannolikt att det även i v. 

36 är mannen som handlar i satserna ὃ θέλει ποιείτω. οὐχ ἁµαρτάνει. I v. 38 där det agerande 

som uttrycks i v. 36 sammanfattas i uttrycket ὁ γαµίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον är det klart att 

det är mannen som är den primära aktören. Givetvis handlar även den kvinna som gifter sig, 

men detta uttrycks inte explicit, förutom i pluralen γαµείτωσαν ”må de gifta sig” i v. 36. 

Eftersom γαµείτωσαν inte är riktad till fadern (se nedan) är det dock utifrån enbart v. 36 oklart 

vad ὃ θέλει ποιείτω refererar till för handling. Denna måste härledas från ὁ γαµίζων i v. 38. 

Jag finner det mest övertygande i denna tolkning att mannen (τις), d.v.s. fadern, utgör subjektet 

i satsen, men det skapar vissa problem som jag återkommer till nedan.  

 Man kan fråga sig varför Paulus tillskriver fadern en särskild vilja i detta fall, vilket han 

också gör i det andra fallet i v. 37. För övrigt i kapitel 7 när Paulus talar om för- och nackdelar 

med att gifta sig eller leva ogift talar han om individens situation, antingen mannens eller 

kvinnans som är ensamstående eller gift. Flera gånger riktar han sig till dessa direkt, t.ex. med 

uttrycken ”jag säger till de ogifta och änkorna” (v. 8), ”för de gifta förkunnar jag” (v. 10), ”till 

                                                 
221 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 323; Schrage, Erste Brief, 196; Hurd, Origin, 171; Morris, First Epistle, 120; 
Kugelman ”1 Cor 7:36-38”, 63; Odeberg, Till korintierna, 116; Godet, Första korinterbrefvet, 315; Folkbibeln. 
222 Jfr. Barrett, First Epistle, 183.  
223 Fitzmyer, First Corinthians, 326. 
224 Blomqvist & Jastrup, Grammatik, 221. 
225 Thiselton, First Epistle, 598. 
226 Jfr. Morris, First Epistle, 120, ”he may do what he wants”. 
227 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 323; NASB. 
228 Winter, ”Puberty”, 84. 
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de övriga säger jag” (v. 12), ”[d]etta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er 

utan för att hjälpa er att leva anständigt och troget hålla fast vid Herren” (v. 35, Bibel 2000). 

Även om Paulus talar mestadels i 3:e person vänder han sig även ibland till dessa grupper med 

direkt tilltal i 2:a person. Detta är fallet i v. 1, 5, 14, 16, 21, 23, 24, 27-29. Värt att notera är att 

Paulus explicit vänder sig direkt till en kvinna i 2:a person i v. 23. Detta mönster anser jag talar 

starkt för att Paulus vill förmedla kunskap direkt till de berörda männen och kvinnorna, så att 

de ska kunna leva på rätt sätt i anständighet. Paulus tycks förvänta sig att de behöver denna 

kunskap eftersom de själva är ansvariga för sina livsval. Paulus vill hjälpa individerna själva, 

”er”, att leva anständigt (v. 35). Han vänder sig inte primärt till fäder eller förmyndare och 

erbjuder dem hjälp. Hjälpen tycks vara riktad direkt till de som lever i äktenskap eller som 

överväger att ingå äktenskap. Möjligen kan man tycka att Paulus inte tilltalar kvinnliga 

παρθένοι direkt, vilket han hade haft möjligheten till i t.ex. 7:28, 34, men kanske är de 

inräknade i det direkta tilltalet i 7:35. Det är i varje fall svårt att tänka sig att de som tilltalas i 

7:35 inte skulle vara samma män som i 7:27-29 utan en grupp fäder. Föreställningen om att det 

är en grupp fäders undran om hur de ska göra med sina jungfruliga döttrar som har föranlett 

Paulus råd229 finner jag därmed mindre sannolik. 

 Man bör fråga sig om det inte är dess individers vilja som är viktigare i sammanhanget än 

en faders vilja. Viljan att lida eller att slippa lida i den svåra innevarande tiden och den som 

komma skall. Eller viljan att kunna koncentrera sig på Herren. Är det dessutom inte mannen 

eller kvinnan som själva bäst kan avgöra om de har avhållsamhetens nådegåva eller inte? Om 

någon har den gåvan, vad spelar det då för roll vad fadern vill? Fadern kan knappast fatta ett 

beslut över sin dotter som inte är i linje med hennes nådegåva. Den Helige Ande fördelar sina 

gåvor på var och en så som den själv vill (1 Kor 12:11). Att försöka bestämma annorlunda 

skulle innebära att man satte sig upp mot Guds egen vilja, vilket inte kan vara vad Paulus 

rekommenderar.  

 Dessutom har Paulus tidigare i 7:9 uppmanat dem som inte kan behärska sig i sexuellt 

avseende att gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå. Även denna 

riktlinje måste stå över en faders vilja då det fattas beslut om dotterns eventuella giftermål. Om 

hon är upptänd av begär är det bättre att hon gifter sig även om fadern skulle vilja att hon 

förblev ogift. Enligt Witherington är det klart utifrån 1 Kor 7 att känslor och passion åtminstone 

ibland var involverat då beslut om äktenskap fattades. Eftersom Paulus så starkt framhåller 

fördelarna med celibat måste det också ha funnits utrymme för kvinnor att leva som 

ensamstående i tjänst för Gud på ett sätt som inte var förenligt med en strängt patriarkal 

kultur.230 Om det uteslutande är faderns vilja i denna sak som ska avgöra kommer jungfruns 

avhållsamhet i 7:36-38, enligt Fee, inte att handla så mycket om hennes hängivenhet till Herren 

som om faderns fromhet. Fee frågar sig hur jungfrun ska kunna tänka på att vara helig till kropp 

och själ om det är under tvång.231 Det är en sak att av egen vilja själv avstå äktenskap, en annan 

att bli tvingad till det.232  

                                                 
229 Jfr. t.ex. Hurd, Origin, 169. 
230 Witherington, Conflict, 177; så även Macdonald, ”Women Holy”, 180, som dock menar att Paulus ger fäderna 
möjlighet att trots denna frihet tvinga sina döttrar till äktenskap om det behövdes för att församlingen skulle 
framstå som socialt respektabel. Det sistnämnda anser jag vara en orimlig tolkning. 
231 Jfr. Fee, First Epistle, 351 n14, 353 n24. 
232 Garland, 1 Corinthians, 338. 
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Inom fader-dottertolkningen framstår Paulus användning av satsen ὃ θέλει ποιείτω 

problematisk eftersom den aktualiserar allvarliga invändningar mot tolkningen.   

3.1.1.7 οὐχ ἁµαρτάνει  

Den som i det fall Paulus beskrivit gör det han/hon vill ”syndar inte”. Det är inte heller här klart 

om τις eller παρθένος utgör subjekt till οὐχ ἁµαρτάνει,233 men med stor sannolikhet utgörs 

subjektet till denna sats av samma subjekt som i den föregående (ὃ θέλει ποιείτω). Om dottern 

är subjekt beskrivs slutligen i den följande satsen, som består av enbart verbet γαµείτωσαν, 

vad dottern vill göra och som inte är en synd – hon (och hennes fästman) ska gifta sig. Om 

däremot fadern är subjekt blir uttalandena i v. 36 något otympliga: Fadern ska göra som han 

vill, han syndar inte, de (dottern och fästmannen) ska gifta sig. Det är i detta fall inte helt klart 

vad fadern vill göra som inte är en synd. För att göra ὃ θέλει ποιείτω. οὐχ ἁµαρτάνει 
begripliga behöver man underförstå ett γαµίζειν, som kan härledas från v. 38, i futurum eller 

konjunktiv ”må han gifta bort [henne]”. I annat fall blir det märkligt att Paulus säger att fadern 

”gör” men ”inte syndar”, då det i själva verket är dottern och fästmannen som handlar 

(γαµείτωσαν). Jag anser det vara ett problem för fader-dottertolkningen att v. 36 blir så oklar 

då fadern uppfattas som subjekt till ὃ θέλει ποιείτω. οὐχ ἁµαρτάνει. 
 Paulus anvisning i 7:36 har flera paralleller tidigare i kapitlet. Paulus har uppmanat till 

giftermål för att undvika otukt (7:2), på grund av att inte alla har nådegåvan att leva ogifta (7:7) 

och för att det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå (7:9). I avsnittet riktat till παρθένοι, 
7:25-38, uttrycker sig Paulus i 7:28 än mer likt det sätt han gör i 7:36: ”Men även om du gifter 

dig syndar du inte [οὐχ ἥµαρτες], och om en ogift kvinna [ἡ παρθένος] gifter sig syndar hon 

inte [οὐχ ἥµαρτεν].” (7:28a, Folkbibeln)  

 Om det alltså är den jungfruliga dottern (ἡ παρθένος) som är subjekt till ἁµαρτάνει i v. 

36 ligger det tydligt i linje med Paulus övriga undervisning, i vilken han tillsäger både ogifta 

kvinnor och män att det inte är någon synd om de gifter sig. Om Paulus här istället talar om att 

det är en fader som inte syndar då han låter gifta bort sin dotter uppfattar jag det som en 

annorlunda tankegång som vi inte sett tidigare i kapitlet. Den synd som för övrigt omtalats i 

kapitel 7 och 6:9-20 har varit otukt. Om fadern är subjektet i satsen οὐχ ἁµαρτάνει är det i 

sådana fall en annan typ av synd som Paulus introducerar i sin undervisning. Detta anser jag 

vara ett starkt argument mot att det är fadern som utgör subjektet i denna och den föregående 

satsen.  

 Om inte fadern skulle vara subjekt tar satserna ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει upp det 

kvinnliga subjektet, dottern, från den närmsta föregående personliga satsen ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος. 

Detta är visserligen tilltalande sett till v. 36 för sig, men som jag visat ovan är argumenten för 

att fadern är den agerande parten i versen tyngre. Mot bakgrund av resten av kapitel 7, och även 

sett till v. 36 för sig, är det alltså klart mer sannolikt att dottern än fadern är subjekt till οὐχ 
ἁµαρτάνει. Däremot är det svårt att se ett feminint subjekt till ἁµαρτάνει och θέλει då versen 

                                                 
233 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 63. 
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läses i ljuset av 7:37-38 eftersom fadern då framstår som den handlande personen i hela 

passagen 7:36-38.234 Jag finner detta vara en allvarlig svårighet för tolkning (A).  

3.1.1.8 γαµείτωσαν  

Det är mycket svårt att tänka sig att de föregående satserna (ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει·) 
på ett eller annat sätt inte skulle syfta på det giftermål som Paulus omtalar med verbet 

γαµείτωσαν, som är 3:e pers. plur. imperativ av γαµεῖν ”gifta sig”. Morris har valt 

översättningen ”Let them marry”,235 medan Fitzmyer översätter ”Let them get married”.236  

Folkbibelns översättning lyder ”Låt dem gifta sig.” Här måste vi återigen fråga oss vilka som 

utgör det underförstådda subjektet till verbet γαµείτωσαν? Vilka är det som uppmanas att gifta 

sig? Hittills i passagen har endast en man (τις) och en kvinna (τὴν παρθένον αὐτοῦ) omtalats. 

Det syntaktiskt mest naturliga vore att uppfatta ”låt dem gifta sig” som syftande på denne 

manlige person och denna jungfru.237 I fader-dottertolkningen skulle detta innebära att Paulus 

uppmanar fadern och hans dotter att gifta sig med varandra,238 vilket dock är helt uteslutet. 

 Istället blir man tvungen att utgå från att Paulus syftar på en tredje person, en fästman eller 

friare, som för övrigt inte är omnämnd i passagen. I sådana fall har Paulus introducerat två 

okända personer i denna vers, en fader med det indefinita pronominet τις och en fästman 

implicit med verbet γαµείτωσαν. En referens till en tredje okänd part anser Fee vara 

obegriplig.239 Flertalet kommentatorer uppfattar också detta verb som problematiskt för 

tolkning (A). Det är mer troligt att det finns enbart en okänd i passagen, och att τις således är 

identisk med fästmannen som i t.ex. tolkning (D).240 

 Danbolt framhåller att imperativen γαµείτωσαν ”Låt dem gifta sig” bör uppfattas som en 

uppmaning eller en tillåtelse. Se även diskussionen av hur imperativen ποιείτω bör förstås 

ovan (avsnitt 3.1.1.6). Danbolt poängterar att uppmaningen inte är riktad till fadern utan till den 

implicite friaren och den unga kvinnan eftersom impertiven står i tredje person, och drar av 

detta slutsatsen att det enbart är dessa två som ska fatta beslutet om huruvida de ska gifta sig 

eller inte.241 

 Jag håller visserligen med om att det är mindre troligt att Paulus skulle låta två av tre 

personer i passagen vara obekanta män, men det framgår också tydligt att Paulus faktiskt byter 

perspektiv i slutet av det resonemang han fört i 7:36. I de två föregående satserna har han talat i 

tredje person singularis, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει·, ”Det som han/hon vill ska han/hon 

göra. Han/hon synder inte.”  

 Om det är fadern dessa satser syftar på sker ett relativt skarpt brott i resonemanget när 

Paulus först har talat om faderns vilja, handlande och eventuella syndande för att därefter till 

synes glömma bort fadern och för en stund enbart se jungfrun och hennes fästman: ”De ska/får 

                                                 
234 Jfr. Godet, Första korinterbrefvet, 316. 
235 Barrett, First Epistle, 182; Morris, First Epistle, 120; jfr. Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 63. Även Fitzmyer, First 
Corinthians, 326, anser detta vara en ordagrann översättning.  
236 Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
237 Jfr. Morris, First Epistle, 120-1.  
238 Jfr. Caragounis, Development, 303-4. 
239 Fee, First Epistle, 352. 
240 Jfr. t.ex. Fitzmyer, First Corinthians, 326; Garland, 1 Corinthians, 337; Thiselton, First Epistle, 596. 
241 Danbolt, Første brev, 190-1. 
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gifta sig.” Om Paulus önskat behålla samma perspektiv genom hela resonemanget hade det 

varit mer naturligt att säga t.ex. ”Han ska gifta bort henne”. 

 Om det istället är dotterns vilja, handlande och eventuella syndande som åsyftas med orden 

ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει, hade det varit naturligt att följa upp dessa satser med en 

slutsats även den i tredje person singularis, ifall Paulus önskat behålla samma perspektiv genom 

hela resonemanget, t.ex. ”Hon ska gifta sig”. Istället byter Paulus numerus till pluralis och 

således perspektiv. ”De ska/får gifta sig.” Vad jag vill ha sagt med detta resonemang är att 

Paulus i sin slutsats γαµείτωσαν faktiskt byter perspektiv och betraktar de två som ska gifta 

sig, även om han precis innan betraktat enbart jungfrun eller enbart fadern. Enligt min 

uppfattning medför detta en större sannolikhet för att Paulus här skulle kunna tänka sig att tala 

om en fästman han hittills inte nämnt. Orr & Walther menar att pluralisformen i sig inte kan tas 

till stöd för någon särskild tolkning eftersom det alltid krävs två personer för att det ska bli 

något äktenskap.242 

 Kugelman anser att problemet med en tredje okänd man vid sidan av fadern (τις) och 

dottern får sin lösning genom att hänvisa till att fadern inte skulle hamna i den situation där han 

tvingas välja om det inte finns en friare som anhåller om dotterns hand.243 Enligt min mening är 

det inte uppenbart utifrån v. 36 att det är en friares förfrågan som är orsaken till ”att så bör ske” 

(οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι). Däremot signalerar pluralen γαµείτωσαν att det faktiskt finns 

någon man som det kan vara aktuellt för dottern att gifta sig med. Det är dock fortfarande 

märkligt att fästmannen inte ges mer av ett ansikte i passagen.  

 Fee anser att om fader-dottertolkningen är riktig borde Paulus ord istället varit ”låt henne 

gifta sig” (γαµείτω).244 Om man uppfattar dottern som subjekt till satserna ὃ θέλει ποιείτω· 
οὐχ ἁµαρτάνει kan jag hålla med om att detta skulle vara en naturlig läsning. Resultatet skulle 

då kunna bli: ”Det som hon vill ska hon göra. Hon synder inte. Hon må gifta sig.” Detta vore 

det allra smidigaste sett till dessa tre satser isolerat, men skapar som sagt ovan (avsnitt 3.1.1.6 

och 3.1.1.7) problem i ljuset av hela passagen. Om man utgår från Fees resonemang, men 

uppfattar fadern som subjekt för de två föregående satserna skulle översättningen bli: ”Det som 

han vill ska han göra. Han synder inte. Hon ska gifta sig.” Subjektsväxlingen kan uppfattas 

problematisk här. Först tilltalas indirekt fadern med imperativ i 3:e person, ποιείτω, men sedan 

tilltalas dottern indirekt med imperativ i tredje person, γαµείτω. Först uppmanas alltså fadern 

att handla, men därefter är det dottern som uppmanas att handla genom att gifta sig. Hur hänger 

dessa led i sådana fall samman? För min del tycker jag att pluralformen γαµείτωσαν faktiskt 

skapar mindre problem eftersom den påvisar en perspektivförändring i vilken det vaga 

sambandet mellan γαµείτωσαν och de två föregående satserna blir något mer begriplig än med 

singularisformen γαµείτω. 

 Översättningen NASB har faktiskt valt översättningen ”let her marry”. Detta kan bero på 

att läsarten γαµείτω förekommer i ett antal manuskript i den västliga texttraditionen (D*, F, G, 

1505).245 Från den textkritiska apparaten i NA27 hämtar Caragounis även pc d vgst syp. Han 

                                                 
242 Orr & Walther, 1 Corinthians, 223. 
243 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 63-5; så även Danbolt, Første brev, 191. 
244 Jfr. Fee, First Epistle, 352. 
245 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 326. 
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menar dock att bevisen för denna variant är ofullständiga i denna apparat.246 Hurd nämner även 

ms 1611.247 Garland anser att denna variant har ett svagt stöd.248 Enligt Thiselton är 

manuskriptfamiljen (D G L) selektiv och har ett svagt stöd. Läsarten är lätt att förklara som 

sekundär.249 Även Hurd anser att läsarten är sekundär eftersom den är klart enklare.250 Fitzmyer 

anser att ändringen skett för att undanröja svårigheten i texten.251 Enligt Kugelman är 

pluralisformen med säkerhet den korrekta läsningen och ändringen av den västliga texten har, 

enligt honom, gett upphov till den singulära varianten i Vulgata.252 Ändringen skulle kunna 

vara ett exempel på skrivares tendens att harmonisera till den omedelbara kontexten, d.v.s. till 

de singulära verben som föregår γαµείτωσαν. Caragounis däremot överväger möjligheten att 

den singulära varianten skulle kunna vara ursprunglig. Pluralisformen skulle enligt honom 

kunna vara influerad av tolkning (A) och (D).253 

 Man skulle kunna argumentera för att det allra smidigaste för fader-dottertolkningen hade 

varit om det istället för γαµείτωσαν hade stått en imperativ i tredje person singularis av verbet 

γαµίζειν. I sådana fall hade översättningen kunnat vara: ”Det som han vill ska han göra. Han 

synder inte. Han ska gifta bort [henne].” Detta skulle lösa många av de svårighter som annars 

uppstår. 

 Sammanfattningsvis anser jag att verbet γαµείτωσαν betraktat i sitt sammanhang utgör en 

relativt stor svårighet för fader-dottertolkningen. Kugelman anser att verbet är förbryllande och 

utgör ett av de två största problemen för tolkning (A).254 Enligt min uppfattning bör denna 

svårighet dock inte betraktas som ett helt avgörande argument mot tolkningen. 

3.1.2 Vers 37 

Vers 37 inleds med den inflyttade balanserande adversativa partikeln δέ. I sammanghanget är 

det klart att denna vers, bestående av fem huvudsatser, uttrycker en motsats gentemot den 

föregående versen.255 Innehållet skildrar en alternativ situation som skiljer sig från den i v. 

36.256 I vers 38 sammanfattas de två fall, som återfinns i v. 36 respektive v. 37. Innebörden av 

v. 36 inom ramen för fader-dottertolkningen är mest sannolikt att fadern under vissa särskilda 

omständigheter ges tillåtelse eller uppmanas att gifta bort sin jungfrudotter, även om det är en 

tolkning som står inför en del syntaktiska och semantiska problem. I tolkning (A) uppfattas v. 

37 uttrycka det annorlunda fall, jämfört med v. 36, i vilket fadern inte gifter bort sin dotter. 

 Enligt Morris återkommer Paulus i v. 37 på nytt till sin huvudlinje att han föredrar att 

jungfrun inte blir bortgift. Han ger en detaljerad beskrivning av de omständigheter som ska 

gälla för att detta råd ska kunna efterlevas.257 Thiselton räknar med att versen innehåller fyra 

                                                 
246 Caragounis, Development, 314-5. 
247 Hurd, Origin, 174 n2. 
248 Garland, 1 Corinthians, 337. 
249 Thiselton, First Epistle, 596. 
250 Hurd, Origin, 174 n2. 
251 Fitzmyer, First Corinthians, 326. 
252 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 63, 65. 
253 Jfr. Caragounis, Development, 314-5. 
254 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 64. 
255 Se Blomqvist & Jastrup, Grammatik, 265-6, för en förklaring av betydelsen av adversativt δέ. 
256 Jfr. Artzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 98. 
257 Morris, First Epistle, 122. 
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villkor för att det ska finna fullständig frihet i beslutsfattandet.258 Dessa är: ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, µὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος, 
καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ. Att dessa villkor gäller en manlig person, alltså fadern 

i tolkning (A), framgår av de maskulina (ὅς, αὐτοῦ, ἔχων, ἰδίου).259 Det finns heller ingen 

orsak till att tänka sig ett subjektsskifte någonstans i v. 37. Versen kan, enligt Garland, 

betraktas vara ordnad i en kiastisk struktur.260 

 Barrett anser att rådet i 7:37 är mycket svårt att applicera i fallet med en fader och hans 

dotter.261 Schrage anser att v. 37 med sin starka betoning på viljefasthet och självbehärskning 

hos den som ska fatta beslutet om äktenskap är den enskilt största svårigheten för fader-

dottertolkningen. Orr & Walther däremot anser att 7:37 antagligen förklaras bäst utifrån 

tolkning (D).262 Eftersom v. 36 och v. 37 är konstruerade parallellt och ingen subjektsväxling är 

antydd, måste subjektet i de båda verserna, enligt Schrage, vara detsamma, d.v.s fadern.263 

Garland anser att Paulus använder ett extraordinärt språk om det är faderns beslut att gifta bort 

sin dotter som avses i v. 37.264 Till att börja med diskuterar jag det första villkoret eller 

omständigheten som gäller för det fall som är beskrivet i v. 37, ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ ἑδραῖος. 

 Det har föreslagits att uttrycken i denna vers bär på sexuella konnotationer, vilket inte 

skulle vara möjligt att förena med fader-dottertolkningen. Artz-Grabner & Kritzer hävdar dock 

att inget av de använda begreppen i sig är sexuellt konnoterat.265 Jag återkommer i avsnitt 3.4.2 

med en diskussion om möjliga sexuella konnotationer hos uttrycken i denna vers. 

3.1.2.1 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος  

Det alternativa fallet till det i v. 36 med en konditionalsats uttryckta, med εἰ inledda, följs i v. 

37 upp av en relativ konditionalsats, som inleds med ὅς.266 Det första villkor Paulus hänvisar 

till gällande den person han talar om i v. 37 är att denne, ordagrant, ”står fast i sitt hjärta”. 

Garland anser att καρδία ”hjärta” här är synonymt med ”sinne” (mind).267 Thiselton hävdar att 

καρδία i en sådan här kontext innefattar intellekt, känslor, vilja och total inställning. Personens 

fasta hållning förstärks ytterligare av adjektivet ἑδραῖος ”fast”.268 Flera forskare har tolkat 

uttrycket som syftande på en övertygelse.269 Bibel 2000 tolkar uttryckets mening så att mannen 

”står fast i sin föresats.” Enligt Garland handlar det om att det beslut som ska fattas måste 

komma från djupen av den egna personen och att mannen ifråga inte får vara en slav under 

                                                 
258 Jfr. Thiselton, First Epistle, 598-9. 
259 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 326. 
260 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 342. Godet, Första korinterbrefvet, 317, framhåller emellertid att det finita verbet 
ἔχει inte är parallellt med det infinita µὴ ἔχων. 
261 Barrett, First Epistle, 185. 
262 Jfr. Orr & Walther, 1 Corinthians, 224. 
263 Jfr. Schrage, Erste Brief, 199. 
264 Garland, 1 Corinthians, 337. 
265 Artzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 98. 
266 Jfr. Schrage, Erste Brief, 197. 
267 Garland, 1 Corinthians, 337; så även t.ex. Fitzmyer, First Corinthians, 326; Barrett, First Epistle, 184. 
268 Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 58. 
269 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 341; Thiselton, First Epistle, 599; Orr & Walther, 1 Corinthians, 224. 
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andras åsikter.270 Morris kontrasterar innebörden av uttrycket med självuppfattningen hos den 

man som i v. 36 anser sig handla otillbörligt mot sin dotter. Sålunda anser inte den man som 

står fast att han handlar otillbörligt.271 Orr & Walther föreslår att fadern står fast vid sin 

övertygelse, att inte gifta bort sin dotter, även när det visat sig att dottern blivit intresserad av 

en ung man. Fadern har ändå trott att det vore bäst för henne att förbli ogift.272 Inom ramen för 

tolkning (A) anser Winter att faderns fasthet, baserad på de nuvarande svårigheterna, tar sig 

uttryck i att han förhindrar att äktenskapet fullföljs genom att inte betala hemgiften och därmed 

inte ger sitt samtycke.273 

 Orr & Walther ger uttryck för en uppfattning som kan tolkas som att faderns vilja allena 

råder i detta beslut att dottern ska förbli ogift. Om detta ska vara förenligt med Paulus 

instruktioner för övrigt i kapitel 7 måste det förutsättas att fadern känner till att dottern har 

avhållsamhetens nådegåva (jfr. 7:7) och inte brinner av åtrå (jfr. 7:9), i annat fall är det, enligt 

Paulus, bättre att gifta sig. För att fadern ska ha kunnat skaffa sig helt tillförlitlig information 

om dessa ting krävs antagligen att han känner sin dotter mycket väl och har kommunicerat 

ingående med henne, men om så är fallet kan man ifrågasätta om faderns beslut är grundat 

enbart i den egna personen och inte är påverkat av andras synpunkter, d.v.s. dotterns i detta fall.  

 Liksom jag problematiserade den eventuellt starka betoningen på faderns vilja i avsnitt 

3.4.1.6 ovan vill jag göra detsamma här. Att fastheten skulle gälla i förhållande till dottern, så 

att fadern inte låter sig påverkas av hennes begåvning och önskemål anser jag vara orimligt i 

ljuset av Paulus övriga undervisning i kapitel 7. Jag tycker kanske också att det verkar vara 

något märkligt om fadern inte alls skulle låta sig påverkas av samhälleliga konventioner. Vad 

baseras faderns vilja på och vad har gett honom en sådan fasthet i sitt sinne att låta sin dotter 

förbli ogift? Det kan knappas bara vara en godtyckligt grundad övertygelse. Dessa frågor och 

invändningar kommer att förstärkas då de resterande villkoren i v. 37 undersöks inom ramen 

för tolkning (A). Härnäst behandlar jag det andra villkoret i v. 37. 

3.1.2.2 µὴ ἔχων ἀνάγκην 

Det andra villkoret är negativt formulerat. Betydelsen av ἀνάγκη är, enligt Heikel & 

Fridrichsen, ”nödtvång, nödvändighet”.274 BDAG framhåller att tvånget eller nödvändigheten 

är inneboende i sakernas natur – en nödvändighet eller ett trångmål av något slag, t.ex. en 

sedvänja eller en plikt.275 Louw-Nida talar om en förpliktelse av tvingande karaktär – en 

absolut skyldighet eller en nödvändig plikt.276 Thiselton anser inte att det räcker att översätta 

ἀνάγκη med ”tvång”, eftersom ordet representerar ett yttre tvång. Innebörden av ἀνάγκη 

motsvarar, enligt honom, en nödvändighet som står i kontrast till en inre övertygelse.277   

 I litteraturen finns ett antal förslag till vad för slags nödtvång som skulle kunna vara 

aktuellt i situationen ifråga. Thiselton menar att kontexten visar att det är frågan om det tvång 

som andra personer utövar genom sina övertygelser, förväntningar och påtryckningar, men 

                                                 
270 Garland, 1 Corinthians, 341-2. 
271 Morris, First Epistle, 122. 
272 Jfr. Orr & Walther, 1 Corinthians, 224. 
273 Winter, ”Puberty”, 85. 
274 Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 13. 
275 Bauer & Danker, Lexicon, 61. 
276 Jfr. Louw & Nida, Lexicon, 671. 
277 Thiselton, First Epistle, 599; jfr. Bruce, Corinthians, 76. 
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även sådant tvång vissa situationer kan resultera i.278 Enligt Godet skulle ἀνάγκη kunna 

utgöras av en fruktan hos fadern för den allmänna opinionen eller av att dottern hade ”en 

hårdnackad karakt[ä]r och en oböjlig vilja”, eller vidare att modern var alltför angelägen om 

giftermål.279 Frasen ifråga visar, enligt Kugelman, att faderns makt över sin dotter var 

begränsad och att hon hade frihet.280 Tvånget skulle även kunna referera till ett 

äktenskapskontrakt.281 Artz-Grabner & Kritzer anser så vara fallet. Fadern är fri eftersom 

lagligt giltiga avtal om giftermål ännu inte har ingåtts mellan fadern och brudgummen.282 Om 

det senare är fallet kan man nog inte säga att denna fras uttrycker en begränsning av faderns 

makt. 

 Thiselton utesluter att ”nödvändigheten” har att göra med en graviditet eftersom Paulus 

använder termen παρθένος ”jungfru”.283 Även Orr & Walther utesluter graviditet som 

förklaring på grund av kontexten. De anser istället att fadern är utan press eller nödtvång 

eftersom hans vilja utgör en auktoritet för dottern och eftersom hon ännu saknar förpliktelse till 

äktenskap utifrån kärlek.284 

 Participet ἔχων är, enligt Godet, konjunkt och fungerar som kausal bestämning till verbet 

ἕστηκεν i den föregående satsen.285 Om så är fallet ges både den inledande satsen och 

participfrasen en mer preciserad innebörd. En ordagrann översättning av de två första satserna i 

versen skulle då kunna vara ”Men den som står fast i sitt hjärta, på grund av att han inte har 

något tvång”. De flesta kommentarer och översättningar ger dock inte explicit uttryck för en 

sådan kausalitet. Snarare tycks de ha uppfattat ἔχων som en konditional bestämning till 

ἕστηκεν. Om participet uttrycker ett villkor skulle översättningen kunna bli: ”om han inte har 

något tvång.” 

 Vissa av förslagen ovan till vad µὴ ἔχων ἀνάγκην refererar till innebär att fadern var 

påverkad av andra personer och yttre omständigheter. Om dessa är riktiga kan det knappast 

vara så att ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος innebär att fadern kommit fram till sin 

ståndpunkt helt oberoende av dessa. Somliga förslag påstår att om dottern hade en annan vilja 

eller hade fattat tycke för någon särskild person skulle detta ha inneburit att fadern var 

förpliktigad (ἀνάγκη) att ta hänsyn till eller underordna sig detta. Om dessa senare förslag är 

riktiga skulle de delvis kunna lösa problemet med att dotterns vilja annars negligeras. Även om 

så vore fallet skulle dock balansen mellan faderns vilja och dotterns vara märkligt skev. Varför 

skulle Paulus lägga till ytterligare två villkor ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος, 
καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ som enbart gäller faderns eget beslutsfattande? Då 

dotterns vilja, gåvor och situation beaktats och det visat sig att fadern saknar förpliktelse 

(ἀνάγκη) till att gifta bort dottern, varför ska sedan faderns självständighet i beslutet behöva 

konfirmeras med tre olika uttryck? Det var väl ändå dotterns vilja som vägde tyngst eftersom 

hon, enligt flera tolkningar, tycks ha haft en form av veto? Detta gör mig skeptisk till att 

                                                 
278 Thiselton, First Epistle, 599. 
279 Godet, Första korinterbrefvet, 317. 
280 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 64. 
281 Morris, First Epistle, 122. 
282 Artzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 98. 
283 Thiselton, First Epistle, 599. 
284 Orr & Walther, I Corinthians, 224. 
285 Godet, Första korinterbrefvet, 317. 
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ἀνάγκη verkligen avser dotterns vilja. Sett enbart till v. 37 i tolkning (A) tycks det mig mer 

sannolikt att det är någon rättslig orsak, såsom ett äktenskapskontrakt, eller någon tungt 

vägande tradition (se även nästa avsnitt), som skulle gjort det nödvändigt för fadern att gifta 

bort sin dotter. I ljuset av hela kapitel 7 tycks dock behovat av att inbegripa dotterns önskemål i 

detta villkor trängande.  

3.1.2.3 ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος  

Denna huvudsats tycks utgöra fortsättningen på den relativsats som inleder versen. Subjektet 

till det finita verbet ἔχει utgörs av relativpronomenet ὅς i början av versen. Satsen fungerar, 

enligt Orr & Walther, som ett motsatt alternativ till µὴ ἔχων ἀνάγκην ”inte står under tvång”, 

då ἐξουσία kontrastrasteras med ἀνάγκη.286 I litteraturen finns en diskussion om innebörden 

av termerna ἐξουσία och θέληµα    som jag här återger några väsentliga delar av. Till 

utgångspunkt tar jag Fitzmyers okomplicerade översättning av hela satsen: ”och har makt 

[control] över sin egen vilja”.287 Istället för control använder Garland authority i sin ordagranna 

översättning. Uttrycket ἐξουσία περί τινος verkar var sällsynt enligt Kümmel, som endast kan 

referera till en parallell ur 4 Makk 4:5 λαβὼν τὴν περὶ αὐτῶν ἐξουσίαν ”erhålla (full)makt 

över något”.288 Garland anser att innebörden av att ha auktoritet över sin egen vilja är att besitta 

tillräcklig viljekraft.289 Inom fader-dottertolkningen förstås θέληµα i dess vanligaste betydelse 

”vilja”.  

 Då fadern noga har övervägt alla aspekter av den aktuella situationen och konstaterat att 

inga hinder föreligger, kan han, enligt Godet, betraktas ha blivit sin egen viljas herre och 

kompetent att fatta, det i de följande satserna omtalade, beslutet om att låta dottern förbli 

ogift.290 I Godets tolkning framstår faderns makt över sin vilja vara ett resultat av vad som sagts 

de två föregående satserna (ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, µὴ ἔχων ἀνάγκην). 

Kümmel anser det dock vara ett märkligt uttryckssätt att fadern har förfoganderätt över sin egen 

vilja, eftersom det implicerar att han även skulle kunna sakna denna. Han anser denna sats vara 

problematisk för fader-dottertolkningen.291 

 Substantivet ἐξουσία ”makt” kan även ha betydelsen ”rätt, rättighet”.292 Enligt Thiselton 

har betydelsen av ἐξουσία, traditionellt inom ramen för fader-dottertolkningen, uppfattats i den 

senare betydelsen, och syftat på huruvida fadern haft rättigheten eller inte att fatta beslutet om 

giftermål. Thiselton menar att det kan ha funnits olika omständigheter som begränsade en 

faders rättighet i denna fråga. Romerskt medborgarskap kan ha spelat en roll i frågan om vem 

som hade rätt att avgöra saker och ting. Vidare hade en fader som själv var slav inte rättigheten 

att besluta om sin dotters giftermål enligt Thiselton. Förutom medborgerliga, lagliga och 

sociala villkor kan Paulus här ha inkluderat moralisk auktoritet i rättigheterna. Detta skulle 

kunna bestå i t.ex. en partners önskemål eftersom Paulus lägger vikt vid ömsesidigt samtycke 

för äktenskapliga partners (jfr. 1 Kor 7:5). Inte heller självkontroll och temperament behöver, 
                                                 
286 Jfr. Orr & Walther, 1 Corinthians, 222-3; Godet, Första korinterbrefvet, 317. 
287 Fitzmyer, First Corinthians, 326; jfr. Orr & Walther, 1 Corinthians, 222. 
288 Kümmel, ”Verlobung”, 316 n23; jfr. även Brentons översättning, Septuagint, 231, av passagen. 
289 Garland, 1 Corinthians, 337; så även Barrett, First Epistle, 184. 
290 Jfr. Godet, Första korinterbrefvet, 317; Garland, 1 Corinthians, 337. 
291 Jfr. Kümmel, ”Verlobung”, 316. 
292 Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 75. 
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enligt Thiselton, vara uteslutet som faktorer i ἐξουσία.293 Även Morris framhåller slavarnas 

ställning och menar att de saknade makt över sin egen vilja i meningen rättigheten att verkställa 

sin egen avsikt.294 Följaktligen kan detta villkor finnas med för att ge vägledning till fäder och 

förmyndare som var slavar. 

 Enligt Fitzmyer refererar ἐξουσία till faderns makt (patria potestas) och plikt att gifta bort 

sin dotter till en lämplig friare.295 Tyvärr utreder inte Fitzmyer hur hela satsen bör förstås om 

ἐξουσία refererar till patria potestas. Varför skriver Paulus, om detta är en riktigt tolkning, 

makt över ”sin egen vilja”? Makten borde i sådana fall ha varit över det egna hushållet. Satsen 

tycks mig vara ett märkligt sätt att referara till patria potestas.  

 I Folkbibelns översättning uppfattas makten över den egna viljan motsvara en frihet att 

handla efter denna vilja.296 Eftersom fadern i fallet i 7:37 bevarar sin dotter ogift måste det 

innebära att fadern befinner sig i den lyckliga situationen att hans vilja och dotterns vilja inte 

krockar.297 Sammanfattningsvis ter sig denna fras något märklig, åtmintone i fader-

dottertolkningen. Som sagt saknas det även fler kända förekomster av uttryckssättet ἐξουσία 

περὶ θελήµατος. I nästa sats, som också kan uppfattas som ett villkor, omtalas det beslut den 

person som uppfyller de föregånde villkoren kan fatta eller redan har fattat. 

3.1.2.4 καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ  

Det fjärde och sista villkoret för det handlande som Paulus sedan beskriver i den efterföljande 

satsen (τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον) har Fitzmyer gett följande ordagranna översättning: 

”[och] har bestämt detta i sitt eget hjärta”. Flertalet kommentatorer är eniga om att 

perfektformen κέκρικεν av κρίνειν här har betydelsen av att ”ha bestämt sig”, ”kommit fram 

till ett beslut”, ”föresatt sig” (Folkbibeln). Liksom i det första villkoret i vilket mannen stod fast 

”i sitt hjärta” ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, har han nu bestämt sig ”i sitt eget hjärta” ἐν τῇ ἰδίᾳ 
καρδίᾳ. Bruket av de tre reflexiva uttrycken, i 7:37, τοῦ ἰδίου, τῇ ἰδίᾳ och τὴν ἑαυτοῦ 
(senare i versen), samt det tvåfaldiga bruket av καρδία, vilket är en term som starkt uttrycker 

personlig benägenhet, påvisar, enligt Thiselton, att beslutet har fattats oberoende och utifrån en 

personlig övertygelse.298 Jag har i de närmaste avsnitten ovan problematiserat föreställningen 

om att fadern kunde fatta sitt beslut oberoende av åtminstone sin dotters vilja. 

 Det demonstrativa pronomenet τοῦτο motsvarar antagligen innehållet i det fattade beslutet 

och syftar på den efterföljande satsen τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον. 

3.1.2.5 τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον  

Fitzmyers ordagranna översättning av satsen τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον lyder ”att bevara 

[keep] sin egen jungfru”.299 Thiselton menar dock att en sådan översättning av infinitiven 

τηρεῖν med det direkta objektet τὴν ἑαυτοῦ παρθένον inte ger en rätt förståelse av den 

                                                 
293 Thiselton, First Epistle, 599-600. 
294 Morris, First Epistle, 122. 
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296 Jfr. Odeberg, Till korintierna, 117. 
297 Jfr. Kümmel, ”Verlobung”, 316. 
298 Jfr. Thiselton, First Epistle, 601. 
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mening Paulus avser att förmedla. Verbet τηρεῖν kan ha många olika betydelser – iaktta, följa, 

hålla, bevaka, hålla i förvar, (bi)behålla, bevara, försvara.300 Dessutom anser Thiselton att 

substantivet παρθένος avser kvinnan-såsom-jungfru, d.v.s. hennes jungfrulighet eller oskuld. 

Dessa iakttagelser leder till att Thiselton förespråkar den något parafraserande översättningen 

”att respektera hennes jungfrudom”.301  

 I syfte att göra satsen begriplig har Barrett översatt: ”att bevara sin jungfru såsom hon är” 

(min. kurs.) där de tre sista orden, vilka saknas i den grekiska texten, underförståtts.302 Denna 

översättning, om den är riktig, skulle i sådana fall stämma väl överens med det återkommande 

temat i 1 Kor 7 där Paulus talar om att förbli så som man är (jfr. 7:8, 17, 26, 40). Andra har valt 

att underförstå adjektivet ”ogift” (jfr. 7:11 µενέτω ἄγαµος ”hon skall förbli ogift”). Satsen 

översätts i sådana fall ”att bevara sin egen jungfru ogift”.303 Innebörden blir i stort sett den 

samma, men i det senare alternativet tar sig översättaren antagligen något större frihet.  

 Godet anser att τηρεῖν inte ska uppfattas som en förklarande apposition till τοῦτο i den 

föregående satsen, utan som en final infinitiv, som uttrycker en avsikt. Fadern har i sådana fall 

beslutat detta (att inte gifta bort sin dotter) i sitt hjärta, för att bevara henne. Bevara henne, 

enligt Godet, med hänsyn till den bestämmelse till vilken hon är invigd, d.v.s. hennes tjänst för 

Kristus.304 Problemet med detta resonemang är att τοῦτο måste förutsättas syfta på en hel sats 

som underförstås i sammanhanget, nämligen ”att inte gifta bort henne”. En sådan sats återfinns 

dock i den senare delen av v. 38 µὴ γαµίζων. Jag anser Godets tolkning av τηρεῖν som en 

final infinitiv vara möjlig om än mindre sannolik. Flickan bevaras för den odelade 

koncentrationen på Herren, och från äktenskapets jordiska omsorger (jfr. 7:28-35). Hon bevaras 

genom att avstå giftermål. 

 Det beslut mannen (fadern) har fattat är, enligt Morris, att bevara sin jungfru (dotter) 

ogift.305 Oavsett vad den exakta innebörden av τηρεῖν är och oavsett vad τοῦτο syftar på måste 

ändå slutsatsen, inom ramen för fader-dottertolkningen, bli att innebörden av hela satsen är att 

fadern inte gifter bort sin jungfruliga dotter för att satsen ska korrespondera med hur detta fall 

sammanfattas i v. 38b.  

 Satsen τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον bör utifrån detta resonemang motsvara ett motsatt 

handlande det som uttrycks i v. 36 med ordet γαµείτωσαν. En skillnad värd att notera är att i 

v. 36 är handlandet, givet att en viss situation råder, påbjudet eller tillåtet med imperativer ὃ 
θέλει ποιείτω… γαµείτωσαν, medan imperativa former saknas i v. 37. Orsaken kan kanske 

vara att beslutet i v. 36 är mer givet eftersom situationen där inbegriper otillbörligt beteende 

och sexuell passion, medan beslutet i v. 37 antagligen inte bestäms av situationen utan mer av 

en inre övertygelse. 

 Denna sats tycks vara svår för alla tolkningar, enligt Fee, som hävdar att detta är ett mycket 

ovanligt sätt att uttrycka sig angående en fader som inte låter sin dotter gifta sig.306 Fitzmyer 

ger emellertid ett exempel, hämtat från Achilles Tatius (troligen 100-talet e.Kr.), på hur verbet 
                                                 
300 Jfr. Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 221-2. 
301 Jfr. Thiselton, First Epistle, 601. 
302 Jfr. Barrett, First Epistle, 184; Odeberg, Till korintierna, 116. 
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τηρεῖν kan användas med avseende på äktenskap: παρθένον γὰρ τὴν κόρην µέχρι τούτου 

τετήρηκα ”jag har bevarat flickan som jungfru ända till nu”.307 Innbörden av detta är, enligt 

Garland, att hennes oskuld bevarats och att hon inte rörts i sexuellt avseende.308 Orr & Walther 

anser eventuellt att uttrycket i 7:37 innebär att fadern utöver att bevara sin dotter som jungfru 

även ska fortsätta att försörja henne. Jag återkommer till frågan om ekonomiskt understöd i 

avsnitt 3.7.2. 

3.1.2.6 καλῶς ποιήσει  

Klimax av v. 37 nås i versens slut i och med satsen καλῶς ποιήσει.309 Möjliga betydelser av 

adverbet καλῶς är ”väl, rätt”.310 Verbet ποιήσει är en futurumform av ποιεῖν och satsen har 

därför översatts ”han kommer att handla väl”.311 Andra har valt att översätta ποιήσει med en 

presensform ”han gör väl”.312 Till stöd för det senare lyfter Godet fram textkritiska belägg för 

läsarten ποιεῖ ”han gör” (\, it, syp) och framhåller att presensformen stämmer bättre överens 

med det parallella uttrycket οὐχ ἁµαρτάνει i v. 36. Vidare menar han att futurumformen 

antagligen kommer från v. 38.313  

 Bibel 2000 lyfter fram en annan möjlig nyans hos καλῶς genom översättningen ”han 

handlar rätt”. Fee anser dock att detta uttryck (καλῶς ποιήσει) och de tidigare liknande i 7:1, 

27 inte ska uppfattas ur Paulus perspektiv bära på moraliska konnotationer, vilket skulle bli 

aktuellt med översättningen ”rätt” i motsats till ”fel”.314 Att handla väl syftar inte på att nå 

några höga andliga ideal, enligt Garland, utan i denna text syftar det på att nå fram till ett noga 

övervägt och fromt beslut om vad som ska göras.315 

 Paulus värdering av faderns handlande, då han inte gifter bort sin dotter, i situationen 

beskriven i v. 37 är, som sagt, καλῶς ποιήσει. Denna sats motsvaras av satsen οὐχ 
ἁµαρτάνει som uttrycker Paulus värdering av faderns handlande i fallet skildrat i v. 36.316 

Dessa uttryck är placerade sist respektive näst sist i versen och fungerar som ett 

sammanfattande omdöme i respektive situation. Parallellerna till καλῶς ποιήσει i v. 1: καλὸν 
ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι och v. 26: Νοµίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν 
ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι talar även dessa om det goda i 

att vara ogift och undvika sexuellt samliv, även om det där är adjektivet καλόν istället för 

adverbet καλῶς som används. Dessa paralleller i kapitel 7, liksom även i 7:38, som jag 

återkommer till nedan, gör det än mer sannolikt att det är en snarlik betydelse Paulus avser 

förmedla. Utifrån fader-dottertolkningen är det är gott och bra för en fader att inte gifta bort sin 

dotter, men det är inte fel, det är inte synd att gifta bort henne.  

                                                 
307 Fitzmyer, First Corinthians, 326; jfr. Conzelmann, 1 Corinthians, 135 n43. 
308 Garland, 1 Corinthians, 342. 
309 Thiselton, First Epistle, 601. 
310 Jfr. Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 106. 
311 Fee, First Epistle, 354; Sampley, ”First Letter”, 890. 
312 Jfr. Morris, First Epistle, 122, ”doeth well”. 
313 Godet, Första korinterbrefvet, 318. 
314 Jfr. Fee, First Epistle, 354 n28. 
315 Garland, 1 Corinthians, 342. 
316 Thiselton, First Epistle, 601. 
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I de nämnda parallellerna gäller omdömet καλόν den människa som avstår från sexuellt 

umgänge (7:1) och förblir en jungfru (7:26). Om Paulus i 7:37 ger en fader eller förmyndare 

omdömet καλῶς då denne väljer att inte gifta bort sin dotter eller myndling värderar han här en 

annan typ av situation som avviker från den i 7:1, 26, i vilka det är livsstilen att leva ogift utan 

sex som är gott. I 7:37 är det inte längre denna livsstil som värderas ”väl” utan en tredje parts, 

faderns, val av denna livsstil åt sin dotter. Dennes beslutfattande får nu istället denna värdering. 

Om Paulus byter perspektiv och värderar en faders beslutsfattande i 7:36-38 till skillnad från 

det föregående i kapitel 7 anser jag att det inte hade varit helt osannolikt att han också använt 

andra omdömen eller en annan terminologi. Därmed anser jag också att detta uttryck liksom 

även καλῶς ποιεῖ i v. 38 inte är till fördel för fader-dottertolkningen, men i sig inte heller är 

något stort problem.  

3.1.2.7 Sammanfattande diskussion 

Enligt Lietzmann är v. 36 och v. 37 helt parallellt uppbyggda. Han menar således att ᾖ 
ὑπέρακµος och ὀφείλει γίνεσθαι i v. 36 står som motsats till µὴ ἔχων ἀνάγκην i v. 37, och 

att θέλει i v. 36 står som motsats till ἐξουσίαν ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος.317 Winter ser 

också verserna som parallella och identifierar två kriterier, en konsekvens och ett beslut i 

respektive vers. Han avviker dock något från Lietzmann i sin uppdelning.318 

 Godet uppfattar en temporal och logisk progression i satserna i v. 37. Fadern är från början 

fast övertygad och förblir så, eftersom inget tvång begränsar hans vilja, så att han (efter noga 

övervägningar utan att stöta på förhinder) har blivit herre över sin egen vilja, och således är i 

stånd att fatta sitt beslut. Han hävdar dock att de långa omskrivningarna i versen inte ska 

uppfattas som att fadern handlar helt godtycktligt efter eget sinne, utan att de tvärtom syftar till 

att visa att han noga övervägt sitt beslut, också genom att inhämta andras uppfattningar.319 

Godet anser att denna långa mening, med dess olika satser påvisar de svårigheter fadern hade 

då han skulle fatta sitt beslut om att gifta bort sin dotter eller inte. Godet kallar de 

omständigheter som skildras i 7:37 för ett ”huslig[t] drama” och menar att fadern ursprungligen 

hade en klar inriktning på att låta dottern förbli ogift. Detta förmedlas genom perfekten 

ἕστηκεν som visar att han hade kommit fram till en övertygelse som han stod fast i.320 Både 

Odeberg och Kugelman framhåller att dotterns egen villighet att leva i det ogifta ståndet är 

inbegripen i versens villkor.321 

 Artz-Grabner & Kritzer anser att fallet i v. 37 föranleds av att inga lagtligt giltiga avtal om 

giftermål ännu har slutits och till en följd av detta står inte fadern eller modern under något 

tvång eller någon förpliktelse. Istället förfogar de fritt över sin egen vilja och kan således också 

besluta sig i sitt eget hjärta att inte gifta bort dottern.322 Winter anser att det är begripligt att en 

fader, under de svåra förhållanden som rådde (7:27), står fast i sitt beslut att inte gifta bort sin 

dotter, genom att hålla tillbaka hemgiften och därmed medgivandet. Winter frågar sig 

                                                 
317 Jfr. Lietzmann, An die Korinther, 35. 
318 Jfr. Winter, ”Puberty”, 87. 
319 Jfr. Godet, Första korinterbrefvet, 316-7. 
320 Godet, Första korinterbrefvet, 317. 
321 Odeberg, Till korintierna, 116; Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 71. 
322 Arzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 98. 
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emellertid varför Paulus lägger till µὴ ἔχων ἀνάγκην. Vidare gör han tolkningen att de 

återstånde tre uttrycken bär på sexuella konnotationer.323 

3.1.3 Vers 38 

I 7:38 sammanfattas de två alternativ som ställts upp jämte varandra i 7:36-37.324 

Sammanfattningen kan inom fader-dottertolkningen uttryckas så att den som gifter bort sin 

jungfrudotter gör väl, medan den som inte gifter bort henne handlar bättre.325 Versen inleds 

med konjunktionen ὥστε, vars innebörd jag börjar med att diskutera. 

3.1.3.1 ὥστε 

Enligt Thiselton använder Paulus här ὥστε i betydelsen ”so, then” för att inleda en slutsats av 

ett logiskt argument. Det gör han även i 3:21 (jfr. även 10:12; 11:27, 33; 14:22, 39; 15:58).326 

Godet menar att Paulus gärna använder konjunktionen ὥστε ”så att” då han för fram sina 

slutsatser i någon fråga som färdigdiskuterats.327 Genom ὥστε drar Paulus här, enligt Fee, sina 

slutsatser av argumentet i sin helhet och av de bägge föregående verserna. Den första meningen 

i 7:38 motsvarar 7:36, men använder ett språk som knyter an till slutet av 7:37. Den andra 

meningen i 7:38 sammanfattar 7:37 och ger slutsatsen att det är bättre att inte gifta sig. Orsaken 

till det skall, enligt Fee, härledas från 7:26 nämligen att det är bättre på grund av de nuvarande 

svåra omständigheterna.328 Flera forskare har översatt till engelskans ”so then”,329 men även 

”so that” förekommer hos flera.330 Bibel 2000 och Folkbibeln har översatt inledningen av v. 38 

med ”Alltså:” vilket gör det klart att en slutsats av något föregående skall följa. 

3.1.3.2 καὶ…καί  

Det andra ordet i satsen, καί, kan vara en preparatorisk partikel som korresponderar mot det 

καί som återfinns senare i versen. Enligt Blomqvist & Jastrup föreligger en parallellitet mellan 

leden då sådana kopulativa partiklar brukas. Översättningen av καὶ…καί är ”både…och”.331 

Zerwick & Grosvenor har angett denna betydelse (”both..and”) i sin grammatiska kommentar 

av 1 Kor 7:36.332 Eftersom Paulus kommer fram till olika omdömen av de både handlingssätten 

– i fader-dottertolkningen handlar den väl (καλῶς ποιεῖ) som gifter bort sin dotter, men den 

som inte gifter bort henne handlar bättre (κρεῖσσον ποιήσει) – passar inte de kopulativa 

partiklarna riktigt bra. Åtminstone på svenska är det inte möjligt översätta med ”både…och” 

och samtidigt få begriplig svenska, eftersom de båda alternativen ges olika omdömen.333 Bibel 

                                                 
323 Winter, ”Puberty”, 85. 
324 Schrage, Erste Brief, 203; jfr. Godet,  Första korinterbrefvet, 318-9. 
325 Morris, First Epistle, 122. 
326 Fitzmyer, First Corinthians, 326; Thiselton, First Epistle, 602; Winter, ”Puberty”, 87. 
327 Godet, Första korinterbrefvet, 318-9. 
328 Fee, First Epistle, 354. 
329 Garland, 1 Corinthians, 342; 
330 Barrett, First Epistle, 185; Hurd, Origin, 172; RSV. 
331 Blomqvist & Jastrup, Grekisk grammatik, 265. 
332 Zerwick & Grosvenor, Grammatical Analysis, 512. 
333 Hypotetisk översättning: ”så att både den som gifter bort sin egen jungfru handlar väl och den som inte gifter 
bort [henne] handlar bättre”. Observera inkonsekvensen. 
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2000 och Folkbibeln tycks ha ignorerat den första partikeln, såvida de inte inkluderar den på 

något sätt i uttrycket ”Alltså:”.  

 Godet förklarar nämnda fenomen med att Paulus först hade tänkt framhålla likheten i de 

bägge goda handlingssätten, att både den ene och den andre personen handlar bra (καλῶς 
ποιεῖ), men att Paulus i skrivande stund istället kom att framhålla att det senare handlingssättet 

var bättre. Då valde han följdriktigt att nedteckna den adversativa partikeln δέ ”men”, som 

återfinns i den recipierade läsarten, istället för det andra καί.334 Godet menar alltså att καὶ…δέ 
var vad Paulus ursprungligen nedtecknade. Detta resonemang förutsätter att Paulus inte haft 

möjlighet att ändra vad han skrivit eller dikterat, alternativt att hans tanke inte varit helt klar. 

Att dra sådana slutsatser tycks mig förhastat innan jag haft möjligheten att undersöka om 

καὶ…καί i den antika grekiskan faktiskt inte skulle kunna vara ett korrekt sätt att uttrycka sig i 

en sådan situation som denna. Ingen av de forskare jag konsulterat har dock antytt att denna 

svårighet i Paulus sätt att uttrycka sig spelar någon roll för hur passagen ska förstås.  

 Istället för att uppfatta det första καί som en preparatorisk partikel tolkar Winter den som 

en emfatisk/adverbiell partikel med betydelsen ”även, också”.335 Den första satsen kan då 

översättas på följande sätt: ”så att även den som gifter sig handlar väl”. Med en sådan tolkning 

av det första καί uppfattas det andra καί naturligast som adversativt ”men”. Detta förslag anser 

jag ge en trovärdig förklaring till texten. 

3.1.3.3 ὁ γαµίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον…ὁ µὴ γαµίζων 

I detta avsnitt återfinns en omfattande diskussion, av innebörden av γαµίζειν, som ligger till 

grund för undersökningen av samtliga tolkningar i denna uppsats. Subjektet i den första satsen i 

7:38 utgörs av det substantiverade presensparticipet ὁ γαµίζων, och den andra satsen i versen 

har subjektet ὁ µὴ γαµίζων, vilket betecknar en person som handlar på motsatt sätt. Kümmel 

framhåller att γαµίζειν är ett mycket sällsynt verb.336 Utöver de två förekomsterna i 1 Kor 7:38 

förekommer det fem gånger i Nya testamentet. Utanför Bibeln finns det fem förekomster av 

γαµίζειν i den grekiska litteraturen, samtliga från 100-talet e.Kr., men verbet har ännu inte 

påträffats i dokumentära papyrer. Av nämnda fem förekomster återfinns fyra hos kyrkofäderna 

i samband med deras utläggningar av de nytestamentliga passagerna. Det femte bruket av 

verbet finns hos den alexandrinske grammatikern Apollonios Dyskolos från det tidiga 100-talet 

e. Kr.337 

 Den traditionella uppfattningen, som också överensstämmer med fader-dottertolkningen, är 

att verbet γαµίζειν betyder ”gifta bort, giva i äktenskap”. Till stöd för denna uppfattning tas 

bl.a. ordets förekomster i evangelierna (Matt 22:30; 24:38 Mark 12:25; Luk 17:27; 20:35). I 

samtliga dessa fall används γαµίζειν i par med γαµεῖν (”gifta sig [med]”).338 Lietzmann menar 

att då ett verb som slutar på -ίζειν står jämte ett verb med samma ordstam, men med ändelsen -

                                                 
334 Jfr. Godet, Första korinterbrefvet, 319; även Schrage, Erste Brief, 204 n867, kommenterar möjligheten av att 
Paulus ändrar sig i skrivande stund. 
335 Jfr. Winter, ”Puberty”, 87; Blomqvist & Jastrup, Grekisk grammatik, 265. 
336 Kümmel, ”Verlobung”, 320. 
337 Jfr. Artzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 94. 
338 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 70. 
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ειν ska detta i enlighet med skolmässig exakthet behandlas som en kausativ.339 Således borde 

γαµίζειν jämte γαµεῖν, i evangelierna och i 1 Kor 7:36-38, ha den kausativa betydelsen ”att 

orsaka att gifta sig”, d.v.s. att ”gifta bort, giva i äktenskap”.340 Verb med ändelsen -ειν refererar 

till resultatet av en handling, medan verb med ändelsen -ίζειν avser processen i vilken 

resultatet åstadkoms enligt Hurley.341   

 Den språkliga regel som här omtalats återfinns hos Apollonios Dyskolos som efter att ha 

beskrivit skillnaden i betydelse mellan ἀριστᾶν och ἀριστίζειν skriver att samma skillnad 

(τὴν αὐτὴν…διαφοράν) har även γαµεῖν i förhållande till γαµίζειν.342 Innebörden av det 

förra verbet är, enligt Apollonios, ”jag tar i äktenskap” γάµου µεταλαµβάνω och innebörden 

av det senare ”jag ger åt någon i äktenskap” γάµου τινὶ µεταδίδωµι.343 Enligt Lietzmann har 

dock denna skolregel i praktiken åtskilliga undantag, såsom att verben ὑστερεῖν och 

ὑστερίζειν är synonymer; det gamla κοµεῖν har lämnat plats för κοµίζειν; och γνωρίζειν som 

är kausativ till γιγνώσκειν betyder rätt ofta ”få veta, erfara”. Detta fenomen kan, enligt 

Lietzmann, förklaras av att många verb som slutar på -ίζειν egentligen har intransitiv och inte 

kausativ betydelse.344 Eftersom γαµίζειν i 1 Kor 7:38 används transitivt kan detta dock 

svårligen gälla detta verb.345 

 Hurd framhåller att den kausativa funktionen hos verb med ändelsen -ίζειν verkar ha 

avmattats i den hellenistiska perioden. Att lägga till suffixet -ίζειν kan helt enkelt ha varit ett 

behändigt sätt att forma verb på.346 Även Fee menar att det finns tillräckliga bevis, för att den 

skillnad som fanns i den klassiska tiden mellan verb på -ειν och -ίζειν hade brutits ned i den 

hellenistiska tiden, för att kunna säga att γαµίζειν inte måste ha en annan betydelse än 

γαµεῖν.347 Hurley tillbakavisar dock föreställningen om att nytestamentliga verb på -ειν och -

ίζειν skulle vara utbytbara mot varandra och anser att Paulus måste ha avsett någon 

nyansskillnad då han använde γαµίζειν istället för γαµεῖν.348 Enligt Fee går det inte veta vad 

Apollonios ”regel” innebär. Det skulle kunna vara så att han försöker rätta och få bukt med 

Paulus koinē-bruk utifrån atticistiska ideal.349 Fees argument skulle kunna ges större tyngd om 

det finns fler exempel i den antika litteraturen på denna typ av atticerande ”rättningar”. 

 Orr & Walther anser att det vore tendentiöst att låta Lietzmanns bevis i form av ett antal 

exempel på att -ίζειν förlorat sin kausativa kraft avgöra frågan.350 För de övriga 

nytestamentliga förekomsterna av γαµίζειν, i evangelierna, är det, enligt Orr & Walther, klart 

att betydelsen är ”gifta bort [give in marriage]”.351 Kümmel påstår emellertid att denna 

                                                 
339 Lietzmann, An die Korinther, 35. 
340 Jfr. Hurd, Origin of 1 Corinthians, 174. 
341 Hurley, ”To Marry”, 23. 
342 Jfr. Artzt-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 94 även n22. 
343 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 327. 
344 Lietzmann, An die Korinther, 35-6. 
345 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 24. 
346 Hurd, Origin, 175. 
347 Fee, First Epistle, 354. 
348 Hurley, ”To Marry”, 23. 
349 Fee, First Epistle, 354 n31. 
350 Orr & Walther, 1 Corinthians, 223. 
351 Orr & Walther, 1 Corinthians, 224; så även Morris, First Epistle, 122. 
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betydelse inte är entydig i evangelierna. I Mark 12:25 säger Jesus att vid uppståndelsen οὔτε 
γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται, och syftar då, enligt Kümmel, på de sju bröderna och den enda 

kvinnan de alla varit gifta med i enlighet med svågerplikten. Kümmel anser därför att frasen 

ska översättas ”de gifter sig inte och de låter inte gifta sig [lassen sich nicht heiraten]”, och vad 

jag förstår enbart referera till männen.352 Kümmel menar att detta även är fallet i 

parallellställena i Matt 22:30; Luk 20:35, där samma formulering γαµοῦσιν γαµίζονται 
används.353 I Luk 20:35 kan dock inte verben referera till enbart de sju männen, däremot skulle 

referensen kunna vara enbart maskulin (jfr. οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου i v. 34).354 Kümmel 

anser att γαµίζειν även i Luk 17:27 (ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάµουν, ἐγαµίζοντο) ligger nära 

betydelsen ”låta gifta sig”, medan det i parallellstället Matt 24:38 (τρώγοντες καὶ πίνοντες, 
γαµοῦντες καὶ γαµίζοντες) ligger närmare att översätta ”gifta sig och gifta bort”.355 Orsaken 

till detta torde vara att γαµίζειν används medialt-passivt i de fyra första fallen, medan det har 

aktiv form i den sistnämnda (se nedan). Hurley menar att då den passiva formen av γαµίζειν 

används i evangelierna refererar det till brudgummen eller brudens far som den aktive parten, 

den som äktar respektive gifter bort bruden. Det går dock i dessa passager inte att avgöra vilken 

av dessa som avses. I Matt 24:38 används emellertid en aktiv maskulin participform 

γαµίζοντες som, enligt Hurley, inte kan referera till brudgummar eftersom γαµοῦντες har den 

funktionen. Inte heller kan det referara till brudar eftersom participet i sådana fall skulle ha haft 

den feminina formen γαµίζουσαι. I detta matteiska ställe måste alltså subjektet till γαµίζειν, 

enligt Hurley, utgöras av fadern 

 Om Kümmels resonemang är riktigt tyder detta på att γαµίζειν kan ha både betydelserna 

”låta gifta sig/bli gift” och ”gifta bort”, den förra åtminstone då verbet används medialt-passivt. 

Jag håller med Kümmel om att åtminstone den medium-passiva formen av γαµίζειν i 

evangelierna inte nödvändigtvis måste ha betydelsen ”bli bortgift” utan skulle kunna ha 

betydelsen ”bli gift, låta gifta sig”. I episoderna i evangelierna omtalas inte någon fader eller 

annan part med ansvaret att gifta bort kvinnorna. Snarare är perspektivet att mannen i 

giftermålet ”tar” och kvinnan ”blir tagen”, än att mannen ”får” och kvinnan ”blir given” av en 

tredje part. På grund av de två betydelsenyanserna hos γαµίζειν Kümmel menar sig finna i 

evangelierna, anser han att man inte entydigt kan fastställa betydelsen av γαµίζειν i 1 Kor 7:38 

genom att jämföra med evangelierna.356 Det verkar emellertid som att Kümmel anser att den 

aktiva formen av γαµίζειν bär betydelsen ”gifta bort” vilket borde peka i riktning mot att 

γαµίζειν i 1 Kor 7:38 har betydelsen ”gifta bort”.  

 Förespråkare för förlovningstolkningen (D) påstår att γαµίζειν kan vara synonymt med 

γαµεῖν och således ha betydelsen ”gifta sig”.357 Detta är de närapå nödgade till eftersom ifall 

                                                 
352 Kümmel, Verlobung, 320. 
353 Kümmel, Verlobung, 320. 
354 Eftersom γαµοῦσιν οὔτε γαµίζονται i Luk 20:35 står i parallellitet till γαµοῦσιν καὶ γαµίσκονται i den 
föregående versen skulle en undersökning av betydelsen av γαµίσκειν eventuellt kunna leda till större klarhet i 
frågan. Artz-Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 94-5, argumenterar för att denna parallellitet stöder uppfattningen 
att γαµίζειν bär betydelsen ”gifta bort”. 
355 Kümmel, Verlobung, 320-1. 
356 Kümmel, Verlobung, 321. 
357 Jfr. Winter, ”Puberty”, 85. 
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γαµίζειν endast kan betyda ”gifta bort”, så avgör det, enligt Kugelman, definitivt tolkningen 

av hela passagen till förmån för tolkning (A).358 Hurd menar att verbets kausativa innebörd 

”gifta bort” aldrig hade ifrågasatts om det inte funnits andra svårigheter med fader-

dottertolkningen i 7:36-38. Det är också naturligt att vänta sig att Paulus avsett en 

betydelseskillnad mellan γαµεῖν och γαµίζειν eftersom han använder det förra i 7:9 (bis), 10, 

28 (bis), 33, 34, 36, 39 och det senare i 7:38 (bis).359  

 Om Paulus inte var ute efter att framhäva en semantisk skillnad mellan verben, utan ville 

använda även γαµίζειν i betydelsen ”gifta sig” kan man se saken ur ett annat perspektiv. Fee 

menar, utifrån detta perspektiv, att Paulus byte av verb är vad som orsakat uppkomsten av 

fader-dottertolkningen. Varför byter då Paulus verb från γαµεῖν till γαµίζειν? Enligt Fee är 

antagligen det bästa svaret att han gjorde det för att variera sig. En annan möjlighet är att 

Paulus bytte verb till γαµίζειν eftersom han ville använda ett direkt objekt. Samtliga 

förekomster av γαµεῖν i 1 Kor 7 är intransitiva och endast i v. 38 används direkta objekt. 

Antagandet är då att γαµίζειν för Paulus bar en ”transitiv nyans” till skillnad från γαµεῖν.360  

 I ljuset av de verb med ändelsen -ίζειν som betyder ”fira högtid” såsom παννυχίζειν och 

dylika, skulle γαµίζειν, enligt Lietzmann, mycket väl kunna innebära att ”fira bröllop”, och 

därmed fungera som synonym till γαµεῖν.361 I analogi med bildningen av verben πελεκίζειν, 

ἱµατίζειν, σαββατίζειν och ἰουδαΐζειν framhåller Hurd att betydelsen av γαµίζειν borde 

vara ”praktisera äktenskap” eller ”put to marriage-use” istället för ”giva i äktenskap”.362 

Utifrån Lietzmanns resonemang återger Fitzmyer γάµον ποιεῖν ”göra ett äktenskap” som 

ekvivalent med γαµίζειν, vilket i praktiken blir synonymt med γαµεῖν ”gifta sig”. Han 

framhåller emellertid att ingen kunnat belägga en sådan betydelse av verbet γαµίζειν utöver 1 

Kor 7:38.363 Hurley menar att om paret ifråga är förbundna genom en judisk trolovning, passar 

betydelsen ”att fira bröllopet” mycket väl i sammanhanget eftersom endast detta andra steg i 

äktenskapet i sådana fall återstår.364 Samma par uppmanas dock att gifta sig med verbet γαµεῖν 

så sent som i v. 36. Hurleys förslag förutsätter således att även γαµεῖν är ett passande uttryck 

för ett trolovat par som har kvar att fira bröllopet. 

 Godet förespråkar läsarten ἐκγαµίζων ”gifter bort”, som stöder tolkning (A) och som han 

anser ger bättre uttryck åt den övergivenhet och saknad som fadern känner då han gifter bort sin 

dotter.365 Denna läsart har ett svagt externt stöd och är inte något viktigt argument för fader-

dottertolkningen. 

 I fader-dottertolkningen översätts ὁ γαµίζων i v. 38 med ”den som gifter bort”, och 

följaktligen ὁ µὴ γαµίζων ”den som inte gifter bort”. Användningen av verbet γαµίζειν i v. 

38 har ofta uppfattats som ett mycket starkt argument för fader-dottertolkningen och emot 

                                                 
358 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 69. 
359 Hurd, Origin, 174. 
360 Fee, First Epistle, 354-5; jfr. Garland, 1 Corinthians, 338. 
361 Lietzmann, An die Korinther, 35. 
362 Hurd, Origin, 175. 
363 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 327. 
364 Hurley, ”To Marry”, 23. 
365 Godet, Första korinterbrefvet, 319. 
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tolkning (D).366 Garland anser att detta är det starkaste argumentet för fader-

dottertolkningen.367 Mot bakgrund av den diskussion jag fört här har många forskare emellertid 

kommit att tona ned tyngden i detta argument. Trots påståenden om att bevis finns för att 

γαµίζειν även kan betyda ”gifta sig [med]”,368 och således möjliggöra även andra tolkningar, 

menar Artz-Grabner & Kritzer att ännu inga faktiska belägg för detta har presenterats. Bruce 

anser dock att verbet är så sällsynt att det inte är möjligt att utifrån de kända förekomsterna 

begränsa ordets betydelse i den aktuella passagen, där kontexten talar för betydelsen ”gifta 

sig”.369  

 Objektet till det substantiverade participet ὁ γαµίζων utgörs av τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, 

vilket måste vara samma παρθένος som i v. 36 och v. 37. Fee anser att den sistnämnda frasen 

är problematisk för alla tolkningar, vilket lett till att den utelämnats i manuskripttraditionen så 

att \ saknar den.370  

3.1.3.4 καλῶς ποιεῖ…κρεῖσσον ποιήσει 

Hela den första satsen i v. 38 lyder, i fader-dottertolkningen, ”så att den [fader] som gifter bort 

sin egen jungfru handlar väl [καλῶς ποιεῖ]”, och korresponderar med fallet i v. 36. Om Paulus 

omdöme i v. 36 οὐχ ἁµαρτάνει gäller faderns agerande (och inte dotterns) motsvaras detta i v. 

38 av det positivt formulerade omdömet καλῶς ποιεῖ. Den andra satsen i v. 38 καὶ ὁ µὴ 
γαµίζων κρεῖσσον ποιήσει kan översättas ”men den som gifter bort [henne] kommer att 

handla bättre”. Denna sats korresponderar med fallet i v. 37, där Paulus gav omdömet att den 

som bevarar sin jungfru ”kommer att handla väl” (καλῶς ποιήσει). Bägge dessa omdömen om 

den som inte gifter bort sin jungfru är ställda i futurum (se även avsnitt 3.4.2.5), medan 

omdömena om den som gifter bort sin dotter står i presens. Det verkar som att Paulus 

uppgraderar sina omdömen av faderns handlande i v. 38. Att gifta bort sin dotter går från att 

betecknas som ”ej synd” (v. 36) till ett vara ”ett gott handlande” (v. 38), och att inte gifta bort 

sin dotter går från att vara ”gott” (v. 37)  till att vara ”bättre” (v.38).  

 Godet anser att hela kapitel 7 i 1 Korinthierbrevet sammanfattas i orden ”väl” och ”bättre”. 

Att Paulus använder ordet ”väl” (καλῶς) visar att han anser äktenskapet vara obefläckat och 

inte innebär någon lägre grad av helighet. Hans användning av ”bättre” är grundad på att det 

ogifta ståndet innebär att lidanden kan undvikas och att en större frihet i tjänsten för Kristus kan 

erhållas för den som lever så.371 Även Fee anser att Paulus knyter an till vad han sagt tidigare i 

kapitlet. Det är i den aktuella situationen som det är bättre att dottern förblir ogift, inte för att 

det ena handlandet i sig är bättre än det andra. I vers 26 förklaras att det är bättre att förbli ogift 

”i den svåra tid som nu är inne” (Bibel 2000).372 Även Thiselton framhåller att dessa omdömen 

måste förstås utifrån kontexten i kapitel 7. Han anser att Paulus tydligt tar avsånd från asketiska 

ideal som kan ha funnits i församlingen. Både de gifta och de ogifta får positiv uppmuntran. 

                                                 
366 Jfr. Thiselton, First Epistle, 596-7. 
367 Garland, 1 Corinthians, 337. 
368 Jfr. t.ex. Schrage, Erste Brief, 198. 
369 Bruce, Corinthians, 77. 
370 Fee, First Epistle, 349 n3. 
371 Godet, Första korinterbrefvet, 320. 
372 Fee, First Epistle, 354; även Thiselton, First Epistle, 602. 
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Eftersom beslutet om att gifta sig eller att avstå giftermål är så avhängigt omständigheter och 

personliga övertygelser klandrar han inte de gifta med halvhjärtat beröm.373 

 Enligt Fitzmyer gällde Paulus instruktioner ett specifikt problematiskt fall och innebar inte 

en allmän princip.374 Det är mycket möjligt att det är en enda faders eller jungfrus situation som 

har föranlett Paulus att införa passagen 7:36-38 i sitt brev, liksom exempelvis ett enda fall av 

incestuös otukt i församlingen tycks ha föranlett undervisningen i hela 1 Kor 5. Att däremot 

hävda att Paulus instruktioner i 7:36-38 inte skulle uttrycka en allmän princip förefaller mig 

högst osannolikt. I själva verket baseras råden i denna passage på allmänna principer som 

uttryckts tidigare i kapitlet. Det är svårt att se att dessa allmänna principer skulle kunna leda 

fram till ett principiellt annorlunda råd till en annan fader som hamnade i en likadan situation. 

Rådet i 7:36-38 innehåller till och med två olika alternativ beroende på situationens natur varför 

det borde vara tämligen enkelt att tillämpa i nyuppkomna situationer av liknande karaktär.  

 Vers 38 har traditionellt tolkats till fördel för tolkning (A) på grund av innebörden av 

verbet γαµίζειν. Fortfarande utgör förståelsen av detta verb, och således denna vers, ett av de 

viktigaste argumenten för fader-dottertolkningen. 

3.1.4 Sammanfattande diskussion 

En nyckelfråga vid utvärderingen av tolkning (A) är vilken makt en fader hade över sin dotter 

och hennes äktenskap. Innebörden av det romerska patria potestas indikerar att denna makt var 

absolut. Jag har dock lyft fram invändningar mot att tillämpningen av den helt uteslöt dotterns 

önskemål. Vidare är det svårt att avgöra i vilken utsträckning detta romerska förhållningssätt 

hade vunnit insteg i det grekiska Korinth. Även inom judendomen fanns en stark fadersmakt. 

Det hävdas dock att det rabbinska förhållningssätt som återfinns i Mishnah inte är tillämpbart 

på nytestamentlig tid, men även de gammaltestamentliga skrifterna, judarnas främsta urkunder, 

ger ofta uttryck för att fadern hade stort inflytande över sin dotters giftermål.375 Paulus var 

naturligtvis inte bunden av romerska eller grekiska föreställningar på detta område, även om 

han ansåg det vara riktigt att lyda myndigheterna. Eftersom han i 1 Korinthierbrevet vänder sig 

till en i stor utsträckning icke-judisk församling är det inte heller troligt att han avser att 

förmedla ett strikt judiskt eller gammaltestamentligt förhållningssätt, utan ett kristet som i vissa 

avseenden avvek från det gammaltestamentliga. Om Paulus undervisning i 1 Kor 7 inte 

överensstämmer med romerska, grekiska eller ens judiska föreställningar är det därför 

begripligt. Witherington framhåller också att Paulus i vissa avseende måste ha uppfattats som 

radikal på det äktenskapliga området i förhållande till den romerska kulturen.376 Paulus 

framhåller i sina brev att barn ska lyda sina föräldrar, men också att föräldrarna inte ska reta 

upp sina barn (Ef 6:1-4). Dessutom ska församlingsledare kunna styra sina familjer (1 Tim 3:4-

5).377 För övrigt är det svårt att finna något som påminner om en absolut fadersmakt när det 

gäller barnens livsval. I passagen i 2 Kor 11:2 förmedlar Paulus till korinthierna bilden av hur 

                                                 
373 Thiselton, First Epistle, 602. 
374 Fitzmyer, First Corinthians, 327. 
375 Jfr. t.ex. Gen 29:23-28; Exod 20:21; Num 30:4-6, 17; Deut 22:13,16; Jos 15:16-17; 1 Krön 2:35. 
376 Jfr. Witherington, Conflict, 174-6. 
377 Jag finner inte argumenten mot paulinskt författarskap till Efesierbrevet återgivna och ifrågasatta av D. A. 
Carson et al, Introduction, 305-9, övertygande. Carsons argument för paulinskt författarskap av 1 Timotheosbrevet 
anser jag vara starka (Introduction, 359-77). Dunn, Theology of Paul, 13 n39, som inte anser dessa brev vara 
äktpaulinska anser ändå att de inte helt bör ignoreras då försök görs att beskriva Paulus teologi. 
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en trolovad jungfru förs fram till sin man av en fader eller förmyndare. Det är rimligt att anta 

att detta var ett förfarande som för Paulus var naturligt och som han bekräftar som naturligt 

inför de kristna i Korinth. Denna akt för tankarna till en judisk trolovning, men behöver inte i 

sig innebära att fadern skulle ha beslutat om jungfruns giftermål. 

 I allmänhet i kapitel 7 vänder sig Paulus direkt till de berörda männen och kvinnorna med 

undervisning om hur de ska leva för att behaga Herren. En lång rad av instruktioner till män 

och kvinnor som syftar till att ge dem förutsättningar för att göra kloka livsval i fråga om 

äktenskap och celibat, föregår 7:36-38. Därför finner jag det vara osannolikt att Paulus plötsligt 

i denna passage skulle tilltala fäder eller förmyndare och ge dem instruktioner av en sådan 

karaktär som tidigare riktats direkt till unga män och kvinnor för att dessa skulle veta vad som 

var gott, bättre, att föredra eller vad som var synd. Eftersom mannen i denna passage inte ges 

någon närmare presentation, utan endast betecknas med ett indefinit pronomen τις finner jag 

det mycket mer sannolikt att någon man som redan omtalats i sammanhanget avses.  

 I fader-dottertolkningen anses det otillbörliga uppträdandet som fadern menar sig vara 

ansvarig för gentemot sin dotter, betecknat med frasen ἀσχηµονεῖν ἐπί vara av social, rättslig 

eller moralisk natur. Det är dock relativt osäkert vad som avses med detta uttryck i tolkning 

(A). Ett vanligt förslag är att det refererar till att fadern inte ser till att gifta bort sin dotter och 

därmed ådrar sig själv eller henne skam. En sådan föreställning kanske passar in i den romerska 

kulturen i allmänhet, men eftersom Paulus förespråkar celibat för församlingens medlemmar, 

de som har gåvan därtill, borde han inte anse att det var skamligt att en dotter förblev ogift. 

Vidare finns belägg för att termen bär på sexuella konnotationer då kontexten är relationer 

mellan män och kvinnor. Om det sistnämnda är fallet i 7:36 måste nog möjligheten av tolkning 

(A) uteslutas. 

 Man kan fråga sig varför inte Paulus betecknar den omtalade dottern med substantivet 

θυγάτηρ utan använder frasen τὴν παρθένον αὐτοῦ. Att använda παρθένος ”jungfru” 

ensamt som en benämning på en dotter tycks var mycket ovanligt. Om man tänker sig att 

Paulus i 7:36-38 utöver far och dotter, även inkluderar förmyndare och eventuellt slavägare 

med ansvar för att gifta bort en myndling respektive en slavflicka kunde παρθένος användas 

som en inkluderande term för att beteckna dessa två eller tre kategorier. Paulus påstådda 

användning av παρθένος för dotter är något märklig, men inget stort problem. 

 Även om innebörden av adjektivet ὑπέρακµος tidigare varit ett större eller mindre 

frågetecken tycks den senare forskningen ha kommit fram till att det inom tolkning (A) kan 

referera till en kvinna som uppnått sexuell mognad alternativt som är fylld av sexuell passion. 

Bägge dessa betydelser passar väl in i formuleringen av fader-dottertolkningen.  

 Eftersom fadern, i tolkning (A), är den som primärt agerar i v. 37 och i hela v. 38, som 

sammanfattar både v. 36 och v. 37, bör han även vara subjekt till ὃ θέλει ποιείτω. οὐχ 
ἁµαρτάνει i v. 36. Innebörden av den handling som avses är dock oklar och måste härledas 

från v. 38. Betoningen här på att fadern skall följa sin egen vilja, medan dotterns önskemål 

ignoreras, liksom även i v. 37, anser jag vara ett stort problem för tolkning (A). En faders vilja 

måste rimligen underordna sig andra principer som Paulus lyfter fram i kapitel 7. För det första 

är det avgörande vad slags nådegåva jungfrun har, att leva gift eller att leva ogift. Vidare ska 

den som brinner av åtrå gifta sig enligt Paulus. En fader kan knappast åsidosätta sådana 

instruktioner från Paulus för att låta sin egen vilja vara rådande. Hur ska en jungfru kunna 
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koncentrera sig på att tänka ”på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till kropp 

och själ”, (7:34, Bibel 2000) om hon tvingas till det genom att fadern bestämmer att hon ska 

förbli ogift? Livet ska vara en tjänst för Gud, och ingen person kan i ljuset av Paulus skrifter 

bestämma så mycket över någon annans tjänst för Gud som fader-dottertolkningen verkar 

förutsätta. 

 I 7:28 skriver Paulus att den ogifte man och den jungfru som gifter sig inte syndar, trots att 

Paulus föredrar det ogifta ståndet. Likheten med οὐχ ἁµαρτάνει i 7:36 är slående. För övrigt 

har Paulus i kapitel 7 talat om synden otukt (vilket han även varit inne på i kapitel 5; 6:12-20). 

Om Paulus här tilltalar en fader och säger att han inte syndar om han gifter bort sin dotter 

introducerar Paulus något av en ny typ av synd i sammanhanget. Synden hos en tredje part som 

inte är direkt involverad i sex med en äkta man/kvinna (vilket den kvinna/man som gifter sig 

blir) eller sex med en oäkta man/kvinna (vilket är otuktssynd). Att det skulle vara den tredje 

partens, faderns, eventuella synd anser jag i ljuset av det litterära sammanhanget vara klart 

mindre sannolikt än att Paulus även i 7:36 talar om den eventuella synden hos den direkt 

inblandade parten, d.v.s. en fästman, som i tolkning (D). Man kan också ställa frågan om inte 

det unga ogifta paret i 7:36-38 ska ha samma frihet att gifta sig som den ogifte mannen 

respektive jungfrun i 7:28 tycks ha. Varför ska en fader avgöra saken i just den situation som 

skildras i 7:36-38? 

 Ofta har imperativen γαµείτωσαν betraktats vara ett stort problem för fader-

dottertolkningen eftersom en annars okänd fästman till jungfrun implicit introduceras med detta 

uttryck. Eftersom Paulus i och med detta verb som är placerat sist i satsen byter perspektiv från 

singularis till pluralis, oavsett vilken tolkning som förespråkas, finner jag problemet något 

mindre allvarligt än annars. Fortfarande är detta bruk att betrakta som ett viktigt argument mot 

tolkning (A). Inte minst med tanke på att den mycket vaga relationen till de två föregående 

satserna.  

 Då Paulus i v. 37 beskriver det andra fallet tycks han använda ett extraordinärt språk för att 

framhålla faderns egen viljefasthet och självständighet när han fattar beslutet om att inte gifta 

bort sin dotter. Han står fast i sitt sinne eftersom han inte står under något tvång, utan har makt 

över sin egen vilja och har fattat ett beslut i sitt eget sinne. För att inte faderns makt ska 

överdrivas och dotterns frihet förbises synes det mig vara nödvändigt i ljuset av kapitel 7 att 

villkoret µὴ ἔχων ἀνάγκην innebär att dottern inte har motsatt sig att leva i celibat eftersom 

hon exempelvis saknar avhållsamhetens nådegåva eller brinner av åtrå. Jag finner det dock vara 

ett märkligt sätt att uttrycka dotterns eventuella ovilja på, särskilt som faderns vilja framhålls så 

starkt genom tre olika satser (ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ 
τοῦ ἰδίου θελήµατος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ). 

 Innebörden av τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον kan knappast vara något annat än att fadern 

bevarar sin jungfrudotter ”ogift” eftersom innebörden rimligen bör motsvara det andra fallet µὴ 
γαµίζων i v. 38. Vissa frågetecken kring satsen kvarstår dock eftersom det är ett ovanligt sätt 

att uttrycka sig mot bakgrund av de tillgängliga antika källorna. 

 Frasen καλῶς ποιήσει i v. 37 utgör, enligt min mening, en liknande svårighet för tolkning 

(A) som satsen οὐχ ἁµαρτάνει, eftersom Paulus utifrån fader-dottertolkningen även här 

värderar två olika typer av handlingar med snarlika omdömen och liknande terminologi. Den 

människa som förblir ogift och avstår sexuella relationer får tidigare i kapitel 7 veta att denna 
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livsstil är καλόν ”bra”. I vers 37 och även v. 38 används adverbet καλῶς för att istället 

beskriva en faders handlande, då han bevarar dottern ogift respektive gifter bort henne. Det är 

då inte längre det ogifta ståndet som värderas gott utan en faders väljande eller bortväljande av 

detta stånd åt sin dotter som värderas med en snarlik terminologi. Jag anser att bruket av termen 

καλῶς talar för en kontinuitet mellan innehållet i 7:36-38 och den tidigare undervisningen i 

kapitel 7 och därför är något problematisk för tolkning (A). 

 Medan många svårigheter finns med fader-dottertolkningen framstår Paulus bruk av 

participet ὁ γαµίζων vara ett starkt stöd för denna tolkning. Traditionellt har verbet ansetts ha 

betydelsen ”gifta bort”, en betydelse som det finns belägg för antagligen också i Nya 

testamentet. Om verbet endast kan användas med en tredje part (fader eller förmyndare) som 

subjekt torde detta avgöra tolkningsproblematiken i 1 Kor 7:36-38 till fördel för fader-

dottertolkningen. Det finns dock indikationer på att detta inte är den enda möjligheten. Enligt 

min mening talar bevisen mestadels mot tolkning (A) bortsett från verbet γαµίζειν. Om 1 

Korinthierbrevet var riktat till ett mer judiskt sammanhang kunde denna tolkning var något mer 

sannolik, än vad som nu är fallet.  

3.2 En förmyndare över en jungfru (B) 

Den tolkning som går ut på att τις refererar till en förmyndare som står inför valet att gifta bort 

sin myndling som är jungfru (τὴν παρθένον αὐτοῦ) har i princip samma argument för och 

emot sig som tolkning (A). Därför kommer jag endast att kommentera hur argumentationen 

avviker från den i fader-dottertolkningen.  

 Om fadern var död skulle flickans bror eller en förmyndare kunna ha haft faderns tidigare 

ansvar. Om flickan tillhörde en slavfamilj var det slavägaren som hade makten enligt Barrett.378 

Kugelman menar att i det grekisk-romerska samhället togs beslutet angående flickans giftermål 

av hennes föräldrar eller av en förmyndare.379 Enligt Morris skulle användandet av de 

svårtydda τις och τὴν παρθένον αὐτοῦ kunna vara ett smidigt sätt att referera till både 

förmyndare och fäder.380 Bound ifrågasätter dock att παρθένος används för att beteckna en 

myndling då en sådan innebörd inte är aktuell när termen för övrigt brukas i NT.381 Enligt 

Fitzmyer skulle denna tolkning, att det rör sig om en förmyndare (tutor) och hans myndling 

(pupilla) alternativt adopterade dotter, eller tolkning (C), enligt vilken passagen handlar om en 

slavägare och hans slavflicka (se avsnitt 3.3), kunna tjäna som förklaring till varför Paulus inte 

använde de specifika orden πατήρ ”far” och θυγάτηρ ”dotter”.382 Om uttryckssättet skulle 

kunna inkludera far-dotter, förmyndare-myndling och slavägare-slavflicka ger det styrka åt 

detta kluster av tolkningar (A, B, C). 

 Om τις avser en förmyndare eller slavägare skulle det otillbörliga uppträdandet 

(ἀσχηµονεῖν) gentemot myndlingen eller slavinnan, enligt Fitzmyer, kunna bestå i 

förmyndarens eller slavägarens önskan att gifta sig med flickan, eller kanske dennes ovillighet 

                                                 
378 Barrett, First Epistle, 183. 
379 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 63-4. 
380 Morris, First Epistle, 120-1. 
381 Bound, ”Who are”, 8. 
382 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
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att låta henne gifta sig om han önskade att bevara henne så att hon blev en gammal ungmö.383 

Om förmyndaren eller slavägaren hade ett eget intresse av att gifta sig med flickan behöver 

man inte utesluta sexuella konnotationer hos verbet ἀσχηµονεῖν och flera av uttrycken i v. 37, 

men om man föreställer sig att Paulus tilltalar flera kategorier samtidigt, fäder inkluderade, 

måste man ändå utesluta sådana konnotationer. 

 Thiselton som förespråkar tolkning (D) verkar anse att villkoren i 7:37 i stort sätt kan 

tolkas på samma sätt i tolkning (A), (B) och (C),384 men finner tolkningarna (B) och (C) mer 

övertygande än tolkning (A).385 Se avsnittet om tolkning (C) för ett slutomdöme om denna 

tolkning. 

3.3 En slavägare och hans slavflicka (C) 

Ett ytterligare förslag, som nämnts ovan, till hur uttrycken τις och τὴν παρθένον αὐτοῦ skulle 

kunna förstås är att de refererar till en slavägare och hans slavflicka, som fått löftet av sin herre 

att förbli en jungfru.386 Denna tolkning kanske kan ge svar på frågan om vad otillbörligt 

handlande gentemot flickan kunde bestå i. Dessutom skulle den i princip kunna rymma 

uppfattningen att ägaren ger tillåtelse för henne att gifta sig med honom själv eller med någon 

annan.387 

 Utgångspunkten är här att slavägaren är en kristen man och att även slavinnan är en 

kristen, en av de jungfrur som omtalas i 7:25-38. I Pentateuken tycks slavägare ha haft viss 

bestämmanderätt över sina slavars äktenskapliga situation (jfr. Lev 19:20-22; Exod 21:2-11), 

men om mannen tog sin slavinna till hustru åt sig själv kunde relationen förändras så att han 

förlorade rätten att behandla henne som slav (jfr. Deut 21:10-14). Satsen ἐξουσίαν δὲ ἔχει 
περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος kan eventuellt förklaras inom denna tolkning med att slavar inte 

själva hade makt att besluta om sina döttrars giftermål. 

 Liksom i fallet med tolkning (B) är de flesta argumenten till fördel eller nackdel för fader-

dottertolkning även till fördel eller nackdel för denna tolkning. Ingen av de forskare jag läst 

försöker göra någon utförligare undersökning av tolkning (B) eller (C). De nämns mest i 

förbigående även om de ibland betraktas vara sannolika tolkningsförslag. Antagligen anses det 

vara onödigt med en mer noggrann genomgång efter att tolkning (A) fått en sådan. Dessutom 

anses antagligen situationen i tolkning (A), att en fader ska gifta bort sin dotter, vara betydligt 

mer vanlig i församlingen i Korinth än situationen tecknad i tolkning (B) respektive (C). 

Framförallt används tolkningarna som förklaringsmodeller till varför Paulus använder termerna 

τις och παρθένος. Liksom jag visat att det inte är sannolikt att Paulus i sitt brev till 

korinthierna tillät en fader att på egen hand bestämma över sin dotters eventuella giftermål, är 

det högst osannolikt att han skulle tilldela en förmyndare eller en slavägare sådan myndighet. 

                                                 
383 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
384 Jfr. Thiselton, First Epistle, 598-9. 
385 Thiselton, First Epistle, 597. 
386 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
387 Thiselton, First Epistle, 597. 
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3.4 Ett förlovat par (D) 

Majoriteten av forskare under 1900-talet ansluter sig till tolkning (D), d.v.s. att det förhållande 

som beskrivs i 1 Kor 7:36-38 är mellan en kristen man och en kristen kvinna som är förlovade 

eller trolovade med varandra.388 Denna tolkning introducerades, enligt Fitzmyer, av W. C. van 

Manen år 1874,389 och blev föregångaren till tolkning (E).390 I passagen 7:36-38 anses det 

förlovade paret instrueras i huruvida de ska gifta sig med varandra eller inte. 

 Denna tolkning förutsätter antagligen att det förekom någon typ av förlovning i den kristna 

församlingen i den grekiska staden Korinth. Enligt Caragounis var den grekiska traditionen 

ända från arkaisk tid att en fader bjöd in män, som kunde vara lämpliga, när hans dotter uppnått 

rätt ålder. Om flickan hade ett gott förhållande till sin far rådfrågades hon, och en fästman 

utsågs. Efter att gåvor utbytts firades bröllopet och därefter tog brudgummen bruden till sitt 

hem. I den klassiska tiden följdes valet av brudgum, enligt Caragounis, av en förlovning 

(ἐγγύησις) som hade juridisk verkan och av ett fastställande av hemgiften.391 Conzelmann 

menar dock att ἐγγύησις inte var en trolovning utan ett äktenskapskontrakt, som kunde ingås 

precis före giftermålet men även tidigare. Seden att lova och bli bortlovad existerade dock 

tvivelsutan enligt Conzelmann.392 Kümmel menar att det i den klassiska tiden inte fanns någon 

förlovning i Grekland, men redan vid Plinius tid (1:a årh. e.Kr.) var det vanligt med högtidliga 

förlovningar i Rom. Sådana skulle, enligt Kümmel, kunna ha blivit vanliga även på andra 

platser i romarriket vid denna tid.393 Även Conzelmann anser att man behöver räkna med 

romerskt inflytande på dessa seder i Korinth.394 Witherington går steget längre då han 

förutsätter att romerska förhållanden ifråga om äktenskap ger vägledning för tolkningen av 1 

Korinthierbrevet.395 Mot detta hävdar Caragounis att den romerska närvaron i Korinth inte 

spelade någon roll för sådana grundläggande seder som äktenskapliga.396 Hur det än ligger till 

med denna sak, anser Kümmel, att förhållandet, omtalat i 1 Kor 7, mellan en korinthier och 

hans παρθένος inte måste ha inneburit en formellt utförd förlovning.397  

 Enligt Fitzmyer fanns en likhet mellan de förlovningar som förekom i den romerska 

världen och den judiska trolovningen.398 Hurley anser att församlingen i Korinth hade ett starkt 

judiskt element och höll fast vid judiska äktenskapsseder och juridiska bestämmelser. Även 

efter att församlingen fått ett stort tillskott av icke-judiska kristna är det, enligt Hurley, 

sannolikt att man höll fast vid judiska äktenskapliga seder istället för sådana hämtade från den 

hedniska omvärlden.399 Enligt Kümmel kan man dock inte förutsätta att 

församlingsmedlemmarna delade de judiska uppfattningarna angående trolovning och 

giftermål. Däremot menar Kümmel att Paulus själv i det han skriver utgår från judiska 

                                                 
388 Thiselton, First Epistle, 596. 
389 Fitzmyer, First Corinthians, 324; jfr. Kümmel, ”Verlobung”, 311. 
390 Hurd, Origin, 171. 
391 Caragounis, Development, 305-6 n245. 
392 Conzelmann, 1 Corinthians, 135 n44. 
393 Kümmel, ”Verlobung”, 323. 
394 Conzelmann, 1 Corinthians, 135 n44. 
395 Jfr. Witherington, Conflict, 170. 
396 Caragounis, Development, 305-6 n245. 
397 Kümmel, ”Verlobung”, 323. 
398 Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
399 Hurley, ”To Marry”, 13-4. 
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förutsättningar kombinerade med hans höga värdesättande av celibatet.400 Hurley anser att den 

judiska trolovningen kan tecknas utifrån implicita beskrivningar i Bibeln och klart uttalade 

beskrivningar i senare rabbinska texter. Trolovningen utgjorde det första steget av två vid 

ingåendet av ett judiskt äktenskap. Fäder tillråddes att gifta bort sina döttrar så fort som möjligt 

då de uppnått giftasvuxen ålder, d.v.s. 12 ½ år, men även flickor yngre än 12 år kunde trolovas 

genom faderns försorg. Trolovningen innefattade att medgivande till giftermål gavs inför 

vittnen och innebar att paret blev gifta i juridisk mening. Det krävdes en skilsmässa för att bryta 

trolovningen401 och samlag med en annan man skulle innebära att flickan gjorde sig skyldig till 

äktenskapsbrott.402 Det andra steget innebar verkställandet av äktenskapet då bruden togs till 

brudgummens hem och firandet av bröllopet.403 

 Hurley ser det som en möjlighet att det inom den nya judiska ”sekten” fanns en större 

självständighet och större roll för kvinnor. Det finns också exempel på att välbärgare änkor och 

andra exceptionella kvinnor i den grekisk-romerska sfären levde utan att vara bundna till män i 

någon permanent relation. Hurley menar dock att dessa utgjorde undantag.404 Att Paulus inte 

nämner trolovning en enda gång i 1 Kor 7 som innehåller hans utförligaste undervisning om 

giftermål, men tycks referera till ett annat föräktenskapligt band (jfr. avsnitt 2.2.5), tyder på att 

han inte betraktade denna gammaltestamentliga sed som obligatorisk för att kunna gifta sig.  

 Enligt Caragounis är tolkning (D) och (E) inspirerade av moderna teorier om att det fanns 

en stark rörelse i församlingen i Korinth som förespråkade celibat.405 Fee talar om en grupp 

”asketer” som motsatte sig sexuella relationer.406 Barrett talar om ett asketiskt parti som 

utövade direkta eller indirekta påtryckningar genom spridandet av sina ideal. Paulus 

anvisningar i 7:36-38 bör, enligt Barrett, tolkas utifrån att den man som ska besluta sig för att 

gifta sig eller inte var under inflytande av denna grupp.407 Hurley menar dock att man inte 

behöver förutsätta ett det existerade ett för övrigt okänt asketiskt parti i församlingen. Det 

räcker att anta att den uppkomna situationen beror på att Paulus positiva ord om celibatet 

missförståtts av en del asketiskt sinnade korinthier.408 Därutöver framhåller Schrage att 

tidsandan präglades av asketism.409  

 Fee m.fl. anser att uppfattningen att det är bäst eller åtminstone gott för en man att inte alls 

röra någon kvinna (7:1) kommer från nämnda asketiska grupp. Uttrycket ”röra” avser sexuell 

beröring och är en eufemism för sexuellt umgänge.410 Eftersom Paulus i en mening föredrar att 

medlemmarna lever i celibat, och att de jungfruliga förblir som de är, anser jag att 

uppfattningen uttryckt i 7:1 ligger helt i linje med Paulus undervisning i 1 Kor 7 och att det inte 

finns någon anledning att tillskriva en grupp asketer denna hållning.411 Att det emellertid fanns 

en osäkerhet bland församlingens medlemmar huruvida det var önskvärt att gifta sig stöds av 

                                                 
400 Kümmel, ”Verlobung”, 325. 
401 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 11. 
402 Fitzmyer, First Corinthians, 323. 
403 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 11-3, 23. 
404 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 13-4. 
405 Caragounis, Development, 304-5. 
406 Fee, First Epistle, 351. 
407 Barrett, First Epistle, 184. 
408 Jfr. Hurley, ”To Marry”, 18.  
409 Schrage, Erste Brief, 208. 
410 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 278. 
411 Caragounis, Development, 305, menar också att det är Paulus egna ord. 
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några passager i 1 Kor 7. För det första säger Paulus till redan gifta att inte leva i avhållsamhet 

(7:5). Vidare behöver Paulus säga till παρθένοι att det inte är någon synd att gifta sig (7:28, 

36). I 7:36 upprepar Paulus argumentet från 7:28 att för en man som vill gifta sig är det ingen 

synd att göra så. För den som i sitt eget sinne bestämt sig för att förbli ensamstående är det 

emellertid riktigt att förbli sådan (7:37). I 7:38 påstår Paulus att bägge dessa handlar väl, men 

han föredrar ändå celibatet bl.a. på grund av de svåra tider som råder (7:26). 

 Schrage menar att de två fallen representerade av v. 36 respektive v. 37 innehåller råd till 

det förlovade paret å ena sidan om den manliga parten skulle hamna i ett nödläge å andra sidan 

om han förmår att bemästra sina sexuella begär. I det första fallet ska han utan samvetsskrupler 

gifta sig, i det andra hålla fast vid beslutet att bevara jungfruligheten. Bägge är möjliga, men 

det senare är här att föredra.412 

3.4.1 Vers 36 

3.4.1.1 Εἰ δέ τις…νοµίζει  

I förlovningstolkningen behöver inte τις ”någon” förstås som syftande på en hittills fullständigt 

okänd man eller odefinierad kategori av män, vilket är fallet i tolkning (A, B, C). Istället tänks 

denne man vara bekant i sammanhanget. Eftersom Paulus inte noggrannare beskriver vem 

denne τις är framstår det alltså rimligt att han har definierats tidigare på något sätt. De män som 

omtalats tidigare i kapitlet har alla varit sådana som utgjort den manliga parten i ett faktiskt 

eller potentiellt äktenskap, inte någon s.k. tredje part som endast representerar någon annan 

eller medlar mellan parterna i förberedelserna för ett äktenskap. 

 Det mest naturliga vore om mannen ifråga var omtalad i det omedelbart föregående 

avsnittet som utgörs av 7:25-35. Se även avsnitt 2.2, särskilt 2.2.5, för en diskussion kring 

detta. Speciellt efter 7:27f. anser Schrage att det enda passande vore att τις refererade till 

fästmannen i ett förlovat par.413 Enligt Deming vänder sig passagen 7:36-38 sig till de blivande 

makarna till jungfrurna omtalade i 7:25-38.414 

 Denna sats utgör inget direkt problem för tolkning (D), även om det antagligen hade 

inneburit en större klarhet om Paulus explicit nämnt vem τις refererar till. Möjligen undviker 

han detta för att rådet skulle vara enklare för personer i lite olika situationer, eller t.o.m. för en 

kvinna, att applicera (se avsnitt 3.4.1.6). Det är också något svårt att veta hur sambandet mellan 

7:25 och 7:36-38 bör uppfattas eftersom det inte är helt klart hur mycket verserna däremellan 

handlar om παρθένοι. 

3.4.1.2 ἀσχηµονεῖν ἐπί  

Genomgången av denna fras i avsnitt 3.1 landade bl.a. i att Winter anser att då verbet 

ἀσχηµονεῖν används om relationer mellan män och kvinnor finns överväldigande bevis för att 

det bär på sexuella konnotationer. Artz-Grabner & Kritzer anser inte att verbet måste bära 

sexuella konnotationer och förbigår med tystnad Winters hänvisning till den specfika 

situationen med relationer mellan män och kvinnor. I detta avsnitt utvidgar jag diskussionen i 

                                                 
412 Schrage, Erste Brief, 207. 
413 Schrage, Erste Brief, 198. 
414 Jfr. Deming, Marriage, 205. 
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vissa avseenden och lyfter fram sådant jag inte berörde eller endast berörde i korthet i avsnitt 

3.1.1.2. Förlovningstolkningen förutsätter visserligen inte att verbet ἀσχηµονεῖν bär på 

sexuella konnotationer, men om så är fallet, vilket också tycks vara högst sannolikt, är detta ett 

mycket starkt argument för tolkning (D).  

 Om ἀσχηµονεῖν referarerar till att mannen handlade mot någon social sed kan man med 

Garland fråga sig vad för slags sed som skulle avses. Paret är redan förlovat så vilken sed skulle 

han i 7:36 kunna handla emot? För att mannen ska sluta handla mot seden uppmanar Paulus 

honom att gifta sig. Seden kan knappast ha varit att ingå en trolovning och sedan inte fullfulja 

giftermålet.415 

 Ovan (avsnitt 3.1.1.1) konstaterade jag att partikeln δέ i början av denna sats anger att ett 

nytt moment som hänger samman med det föregående introduceras i v. 36. Godet anser att 

Paulus använder partikeln δέ för att hans yttrande i v. 36 står i kontrast till idén framställd i 

7:35. Han menar att motsättningen mellan ἀσχηµονεῖν och τὸ εὔσχηµον ”det anständiga” är 

iögonfallande.416 Heikel & Fridrichsen uppger betydelsen ”anständig” med hänvisning till 1 

Kor 12:24 och ”hövisk” med referens till 1 Kor 7:35 för adjektivet εὔσχηµον.417 Hurley menar 

att partikeln visar att 7:36-38 kan vara ett undantag från den allmänna principen, som Paulus 

lagt fram i 7:32-35, att celibat är att föredra för de ogifta. Han menar också att det (eventuellt) 

otillbörliga beteendet hos mannen hotar den ”goda [sociala] ordningen” (εὔσχηµον) genom att 

äktenskapskontraktet upplöses eller skjuts upp på obestämd tid.418 Enligt Sampley bygger 

Paulus sitt argument i 7:36 på bilden av det ”riktiga” eller ”passande” (εὔσχηµον) förhållandet 

till Herren (7:35).419  

 Paulus motiverar i 7:35 de instruktioner han givit innan, kanske hela 7:25-34, och som i 

stort gått ut på att det är bäst att förbli som man är. Är man gift ska man förbli det, och är man 

ogift ska man förbli det (7:27). Det är dock ingen synd att gifta sig, men det medför svårigheter 

(7:28, 32-34).420 Paulus vill dock inte lägga något band, någon ”snara”421, på medlemmarna 

(οὐχ ἵνα βρόχον ὑµῖν ἐπιβάλω) och inskränka deras frihet.422 

 Givet översättningen i Bibel 2000 vill Paulus att de män han omtalar i 7:25-34 ska ”leva 

anständigt” (πρὸς τὸ εὔσχηµον). Det är rimligt att Paulus i det fall han skildrar i v. 36 

beskriver män som anser att de handlar ”oanständigt” gentemot sina jungfrur. Att Paulus i 7:35 

lyfter fram εὔσχηµον som ett ideal visar tydligt att oanständigt handlande var en verklig 

möjlighet. Därmed kan vi utesluta att det endast var en inbillad idé om oanständighet som 

mannen i 7:36 bar på. Det var en faktisk risk. 

 Enligt Fee är ἀσχηµονεῖν ett synnerligen nedsättande ord som beskriver ett skamligt, 

vanhedrande uppträdande. Det är dock oklart varför mannen i passagen anser att hans beteende 

är otillbörligt eller skamfullt. Fee menar att mannens uppfattning i denna fråga antagligen är 

                                                 
415 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 340. 
416 Godet, Första korinterbrefvet, 315. 
417 Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 88. 
418 Hurley, ”To Marry”, 19-20.  
419 Sampley, ”First Letter”, 889. 
420 Fee, First Epistle, 351, finner det rimligt att den man Paulus omtalar i v. 36 redan varit föremål för hans 
argumentation i 7:32-35. 
421 Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 40. 
422 Fitzmyer, First Corinthians, 320. 
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influerad av ett asketiskt parti i församlingen. Uppträdandet skulle kunna bestå i att han önskar 

att gifta sig med sin fästmö, vilket asketerna skulle anse otillbörligt, alternativt att han vill 

behålla henne ogift och inte fullfölja giftermålsplanerna, vilket kunde göra flickans situation 

mycket svår.423 

 Garland anser med Winter att verbet här, i sammanhanget av en relation mellan en man 

och en kvinna, har sexuella konnotationer.424 Utöver i 7:36 förekommer verbet ἀσχηµονεῖν en 

gång till i Nya testamentet, i 1 Kor 13:5, där dess betydelse är mer allmän enligt Caragounis.425 

I Bibel 2000 har verbet i 13:5 emellertid översatts ”vara utmanande”, vilket kan vara ett tecken 

på att man uppfattat en sexuell konnotation. De besläktade orden ἀσχηµοσύνη i Rom 1:27; 

Upp 16:15 och ἀσχήµων i 1 Kor 12:23 har alla sexuella konnotationer, och 49 av 50 

förekomster av hela ordgruppen (ἀσχηµονεῖν, ἀσχηµοσύνη och ἀσχήµων) i LXX har, enligt 

Caragounis, sexuella konnotationer.426 Jag är dock osäker på om de två förekomsterna i Deut 

23:13-14 där avföring avses ska betraktas vara sexuellt konnoterade. 

 Hurd anser att verbet inom tolkning (E) representerar mannens tankar och handlingar. Han 

anser att den starkare innebörden hos ordet, än den som är aktuell inom fader-dottertolkningen, 

bör uppfattas här eftersom Paulus i Rom 1:27 använder substantivet ἀσχηµοσύνη för att 

beteckna homosexuella handlingar, och i 1 Kor 12:23 låter han τὰ ἀσχήµονα stå som 

eufemism för könsorganen.427 Enligt Bibel 2000 refererar ἀσχηµοσύνη i Upp 16:15 likaså till 

kön[sorgan]. I LXX används verbet ἀσχηµονεῖν i Deut 25:3 utan sexuell konnotation. Fyra 

gånger används det i Hesekiel (16:7, 22, 39; 23:29) i uttrycket γυµνὴ καὶ ἀσχηµονοῦσα 

”naken och blottad” (Folkbibeln). Även bland förekomsterna av ἀσχηµοσύνη och ἀσχήµων i 

LXX är ”skamlighet” i meningen ”nakenhet” och mer eller mindre specifikt könsorganen den 

allra vanligaste betydelsen. 

 Enligt Schrage orsakas mannens oanständiga beteende, eller snarare risken för detta, i 1 

Kor 7:36, av att han är ὑπέρακµος, och hänger alltså samman med sexualiteten. Detta 

uppträdande skadar enligt Schrage εὔσχηµον (7:35).428 

 Då verbet och dess besläktade ord används med sexuella konnotationer hos Plutarkos (sent 

1:a årh. e.Kr.) kan det visserligen beteckna äktenskapsbrott och otukt men betecknar även Filip 

av Makedoniens ”otillbörliga” sätt att med tunikan uppdragen exponera sig inför slavar. Vidare 

betecknar ordgruppen hos Plutarkos det ”oanständiga” i att män tar av sig kläderna när de badar 

tillsammans med kvinnor. Den med Plutarkos samtida Epiktetus betecknar med verbet en 

person som skämde ut sig själv naken utomhus. För att skildra det oanständiga i att sova jämte 

en vacker kvinna och ha starka begär, något Epiktetus fördömer, används en besläktad term.429  

 Förutom att Dio Chrysostom, även han samtida med Plutarkos, beskriver män som hade 

samlag med kurtisaner som oanständiga, kallar han en kurtisan som yttrade lössläppta fraser 

från sin kammare ”oanständig”, med hjälp av samma ordgrupp. Josefus (1:a årh.) beskriver det 

                                                 
423 Fee, First Epistle, 351 även n13. 
424 Garland, 1 Corinthians, 340. 
425 Caragounis, Development, 303. 
426 Caragounis, Development, 303-4. 
427 Hurd, Origin, 172. Deming, Marriage, 206-7, menar att det var typiskt stoiskt att referera till manlig 
homosexualitet med ἡ ἀσχηµοσύνη ”skamlighet”. 
428 Schrage, Erste Brief, 199-200. 
429 Winter, ”Puberty or Passion”, 78-9. 
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oanständiga uppträdandet av älskarna Salome och Syllaues i Herodes domstol med samma 

term. Han förklarar detta genom att skildra deras gester och blickar som klargjorde deras 

passioner. Vidare berättar han om statyer som bars in på en bordell och användes till 

oanständiga aktiviteter. Josefus omnämner också med hjälp av ordgruppen en romersk soldat 

som på tempelområdet böjde sig ner och exponerade sig på ett oanständigt sätt.430   

 Winter menar att den latinska termen pubicus användes i Korinth, som dominerats av 

romersk kultur i 110 år, för att beteckna en man som var sexuellt respektabel. Han anser dock 

att det är omöjligt att avgöra exakt vad som ansågs vara ett tillåtet uppträdande för män i 

sexuellt avseende. Det finns, enligt honom, inte mycket kunskap om vilket typ av relation ett 

förlovat par förväntades ha före giftermålet. Säkerligen behövde jungfrun beskyddas från 

förförare, men rädsla för föräktenskapligt sex med en fästman verkar förekomma först då 

romarriket blivit kristnat. Snarare skulle flickans uppskattande av sin blivande make växa fram 

mer och mer. Paulus själv framhåller i 1 Kor 12:23-24 att de opresentabla kroppsdelarna hos 

människan, d.v.s fortplantningsorganen, omgärdas med större anständighet än de andra 

kroppsdelarna. I Korinth var också på de romerska statyerna avbildade män och kvinnor 

påklädda till skillnad från den grekiska traditionen av nakenhet.431 

 Enligt Winter framstår det inte som om det otillbörliga eller oanständiga uppträdandet hos 

männen i 1 Kor 7:36 består i faktisk otukt. Otukt skulle Paulus absolut inte tolerera, vilket 

framgår av 1 Kor 6. Det var, enligt Winter, snarare fråga om skam över att inte ha levt upp till 

sina egna ideal för uppträdande, en viktig aspekt av skam inom det romerska samhället, än 

skuld till följd av en sexuell förseelse.432 

 Denna diskussion visar att ἀσχηµονεῖν och dess besläktade termer visserligen kan referera 

till otillbörligt uppträdande i mer allmän mening, men att argumenten för att ett sexuellt 

orienterat uppträdande avses här är mycket starka. Exemplen från den grekiska litteraturen 

visar att ordgruppen kan representera blickar, gester, ord, exponering, umgänge och olika 

former av kroppskontakt med en sexuell laddning, antagligen även fullbordade sexualakter. 

Frågan är vad verbet representerar i kontexten i 1 Kor 7:36-38 om det bär på sexuella 

konnotationer. 

 För det första är ordet pejorativt och beskriver något skamligt. I den situation den 

förlovade mannen befinner sig finns möjligheten att handla skamligt. En ung man kan handla 

på ett oanständigt sätt gentemot sin jungfru. Om så skulle vara fallet, eller om han skulle anse 

sig göra det, ska han inte förbli i den situation han är. Istället ska de två gifta sig 

(γαµείτωσαν). Det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå (7:9). För att undvika otukt ska 

mannen ha en hustru och kvinnan en man (7:2). Alltså bör mannen i 7:36 gifta sig så att han 

kan sluta att ”brinna” och så att han inte riskerar att begå otukt. Logiken bakom denna Paulus 

instruktion tycks vara att om mannen gifter sig kan han leva ut sin sexuella drift. Han behöver 

då inte längre leva i avhållsamhet utan kan ha sexuellt umgänge med sin hustru (jfr. 7:3-5). Det 

är inom äktenskapet som den köttsliga föreningen har sin rätta plats (jfr. Ef 5:31).  

 Vanligen när Paulus talar om vad som är synd nämner han handlingarna vid namn och 

varnar för dem. I detta fall tycks det vara något oklart exakt vad som är synd. Att bete sig 

                                                 
430 Winter, ”Puberty or Passion”, 79-80. 
431 Winter, ”Puberty or Passion”, 80-1. 
432 Winter, ”Puberty or Passion”, 81-2; jfr. Garland, 1 Corinthians, 340-1, som anammar Winters resonemang. 
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skamligt mot sin jungfru är en orätt som bryter mot kärleksbudet (Rom 13:9), eftersom 

kärleken inte uppträder oanständigt (οὐκ ἀσχηµονεῖ, 1 Kor 13:5), men Paulus åberopar 

mannens eget samvete. Om mannen anser att han handlar skamligt gentemot sin jungfru ska 

han gifta sig. Orsaken till detta skulle kunna vara att det i detta fall i någon mån är individuellt 

och situationsbetingat vad som är skamligt och oanständigt uppträdande. Annars kunde Paulus 

helt enkelt sagt vad mannen inte får göra, t.ex. inte krama sin fästmö. Nu ställer han mannens 

egen upplevelse av situationen i centrum. Kanske är detta i linje med Paulus andra principer för 

handlande som inte uttryckligen är synd, men som kan bli det. ”Allt är tillåtet för mig” – ”men 

allt är inte nyttigt”; ”men ingenting får ta makten över mig”; ”men allt bygger inte upp”. (1 Kor 

6:12; 10:23) Det finns en gräns, exakt var den går berättar inte Paulus, men om mannen anser 

att han inte klarar av att hålla sig på rätt sida gränsen ska han göra som han vill, d.v.s. de ska 

gifta sig. Det är bäst att inte alls röra någon kvinna (7:1), men om han gifter sig får han en 

rättighet att göra det (jfr. 7:3). Han får då tillgång till sin hustrus kropp, liksom hon får tillgång 

till hans kropp (7:5). 

  Att det oanständiga beteendet skulle avse ett samlag tror jag kan uteslutas eftersom flickan 

fortfarande kallas ”jungfru” παρθένος (se avsnitt 3.6.1).433 Om även ett fullbordat samlag 

kunde avses med ἀσχηµονεῖν i 7:36 skulle knappast Paulus behöva hänvisa till mannens egen 

åsikt om sitt beteende. Ett samlag skulle innebära att paret förenades till ”en kropp” ἓν σῶµα 

och ett ”kött” σάρκα µίαν i enlighet med 1 Kor 6:16. En oåterkallelig handling som sedan 

skapelsen var avsedd att förena man och hustru i äktenskap (Ef 5:31; 1 Kor 6:16). Förbudet mot 

skilsmässa hängde säkerligen samman med digniteten av denna förening. Enligt Loader är det 

sannolikt att Paulus hämtar utformningen av detta förbud från traditionen från Jesus eftersom 

Paulus också explicit hänvisar till Herren då han nämner det (7:10).434 Antagligen kände Paulus 

då även till Jesu ord ”Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Matt 

19:6; Mark 10:9, Bibel 2000)  

 Det är, enligt min mening, inte sannolikt att Paulus skulle beteckna denna handling enbart 

som ”oanständig” eftersom det enligt hans egen uppfattning var en livsomdanande handling 

som ledde till att två blev ett kött. Att beteckna denna handling som ”oanständig, skamlig” 

anser jag skulle vara för svagt i detta sammanhang. Det är något större och allvarligare som 

sker än att någon enbart handlar skamligt. Framförallt borde Paulus kunna ge sitt eget omdöme 

om saken ifall en sådan akt ägt rum. Han skulle kunna säga till mannen att gifta sig alternativt 

att avstå om en sådan handling ägt rum istället för att hänvisa till om mannen själv ansåg detta 

vara oanständigt eller inte. Paulus hade säkerligen en klar uppfattning om huruvida ett samlag 

var oanständigt eller inte.  

 Sammanfattningsvis är min uppfattning, att inom ramen för förlovningstolkningen, i det 

fall ἀσχηµονεῖν ἐπί bär på sexuella konnotationer, kan detta uttryck syfta på blickar, gester, 

ord, exponering, umgänge och kanske även beröring med sexuell laddning som kan vara 

oanständiga för den som ännu inte är gift. Fees förslag att det kanske enbart rör sig om avsikter 

finner jag mindre sannolikt. Eftersom sannolikheten för att termen bär på sexuella 

                                                 
433 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 340; contra Loader, Sexuality, 180, som menar att den mest naturliga förståelsen av 
ἀσχηµονεῖν är att paret hade samlag. 
434 Loader, Sexuality, 165-6. 
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konnotationer är så stor anser jag att bruket av denna term är ett mycket starkt argument för 

tolkning (D).  

3.4.1.3 τὴν παρθένον αὐτοῦ  

Enligt de flesta sentida kommentatorer referar παρθένος i det aktuella sammanhanget till en 

trolovad kvinna.435 Det finns, enligt Orr & Walther, i den grekiska litteraturen bevis för att 

παρθένος kan beteckna en fästmö.436 Många forskare anser emellertid att παρθένος är en 

oväntad eller ovanlig term för att beteckna en förlovad eller trolovad kvinna.437 Istället 

förväntar man sig att termen νύµφη ”brud” skulle användas här.438 Några kommentatorer anser 

att betydelsen av παρθένος här motsvarar engelskans ”girl”.439 Att Paulus använder παρθένος 

trots att det kanske är en något märklig beteckning på en trolovad kvinna försöker Fee förklara 

med att Paulus tog över termen från korinthiernas brev och sedan ville använda den konsekvent 

genom hela argumentet.440 Jag anser inte att det sistnämnda förslaget är till någon hjälp 

eftersom det eventuellt förutsätter att korinthierna använde termen på ett oklart sätt. 

 Schrage finner användningen av παρθένος vara en svaghet i förlovningstolkningen. 

Vanligtvis krävs även νύµφη, ἡρµοσµένη, ἐµνηστευµένη (Luk 1:27; 2:5; jfr. Deut 22:23) eller 

µνηστευθεῖσα för att påvisa att det är frågan om en trolovning.441 Även Fitzmyer ser bristen på 

förekomster av παρθένος i betydelsen ”trolovad” utan något specificerande adjektiv, som t.ex. 

ἐµνηστευµένην, som ett argument mot denna tolkning.442 Jag vill dock framhålla att Paulus 

själv i 2 Kor 11:2 betecknar en kvinna som visserligen klart uttalat har blivit trolovad 

(ἡρµοσάµην) med termen παρθένος, men utan att använda något specificerande adjektiv. I 

sammanhanget av 1 Kor 7:36-38 finns inte någon term som explicit klargör att det är frågan om 

en trolovning. Vilket Caragounis anser vara ett argument mot tolkning (D).443 

 Med tanke på att det är oklart i vilken utsträckning det fanns en högtidlig förlovning i 

Grekland vid den tid Paulus skriver sitt brev menar Kümmel att det fall Paulus skildrar i 7:36-

38 inte måste röra sig om en fullbordad förlovning.444 Kanske kan relationen i sådana fall liknas 

vid en pojkvän-flickvänrelation. Därmed är det inte heller, enligt Kümmel, nödvändigt att 

Paulus måste ha använt termerna νύµφη, ἡρµοσµένη eller µνηστευθεῖσα. I utombiblisk 

grekiska, när denna speciella betydelse föreligger, betecknar νύµφη, enligt Kümmel, alltid en 

jungfru som förbereder sig för bröllopet, en brud. Vad gäller de bägge participerna används de 

överhuvudtaget inte i det grekiska kulturområdet för att beteckna ”förlovade”. Kümmel finner 

det vara rimligt att παρθένος i betydelsen ”ogift flicka” kunde beteckna den flicka som ville 

eller skulle gifta sig med en man, även om ordet inte betyder ”brud”. Det finns även 

                                                 
435 Thiselton, First Epistle, 594. 
436 Orr & Walther, I Corinthians, 223-4. 
437 Se t.ex. Garland, 1 Corinthians, 340; Barrett, First Epistle, 184; Fee, First Epistle, 351 n15. 
438 Så t.ex. Arzt Grabner & Kritzer, ”Bräutigam”, 92 n10; Lietzmann, An die Korinther, 35; Kugelman, ”1 Cor 
7:36-38”, 71. 
439 Garland, 1 Corinthians, 340; Barrett, First Epistle, 184; Fee, First Epistle, 351 n15. 
440 Fee, First Epistle, 351 n15. 
441 Jfr. Schrage, Erste Brief, 199 n836. Se även Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 71. 
442 Fitzmyer, First Corinthians, 324. 
443 Caragounis, Development, 305. 
444 Kümmel, ”Verlobung”, 323. 
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förekomster av παρθένος då det bär betydelsen ”älskarinna”. Kümmels slutsats är att 

uttyckssättet τὴν παρθένον αὐτοῦ inte utgör något hinder för att Paulus här kan syfta på ett 

”brudpar”.445  

 Fee anser att παρθένος är ett svårare uttryckssätt för fader-dottertolkningen än för 

förlovningstolkningen.446 Min egen tolkning av de givna uppgifterna är att παρθένος mycket 

väl kan beteckna en trolovad eller förlovad kvinna, särskilt som Paulus använder termen så i 2 

Kor 11:2. Eftersom det saknas något explicit omnämnande av en trolovning i 1 Kor 7 är det 

dock svårt att säga precis vilket typ av förhållande som råder mellan mannen och kvinnan i 

7:36-38. Jag anser inte att frasen ifråga utgör någon direkt svårighet för förlovningstolkningen.   

3.4.1.4 ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος  

Kugelman anser inte att mannen τις kan utgöra subjektet till satsen ᾖ ὑπέρακµος utan att 

frasen refererar till jungfrun. Om det skulle varit mannen som var ὑπέρακµος anser Kugelman 

att Paulus borde formulerat sig annorlunda och använt participkonstruktionen ὑπέρακµος ὤν 

eller något liknande uttryck.447 I motsats till detta uppfattas adjektivet ὑπέρακµος, enligt 

Fitzmyer, i förlovningstolkningen vanligtvis vara maskulint och förstärkande syftande på 

fästmannens starka passioner. NIV däremot som representerar tolkning (D) har ändå tolkat 

ὑπέρακµος som feminint och temporalt syftande på fästmöns tilltagande ålder.448 Även Hurley 

tolkar uttrycket temporalt, men relativt, syftande på att mer tid än normalt hade passerat sedan 

trolovningen och att bröllopet redan borde ha ägt rum.449 

 Om ὑπέρακµος avser mannen, behöver inget byte av subjekt äga rum i passagen, utan 

mannen är då subjekt till samtliga verb i 7:36-38.450 I avsnitt 3.1.1.4 konstaterade jag att termen 

ὑπέρακµος kan ha två relativt olika betydelser. Den innebörd som är aktuell i 

förlovningstolkningen är vanligtvis att mannen men alternativt även kvinnan är fylld av sexuell 

drift eller passion. Termen användes i den grekiska litteraturen för att uppmärksamma riskerna 

för osedlighet på grund av detta tillstånd. Thiselton som inte vill utesluta att adjektivet kan 

inkludera eller enbart avse en temporal innebörd översätter ändå satsen med ”if it is a matter of 

undue strain” vilket motsvarar passionens eller attraktionens dragning bortom rimliga 

gränser.451 Barret översätter ὑπέρακµος med ”over-sexed” och menar att det kan finnas 

omständigheter under vilka det är omöjligt för mannen att avstå äktenskap.452 Eftersom Paulus i 

sammanhanget är noga med att inte ge den som vill gifta sig något negativt omdöme, utan 

framhåller friheten att välja, anser Thiselton att Barretts over-sexed inte är någon bra 

översättning.453  

                                                 
445 Kümmel, ”Verlobung”, 323. 
446 Fee, First Epistle, 351 n15. 
447 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 69. 
448 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 323, 325. 
449 Hurley, ”To Marry”, 21. 
450 Garland, 1 Corinthians, 340-1. Även t.ex. Schrage, Erste Brief, 199-200, förespråkar att samma manliga 
subjekt är aktuellt genom hela passagen. 
451 Thiselton, First Epistle, 594. 
452 Barrett, First Epistle, 182. 
453 Thiselton, First Epistle, 594. 
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Sampley utgår från NRSV vars tolkning av satsen kan formuleras ”om hans passioner är 

starka” och menar att detta är samma skäl till giftermål som framkommer i 7:9.454 Enligt 

Garland är verbet ὑπερακµάζειν synonymt med πυροῦσθαι i 7:9, och det villkor satsen ger 

uttryck för är att mannens sexuella drift eller åtrå är stark.455 Winter framhåller också att 

ὑπερακµάζειν på 400-talet uppgavs ha en betydelse synonym med κατοργᾶν vars innebörd är 

att ha en förstärkt lust till könsumgänge.456 Enligt Schrage kan ord på roten ἀκµή beteckna 

sexuell upphetsning, och termen ἀκµή kan uttrycka den högsta lusten hos t.ex. unga män som 

går till prostituerade. Vidare anser han att ὑπέρ fungerar förstärkande och avser sexuell 

spänning och upphetsning.457 Thiselton menar dock att det inte finns några lexikografiska bevis 

för att ἀκµή betyder något mer än point, culminating point, eller most fitting time.458 Schrage 

som uppfattar båda fraserna ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος och ἀσχηµονεῖν ἐπί som sexuellt laddade 

framhåller sambandet mellan dem. Att mannen är ὑπέρακµος är orsaken till det 

skambringande uppträdandet (ἀσχηµονεῖν) eller snarare till risken för sådant beteende.459 

Enligt Schrage bekräftas att ὑπέρακµος avser sexuell spänning och upphetsning då det står i 

parallellitet med ἀνάγκη, det sexuella tvångsläget, och till θέληµα, mannens sexuella begär i 

v. 37 (se avsnitt 3.4.2.2 och 3.4.2.3).460 

 Om ἀσχηµονεῖν har sexuella konnotationer, vilket jag håller för sannolikt, blir det väldigt 

svårt att tänka sig att ὑπέρακµος refererar till att flickan är könsmogen. De två nästlade 

konditionala satserna skulle då kunna få följande översättning ”Om någon anser sig handla 

oanständigt mot sin jungfru, om hon är könsmogen…”. Det andra villkoret framstår mycket 

märkligt och överflödigt. Om det inte är uppfyllt innebär det att mannen anser sig handla 

oanständigt gentemot en flicka som inte är könsmogen, vilket skulle kunna vara en form av 

pedofili. Man kan knappast föreställa sig att det var en vanlig situation eller att Paulus uttryckte 

sig på detta sätt om han avsåg ett sådant förhållande.461 Följaktligen räknar jag med att 

ὑπέρακµος refererar till sexuell passion. Thiselton tänker sig att det kan vara en ömsesidig 

attraktion som avses. Då denna är för stor förlorar avhållsamheten sitt syfte, nämligen att ge 

möjlighet till att hänge sig obehindrat åt Herren (jfr. 7:32-35).462  

 Satsen ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος får en trovärdig betydelse i förlovningstolkningen och passar väl 

in i denna, åtminstone om ὑπέρακµος bär betydelsen av att vara fylld av sexuell lust, 

alternativt iterativt uppfylls av sexuell passion.  

                                                 
454 Sampley, ”First Letter”, 889. 
455 Garland, 1 Corinthians, 340-1. Även Schrage, Erste Brief, 200, framhåller ὑπέρακµος-varandets synonymitet 
med πυροῦσθαι. 
456 Garland, 1 Corinthians, 341, hämtar denna uppgift från Winter, ”Puberty or Passion”, 76. 
457 Schrage, Erste Brief, 200. 
458 Thiselton, First Epistle, 594. 
459 Schrage, Erste Brief, 199-200. 
460 Schrage, Erste Brief, 200. 
461 Winter, ”Puberty”, 86, menar att det var en situation som förekom i antiken och att om flickan är subjekt till ᾖ 
ὑπέρακµος skulle Paulus i 1 Kor 7:36-38 förbjuda att en, i unga år trolovad, flicka som inte var könsmogen gifte 
sig. En sådan tolkning har dock många problem med sig. Exempelvis tycks det inte vara möjligt att uppfatta 7:37 
som ett förbud mot giftermål. 
462 Jfr. Thiselton, First Epistle, 594. 
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3.4.1.5 καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι  

Som jag konstaterade i diskussionen i avsnitt 3.1.1.5 skulle både mannens inre sexuella tryck 

och yttre konventioner kunna ligga bakom den nödvändighet som denna sats ger uttryck för. 

Inom ramen för förlovningstolkningen där ὑπέρακµος vanligtvis anses syfta på fästmannens 

passionerade tillstånd och ἀσχηµονεῖν ofta anses bära sexuella konnotationer är sannolikheten 

större att det här är frågan om ett sexuellt tvångs- eller nödläge, som kräver ingåendet av den 

kroppsliga gemenskapen i äktenskapet. Denna sats står då som motsats till µὴ ἔχων ἀνάγκην i 

v 37.463 Deming och Caragounis är exempel på utläggare som menar att det är rimligt i 

sammanhanget att uppfatta att nödvändigheten är releterad till sexuell passion.464 Om 

ἀσχηµονεῖν, ὑπέρακµος och οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι tolkas som sexuella uttryck blir, enligt 

Deming, den logiska grunden för äktenskap i detta fall densamma som i 7:9.465 Även 

Caragounis finner skäl att tolka alla dessa fraser som sexuellt relaterade.466 

 Thiselton anser att moraliska överväganden ligger bakom detta uttryck i 

förlovningstolkningen, varför han översätter ”och det tycks [vara] rätt sak”.467 Orr & Walther 

förespråkar inom förlovningstolkningen att subjektet till ὀφείλει är personligt och identiskt 

med subjektet i det föregående villkoret, nämligen τις, vilket ger ”and if he ought to become 

so”.468  

 Om οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι skildrar en nödvändighet som har att göra med mannens 

starka sexuella åtrå tycks denna sats passa väl in i förlovningstolkningen. Även om det skulle 

röra sig om någon annan form av nödvändighet borde inte denna sats utgöra några svårigheter 

för tolkning (D). Man kan även överväga om fästmöns önskemål kan vara inkluderade i detta 

uttryck. 

3.4.1.6 ὃ θέλει ποιείτω  

I avsnitt 3.1.1.6 konstaterade jag att det är oklart om mannen (τις) eller kvinnan (τὴν 
παρθένον αὐτοῦ) är subjekt i denna sats, men att det är mer sannolikt att subjektet är 

maskulint. Inom förlovningstolkningen betraktas vanligtvis mannen, d.v.s. fästmannen, vara 

subjektet. Vad mannen vill är att gifta sig enligt Fee.469 Garland menar att den unge mannen vill 

gifta sig och ha sexuellt umgänge med sin hustru. Uppenbarligen saknar han avhållsamhetens 

gåva.470 Paulus anvisning i denna situation är att mannen ska göra som han vill. Genom den 

strax påföljande imperativen (γαµείτωσαν) framkommer att det är äktenskap och samliv 

mannens önskan gäller. Om ἀσχηµονεῖν, ὑπέρακµος och οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι är sexuellt 

konnoterade är det klart att det är den sexuella gemenskapen mannen åstundar. Paulus 

anvisning till mannen är dock inte att det är fritt fram för honom att röra (jfr. 7:1) sin fästmö 

och förena sig med henne i en sexualakt, i vilken de båda blir ett kött. (jfr. 6:16). Istället gäller 

                                                 
463 Jfr. Schrage, Erste Brief, 200-1. 
464 Deming, Marriage, 206; Caragounis, Development, 303-4. 
465 Deming, Marriage, 206. 
466 Caragounis, Development, 304. 
467 Thiselton, First Epistle, 598. 
468 Orr & Walther, I Corinthians, 222. 
469 Fee, First Epistle, 352. 
470 Garland, 1 Corinthians, 341. 
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uppmaningen giftermål. Härav kan vi anta att det sexuella umgänget, enligt Paulus, skulle äga 

rum inom äktenskapet, efter dess ingående, och inte före detta trots att paret eventuellt var 

förlovat.471 Om subjektet istället är feminint är det rimligt att det på motsvarande sätt är 

jungfruns önskan att gifta sig som avses.  

 Det har förslagits att ποιείτω skulle kunna översättas ”låt honom fortsätta att göra det han 

vill” eftersom imperativens tempus är presens. Barrett anser dock att det inte passar i detta 

sammanhang eftersom problemet har uppkommit till följd av att mannen inte gör vad han vill472 

– mannen anser sig handla skamligt. Orr & Walther anser att meningen blir nonsens med en 

sådan översättning.473 Alltså om mannen handlar skamligt, vilket är emot kärleken, kan det inte 

vara så att Paulus instruerar honom att han får eller ska fortsätta att göra det. I en mening 

kanske mannen vill (θέλει) handla oanständigt, då han frestas, men eftersom han anser sig 

(νοµίζει) handla felaktigt, så vill han egentligen inte uppträda så. Detta utesluter att Paulus 

uppmanar mannen till att ha ett mer eller mindre fullbordat sexuellt umgänge med flickan i 

deras nuvarande situation. Vidare om mannens samvete tynger honom kan Paulus knappast 

anse att han ska ignorera detta, eftersom Paulus annars anser att det är viktigare att följa 

samvetet än att utnyttja sin frihet som kristen (jfr. t.ex. Rom 14:1-3; 1 Kor 8:7-13). 

 Något som är problematiskt i tolkningen av v. 36 är att den unga flickans önskemål i fråga 

om giftermål tycks negligeras, om ὃ θέλει ποιείτω gäller mannen, i och med att det är upp till 

denne att bestämma om relationen ska leda till giftermål eller inte. Att flickans önskemål helt 

tycks åsidosättas är, enligt Caragounis, en karikatyr av den sociala ställning och de rättigheter 

som kvinnor hade i det antika Grekland. Kvinnor var aktiva och delaktiga i beslutet om 

giftermål.474 I den aktuella situationen, till skillnad från i tolkning (A), tycks dock kvinnan 

redan ha gjort ett viktigt val eftersom hon redan har en relation till mannen. Att flickans vilja 

inte ges något explicit utrymme i 7:36-38 anser jag emellertid vara en svårighet med 

förlovningstolkningen. Eventuellt kan flickans samtycke vara inkluderat i den föregående 

satsen οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι.  
 En annan möjlighet att lösa denna svårighet skulle kunna vara att uppfatta hela passagen 

7:36-38 som reversibel ifråga om genus. Särskilt ifall män inräknas i παρθένοι, men även 

annars, skulle kanske en kvinnlig jungfru kunna lyssna till argumentationen i 7:36-38 och 

placera sig själv i den position som τις har, och fatta sitt eget beslut om att gifta sig eller inte 

utifrån samma kriterier som mannen. Att Paulus inte uttrycker sig tydligare om vem τις är utan 

endast indikerar att det är en man i förhållande till en kvinna genom maskulina pronomina och 

feminina bestämda artiklar gör att det språkliga steget till en omkastning av rollerna inte är 

särskilt långt. Dessutom tilltalar Paulus även annars män med anvisningar som man får utgå 

ifrån är riktade också till kvinnor (jfr. t.ex. 7:1, 7, 27, 29-32a). Att en kvinna gör samma 

utvärdering av situationen som en man anser jag vara rimligt i kontexten av 1 Kor 7. 

 Att kvinnans önskemål inte explicit ges utrymme i passagen är ett mindre problem för 

förlovningstolkningen än för fader-dottertolkningen. I tolkning (D) ställs den unge ogifte 

mannen, troligen ἄγαµος, eventuellt παρθένος, som själv överväger att leva i avhållsamhet, 

                                                 
471 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 340, som härleder denna uppfattning från Paulus bruk av παρθένος ”oskuld”. 
472 Barrett, First Epistle, 182. 
473 Jfr. Orr & Walther, I Corinthians, 222. 
474 Caragounis, Development, 305 även n245. 
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och hans överlåtelse till Herren samt hans nådegåva i centrum. Sådana övervägningar passar 

bättre in i sammanhanget eftersom de återknyter till hela den undervisning Paulus framställt i 

kapitel 7.  

3.4.1.7 οὐχ ἁµαρτάνει  

Högst sannolikt är det samme person som utgör subjekt i satsen οὐχ ἁµαρτάνει som i den 

föregående satsen. Inom förlovningstolkningen är det mest troligt att det är jungfruns fästman. 

Denne syndar inte då han ska göra det han vill (ὃ θέλει). Ett mindre troligt alternativ är att det 

är jungfrun som är subjekt. Vi konstaterade ovan att vad mannen (eller kvinnan) vill är att gifta 

sig och ha sexuellt umgänge. Lusten till det senare är mycket stark, mannen anser att han 

handlar oanständigt och det bör så ske (eller kommer så ske). Hurd menar att mannen riskerar 

att handla omoraliskt eller drabbas av ett oroligt samvete.475 Enligt Fitzmyer upprepar Paulus 

här vad han sagt i 7:28 för att ingen ska missförstå hans budskap att äktenskap i sig inte är 

någon synd, inte ens i en sådan här situation.476 Schrage menar att den som lever i en sådan 

sexuell spänning, skildrad i versens inledning, att det sexuella begäret hotar att undgå hans 

kontroll, bör gifta sig. Det är ingen synd,477 även om mannen själv är ansvarig för den 

uppkomna situationen.478 Paulus vill, enligt Garland, inte binda upp denne man som saknar 

avhållsamhetens gåva vid celibat. Garland drar slutsatsen att Paulus instruktioner i det aktuella 

fallet ges för att klargöra att det inte är någon synd för mannen i fråga att gifta sig. Om han 

däremot ingår i sexuellt umgänge utanför äktenskapet skulle han synda.479  

 Denna sats uppfattas problematisk för förlovningstolkningen av somliga. Fitzmyer menar 

att det är märkligt att Paulus säger till fästmannen att han inte syndar eftersom han redan har 

tagit upp saken i 7:9.480 Ifall mannen i 7:36 är en παρθένος kan upprepningen, om det nu bör 

uppfattas som en sådan, delvis förklaras med att det är två olika kategorier av män Paulus 

instruerar. Att Paulus behöver tala om för den förlovade mannen att han inte syndar om han 

gifter sig framhåller Caragounis som ett viktigt argument mot tolkning (D). Caragounis antyder 

att en förutsättning för att en sådan kommentar skulle vara meningsfull är att det fanns en 

inflytelserik celibatrörelse i församlingen i Korinth.481 Fee menar att dessa asketer fått mannen 

att tro att det skulle vara en synd för honom att gifta sig. Detta har lett till hans ”oro” och 

”otillbörliga beteende” gentemot sin fästmö. Paulus budskap i denna situation är att eftersom 

han, alternativt hon, är ὑπέρακµος och äktenskapet bör äga rum så är det ingen synd, utan han 

kan göra som han vill.482 Även Thiselton anser att Paulus vänder sig mot asketerna genom 

denna kommentar.483 Deming antyder att det inom det stoiska tänkandet kunde uppfattas vara 

moraliskt fel att gifta sig, särskilt under kritiska förhållanden, och menar att Paulus därför 

behövde markera mot detta, genom att säga att det inte var någon synd.484 

                                                 
475 Hurd, Origin, 173. 
476 Fitzmyer, First Corinthians, 326. 
477 Schrage, Erste Brief, 200-1. 
478 Jfr. Winter, ”Puberty”, 84. 
479 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 341. 
480 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 324. 
481 Jfr. Caragounis, Development, 305-6. 
482 Fee, First Epistle, 352.  
483 Jfr. Thiselton, First Epistle, 598. 
484 Deming, Marriage, 206.  
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Jag håller med om att det är något märkligt att Paulus instruerar en förlovad man att han inte 

syndar om han gifter sig eftersom en förlovning i regel görs med giftermål i sikte. Dock finns 

parallellen i 7:28 där Paulus också säger att det inte är någon synd för ogifta kvinnliga jungfrur 

(jfr. 7:25, 28b), alternativt ogifta män som tidigare varit bundna till en kvinna på något sätt (jfr. 

7:27b), att gifta sig. Denna liknande formulering visar att Paulus ansåg sig behöva ge sådana 

instruktioner, vare sig det berodde på att det fanns ett asketiskt parti eller att Paulus eget 

upplyftande av celibatet hade resulterat i missförstånd.  

 Ett annat grammatiskt möjligt alternativ är att οὐχ ἁµαρτάνει inte syftar på ingåendet av 

äktenskap utan på mannens nuvarande tillstånd. Paulus förklarar i sådana fall att mannen inte 

syndar genom att vara ὑπέρακµος och inte heller genom att han anser sig handla otillbörligt 

(ἀσχηµονεῖν ἐπί τὴν παρθένον αὐτοῦ νοµίζει). Detta är dock inte något sannolikt alternativ 

enligt min mening. Skälen mot det är att det är svårt att förstå varför Paulus skulle tillsäga 

mannen att han inte syndar i den kritiska situation han befinner sig i. Paulus vill ju inte att 

mannen ska förbli i den situation han är i utan att han ska gifta sig. Han har tidigare varnat för 

risken för otukt för den som lever ogift (7:2). Även om mannen hittills inte gått över gränsen 

för anständigheten eller syndat finns ju fortfarande risken att han gör det. Dessutom anser 

Paulus att det är viktigt att lyssna till sitt samvete även om det, på grund av en svag tro, inte ger 

uttryck för allmängiltiga normer (jfr. Rom 14:1-6; 1 Kor 8:1-13; 10:23-33). Slutligen talar 

placeringen av satsen mitt emellan de två imperativer som uttrycker tillåtelse för eller 

uppmaning till mannen att förändra sin situation starkt för att det är innehållet i dessa 

imperativer som värderas, d.v.s. det önskade giftermålet. 

 Mot detta kan sägas, att det är märkligt ifall Paulus upprepar i 7:36 vad han redan sagt i 

7:28. Paulus upprepar i och för sig olika aspekter av sin undervisning genom hela kapitlet så 

detta är inget problem. Hurd argumenterar för att det är samma situation som beskrivs i v. 26-

28 och v. 36-38.485 Något som eventuellt särskiljer de bägge situationerna eller åtminstone 

karaktäriserar dem är att mannen i 7:28 antagligen har en bruten relation bakom sig (jfr. 7:27b), 

medan mannen i 7:36 anser sig handla otillbörligt.  

3.4.1.8 γαµείτωσαν  

För en diskussion om översättningen av denna term se inledningen av avsnitt 3.1.1.8. I 

förlovningstolkningen, liksom i fader-dottertolkningen, gäller denna plurala imperativ 

fästmannen och hans fästmö. I tolkning (D) till skillnad från i tolkning (A) är dock bägge dessa 

personer kända från den omedelbara kontexten, d.v.s. de syftar på τις och τὴν παρθένον 
αὐτοῦ omnämnda tidigare i versen.  

 En översättning som inte uppfattar imperativen som medgivande utan mer befallande 

återfinns i Winters ”they must marry”.486 Om de inledande fraserna i v. 36 uppfattas sexuellt 

konnoterade och beskriver ett kritiskt läge kännetecknat av fästmannens återkommande 

sexuella åtrå är detta kanske en mer träffande översättning. I vers 36 beskrivs en kritisk 

situation kännetecknad av risk för otukt och sedan i v. 37 (avsnitt 3.4.2) ges rådet att avstå 

giftermål endast till den som är orubbligt beslutsam till detta. Är man inte helt fast i sitt sinne 

bör man alltså inte välja att avstå giftermål. Antagligen skriver Paulus så för att sexualiteten är 

                                                 
485 Hurd, Origin, 178. 
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en så stark kraft som medför så stora risker för att falla i synd. Mot bakgrund av detta vore det 

märkligt om Paulus inte har en klar instruktion till paret i 7:36 ”De ska gifta sig!” utan endast 

ger ett medgivande ”De får gifta sig”. Om det förlovade paret inte uppfattar ett allvar i Paulus 

råd riskerar de kanske att avvika från det, med resultatet att de begår otukt.  

 I 7:3 använder Paulus också en imperativ i 3:e person när han säger att män och kvinnor 

ska leva gifta för att undvika otukt: ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν 
ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. Både Bibel 2000 och Folkbibeln har uppfattat imperativerna i 7:3 som 

mer befallande än medgivande. Eftersom även v. 36 skildrar en kritisk situation med risk för 

otukt finner jag det mest rimligt att Paulus även där vill uttrycka en uppmaning och inte enbart 

en tillåtelse. Visserligen framhåller Paulus friheten att välja och att han inte vill lägga band på 

dem (jfr. 7:35, 6), men det innebär inte att han inte har råd och instruktioner att ge. Inte heller 

µενέτω i 7:20 bör uppfattas som i första hand medgivande. Hurleys översättning ”de bör gifta 

sig”487 motsvarar kanske bättre bägge aspekterna att det finns ett påbjudet handlingssätt, men 

att beslutet att gifta sig eller inte i slutändan måste tas av personerna själva. 

 Kugelman anser att pluralen γαµείτωσαν är problematisk för förlovningstolkningen. Efter 

det singulära οὐχ ἁµαρτάνει menar Kugelman att man förväntar sig ett singulärt uttryck 

γαµείτω ”låt honom gifta sig [med henne]” ifall paret redan var förlovat och fästmannen 

uppmuntrades till att gifta sig med kvinnan.488 Jag kan hålla med om att ett singulärt uttryck 

hade passat. Det tycks emellertid vara så att Paulus vill framhålla fästmöns del i giftermålet. 

Schrage anser att jungfruns medgivande till giftermål är underförstått i versen.489 Verbet 

γαµείτωσαν skapar mer frågor för andra tolkningar än för förlovningstolkningen.490 Att 

γαµείτωσαν avviker från de tidigare singulära satserna, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει, 
givet att det där är mannen som agerar, beror, utifrån min tolkning, på att Paulus vill knyta an 

till den aktiva roll som han tilldelar kvinnan vid giftermål genom hela kapitlet. Kvinnor är 

subjekt till γαµεῖν i t.ex. 7:9, 10, 28, 34. I vers 39 är, som nämnts, änkan fri att bli gift med 

vem hon vill.  

3.4.2 Vers 37 

Efter att ha behandlat fallet med den kristne man som vill gifta sig i 7:36 tar Paulus i 7:37 upp 

fallet med den ogifte man, sannolikt en oskuld, som vill följa idealet att förbli som han är. Med 

fyra olika uttryck fastslår Paulus att denne man måste vara helt övertygad i sitt eget sinne. 

Denna starka betoning av mannens eget beslut talar för att det fanns yttre påverkan som ville 

förmå honom att fatta ett beslut mot hans egen vilja. Paulus är, enligt Fee, mån om att mannen 

ska fatta sitt beslut oberoende av yttre tvång från asketerna eller t.o.m. av vad Paulus själv 

skrivit tidigare. Den som fattar beslutet i enlighet med v. 37 inser förhoppningsvis att han har 

gåvan (χάρισµα) till att leva på det viset.491 När Paulus i v. 36 har klargjort att de förlovade är 

fria att gifta sig (γαµείτωσαν) eller att avstå giftermål, vill han dock, enligt Thiselton, genom 

v. 37 undvika att driva på för mycket om giftermål. Det viktiga är att det sker utifrån en 

                                                 
487 Hurley, ”To Marry”, 21. 
488 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 71. 
489 Schrage, Erste Brief, 200. 
490 Jfr. Fee, First Epistle, 352, som anser att verbet är särskilt svårt för tolkning (A) och (E). 
491 Fee, First Epistle, 353. 
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personlig övertygelse och inte efter påtryckningar från dem som anser att celibat är en högre 

form av andlighet.492 

 Enligt Barrett, passar rådet i v. 37 mycket väl in på en ung man som klarar av att 

kontrollera sin naturliga önskan att gifta sig med sin fästmö. Enligt Paulus genomgående 

mening är det ingen synd att gifta sig, men det är bättre att avstå om man kan.493 Mannen 

befinner sig således inte i något sexuellt tvångsläge utan har kontroll över sexualdriften.494 

3.4.2.1 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος  

För en diskussion om hur denna sats bör översättas se avsnitt 3.1.2.1. Schrage anser att denna 

sats står i motsatsförhållande till ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος i 7:36 och att innebörden därmed inte är att 

mannen står fast i sin trosövertygelse eller att han inte riskerar att falla i synd, utan att han inte 

är ὑπέρακµος, d.v.s. att han inte är uppfylld av sexuell spänning och upphetsning. Satsens 

innebörd preciseras av participfrasen µὴ ἔχων ἀνάγκην, vilket kan stödja denna tolkning (se 

nästa avsnitt). Den som står fast i sitt sinne befinner sig inte i ett sexuellt nödläge.495 Garland 

anser att detta kriterium upprepas senare i versen genom satsen καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ 
καρδίᾳ.496  

 Winter tycks snarare se parallellitet mellan ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος 

och Εἰ δέ τις ἀσχηµονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νοµίζει i v. 36, eftersom bägge dessa 

satser utgör det första kriteriet i respektive fall.497 I sådana fall skulle innebörden av att stå fast i 

sitt sinne vara att man inte handlar otillbörligt eller oanständigt.  

 Jag anser att både Schrage och Winter tenderar att gå för långt i att härleda satsens 

betydelse genom kontrastering med de inledande villkoren i v. 36. Det kan vara så att de villkor 

som Paulus framställer för den som bör gifta sig och den som ska förbli ogift är av något olika 

karaktär. Mannen i v. 37 är rimligen inte ansatt av driften och anser sig inte heller handla 

otillbörligt. Detta är snarast underförstått. Paulus fokuserar istället delvis genom denna sats 

viljan och beslutet att bl.a. av respekt för sin jungfru avstå från giftermål. 

3.4.2.2 µὴ ἔχων ἀνάγκην  

Se avsnitt 3.1.2.2 för en utförligare diskussion av frasens innebörd. Substantivet ἀνάγκη kan, 

enligt Winter, referera till ”naturligt behov” d.v.s. hunger, men har även omvittnats med sexuell 

innebörd hos åtminstone Platon och Aristofanes. Winter översätter ἀνάγκη med ”[sexuellt] 

tvång”.498 Ovan konstaterade jag att Schrage betraktade den föregående satsen som motsats till 

ὑπέρακµος i v. 36. Garland å andra sidan anser att det är denna participfras µὴ ἔχων ἀνάγκην 

som är motsatsen till att vara full av sexuell passion, d.v.s. ὑπέρακµος.499 Fee anser visserligen 

                                                 
492 Jfr. Thiselton, First Epistle, 598-9. 
493 Barrett, First Epistle, 185. 
494 Schrage, Erste Brief, 201. 
495 Schrage, Erste Brief, 201-2. 
496 För en diskussion av satsen καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ se avsnitt 3.1.2.4. Jag tar inte upp denna 
sats under någon egen rubrik i avsnitt 3.4.2 eftersom den i tolkning (D) förstås nästan på samma sätt som i 
tolkning (A). 
497 Jfr. Winter, ”Puberty”, 87. 
498 Jfr. Winter, ”Puberty”, 85-87. 
499 Garland, 1 Corinthians, 340; jfr. Winter, ”Puberty”, 87, som strukturerar v. 36 och v. 37 på ett liknande sätt. 
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att det mest troligt rör sig om en nödvändighet eller ett tvång som beror på yttre faktorer, men 

ser det också som en möjlighet att frasen står för motsatsen till att vara ὑπέρακµος och οὕτως 
ὀφείλει γίνεσθαι. Alltså motsatsen till att mannen är fylld av starka passioner och att 

äktenskapet därför bör äga rum. Den aktuella frasen i v. 37 påvisar ett fall där ett sådant 

nödtvång inte finns hos mannen.500 

 Orr & Walther har valt att översätta ἀνάγκη med ”press [pressure]”. Inom ramen för 

förlovningstolkningen anser de att det rör sig om känslomässig press. Fästmannens kärlek till 

jungfrun var i sådana fall ljum och orsakade ett känslomässigt tryck som gjorde det möjligt att 

skjuta upp giftermålet på obestämd tid. I en sådan situation borde dock trolovningen ha 

upplösts menar Orr & Walther, som alltså inte tycker att denna fras passar särskilt väl in i 

tolkning (D).501 

 I avsnitt 3.1.2.2 tog jag upp möjliga tolkningar av uttrycket om det skulle gälla ett externt 

tvång. Om termerna och fraserna i både v. 36 och v. 37 är sexuellt konnoterade och µὴ ἔχων 
ἀνάγκην står i motsats till det sexuella tvångsläge som skildras i v. 36 finner jag inte denna 

fras problematisk för förlovningstolkningen. 

3.4.2.3 ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος  

Utöver den vanliga betydelsen ”vilja” hos θέληµα kan ordet även ha betydelsen ”lusta”. Heikel 

& Fridrichsen hänvisar till att denna betydelse är aktuell i Joh 1:13 samt Ef 2:3.502 Kümmel 

håller med om att ordet syftar på mannens sexuella begär i Joh 1:13, men menar att Paulus 

alltid förutom i 1 Kor 7:37 använder θέληµα för att beteckna Guds vilja. Användningen i 1 Kor 

7:37 avviker alltså från Paulus generella mönster eftersom termen där inte refererar till Guds 

vilja. När detta ord används profant, vilket är väldigt sällsynt, utanför Paulus skrifter avser det 

mannens sexuella begär. Eftersom den aktuella passagen beskriver en mans förhållande till sin 

jungfru, som kännetecknas av sexuell spänning, drar Kümmel slutsatsen att betydelsen av 

satsen måste vara att mannen har kontroll över sin egen drift.503 Winter bygger på Kümmels 

resultat och hävdar att θέληµα i hedniska källor används i betydelsen ”sexuell åtrå”. Han menar 

att då Paulus talar om människans vilja, syftar han inte enbart på önskan om giftermål utan 

även på personens sexualitet.504 Enligt Schrage avses med θέληµα inte en formell viljeakt utan 

mannens sexuella begär.505 Självkontroll över begären och passionerna är den traditionella 

förståelsen av denna sats inom förlovningstolkningen.506 Enligt Garland är detta villkor en 

upprepning av det föregående.507 

 Denna fras finner Kugelman vara ett mycket märkligt sätt att utrycka innebörden av 

ἐγκρατεύεται ”att ha sitt begär under kontroll” (jfr. 1 Kor 7:9). Istället för θελήµατος vore det, 

enligt honom, naturligt att använda τῶν ἐπιθυµιῶν för att beteckna begären. Vidare betyder 

                                                 
500 Jfr. Fee, First Epistle, 353 n21. 
501 Orr & Walther, I Corinthians, 224. 
502 Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 95. 
503 Kümmel, ”Verlobung”, 316-7. 
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ἐξουσίαν ἔχει vanligen ”att ha makt”, och därmed vore, enligt Kugelman, κρατεῖ ett mer 

passande uttryck.508 

 En invändande fråga riktad mot den traditionella förståelsen av denna sats i tolkning (D) 

återges av Thiselton. Hur kan Paulus förvänta sig att en man ska kunna förutsäga i vilken grad 

han i framtiden kommer att ha kontroll över sin vilja? Thiselton verkar inte anse att den 

sexuella åtrån primärt avses med θέληµα. Eftersom han tolkar ἐξουσία som ”rättighet” (jfr. 

avsnitt 3.1.2.3) anser han att satsen refererar till ”full rättighet att fatta sitt eget beslut”. 

Mannens sociala, juridiska och medborgerliga position, men även partnerns önskemål, avgjorde 

om han hade denna rättighet eller inte enligt Thiselton.509  

 Eftersom θέληµα har de bägge nämnda möjliga betydelserna anser inte Hurd att denna fras 

kan tas som argument för en tolkning gentemot en annan.510 Det är svårt att fastslå att θέληµα 

bär på sexuella konnotationer även om det tycks finnas betydande argument för att det är så. 

Satsen blir nog dessutom något mer begriplig om så är fallet. Oavsett vilket har det inte någon 

direkt avgörande betydelse för förlovningstolkningens trovärdighet. 

3.4.2.4 τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον  

Som jag konstaterade i avsnitt 3.1.2.5 är den mest troliga innebörden av denna sats att mannen 

skall bevara sin egen jungfru ogift. I förlovningstolkningen syftar detta på fästmannen som inte 

följer sin sexuella åtrå utan bevarar henne sådan som hon är, d.v.s. som jungfru,511 och alltså 

inte gifter sig med henne.512 Tolkningen att hon bevaras från äktenskapets bekymmer anser jag 

passar sämre i denna tolkning än i tolkning (A) eftersom det här är den potentielle partnern och 

alltså den som skulle få den uppmärksamhet av kvinnan som annars skulle kunna vara riktad 

enbart till Herren, som gör ställningstagandet.  

 Om paret är förlovat kan det förklara Paulus bruk av ἑαυτοῦ eftersom jungfrun då är hans 

egen, d.v.s. hans fästmö.513 Hurley menar att paret måste vara förlovat eftersom Paulus 

använder denna term.514 Uttrycket föranleds, enligt Hurd, av att en bindande överenskommelse 

föreligger.515  

 Troligen syftar Caragounis delvis på denna sats då han lyfter fram en invändning mot 

förlovningstolkningen vars innebörd är att mannen till synes kan fortsätta att behålla denna 

konstiga och onaturliga relation till den unga kvinnan resten av livet om han inte känner något 

(yttre) tvång att gifta sig med henne.516 I den följande satsen förklarar Paulus detta bevarande 

(τηρεῖν) för gott. Även Fitzmyer framhåller att Paulus ger den förlovade mannen rådet att 

antingen gifta sig eller ställa in giftermålet och låta den unga kvinnan förbli trolovad.517 Paulus 

säger emellertid inte att flickan ska förbli ”förlovad” utan förbli ”jungfru”. Kanske kan 

Caragounis och Fitzmyers kritik undvikas om förlovningen förutsätts brytas ifall mannen 
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beslutar sig för att inte gifta sig med henne. Detta utsägs inte explicit, men i 7:27-28 talar 

Paulus om män som blivit lösta från en kvinna och som inte syndar om de gifter sig. Kanske 

skulle den man som i enlighet med 7:37 bestämde sig för att inte gifta sig automatiskt bli löst 

från bandet till jungfrun och därefter tillhöra den kategori av ”lösta” män Paulus talar om i 

7:27b. Mot detta talar eventuellt Paulus råd i 7:27a ”Är du bunden vid en kvinna, sök då inte att 

bli löst.” (Bibel 2000) Mannens beslut att bevara jungfrun skulle i sådana fall resultera just i att 

han blev löst från henne. Paulus råd är emellertid i detta fall ett råd och inte en befallning 

eftersom han framhåller att det inte är någon synd att inte följa det parallella rådet i 7:27b (se 

7:28).  

 Garland menar att uttryckets betydelse kan vara att bevara jungfrun orörd, men anser 

samtidigt att ”att bevara sin egen jungfru” är ett underligt sätt satt säga ”att inte gifta sig med 

sin egen jungfru”.518 Enligt Fee tenderar denna sats att vara problematisk för alla tolkningar.519 

Caragounis som uppskattar Schrages exeges anser dock att han saknar övertygande förklaringar 

till denna sats.520 Jag finner satsen vara problematisk för förlovningstolkningen. Det framstår 

något märkligt för mig att en fästman kan ”bevara” sin fästmö genom att inte gifta sig med 

henne och binda henne till sig i en livslång förlovning? Kanske är det möjligt om ett ömsesidigt 

beslut fattats om att ha en relation som inte inkluderar sexuellt umgänge. Om relationen 

upplöses i samband med att beslutet fattas har kvinnan möjlighet att gifta sig med någon annan, 

men i sådana fall tycks den förste mannens beslut om att bevara henne mindre meningsfullt. 

3.4.2.5 καλῶς ποιήσει  

I förlovningstolkningen uppfattas fästmannen (τις) vara subjekt i denna sats, liksom i de övriga 

satserna i v. 37. Som jag konstaterade i avsnitt 3.1.2.6 står denna sats i motsatsförhållande till 

οὐχ ἁµαρτάνει i 7:36. Denna parallellitet är ett starkt argument för att mannen även är subjekt 

till οὐχ ἁµαρτάνει. Det är två olika handlingssätt hos en man som får varsitt omdöme. Denna 

parallellitet konfirmeras ytterligare av 7:38. 

 Fitzmyer framhåller att omdömet Paulus här ger är i överensstämmelse med Paulus 

undervisning i 7:7-8521 där han säger att han helst vill att alla levde som han själv (d.v.s. ogifta) 

och att det är gott (καλόν) för ogifta och änkor att förbli ogifta som honom. Givet den 

eskatologiska situationen och möjligheten till odelad hängivenhet åt Herren är det bra om inget 

giftermål äger rum. Den som inte är omåttligt ansatt av sexuella begär kommer att som ogift 

vara helt tillgänglig att tjäna Herren i den sammanträngda tiden.522 

 Enligt Hurley antyder den futurala formen (ποιήσει) att den som avstår från giftermål 

fattar ett beslut som innebär ett fortgående åtagande. Eftersom paret genom trolovning enligt 

judisk rätt är bundna till varandra kommer de att fortsätta vara trolovade och mannen får 

således stå fast vid sitt beslut om att avstå giftermål och samliv. Det är gott att gifta sig med sin 

trolovade och göra henne rättvisa, men det är ännu bättre att ställa in bröllopet mot bakgrund av 

de svåra tiderna menar Hurley.523 Men varför ska han förbli förlovad med en flicka som han 
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inte tänker gifta sig med?524 Denna fråga besvarar Kümmel med att judisk rätt gäller i Paulus 

utgångspunkt och att det därför skulle innebära skilsmässa om trolovningen bröts. Paulus antas 

därför förvänta sig att paret förblir trolovat eftersom han inte kan förespråka skilsmässa.525 

Caragounis som räknar med en grekisk kulturkontext anser att en sådan relation vore konstig 

och onaturlig. Den unga kvinnan som inte hade något att säga till om, enligt Hurley,526 skulle 

utifrån den tecknade situationen vara bunden till mannen utan någon möjlighet att gifta sig med 

någon annan. Detta skulle, enligt Caragounis, ha stridit både mot den grekiska inställningen och 

mot Paulus judiska bakgrund.527 Jag har i avsnitt 2.2.5 argumenterat för att det antagligen inte 

är frågan om en trolovning i judisk bemärkelse. 

 Ett problem relaterat till detta är att 7:36-38, särskilt 7:37, skulle kunna uppfattas som att 

en kristen man var förlovad med en jungfru utan att avse att gifta sig med henne. Något som 

stöder denna uppfattning är att Paulus ser sig nödgad att tillsäga den unge mannen att det inte 

vore någon synd för honom att gifta sig om omständigheterna påkallade detta (7:36). 

Förlovningen tycks alltså inte i sig ha varit tillräckligt skäl för giftermål. Att vara förlovad utan 

avsikten att det ska leda till äktenskap skulle, enligt Caragounis, ha varit en förolämpning mot 

den unga kvinnan och även mot hennes familj i antika heders- och skamkulturer.528 Själva 

poängen med att förlova sig är väl att man ska gifta sig, menar Morris, så varför förlova sig om 

man inte har äktenskap i sikte.529 Här måste man kanske ändå hålla öppet för att det kunde 

finnas par som förlovat sig eller inlett en pojkvän-flickvänrelation med äktenskap i sikte men 

sedan ändrat sig och bestämt sig för att leva i avhållsamhet. Kanske finns också möjligheten att 

ett par som inte varit drivna av sexuell åtrå inlett en särskild relation utan avsikten att det skulle 

leda till äktenskapligt samliv. Ytterligare en möjlighet kan vara att föräldrar gjort upp om en 

förlovning eller trolovning mellan den unga mannen och den unga kvinnan, men sedan lämnat 

åt mannen att avgöra om äktenskapet skulle verkställas eller inte. På grund av att olika kulturer 

rimligen fanns i en sådan internationell stad som Korinth kan flera olika kulturella bakgrunder 

hos medlemmarna vara orsak till att olika situationer kan ha förekommit. Att ett par på ovan 

nämnda sätt förblir i sin relation men avstår från att gifta sig kallar Hurd för ”andlig 

förlovning”.530 Min utgångspunkt i tolkning (D) är att mannen och kvinnan ännu inte lever 

tillsammans som makar. Eventuella situationer där det skulle kunna vara aktuellt att de lever 

tillsammans, utgår jag från att de lever i avhållsamhet, och kategoriserar dem som exempel på 

tolkning (E). 

 Eftersom jag inte finner det troligt att Paulus utgår från att judisk lag angående trolovning 

gällde för de icke-judiska kristna korinthierna utan att han hänvisar till en förlovning eller 

relation som inte nödvändigtvis var en synd att bryta finner jag det sannolikt att futurumformen 

ποιήσει både i 7:37 och 7:38 refererar till de framtida positiva effekterna av att leva ogift, 

d.v.s. större möjligheter till tjänst för Herren och undvikande av lidande, men kanske även till 

att det är ett beslut som kan behöva förnyas i framtiden om nya kandidater till äktenskap skulle 
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framträda, eller om den sexuella lusten väcktes till liv ifall relationen förblev som den var. Det 

kan också röra sig om gnomisk futurum som inte måste ha med framtiden att göra. 

 Hela v. 37 fungerar relativt bra med tolkning (D), enligt min uppfattning, men det är svårt 

att se var kvinnans vilja får utrymme i beslutsfattandet. En del bekymmer orsakas också av 

svårigheterna att tolka innebörden av satsen τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον. 

3.4.3 Vers 38  

I avsnitt 3.1.3 diskuterade jag innebörden av de olika termerna och fraserna i v. 38. Subjektet i 

hela v. 38 utgörs i förlovningstolkningen av fästmannen τις. Verbet γαµίζειν används i 

betydelsen ”gifta sig med”, ”låta gifta sig” eller ”fira bröllop” (se avsnitt 3.1.3.3). Som jag 

nämnde i avsnitt 3.1.3 sammanfattar v. 38 de två olika alternativen presenterade i v. 36 

respektive v. 37. Den som gifter sig (ὁ γαµίζων) motsvarar den man som beskrivs i v. 36 och 

den som inte gifter sig (ὁ µὴ γαµίζων) motsvarar mannen i v. 37. Den som gifter sig handlar 

gott, men den som inte gifter sig handlar bättre. Enligt Schrage är det den karismatiska 

begåvningen, den rådande situationen och den kroppsliga realiteten som avgör för varje enskilt 

par och enskild person vad som är bäst för dem. Samma handlande karaktäriseras en gång som 

”gott” i v. 37 och som ”bättre” i v. 38,531 vilket kanske kan ge stöd åt uppfattningen att vad som 

är bäst  beror på person och situation. 

3.4.4 Sammanfattande diskussion 

Inom förlovningstolkningen skulle passagen kunna sammanfattas på följande sätt om man 

räknar med sexuella konnotationer hos de termer där detta är en möjlighet. Det första fallet 

beskrivet i v. 36 kan formuleras: En kristen man anser att han handlar oanständigt mot sin 

fästmö, och han är fylld av sexuell åtrå, alternativt när han fylls av sexuell åtrå, och därför bör 

det ske, han bör göra det han vill, han syndar inte, de bör gifta sig. I det andra fallet i v. 37 står 

fästmannen fast i sitt sinne och befinner sig inte i något sexuellt tvångsläge, utan har kontroll 

över sitt begär och har beslutat detta i sitt sinne, att bevara sin fästmö ogift, han kommer att 

handla väl. De två handlingsalternativen sammanfattas i v. 38: Så att den som gifter sig med sin 

egen jungfru handlar väl, men den som inte gifter sig kommer att handla bättre. 

 Liksom de andra tolkningar som har många anhängare, d.v.s. tolkning (A) och (E), finns 

tolkning (D) i flera olika varianter. Alla forskare betraktar tolkningarna på ett i någon mån 

unikt sätt eftersom det finns så många olika exegetiska valsituationer att ta ställning i. En fråga 

av avgörande betydelse för tolking (D) är vilken typ av relation mannen och kvinnan ifråga har. 

Svaren varierar från att det är en judisk trolovning till att rör sig om en romerskt inspirerad 

förlovning till att det inte ens måste handla om en formellt utförd förlovning, utan kanske t.o.m. 

kan handla om något liknande en pojkvän-flickvänrelation. Att det finns en speciell relation 

utöver det vanliga framgår av de genitiva personliga och reflexiva pronomina αὐτοῦ respektive 

ἑαυτοῦ. Paulus talar i 7:27 om att vara ”bunden” till en kvinna, en kommentar som eventuellt 

gäller en manlig παρθένος. Detta band tycks dock inte vara likvärdigt med ett äktenskapligt 

band (jfr. 7:15, 39) eftersom det inte tycks vara någon synd att gifta sig efter att detta band 
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brutits (7:27-28), samtidigt som Paulus förbjuder skilsmässa och i varje fall omgifte i 7:10-11. 

Följaktligen skulle det kunna vara ett sådant band som avses även i 7:36-38. 

 Om en judisk trolovning förutsätts, gällde enligt judisk lag att en upplösning av en 

trolovning skulle innebära äktenskapsbrott. Detta får till följd att Paulus knappast kan uppmana 

paret till att upplösa trolovningen. Alltså borde han mena att den man som inte ska fullborda 

äktenskapet genom att fira bröllopet och inleda samlivet ska fortsätta att vara trolovad med den 

unga kvinnan. Mannen ska i enlighet med v. 37 fatta detta beslut självständigt och kvinnan blir 

genom detta bunden resten av livet vid en trolovning, utan äktenskapligt samliv och utan 

möjlighet att gifta sig med någon annan. Om detta beslut antas vara ömsesidigt ter sig denna 

relation mer sannolik. 

 Paulus kan dock inte, enligt min uppfattning, förutsättas förespråka korinthierna att följa 

alla judiska seder och lagar. Även om Tanakh är en av Paulus främsta auktoriteter, har den 

uppenbarelse och kunskap som har sin grund i Jesus Kristus företräde för honom, vilket bl.a. 

innebär att han i allmänhet inte undervisar icke-judiska kristna att följa den mosaiska lagen. Ett 

exempel på detta inom den äktenskapliga domänen är att Paulus i 1 Kor 7:39 antagligen 

frisäger korinthierna från att vara bundna av den gammaltestamentliga lagen om 

leviratäktenskap i Deut 25:5-10. Eftersom jag gör tolkningen att Paulus inte primärt riktar sig 

till judekristna i 1 Korinthierbrevet finner jag det utifrån ovan sagda mest sannolikt att paret är 

bundna till varandra genom någon typ av förlovning, löfte eller pojk- flickvänrelation som inte 

per automatik var en synd att i samförstånd bryta. Detta öppnar för möjligheten att paret 

förväntades upplösa bandet ifall mannen kom fram till beslutet att bevara jungfrun ogift (7:37). 

Även om det var en judisk trolovning skulle Paulus eventuellt utifrån det nya ljuset av 

evangelium kunna anse att det inte var en synd att ett sådant band upplöstes också med tanke på 

den eskatologiska situationen.  

 Den man Paulus skildrar i 7:37 tycks vara tämligen ointresserad av giftermål. Han brinner 

inte av åtrå (7:9), är inte uppfylld av sexuell passion (7:36) och verkar ha nådegåvan att leva i 

avhållsamhet. Varför är han då bunden vid en ung kvinna på ett sådant sätt att hon kan 

betecknas ”hans egen”? Detta är relativt svårt att svara på anser jag. Det skulle kunna vara 

fråga om att föräldrar arrangerat en trolovning eller förlovning åt sin son, men gett honom sista 

ordet att själv avgöra om han vill gå vidare med giftermål. En annan möjlighet är att paret 

förlovat sig men sedan har mannen insett att han trots det intresse han först hade för kvinnan 

insett att han vill leva ogift, eventuellt resten av livet. En ytterligare möjlighet är att han är 

tillfreds med relationen sådan den nu är. Det är också tänkbart att Paulus med sin ”öppna” 

formulering avser att inkludera flera sådana här liknande fall i sitt råd. 

 En förutsättning för denna tolkning är att mannen var bekant med idealet att leva 

avhållsamt – om det kommit från Paulus eller från något annat håll – dock behövde han av 

Paulus tillsägas att det inte skulle vara någon synd om de gifte sig, varför han inte kan ha varit 

fullständigt förankrad i Paulus lära.  

 Till stöd för förlovningstolkningen kan ett flertal ord och fraser i 7:36-38 bära på sexuella 

konnotationer. Att ὑπέρακµος gör det är tämligen klart om man accepterar resultaten från  

Winters undersökning. I förlovningstolkningen innebär det att termen refererar till att mannen 

är fylld av sexuell passion. Om även ἀσχηµονεῖν har sexuella konnotationer måste det 

uteslutas att 7:36-38 handlar om en far och en dotter, eftersom det annars skulle röra sig om 
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incest. Eftersom ordgruppen ἀσχηµονεῖν, ἀσχηµοσύνη och ἀσχήµων oftast har sexuella 

konnotationer i NT och LXX samt när det betecknar relationen mellan män och kvinnor i 

utombibliska källor alltid har det är det mycket sannolikt att så är fallet även i 1 Kor 7:36, där 

temat är äktenskap, giftermål, sexuell åtrå, avhållsamhet, oskuld, etc. Det finns belägg för att 

termen skulle kunna avse oanständiga blickar, gester, ord, oanständig exponering och beröring,  

samt opassande umgänge. Jag anser att Paulus bruk av denna term i det aktuella sammanhanget 

är ett mycket starkt argument för tolkning (D). Betydelsen av argumentet förstärks av att det 

tycks kunna utesluta tolkning (A) från diskussionen.  

 Flera forskare anser att Paulus användning av παρθένος för att beteckna en trolovad eller 

förlovad kvinna, samt att Paulus inte explicit omtalar någon trolovning i sammanhanget, är en 

svårighet för tolkning (D). Paulus bruk av genitiva pronomina i 7:36-38 visar dock att en 

speciell relation mellan mannen och kvinnan föreligger. Denna relation skulle eventuellt kunna 

identifieras med det band Paulus talar om i 7:27. Jag anser dock inte detta vara någon stor 

svårighet eftersom Paulus själv benämner en trolovad kvinna παρθένος i 2 Kor 11:2.  

 Ytterligare ett argument för tolkning (D) är att minst två av de fyra villkoren i 7:37 skulle 

kunna ha en sexuellt relaterad innebörd. Substantivet ἀνάγκη ”nödvändighet” har omvittnats 

med sexuella konnotationer även om inte detta är den vanliga betydelsen. Normalt använder 

Paulus θέληµα för att beteckna Guds vilja, men eftersom detta inte är fallet i 7:37 finns det skäl 

att anta att det istället refererar till sexuellt begär. Om termerna ska förstås så att mannen inte 

befinner sig i något sexuellt nödläge och har kontroll över sin sexuella lust talar detta givetvis 

för tolkning (D) och starkt emot tolkning (A). Termerna måste dock inte vara sexuellt 

konnoterade och även inom förlovningstolkningen kan man tänka sig att juridiska, sociala och 

andra moraliska omständigheter avses. 

 I vers 36 uppmanas mannen att handla efter sin vilja då han bestämmer sig för att gifta sig, 

även om kvinnans samtycke naturligtvis är nödvändigt då ”de ska gifta sig” (γαµείτωσαν). 

Även i v. 37 framhålls mannens självständiga vilja medan kvinnans vilja förbigås med tystnad. 

Detta tog jag i avsnitt 3.1 upp som ett viktigt argument mot tolkning (A). Även för tolkning (D) 

kan detta vara ett stort problem beroende bl.a. på hur man tolkar innebörden av satsen τηρεῖν 
τὴν ἑαυτοῦ παρθένον i v. 37 i den aktuella kontexten. Betyder denna sats att mannen bevarar 

sin jungfrus oskuld och/eller bevarar henne från äktenskapets jordiska omsorger genom att inte 

gifta sig med henne, eller genom att förbli förlovad med henne? I det senare fallet blir det 

väldigt problematiskt att mannen på egen hand kan fatta detta beslut om hur inte bara han själv 

utan också hans fästmö skall leva. Om förlovningen däremot antas brytas ifall mannen fattar 

beslutet att inte gifta sig med den unga kvinnan blir detta ett mycket mindre problem. Det är 

inte konstigt att mannen självständigt kan fatta beslut om att avstå giftermål, vilket sker i v. 37. 

Nackdelen med det sistnämnda är att mannen inte längre kan vaka över att jungfrun blir 

bevarad om relationen upplöses, varför satsen τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον tycks förlora 

mycket av sin innebörd. 

 Den främsta invändningen mot förlovningstolkningen anser jag vara Paulus bruk av verbet 

γαµίζειν i v. 38. Dess betydelse har traditionellt uppfattats vara ”att gifta bort” och således ha 

en fader eller förmyndare som handlande subjekt. Om detta är den enda möjliga betydelsen hos 

verbet tycks tolkningsproblematiken avgöras till fördel för tolkning (A), (B), eller (C). Inom 

förlovningstolkningen räknar man dock med att verbet används med fästmannen som subjekt i 
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v. 38. Fästmannen utför den handling som motsvaras av γαµίζειν med resultatet att han 

antingen gifter sig (ὁ γαµίζων) eller inte gifter sig (ὁ µὴ γαµίζων). Betydelsen av verbet har 

föreslagits vara ”gifta sig” eller ”låta gifta sig”. En annan möjlighet är att verbhandlingen 

refererar till det andra steget i ingåendet av ett äktenskap där det första består av trolovningen. I 

sådana fall skulle dess betydelse vara ”fira bröllop”. Dessa förslag tycks vara möjligheter, men 

fortfarande finner jag termen besvärlig för tolkning (D).  

 Eftersom denna tolkning passar så väl in i kontexten av 1 Kor 7 framstår den som en 

mycket stark kandidat. De invändningar som dryftats ovan tycks inte vara oöverkomliga. 

3.5 En man och en kvinna som ingått ett ”andligt äktenskap” (E) 

Den tolkning av 1 Kor 7:36-38 som jag betecknar tolkning (E) förstår detta sammanhang som 

syftande på en kristen man och en kristen kvinna som lever i ett så kallat ”andligt äktenskap 

[spiritual marriage]” i vilket makarna avstår från sexuellt umgänge. Ibland påstås tolkningen 

ha introducerats av C. Weissäcker 1892 och senare utvidgades den av Grafe och Achelis.532 De 

senare relaterade passagen till praktiserandet av virgines subintroductae (ung. ”införda 

jungfrur”) i vissa klostersammanhang på 200-talet.533 Enligt Hurd var denna tolkning troligen 

den mest populära bland forskare under en period på 1900-talet.534 Caragounis menar att 

tolkningen kan uppfattas som en variant av förlovningstolkningen eftersom bägge dessa räknar 

med att τις syftar på en ung kristen man och παρθένος på en jungfru som han antingen är 

förlovad med eller lever i ett andligt äktenskap med.535 Eftersom tolkning (D) och (E) har 

mycket gemensamt tar jag i detta avsnitt i huvudsak endast upp aspekter där tolkning (E) 

avviker från tolkning (D). 

 Seden med s.k. ”andliga äktenskap” fanns med säkerhet på 200-talet inom kyrkan och blev 

relativt vanlig under 300-talet enligt Kugelman. Kristna asketer eller präster som avlagt löfte 

om att leva i avhållsamhet upprättade äktenskapligt kontrakt med en jungfru eller änka som 

beslutat sig för ett liv i kyskhet.536 Även Thiselton finner det troligt att dessa par som levde 

tillsammans i celibat hade avgett löfte om att leva i avhållsamhet.537 Bortsett från det sexuella 

umgänget levde de ”andliga” makarna ett liv i gemenskap med stor intimitet. Syftet med 

förhållandet tycks, enligt Kugelman, ha varit ömsesidig hjälp. Mannen fick en kompanjon och 

hushållerska och kvinnan fick skydd och understöd. I kyrkans historia har dessa ”andliga 

brudar” kallats παρθένοι συνείσακτοι eller virgines subintroductae. Detta är ett hånfullt 

uttryck som gavs åt de kvinnliga kompanjonerna till Paulus av Somosata (200-talet e.Kr.) och 

prästerna i hans följe av folket i Korinth. Uppenbarligen medförde denna sed stor fara för 

moraliska snedsteg varför den också förbjöds av flera kyrkomöten och fördömdes av en rad 

kyrkofäder.538 I tolkning (E) är föreställningen att närheten mellan parterna i ett ”andligt” 

äktenskap har skapat för stor attraktion och att det därför är bättre för dem att gifta sig än att 

                                                 
532 Fitzmyer, First Corinthians, 324; jfr. Kümmel, ”Verlobung”, 311-12; Hurd, Origin, 170 n2; Kugelman, ”1 Cor 
7:36-38”, 65; Caragounis, Development, 304 n240; Thiselton, First Epistle, 595. 
533 Fitzmyer, First Corinthians, 324. 
534 Jfr. Hurd, Origin, 170. 
535 Caragounis, Development, 300, 304. 
536 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 65. 
537 Thiselton, First Epistle, 595-6. 
538 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 65-6. 
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försöka hålla sig ifrån varandra.539 Enligt Barclay kan det t.o.m. ha varit så att paret delade 

samma säng, vilket skulle göra avhållsamheten särskilt aktningsvärd. Barclay menar att syftet 

åtminstone partiellt var att uppnå en större inre renhet genom denna asketiska relation.540 

 Barclay identifierar två olika varianter av tolkning (E). Enligt den ena har paret ifråga 

genomgått vigselakten men bestämt sig för att aldrig fullborda äktenskapet, utan leva i strikt 

självkontroll över sina kroppsliga begär och hänge sig helt åt ett andligt liv. Enligt den andra 

varianten har ingen vigselakt ägt rum. Det är oklart om Barclay menar att detta par är förlovat 

eller endast har flyttat ihop utan någon formell ceremoni.541  

3.5.1 Vers 36 

I tolkning (E) anses τις referera till mannen som ingått ”andligt äktenskap” med kvinnan. 

Kugelman betecknar honom ”asketen”.542 

    ττττὴὴὴὴν παρθν παρθν παρθν παρθέέέένον ανον ανον ανον αὐὐὐὐτοτοτοτοῦῦῦῦ. I diskussionen om förlovningstolkningen ovan nämndes att 

παρθένος har uppfattats som ett märkligt uttryck att beskriva någons trolovade med. Fee 

menar emellertid att uttrycket passar väl in i tolkning (E) eftersom παρθένος skulle vara den 

rätta beteckningen på kvinnan,543 som Kugelman kallar uxor spiritualis.544 Dessa forskare 

uppger dock inte orsaken till varför denna beteckning vore den riktigta. Ifall paret var gift eller 

trolovat kunde hon kanske betecknats γυνή, eller för det senare även med ett substantiverat 

particip, t.ex. ἡ ἐµνηστευµένη (Luk 2:5). Eftersom det saknas en förklaring av termen 

παρθένος i sammanhanget anser Hurd att den rimligen bör uppfattas som något slag av teknisk 

term, underförstått en ”andlig brud”.545 Termen παρθένος är till fördel för tolkning (E) enligt 

Fee.546 I avsnitt 3.4.1.3 konstaterade jag emellertid att det finns goda argument för att 

παρθένος kan beteckna en i vanlig mening trolovad kvinna. Detta gör mig tveksam till att 

bruket av παρθένος verkligen passar bättre i tolkning (E) än i tolkning (D). 
    ἀἀἀἀσχηµονεσχηµονεσχηµονεσχηµονεῖῖῖῖν ν ν ν ἐἐἐἐππππίίίί. Fee anser att användningen av frasen ἀσχηµονεῖν ἐπί är en av de stora 

svårigheterna för tolkningen ”andliga äktenskap”. Han frågar sig på vilket sätt mannen kunde 

anse sig handla skamfullt mot sin ”andliga partner” om de var gifta.547 I avsnitt 3.4.1.2 visade 

jag att frasen kan bära sexuella konnotationer och syfta på ett ord eller en handling som var på 

gränsen till eller gick över gränsen till det anständiga. Enligt Fitzmyer bestod det otillbörliga 

uppträdandet i mannens oförmåga att kontrollera sina sexuella begär vilket kunde leda till 

oönskade närmanden.548 För egen del anser jag därmed inte att ἀσχηµονεῖν ἐπί utgör någon 

större svårighet för tolkning (E) än för tolkning (D). Eftersom det ”andliga äktenskapet” 

byggde på avhållsamhet kan mannen givetvis ha ansett sig handla otillbörligt om han uppträdde 

på ett sådant sätt att avhållsamheten riskerade att äventyras. Frasen kan referera till samma typ 

                                                 
539 Thiselton, First Epistle, 594. 
540 Barclay, Letters, 79. 
541 Jfr. Barclay, Letters, 79-80. 
542 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 66. 
543 Fee, First Epistle, 351 n15. 
544 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 66. 
545 Hurd, Origin, 173. 
546 Fee, First Epistle, 351 n15. 
547 Fee, First Epistle, 351 n14. 
548 Fitzmyer, First Corinthians, 324. 
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av oanständigt beteende som i tolkning (D). Det oanständiga beteendet har sin orsak i att 

mannen finner att det är en för stor påfrestning att leva tillsammans med jungfrun i 

avhållsamhet.549 Att mannen är eller blir ansatt av driften uttrycks genom satsen ἐὰν ᾖ 
ὑπέρακµος. 

    γαµεγαµεγαµεγαµείίίίτωσαντωσαντωσαντωσαν. Imperativen γαµείτωσαν kan vara mycket problematisk för tolkning (E). 

Om v. 36 skildrar ett par som redan har ingått ett ”andligt” äktenskap är det mycket märkligt att 

de uppmanas att gifta sig. Fitzmyer menar att ordet är överflödigt eftersom de redan är gifta.550 

Enligt Barrett är Paulus råd att äktenskapet ska bli ett vanligt äktenskap,551 men i sådana fall 

borde Paulus inte uppmana paret att ”gifta sig”, utan att förändra eller utvidga det existerande 

äktenskapet. Om verbet hade betydelsen att ”fullborda äktenskapet sexuellt” kunde det ha löst 

svårigheten, men enligt Fee finns inga bevis för att verbet kan ha en sådan betydelse.552  

 Utifrån Barclays teckning av problemet skulle det kunna vara så att paret inte var gift utan 

levde i en form av samboskap, oklart om de var förlovade eller inte. Om situationen var sådan 

skulle det vara naturligt att paret uppmanades att gifta sig (γαµείτωσαν). Jag finner det dock 

inte sannolikt att paret levde i samboskap. Eftersom paret var inställt på att leva ett andligt, 

avhållsamt, liv i tjänst för Gud är det rimligt att de valde att leva i ett äktenskap där ett avfall 

från denna hållning inte skulle leda till någon katastrof. Ingen utifrån skulle kunna smutskasta 

ett gift par för att de haft sexuellt umgänge, och om graviditet uppstod fanns bästa 

förutsättningar för att ta hand om barnet. Kristna trossyskon, och kanske särskilt asketiskt 

sinnade personer, skulle givetvis kunna kritisera paret för brott mot celibatlöftet. Om paret 

flyttade ihop utan att vara gifta för att leva i avhållsamhet skulle ryktesspridning och 

smutskastning från utomstående snart kunna ta fart. Få skulle antagligen uppfatta detta par som 

ett föredöme i andlighet. Vidare kan man fråga sig om samboskap var en känd samlevnadsform 

vid denna tid. Det verkar, enligt Schrage, saknas belägg för att åtminstone unga män levde 

tillsammans med unga kvinnor i en hushållsgemenskap.553 Nästan alla forskare har även 

uppfattat denna ”andliga” relation som just ett äktenskap. Att Kugelman menar att paret 

upprättat ett avtal eller kontrakt styrker denna uppfattning. Jag finner denna imperativ vara en 

stor svårighet för tolkning (E). 

3.5.2 Vers 37-38 

µµµµὴὴὴὴ    ἔἔἔἔχων χων χων χων ἀἀἀἀννννάάάάγκηνγκηνγκηνγκην. Enligt Orr & Walther syftar ἀνάγκη, inom ramen för tolkning (E), på 

känslomässig press och avser en ovillighet att fortleva i relationen utan sexuellt umgänge.554    
    κκκκέέέέκρικεν κρικεν κρικεν κρικεν ἐἐἐἐν τν τν τν τῇῇῇῇ    ἰἰἰἰδδδδίᾳίᾳίᾳίᾳ    καρδκαρδκαρδκαρδίᾳίᾳίᾳίᾳ. . . . Fee anser det vara svårt att förstå varför Paulus i v. 37 så 

starkt behöver framhålla att mannen ska fatta ett eget beslut eftersom denne i tolkning (E) 

föredrar att leva i avhållsamhet.555 Mannen har redan ingått en relation baserad på beslutet att 

                                                 
549 Jfr. Barrett, First Epistle, 183. 
550 Fitzmyer, First Corinthians, 324. 
551 Barrett, First Epistle, 183. 
552 Fee, First Epistle, 352; så även Garland, 1 Corinthians, 339; se avsnitt 3.6.1 för en utförligare diskussion av 
denna teori. 
553 Jfr. Schrage, Erste Brief, 202 n858. 
554 Orr & Walther, 1 Corinthians, 224. 
555 Jfr. Fee, First Epistle, 353 n24. 



85 
 

leva i avhållsamhet. Varför ska han med sådan emfas behöva tillsägas att på nytt fatta ett sådant 

beslut? Detta finner jag vara en svårighet för tolkningen om ”andliga äktenskap”. 

    ττττηρεηρεηρεηρεῖῖῖῖν τν τν τν τὴὴὴὴν ν ν ν ἑἑἑἑαυτοαυτοαυτοαυτοῦῦῦῦ    παρθπαρθπαρθπαρθέέέένοννοννοννον. . . . Barrett menar att denna fras tagen som den är för tankarna 

till seden med virgines subintroductae.556 Enligt Schrage kan τηρεῖν förutom ”bevara” även 

översättas ”(bi)behålla” (se även avsnitt 3.1.2.5). Denna senare översättning förstås ofta som en 

referens till ”andliga äktenskap”.557 Mannen ifråga behåller i sådana fall jungfrun hos sig. Fee 

anser att även om denna sats tenderar att vara problematisk för alla tolkningar är det den som 

ger störst stöd åt tolkning (E).558 Enligt Hurley skulle denna sats kunna referera till en förlängd 

”andlig trolovning”.559 Det är oklart om Hurley anser att detta i sådana fall innebar att paret 

levde tillsammans eller bibehöll trolovningen på avstånd. Det förra skulle jag kategorisera som 

tolkning (E) och det senare som tolkning (D). 

 ὁὁὁὁ    γαµγαµγαµγαµίίίίζων.ζων.ζων.ζων. Inom tolkning (E) har uppfattningen att γαµίζειν kan uppfattas som kausativ 

förekommit, d.v.s. att Paulus i 7:38 instruerar den unge mannen att han får ge sin jungfru i 

äktenskap till en annan man om hon inte längre vill vara en jungfru.560 Den vanliga tolkningen 

av termen är emellertid att den används icke-kausativt som i tolkning (D), varför samma kritik 

som finns mot tolkning (D) på denna punkt även drabbar tolkning (E). 

3.5.3 Sammanfattande diskussion 

Efter att ovan ha kommenterat några fraser i 1 Kor 7:36-38 som är särskilt intressanta för 

diskussionen om tolkning (E) sammanfattar jag här tolkningen och några av de vanligaste 

argumenten för och emot den. Liksom när det gäller tolkning (D) har γαµίζειν uppfattats som 

mycket problematisk för denna tolkning (se avsnitt 3.1.3.3; 3.4.3). Kümmel anser dock att om 

denna problematik löses på det sätt han föreslår finns inga språkliga invändningar mot tolkning 

(E), utan den är då helt säkert grundad i språkligt avseende. Däremot finner han andra 

invändningar mot tolkning (E), vilka tas upp i diskussionen nedan.561  

 Ett argument mot tolkningen ”andliga äktenskap” som ges stor emfas i sekundärlitteraturen 

är att det saknas bevis för att denna sed förekom inom de kristna församlingarna så tidigt som 

under det första århundradet e.Kr.562 En så extrem asketisk sed borde, enligt Kümmel, 

efterlämnat väsentliga eller åtminstone säkra spår, vilket saknas ända in i början av 200-talet.563 

Garland menar att denna sed utvecklades mycket senare än under det första århundradet.564  

 Enligt Fitzmyer var denna typ av förhållande okänt inom judendomen och 1 Kor 7:36-38 

skulle vara den första referensen till seden bland kristna. Eventuellt anspelar Hermas herden 

(100-talet e.Kr.) på denna sed enligt Fitzmyer.565 Lietzmann tar för givet att Hermas herden 

förutsätter förekomsten av denna sed i Vis 1.1.1 och Sim 9.11.1-4,566 medan Kugelman menar 

                                                 
556 Barrett, First Epistle, 184-5. 
557 Schrage, Erste Brief, 202. 
558 Fee, First Epistle, 353, 354 n27. 
559 Hurley, ”To Marry”, 28. 
560 Jfr. Bound, ”Who are”, 9. 
561 Kümmel, ”Verlobung”, 320-2. 
562 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 339. 
563 Jfr. Kümmel, ”Verlobung”, 322. 
564 Garland, 1 Corinthians, 339. 
565 Fitzmyer, First Corinthians, 324. 
566 Lietzmann, An die Korinther, 36. 
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att dessa passager är dunkla och tillbakavisar att de skulle vara bevis på förekomsten av 

”andliga äktenskap”.567 Inte heller Garland anser att passagen i Sim 9 är något bevis för 

praktiserandet av ”andliga äktenskap”. Framförallt kan denna text, enligt honom, inte användas 

som bevis för denna praktik ett århundrade tidigare i det romerska Korinth.568  

 Kugelman menar att Ireneus är den förste som omnämner seden ifråga i Adversus Hearesis 

(sent 100-tal), och att det första säkra omnämnandet av seden bland katoliker görs av 

Tertullianus i början av 200-talet.569 Även Barrett anser att seden kan ha förekommit så tidigt 

som under 100-talet e.Kr.570 Caragounis anser att Chrysostomos (300-400-talet) skulle ha 

omnämnt denna praktik i sin hyllningsskrift till jungfrudomen om det fanns bevis för att den 

existerade under nytestamentlig tid.571 Fitzmyer menar att frågan är omdebatterad, men att det 

saknas bevis för att sådana asketiska jungfrur kan ha funnits i den korinthiska församlingen.572 

Jag instämmer med den senare att det tycks saknas belägg för att praktiserandet av virgines 

subintroductae förekom vid den tid Paulus skrev sitt brev till de kristna i Korinth.  

 Enligt Hurd visar dock 1 Kor 7:1-7 visar att det förekom asketism i församlingen i form av 

inomäktenskaplig avhållsamhet.573 Jag håller med om att det är rimligt att anta detta, eftersom 

Paulus varnar för det, men det behöver inte ha varit något utbrett problem. Orr & Walther anser 

också att Paulus ser en asketisk trend i församlingen.574 Kümmel uttrycker det så att 7:1, 5, 25f. 

tydligt bevisar att det fanns en tendens till att undvika eller inskränka äktenskapet. Steget ifrån 

en sådan attityd till att ersätta äktenskapet med en asketisk och principiellt icke-sexuell 

institution anser han dock vara mycket stort.575  

 Paulus förespråkar det ogifta ståndet som innebär att mannen inte rör någon kvinna, men 

han rekommenderar det inte till den som saknar nådegåvan eller som brinner av åtrå. Om 

Paulus undervisat församlingen om detta tidigare fanns naturligtvis risken att individer eller 

grupper i församlingen missförstått eller medvetet valt att förvränga denna undervisning. 

Därför är det begripligt att Paulus kan behöva korrigera vissa föreställningar. Att Paulus 

undervisning skulle ha förkastats eller så kraftigt omformulerats, på denna korta tid från det att 

han fanns i församlingen till det att han skriver brevet, så att en institution liknande ”andliga 

äktenskap” fått utrymme i församlingen finner jag mycket osannolikt. 

 En ytterligare svårighet för tolkning (E) är hur Paulus instruktioner i 7:1-5 om fysisk 

intimitet kan förenas med idén om ”andliga äktenskap”.576 Enligt Garland förutsätter Paulus 

uppfattning om äktenskapet en fysisk relation. Om ett äktenskap saknar den fysiska intimiteten 

öppnar det för att bli frestad av satan (7:5) och för möjligheten att brinna i lidelse (7:9) utan att 

ha något utlopp.577 Kümmel menar att Paulus i 7:2, 5b, 9 varnar för varje förhållande mellan 

man och hustru som kan innebära en frestelse till hämningslöshet och förkastar tanken på att ge 

                                                 
567 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 67. 
568 Garland, 1 Corinthians, 339. 
569 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 66. 
570 Barrett, First Epistle, 183. 
571 Caragounis, Development, 305 n244. 
572 Fitzmyer, First Corinthians, 324-5. 
573 Hurd, Origin, 180. 
574 Orr & Walther, 1 Corinthians, 224. 
575 Kümmel, ”Verlobung”, 322. 
576 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 324-5. 
577 Garland, 1 Corinthians, 339. 
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sig in i en situation där man frestas med tanke på risken för otukt.578 Barrett å andra sidan 

verkar inte utesluta möjligheten av att Paulus tolererade praktiken, om den fanns vid denna tid, 

men inte så hög grad som Paulus tycks göra i det aktuella sammanhanget.579 Att Paulus skulle 

stödja idén om andliga äktenskap är otänkbart, enligt Odeberg, inte minst utifrån 7:5.580 Det 

skulle, enligt Morris, vara ett svek att undanhålla sig från sexuellt umgänge inom 

äktenskapet.581  

Garland anser det vara problematiskt att ”maken” i det ”andliga äktenskapet” helt på egen 

hand kan avgöra om äktenskapet skall fullbordas sexuellt i ljuset av Paulus undervisning i 7:2-

5. I dessa verser framhåller Paulus att mannen inte kan dra sig undan från sin hustru utan en 

ömsesidig överenskommelse, men i 7:36-37 är det enbart mannen som ska avgöra om han är 

tillgänglig för sin hustru eller inte. Om hans passioner är för starka kan han välja att fullborda 

äktenskapet (7:36). Om han å andra sidan står fast i sin vilja att äktenskapet skall vara utan 

sexuellt samliv kan han avgöra det själv (7:37). I dessa verser sägs ingenting, eller väldigt lite, 

om ömsesidighet i samlivet mellan äkta makar och Garland finner detta vara i konflikt med 

Paulus betoning på ömsesidighet inom äktenskapet i 7:2-5.582 Jag finner denna kritiska 

synpunkt värdefull och enligt min mening är man nog tvungen att, i tolkning (E), tänka sig att 

Paulus har olika standarder för vanliga äktenskap med påbjuden sexuell gemenskap (7:3-5) och 

”andliga äktenskap” för att kunna få ihop hans undervisning. Paulus måste i sådana fall ha sett 

dem som två olika institutioner, med olika förutsättningar. Att detta skulle vara fallet anser jag 

dock vara högst osannolikt. Danbolt ifrågasätter också det rimliga i att Paulus godkände andra 

äktenskapsformer, mer ”andliga” än den bibliska.583 

Även om jag inte finner det sannolikt att den institutionaliserade formen av ”andliga 

äktenskap” hade en plats i den korinthiska församlingen, eller att Paulus förespråkade eller 

accepterade en sådan samlevnadsform av asketiska skäl, med tanke på risken för frestelse,584 är 

det högst sannolikt att det fanns äktenskap där det sexuella samlivet var strypt, t.ex. på grund av 

sjukdom, erfarenhet av övergrepp etc. Därmed ser jag det också som en möjlighet att 

förlovningar slöts och äktenskap ingicks utifrån premissen att avstå från sex, utan att det därför 

bör ha uppfattats som asketism. Således anser jag det vara möjligt att passagen 7:36-38 enbart 

eller delvis är riktad till personer som är förlovade eller trolovade eller har en pojkvän-

flickvänliknande relation utan att vara inställda på att relationen måste leda fram till en sexuell 

gemenskap. Fallet i v. 36 syftar då på en man som finner att den sexuella åtrån väckts till liv 

och börjat leda till oönskade närmanden, medan fallet i v. 37 refererar till en man som inte är 

ansatt av driften och därmed beslutar sig för att relationen inte skall leda till ett äktenskap, utan 

förbli som den är. 

Som jag nämnde ovan finner jag Paulus användning av verbet γαµείτωσαν vara ett stort 

problem för tolkning (E) eftersom paret, enligt hur de flesta forskare formulerar tolkningen, 

redan är gifta. Om paret enbart är trolovade eller förlovade blir användningen av verbet 

begriplig, men i sådana fall får det förutsättas att paret levde tillsammans i avhållsamt 

                                                 
578 Jfr. Kümmel, ”Verlobung”, 322. 
579 Jfr. Barrett, First Epistle, 183. 
580 Odeberg, Till korintierna, 117. 
581 Morris, First Epistle, 121. 
582 Jfr. Garland, 1 Corinthians, 339; Molvaer, ”Paul’s Views”, 51-2. 
583 Jfr. Danbolt, Første brev, 195. 
584 Schrage, Erste Brief, 203. 
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samboskap för att det fortfarande ska vara meningsfullt att tala om ”andliga äktenskap”. Det 

finner jag dock vara mycket osannolikt i denna församlingskontext eftersom Paulus sexualetik 

som åtminstone delvis tycks gå tillbaka till vissa kända uttalanden av Jesus framstår som 

sträng. Jag anser det vara mycket osannolikt att Paulus skulle acceptera ett sammanboende som 

kunde ha inneburit frestelse till otukt eller ha orsakat skvaller. Bruket av γαµείτωσαν är, enligt 

min mening, ett mycket stort problem för tolkning (E). 

Jag finner tolkningen om institutionen ”andliga äktenskap” ha några allvarliga argument 

emot sig och mindre sannolikt motsvara vad Paulus talar om i 1 Kor 7:36-38. 

3.6 Ett nyomvänt par med en sexuell relation (F) 

Reidulf Molvaer har föreslagit en tolkning, som visserligen har en del gemensamt med tolkning 

(D) och (E), men som samtidigt kraftigt avviker från dessa på väsentliga punkter. Jag har själv 

inte sett artikeln kommenteras av någon annan, men ger här en presentation och utvärdering av 

tolkningen. Enligt Molvaer riktar sig Paulus i 1 Kor 7:36-38 till ogifta par som hade en sexuell 

relation före deras omvändelse till den kristna tron. Att passagen handlar om par som är nya i 

tron anser även t.ex. Hurd som dock förespråkar tolkning (E).585 Molvaer hävdar att sex i det 

antika Korinth var fritt och enkelt, och att det därför måste ha funnits korinthiska par i 

församlingen som tidigare levt som älskare. Det fanns i det antika Grekland, och har i stor 

utsträckning både förr och nu funnits ett särskiljande, bland folk, mellan tre olika typer av 

sexuella relationer enligt Molvaer: 1) äktenskap, 2) otukt (tillfälligt, icke-förpliktigande sex), 

samt 3) en ömsesidig kärleksrelation utan de formella band ett äktenskapskontrakt innebär.586 

Jag är dock mycket tveksam till att den tredje kategorin är och har varit erkänd och skild från 

kategori nummer två i åtminstone de flesta judiska och kristna kulturer. 

 Molvaer anser att Paulus i 7:36-38 riktar sig till sådana som inte är gifta och inte heller 

tidigare varit gifta, d.v.s. παρθένοι, men som har levt i en ömsesidig sexuell kärleksrelation 

som älskare före de blev omvända. Dessa par står nu inför ett vägskäl och har, enligt Molvaer, 

ställt frågan huruvida de kan fortsätta att leva i sin relation eller om de måste avstå från sex. 

Molvaer menar att de hört Paulus undervisning om att ”[v]ar och en skall förbli vad han var när 

han blev kallad” (7:20, Bibel 2000), och därför funderar på om de kan fortsätta leva som 

tidigare.587 

 Enligt denna tolkning accepterar Paulus den tredje kategorin av sexuella relationer nämnd 

ovan och tillåter i 7:36-38 att ett par som är ogift och inte har lovat varandra att gifta sig, men 

som är överlåtna till varandra, att ha sex. Paulus instruktioner kan inom ramen för denna 

tolkning sammanfattas med att om den unge mannen inte kan avstå den sexuella relationen så 

får han fortsätta i den som tidigare, men om mannen kan vänta (tills de gift sig) är det ett bättre 

alternativ.588 

                                                 
585 Hurd, Origin, 176. 
586 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 50, 52. 
587 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 45, 52, 54. 
588 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 50, 52, 54. 
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3.6.1 Vers 36 

I tolkning (F) syftar den okände τις ”någon”, enligt Molvaer, på en ”pojkvän” eller snarare en 

”älskare” till kvinnan παρθένος.589 

 ἀἀἀἀσχηµονεσχηµονεσχηµονεσχηµονεῖῖῖῖν ν ν ν ἐἐἐἐππππὶὶὶὶ…………νοµνοµνοµνοµίίίίζειζειζειζει.... Innebörden av detta uttryck är, enligt Molvaer, att mannen 

ifråga har hamnat i bryderi och funderar på om han handlar otillbörligt genom att fortsätta att 

ha sex med sin älskarinna eller flickvän. Parets funderingar kan, enligt Molvaer, vara orsakade 

av församlingens asketiska grupp som anser att han bör sluta att ha sexuellt umgänge med 

henne.590 I tolkning (F) tycks ἀσχηµονεῖν snarare beteckna ett handlande som strider mot 

sociala normer (gällande sex) än beteckna skamliga handlingar som i sig är sexuellt laddade. 

Paulus skriver inte heller att mannen är osäker på huruvida han handlar fel eller inte, utan att 

han faktiskt anser eller tror sig handla skamligt. Är det sannolikt att han skulle anse det ifall 

denna form av sex var en så genomgripande del av den aktuella kulturen, som Molvaer vill låta 

påskina, och inte heller Paulus hade några invändningar mot det?  

 ττττὴὴὴὴν παρθν παρθν παρθν παρθέέέένον ανον ανον ανον αὐὐὐὐτοτοτοτοῦῦῦῦ.... Molvaer påstår att termen παρθένος i antiken refererade till en ung 

ogift kvinna vare sig hon tekniskt sätt var en jungfru (oskuld) eller inte.591 Att denna betydelse 

förekommer inom grekiskan nämnde jag i avsnitt 3.4.1.3, liksom även att termen kan beteckna 

en älskarinna. Att påstå att ordet alltid har denna betydelse och inte även kan bära just 

konnotationen ”oskuld” är däremot felaktigt. Enligt Delling kan betoningen vid bruk av termen 

παρθένος gällande en ung könsmogen kvinna vara hennes kön eller ålder, bådadera, eller 

hennes status (t.ex. motsats till änka). Redan i antiken fick termen, enligt Delling, emellertid en 

begränsad innebörd och kom att beteckna ”jungfrun”. De olika konnotationerna är blandade 

vilket gör det omöjligt, enligt Delling, att för varje förekomst avgöra precis vilken 

betydelsenyans som är aktuell.592 I LXX används termen oftast som ersättning för termen 

 oskuld”.593 Många gånger betecknar termen helt enkelt en ”flicka”, särskilt då pluralen” בְּתוּלָה

kombineras med νεανίσκοι. Enligt Delling tas dock kyskheten för givet även i det mer 

allmänna bruket (jfr. Jer 2:32 där termen står parallellt med νύµφη). I vissa förekomster är dock 

jungfrudom en fokuserad betydelsekomponent (jfr. t.ex. Lev 21:13f.; Hes 44:22; Deut 22:23, 

28; Dom 19:24; 21:11, 12). I NT är situationen liknande enligt Delling.594 Särskilt Upp 14:4 

anser jag vara belysande ”Dessa är de vilka inte har befläckad sig med kvinnor, ty de är 

jungfrur [παρθένοι], dessa som följer Lammet vart det än går”, vid sidan av beteckningen av 

den trolovade och orörda (Matt 1:18, 25; Luk 1:27, 34) Maria som παρθένος (Matt 1:16, 23; 

Luk 1:27). 

 Paulus själv framhåller i 2 Kor 11:2 att han vill överlämna församlingen till Kristus som en 

”ren jungfru [παρθένον ἁγνὴν]” (min. kurs.). Genom att kombinera termen med adjektivet 

ἁγνός selekterar Paulus just nyansen ”oskuld” hos παρθένος, och ansluter sig till den ideala 

                                                 
589 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 53. 
590 Molvaer, ”Paul’s Views”, 54. Angående den eventuella förekomsten av ett asketiskt parti i församlingen se 
inledningen av avsnitt 3.4. 
591 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 51. 
592 Delling, ”παρθένος”, 827. 
593 Holladay, Lexicon, 52, uppger betydelsen ”mogen flicka som ingen man har känt” för בְּתוּלָה med hänvisning 
till Gen 24:16. 
594 Delling, ”παρθένος”, 832-7. 
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bilden av jungfrun som obefläckad, ren, oskuld. I den mosaiska lagen förväntades den unga, 

ännu ej gifta kvinnan vara oskuld. Detta är särskilt tydligt i Deut 22:13-21 där flickan också 

betecknas παρθένος i v. 19. 
 Det sätt på vilket Paulus karaktäriserar παρθένοι (och ἄγαµοι) i 7:25-35 talar också för 

att dessa inte har någon sexualpartner. Paulus menar att den som är ogift tänker på det som hör 

Herren till, medan den som är gift tänker på det som hör världen till, hur han eller hon ska vara 

sin partner till lags, och blir således splittrad. Paulus vill skona korinthierna från sådana 

bekymmer och ger dessa instruktioner för att hjälpa dem att leva anständigt och troget hålla fast 

vid Herren. Dessa beskrivningar av situationen för en παρθένος passar knappast in på en 

kvinna som har en sexualpartner. Även en älskare eller älskarinna måste tänka på att vara sin 

partner till lags, och skulle bli kluven så att hon inte ostört kunde tänka på vad som hör Herren 

till. Pronomenet αὐτοῦ i v. 36 visar, enligt Molvaer, att det inte är frågan om en tillfällig 

relation.595 Dessutom är det rimligt att jungfruns strävan efter att vara helig till kropp och själ 

(v. 34) inkluderar sexuell avhållsamhet. Att det, enligt Paulus, var möjligt att leva som oskuld 

och inte ha några sexuella kontakter framgår av hans bruk av eufemismen ἅπτοµαι ”röra” i 

sexuellt avseende596 i 7:1, liksom även av Paulus hänvisning till celibatets nådegåva.  

 Mot bakgrund av ovan sagda finner jag det mycket sannolikt att Paulus i 1 Kor 7 med 

παρθένοι avser jungfrur just i betydelsen oskulder. Att det skulle röra sig om ännu ej gifta 

personer som levde i en sexuell relation saknar stöd i kontexten. 

 ὑὑὑὑππππέέέέρακµος.ρακµος.ρακµος.ρακµος. Molvaer tycks inte utnyttja tillgängliga exegetiska uppgifter då han gör sin 

översättning av termen ὑπέρακµος, utan härleder innebörden av denna term och av hela v. 36 

delvis genom att ställa denna vers i kontrast till v. 37. I 7:37 omtalas en person som har kontroll 

över sin egen vilja. Följaktligen saknar, enligt Molvaer, den man i 7:36 som är ὑπέρακµος 

kontroll över sin vilja när det gäller sex. Molvaers översättning av frasen ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος 

lyder ”och hans sexuella känslor är bortom hans kontroll”.597 Detta är ett något okonventionellt 

och förenklat sätt att härleda betydelsen av ett ord. Andra kommentatorer har inte kommit till 

slutsatsen att termen ὑπέρακµος i sig implicerar brist på självkontroll (jfr. avsnitt 3.4.1.4). Att 

därför, likt Molvaer, fastslå att mannen i v. 36 inte kan avstå från sex med en annan person, på 

samma sätt som han inte kan avstå mat,598 är att läsa in mer än vad som sägs i versen, även om 

hans eventuella otillbörliga handlande (ἀσχηµονεῖν) kan vara ett uttryck för brist på 

självbehärskning. 

 Molvaer menar att det finns en mycket stark parallellitet mellan 7:9 och 7:36-38, en 

parallellitet jag i korthet diskuterat ovan i avsnitt 3.4.1. Han anser att Paulus råd i 7:9 gäller 

samma situation som i 7:36-38, med skillnaden att i den förra situationen tilltalar han personer 

som varit gifta tidigare och i den senare situationen tilltalas personer som inte tidigare varit 

gifta.599 För att upprätthålla den symmetriska struktur Molvaer menar sig finna i 1 Kor 7 blir 

han tvungen att göra en rad generaliseringar, förenklingar och några häpnadsväckande 

tolkningar. Molvaer anser att uttrycket εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται i 7:9 bör översättas ”men om 

                                                 
595 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 51-3. 
596 Jfr. Fitzmyer, First Corinthians, 278. 
597 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 47-50. 
598 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 48-9, 53. 
599 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 46, 47. 
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de inte kontrollerar sig själva” snarare än ”om de inte kan kontrollera sig själva”.600 Både Bibel 

2000 och Folkbibeln har använt ”kan” i sina översättningar. Enligt Molvaer är det alltså 

personer som lever i sexuella relationer som blir tillsagda att gifta sig.601 Enligt Fitzmyer syftar 

frasen οὐκ ἐγκρατεύονται på ogifta personer som begår sådan otukt Paulus varnar de gifta för 

i 7:2.602 Fee menar att detta antagligen även inkluderade att man gick till prostituerade.603 

Molvaer tycks dock utesluta möjligheten av att det rör sig om otuktssynd.  

 Paulus motiverar i v. 9b rådet till dem som inte behärskar sig i v. 9a med att ”det är bättre 

[κρεῖττον] att gifta sig än att brinna [πυροῦσθαι]”. Molvaer härleder innebörden av ”att 

brinna” från v. 9a. Eftersom motiveringen till personerna i v. 9a, som har sexuella förbindelser, 

är att det är bättre att gifta sig än att brinna, drar Molvaer slutsatsen att ”brinna” innebär att ha 

sexuella relationer.604 Detta är dock ett märkligt sätt att härleda innebörden av ett språkligt 

uttryck som tycks utgå från föreställningen att författaren alltid uttrycker symmetriska 

föreställningar på satsnivå, t.ex. motsatser, vilket känns igen från Molvaers härledning av 

innebörden av ὑπέρακµος.  

 Vidare används komparativen κρεῖττον (alt. κρεῖσσον) ”bättre”, enligt Molvaer, alltid i 

NT för att jämföra något ”bättre” med något som är bra eller gott.605 Så är visserligen fallet i 

7:38, där detta är explicit uttryckt, men det kan knappast vara fallet i t.ex. Heb 6:2; 1 Pet 3:17; 

2 Pet 2:21. Enligt Molvaer är alltså de två olika alternativen i 7:9b att ”gifta sig” eller att 

”brinna” två goda ting, precis som de två alternativen i 7:36-38. Eftersom ”brinna” 

representerar sexuella relationer måste detta alltså syfta på goda sexuella relationer enligt 

Molvaer. Detta utesluter otukt och eftersom giftermål var det andra alternativet måste ”brinna” 

syfte på den tredje kategorin av sexuella relationer omnämnd i inledningen, d.v.s. moraliskt 

accepterat, icke-flyktigt, sex med en älskarinna. Vidare eftersom Molvaer anser att situationen i 

7:9 är densamma som fallet i 7:36 innebär detta att mannen τις lever i en sexuell relation av 

kategori tre, d.v.s τὴν παρθένον αὐτοῦ är hans älskarinna.606  

 Paulus säger inte uttryckligen att det är bra eller gott att brinna även om det inte är någon 

synd. Vanligtvis har πυροῦσθαι ”brinna” förståtts som ”brinna av åtrå” (Bibel 2000), d.v.s. 

”vara upptänd av begär” (Folkbibeln). Denna förståelse tillbakavisar Molvaer på följande sätt. 

För det första bygger han sitt resonemang på att οὐκ ἐγκρατεύονται betyder ”inte kan avhålla 

sig” trots att han tidigare kritiserat den översättningen. Enligt Molvaer blir då innebörden av 

7:9 att om medlemmarna ifråga inte kan avhålla sig från sex (οὐκ ἐγκρατεύονται) och inte 

gifter sig (γαµῆσαι), så måste de ändå avhålla sig från sex även om det medför en smärta som 

kan jämföras med att brinna (πυροῦσθαι). Paulus ger alltså rådet till kristna som inte kan 

avhålla sig två råd: att gifta sig eller att brinna. Att Paulus skulle instruera dem som inte kan 

avhålla sig från sex och inte gifter att ändå avhålla sig från sex anser Molvaer vara orimligt.607 

Jag ser absolut inget orimligt i detta eftersom den som gifter inte behöver avhålla sig. Att det 

                                                 
600 Molvaer, ”Paul’s Views”, 47; så även Fitzmyer, First Corinthians, 384; och Fee, First Epistle, 286, 288-9. 
601 Molvaer, ”Paul’s Views”, 47. 
602 Fitzmyer, First Corinthians, 384. 
603 Fee, First Epistle, 289. 
604 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 50. 
605 Molvaer, ”Paul’s Views”, 48. 
606 Molvaer, ”Paul’s Views”, 48, 50, 53. 
607 Molvaer, ”Paul’s Views”, 50. 
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finns ett handlingsalternativ som är utanför Guds vilja, synd, är en grundläggande princip 

genom hela Bibeln.  

 Dessutom har Molvaer återigen slarvat med semantiken. De som inte avhåller sig 

(alternativt inte kan avhålla sig) i v. 9a får faktiskt bara ett råd av Paulus, nämligen ”att gifta 

sig” γαµησάτωσαν. I motiveringen till detta talar inte Paulus längre om alternativen ”att gifta 

sig” eller ”att inte avhålla sig” (οὐκ ἐγκρατεύονται), utan om att ”att gifta sig” eller ”att 

brinna”. De två alternativen i v. 9a är inte identiska med alternativen i v. 9b. Skillnaden skulle 

kunna motsvara den skillnad som återfinns i 2 Kor 11:29, det andra ställe där Paulus använder 

πυροῦσθαι figurativt. Paulus uttrycker där sitt omsorgfulla ansvar för församlingarna och dess 

medlemmar: ”Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall [σκανδαλίζεται] utan att 

jag brinner [πυροῦµαι]?”608 Om en församlingsmedlem faller i synd så har även Paulus 

prövats som i eld.609 Detta betyder dock inte att Paulus själv syndar, även om han ”brunnit”.  

 Metaforen ”att brinna” kunde i den grekiska världen, enligt Lang, betyda att bli irriterad 

eller gripen av kärlek till någon. I Mackabéerböckerna används termen för att referera till den 

som ”grips” av känslor, särskilt vrede. För övrigt i LXX används verbet oftast för att beteckna 

rening av metaller i eld och även figurativt för att beteckna den prövning människan utsätts för 

av Gud. Filon använder termen bl.a. för att beteckna den som bränner upp kroppsliga lustar. 

Lang anser att Paulus i linje med det antika bruket och den aktuella kontexten använder termen 

i betydelsen ”förtäras av det sexuella begärets eld”.610 Det är således inget märkligt med att 

Paulus använder termen för att beskriva de starka känslor av sexuell lust som en kristen kan 

uppleva med termen πυροῦσθαι (jfr. ὑπέρακµος). Om man upplever sådana känslor är det 

bättre att gifta sig, i enlighet med situationen i 7:9b, även om den som har självbehärskning kan 

stå emot mycket. Om man saknar tillräcklig självbehärskning och t.o.m. fallar för frestelsen, 

situationen i 7:9a, bör man gifta sig.  

 Det är också viktigt att betänka att den sexuella lusten även kan kanaliseras på andra sätt än 

fullbordat samlag. Det är inte självklart att bristen på självbehärskning (οὐκ ἐγκρατεύονται) i 
7:9a behöver innebära en kontinuerlig relation med fullbordat sexliv. I avsnitt 3.4.1.2 då jag 

diskuterade innebörden av ”otillbörligt handlande” gentemot jungfrun nämnde jag blickar, 

gester, ord, exponering, umgänge och beröring som möjliga uttryck för oanständigt 

uppträdande. Brist på självbehärskning i detta fall skulle kanske även kunna inkludera 

praktiserandet av onani, som rimligen bör ha släckt branden åtminstone tillfälligt, och som 

ansågs vara omoraliskt i vida kretsar enligt Loader.611 

 För att förstå undervisningen i 7:9 bör man rimligen tänka sig att det finns olika mått av 

ἐγκράτεια (jfr. Gal 5:23) hos olika personer.612 Fullständig brist på självbehärskning skulle 

sannolikt göra varje man av denna kategori till en våldtäktsman, ifall sex med en annan person 

var lika naturligt och behövligt som mat. För sex krävs dock ett ömsesidigt beslut. Detta 

                                                 
608 Paulus tangerar här sin tidigare uttryckta uppfattning att om en lem i församlingen lider, så lider också alla de 
andra (1 Kor 12:26). 
609 Så Bibel 2000. Fee, First Epistle, 289, anser att πυροῦσθαι i 2 Kor 11:29 är en metafor för inre passion. 
Fitzmyer, First Corinthians, 284, anser att Paulus brinner av känsla (indignation). Enligt Folkbibeln brinner han av 
iver. 
610 Jfr. Lang, ”πῦρ”, 949-50.  
611 Loader, Sexuality, 24. 
612 Contra Molvaer, ”Paul’s Views”, 48. 
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innebär att varje person är tvungen att behärska sig mer eller mindre, och också upplever mer 

eller mindre av den brännande sexuella lidelsen. Molvaers tolkning av πυροῦσθαι som 

utomäktenskapligt, socialt accepterat sexuellt umgänge tycks sakna allt stöd i den antika 

grekiskan. Därmed faller också mycket av hans argument för att paret i 7:36 lever i en sexuell 

relation. 

 γαµεγαµεγαµεγαµείίίίτωσαντωσαντωσαντωσαν. Molvaers tolkning bygger dessutom på idén att Paulus i 7:36 använder 

verbet γαµεῖν – imperativformen γαµείτωσαν – med betydelsen ”att ha sexuellt umgänge”. 

Molvaer menar att Homeros använde verbet eufemistiskt för att beteckna samlag. Vidare 

framhåller Molvaer att verbet betyder ”att ha sexuellt umgänge” i den moderna grekiskan.613 

Jag nämnde i avsnitt 3.5.3 att det, enligt Fee, inte finns några belägg för att γαµεῖν kan ha 

betydelsen ”att fullborda ett äktenskap sexuellt”. Även om det skulle kunna ha en sådan 

betydelse är frågan om ordet kan ha det i det aktuella sammanhanget. När det gäller den 

moderna grekiskan tycks fallet vara, enligt Nordstedts grekiska ordbok, att γαµεῖν förlorat den 

antika betydelsen ”gifta sig”, en betydelse som övertagits av det grekiska παντρεύω, och 

numera enbart har den metaforiska betydelsen ”knulla”.614 Det viktigaste är vilken betydelse 

verbet hade vid den tidpunkt Paulus skrev och vilken betydelse som kan vara aktuell i passagen 

1 Kor 7:36-38. 

 Att Paulus använder verbformen γαµίζειν i 7:38, då han använt γαµεῖν flera gånger i dess 

vanliga betydelse ”att gifta sig”, anser Molvaer vara ett tecken på att han avser en annan 

betydelsenyans. Molvaer anser att det är betydelsen ”att ha sexuellt umgänge” som avses. 

Vidare anser Molvaer att verbet γαµεῖν i v. 36 och γαµίζειν i v. 38 har samma betydelse. Att 

Paulus växlar från γαµεῖν i v. 36 till γαµίζειν i v. 38 orsakas, enligt Molvaer, av att han var 

osäker på vilken verbform som var mest lämplig för att eufemistiskt uttrycka innebörden ”att ha 

sex”. Vidare anser Molvaer att γαµίζειν är en ”kontinuerlig” verbform som uttrycker en 

handling som är varaktig, upprepad, kontinuerlig eller bestående och därför inte kan syfta på ett 

bröllop.615 Det är oklart på vilka grunder Molvaer hävdar att γαµίζειν är en ”kontinuerlig” 

form. I avsnitt 3.1.3.3 nämnde jag att verb på -ίζειν kan beteckna firandet av en högtid, varför 

firandet av ett bröllop borde vara en möjlig innebörd. Det är häpnadsväckande att Molvaer 

härleder betydelsen av γαµείτωσαν i v. 36 från hans uppfattning av verbet γαµίζειν i v. 38 

istället för att härleda det från Paulus övriga bruk av γαµεῖν i 1 Kor 7. Det är visserligen högst 

sannolikt att γαµεῖν och γαµίζειν har åtminstone en snarlik betydelse, inom tolkningarna (D)-

(G), om man ser till passagen 7:36-38 för sig. Men i ljuset av hela 1 Kor 7 är det orimligt att 

inte ta hänsyn till att Paulus för övrigt i detta kapitel alltid använder verbet γαµεῖν med dess 

vanliga betydelse ”att gifta sig”. Om Paulus var osäker på hur han med en eufemism skulle 

säga ”ha sexuellt umgänge” skulle han då använda två olika verb som var för sig har en annan 

primär betydelse? Jag har nog aldrig tidigare hört talas om ett liknande språkbruk. Om 7:36-38 

utgör samma fall som 7:9 varför använde då inte Paulus πυροῦσθαι, som han, enligt Molvaer, 

använt för att beteckna just ett sådant umgänge. Dessutom hade Paulus tillgång till andra 

                                                 
613 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 53 även n22. 
614 Norstedts grekiska ordbok , 37, 73. 
615 Molvaer, ”Paul’s Views”, 53-4. 
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eufemismer för att uttrycka sexuellt umgänge. Han skulle kunna ha använt κολλᾶν eller 

ἅπτεσθαι som han använder i 6:16-17 respektive 7:1.  
 Själva parallelliteten mellan 7:9 och 7:36-38 som, enligt Molvaer, innebär att Paulus 

refererar till i stort sett samma sak i dessa passager talar också mycket starkt mot att han skulle 

byta betydelse, så att γαµεῖν två gånger i 7:9 betyder ”gifta sig”, men i 7:36 betyder ”ha sex” 

men inte gifta sig. Även Ford anser att det är orimligt att γαµείτωσαν är en eufemism för att 

ha samlag här.616 

 Innebörden av 7:36 skulle utifrån Molvaers resonemang bli att Paulus råder eller tillåter det 

par, i vilket mannen saknar sexuell självbehärskning, att ha sex. Molvaers tolkning av 7:9 anser 

jag vara mycket bristfällig, och hans tolkning av γαµεῖν och därmed hela 7:36 anser jag vara 

nonsens. Samtidigt är hans tolkning av hela passagen 7:36-38 helt beroende av riktigheten i 

tolkningen av 7:36. 

3.6.2 Vers 37-38 

Eftersom Molvaer tolkar både γαµεῖν och γαµίζειν i 7:36, 38 som eufemistiska uttryck för att 

”ha sex” kommer v. 36 motsvara fallet i 7:38a ὁ γαµίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς 
ποιεῖ. Detta är den kristne man som inte kan kontrollera sig själv, enligt Molvaer, och som 

uppmanas att ha sex (γαµείτωσαν). Den som har sex (ὁ γαµίζων) syndar inte (οὐχ 
ἁµαρτάνει), utan han handlar väl (καλῶς ποιεῖ). Mannen i v. 37 däremot som motsvarar ὁ µὴ 
γαµίζων κρεῖσσον ποιήσει i v. 38 kan behärska sig och har beslutat sig för att bevara 

(τηρεῖν) sin älskarinna som παρθένος, d.v.s. som ogift i Molvaers tolkning, avstår från sex (µὴ 
γαµίζων) och handlar således bättre (κρεῖσσον ποιήσει). 
 Med Molvaers tolkning förändras de bägge fallen i v. 36-38 radikalt från andra tolkningar 

som utgår från att mannen τις överväger giftermål för egen del (D, E, G, H). Det framgår inte 

längre av passagen att någon av männen kommer att gifta sig. Det är ett antagande Molvaer 

gör. Utifrån hans tolkning av termerna sägs egentligen endast till mannen i v. 36, 38a att han 

kan fortsätta att ha sex, att det inte är någon synd, utan att han handlar väl. Inget sägs om att 

denna relation måste eller bör leda fram till äktenskap. Om paret vore förlovat hade det varit 

mer sannolikt att giftermål fanns i tankarna men Molvaer vill inte begränsa fallet till att gälla 

förlovade. Fallet med mannen i v. 37, 38b blir mycket märkligt. Denne man bestämmer sig för 

att inte ha sex (µὴ γαµίζων) med sin älskarinna. Detta är ett beslut som, enligt Molvaer, ska 

gälla fram tills paret gifter sig, och som kallas ett ”bättre” handlande. I vers 37 skildras 

emellertid hur denne man fattar ett noga övervägt beslut (jfr. avsnitt 3.1.2, 3.4.2) i sitt fasta 

sinne att bevara kvinnan som jungfru (τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον), d.v.s. som ogift i 

Molvaers terminologi. Vers 37, 38b säger alltså att mannen beslutar sig för att inte gifta sig 

med och inte ha sex med sin älskarinna, vilket är bättre än att fortsätta ha sex med henne.  

 Det är inte alls självklart utifrån Molvaers tolkning hur µὴ γαµίζων följer av τηρεῖν τὴν 
ἑαυτοῦ παρθένον. Alltså hur beslutet att inte gifta sig med henne leder till beslutet att inte ha 

sex med henne. Den förste mannen skulle ju inte gifta sig (ännu) men ha sex. Ett beslut om att 

inte gifta sig borde inte alls behöva leda till att man slutar ha sex utifrån Molvaers 
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förhållningssätt. Såsom texten föreligger verkar ändå detta vara fallet givet Molvaers tolkning 

av de enskilda termerna. Om mannen beslutat sig för att inte gifta sig och tydligen även för att 

inte ha sex låter det snarast som att det är slutet på den relationen. Molvaer menar dock, utan att 

kunna belägga det, att mannens noga övervägda beslut om att bevara kvinnan ogift endast var 

tillfälligt och skulle gälla fram tills paret gifter sig. Men vad var i sådana fall meningen med att 

fatta ett så genomtänkt beslut? Att paret ska gifta sig och inte bryta sin relation motiverar 

Molvaer utifrån 7:27b.  

 Molvaers tolkning av verben γαµεῖν och γαµίζειν i 7:36-38 som eufemismer för att ”ha 

sex” leder till att de bägge fallen i passagen blir motsägelsefulla och mycket osannolika. Inget 

av fallen verkar handla om giftermål längre även om Molvaer vill låta underförstå det. Jag 

finner denna tolkning av passagen mycket långsökt och högst osannolik. Tolkningen skapar 

många fler problem än den löser.  

 Varför betraktar Paulus det senare alternativet, att vänta med sex tills man gift sig som 

”bättre” utifrån Molvaers tolkning? Antagligen anser Paulus, enligt Molvaer, att det är för 

bespara (jfr. 7:28) paret från möjliga problematiska konsekvenser av sex mellan ogifta partners, 

d.v.s. könsjukdomar eller graviditet. Dessutom är det bättre att gifta sig eftersom äkta kärlek, 

enligt Molvaer, erfodrar fullständig förpliktelse. En älskare-älskarinnarelation kan upplösas om 

de romantiska känslorna dör ut, vilket kan leda till hjärtesorg och känslor av svek, medan ett 

äktenskap, enligt Paulus, inte får upplösas.617  

 Det är oklart varför Paulus skulle förespråka ett alternativ och bedöma det som gott om det 

inte är i linje med äkta kärlek. Varför skulle Paulus kalla det för gott som inte innebär att ta fullt 

ansvarstagande för varandra och överlåta sig helt till varandra? Det kan knappast ligga i linje 

med hans uppfattning om kärlek (jfr. 1 Kor 13). 

3.6.3 Sammanfattande diskussion 

Molvaers tolkning bygger som nämnt ovan på föreställningen om att det utöver äktenskapligt 

samliv och flyktig otukt även finns en tredje kategori av sexuell relation som var accepterad 

som moraliskt godkänd, nämligen delvis förpliktande sex med en älskare eller älskarinna. För 

den kristne som inte var gift var det ”gott” (καλῶς) att ha en sådan sexuell relation för att 

pröva sina känslor enligt Molvaer.618 Denna uppfattning försöker Molvaer tillskriva Paulus 

genom en osannolik och långsökt tolkning av 1 Kor 7:9, 36-38. Om det var allmänt accepterat 

med älskarinnor i den grekiska kulturen måste vi ändå fråga oss om det är möjligt att Paulus 

kan ha ansett att det var en naturlig ordning. 

 I Pentateuken finns texter som påvisar att det var en synd att ha sexuellt umgänge med 

någon man inte var trolovad eller gift med. Lagen i Deut 22:13-21 visar att en man kunde 

förvänta sig att den kvinna han tog till hustru var en jungfru, d.v.s. hade oskuldens bevis (τὰ 
παρθένια). Om så inte var fallet bevisade detta istället att flickan hade bedrivit otukt eller hor 

(ἐκπορνεῦειν), vilket bestraffades med stening. En lag som rimligen hänger samman med den 

ovan nämnda återfinns i Deut 22:28-29. Enligt denna lag måste den som med våld tvingar sig 

till samlag med en jungfru, som inte är trolovad, gifta sig med henne. En orsak till lagen kan 

vara att den flicka som förlorat oskulden också försämrat sina möjligheter till äktenskap med 

                                                 
617 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 52, 54-5. 
618 Jfr. Molvaer, ”Paul’s Views”, 56. 
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någon annan. Paulus bejakar den gammaltestamentliga uppfattningen om otuktssynd och knyter 

antagligen an till bl.a. Deut 22:13-21 i 2 Kor 11:2. Antagligen var han även influerad av Jesu 

stränga sexualetik känd från evangelietraditionen (jfr. t.ex. Matt 19:1-12; par. Mark 10:1-12). 

 Är det rimligt att Paulus såg för- eller efteräktenskapligt sex med en älskarinna som en 

särskild kategori av sexuell relation, vilket tycks vara Molvaers uppfattning? Paulus 

användning av verbet κολλᾶν i 1 Kor 6:16-17 kan tas som stöd för att han inte gör det. I 6:16 

refererar han till skapelsens ord om äktenskapets instiftande (Gen 2:24), vilket han även citerar 

i sin helhet i Ef 5:31. I LXX och Efesierbrevet används verbet προσκολλᾶν, men då orden 

citeras i Matt 19:5 används den enklare formen κολλᾶν. Detta verb används alltså för att 

beteckna den normala äktenskapliga relationen med dess samliv. I 1 Kor 6:16 är det klart att 

termen κολλᾶν ”limma, hopfoga, fast förbinda”619 används eufemistiskt för att beteckna en 

tillfällig sexuell relation med en prostituerad. I den följande versen används termen dock för att 

beskriva relationen till Herren som är tänkt att vara livet ut. Samlag vare sig det sker tillfälligt 

eller upprepat inom en äktenskaplig relation fogar, enligt Paulus, samman två människor på det 

sätt som är avsett att ske inom ett äktenskap, och metaforiskt i förhållandet till Gud. Mellan 

äktenskapligt sex och otukt tycks det således inte finnas någon ytterligare form av sex. 

Utomäktenskapligt sex med en älskarinna borde medföra samma problem som sex med en 

prostituerad. Genom sexualakten sker en sammanfogning som egentligen inte kan eller får 

brytas upp, men en relation till en älskarinna anses kunna upplösas efter en tid. 

 Mot bakgrund av dessa texter kan vi knappast förvänta oss att Paulus ansåg det vara 

naturligt att man hade älskare och älskarinnor före äktenskapet. Mer troligt är att han betraktade 

sådana relationer som otukt. 

 Molvaer bygger sin tolkning på att παρθένος inte alls refererar till en oskuld utan endast 

till en ännu ej gift kvinna, som i den aktuella kontexten lever i en sexuell relation med sin 

älskare. Utifrån bruket av termen παρθένος i den utombibliska grekiskan, LXX, samt NT, men 

framförallt Paulus egen användning av termen i 1 Kor 7 och 2 Kor 11:2 finner jag det mycket 

sannolikt att Paulus med παρθένος 1 Kor 7:36-38 avser en oskuld. Även om paret i 7:36-38 

var trolovat är det högst sannolikt att παρθένος avser en oskuld mot bakgrund av 2 Kor 11:2 

där jungfrun redan är trolovad, men ännu inte förts till sin man och ska vara ”ren” då det sker 

(jfr. Deut 22:13-21). Även berättelserna om jungfrun Maria, Jesu mor, som var trolovad men 

ännu inte hade haft sexuellt umgänge talar för detta. Samt att Paulus skildrar παρθένοι i 1 Kor 

7:28-35 som personer som inte riskerar att få sin koncentration på Herren splittrad genom att 

behöva vara en partner till lags. 

 Molvaer använder i sin artikel 1 Kor 7:9 som tolkningsnyckel till 7:36-38. De två 

alternativen i 7:9b γαµῆσαι som är ”bättre” än πυροῦσθαι ställs av Molvaer upp som 

motsvarigheter till de två alternativen i 7:36-38, d.v.s. τηρεῖν…ὁ µὴ γαµίζων som är ”bättre” 

än γαµείτωσαν…ὁ γαµίζων. För att få dessa komparativa fall att betyda samma sak tilldelar 

Molvaer termen πυροῦσθαι i 7:9 den helt osannolika innebörden ”att ha utomäktenskapligt, 

men ej flyktigt sex” och hävdar att Paulus betraktar detta som gott. Dessutom tilldelar han 

γαµείτωσαν och γαµίζων i 7:36, 38 betydelsen ”att ha sex” medan γαµῆσαι i 7:9 får behålla 
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den vanliga betydelsen av γαµεῖν ”att gifta sig”. Detta sistnämnda steg är häpnadsväckande i 

sin orimlighet. 

 Dessutom leder tolkningen av γαµεῖν och γαµίζειν till att fallen i v. 36-38 blir 

motsägelsefulla och osannolika. Särskilt fallet i v. 37, 38b där det är oklart varför beslutet att 

inte gifta sig leder till beslutet att inte ha sex, vilket mannen i v. 36, 38a skall ha. Dessutom ska 

beslutet trots de starka formuleringarna i v. 37 om dess fasthet endast gälla fram till paret gifter 

sig (sic!). Molvear menar att bägge fallen ska leda fram till giftermål och att passagen därför 

behandlar frågan om föräktenskapligt sex, men efter omtolkningen av innebörden av γαµεῖν 

och γαµίζειν finns det inte längre något i texten som talar för att något av fallen skall leda till 

giftermål. 

 Den grekiska texten 1 Kor 7:36-38 är visserligen svårtolkad bl.a. på grund av en del 

lexikaliska och syntaktiska svårigheter, och historiska frågor. Jag uppfattar dock inte Molvaers 

tolkning som ett helt seriöst försök att förstå passagen i dess litterära och historiska kontext 

utan mer som ett försök att anpassa texten till en på förhand given tolkning. För att uppnå detta 

krävs en mängd generaliseringar och förenklingar kombinerade med sakfel och osannolika 

antaganden. 

3.7 En svåger med eventuell skyldighet att ingå leviratäktenskap med sin 

svägerska (G) 

Massingberd Ford anser att 1 Kor 7:36-38 handlar om huruvida leviratäktenskap, vilket var 

påbjudet i judisk lag (Deut 25:5-10; jfr. Gen 38:8; Rut 4:5), även skulle tillämpas i den kristna 

församlingen i Korinth. Kvinnan betecknad παρθένος är, enligt Ford, en änka, och mannen 

betecknad τις är änkans svåger. I den aktuella passagen klargör Paulus hur mannen ska handla. 

Enligt Ford befrias kvinnan i 7:39 från kravet på leviratäktenskap eftersom hon får gifta sig 

med vem hon vill ifall hennes man dött. Det verkar som att Ford anser att även män befrias från 

kravet,620 vilket vore rimligt om kvinnor är fria från det. De bägge fallen beskrivna i 7:36-37 

tycks dock mot bakgrund av denna tolkning ta de judiska sederna kring leviratäktenskap på 

allvar och låter dem vara vägledande för mannens handlande.  

 Den bakomliggande utgångspunkten för Fords tolkning är att Paulus var uppväxt inom 

strikt judendom och att antalet judar inom den kristna församlingen fortfarande var mycket 

stort, samt att det judiska tänkandet var inflytelserikt. Därför hade situationen uppstått att man i 

församlingen undrade om en änka, eventuellt en särskild änka, var bunden till denna judiska 

sed.621  

 Thiselton anser dock att föreställningen om inflytande från judiska seder i den kristna 

församlingen förblir problematiskt.622 Barrett menar att det inte finns något i sammanhanget 

som tyder på att denna, med hans ord, ”obskyra” judiska lag är föremålet för Paulus diskussion. 

En sådan fråga om leviratäkteskap kan endast ha uppkommit i en judisk gemenskap och skulle 

antagligen ha varit obegriplig för församlingen i Korinth menar Barrett.623 Fee finner det högst 

                                                 
620 Jfr. Ford, ”Levirate Marriage”, 364-5. 
621 Jfr. Ford, ”Levirate Marriage”, 361-2, 364. 
622 Thiselton, First Epistle, 597. 
623 Barrett, First Epistle, 184. 
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osannolikt att brevet är skrivet till en judekristen församling.624 Hurley har en motsatt 

uppfattning och hävdar att församlingen har ett starkt judiskt element och att Paulus uttrycker 

judiska föreställningar i detta avsnitt.625 Flera forskare ifrågasätter relevansen i att som Ford 

hänvisa till Mishnah. Orr & Walther menar att relationen mellan Mishnah och förhållanden 

under första århundradet är ett svårlöst problem.626 Fee säger vidare att Paulus ord i 7:39 om att 

en kvinna är bunden till hennes man så länge han lever inte alls stämde med den judiska 

uppfattningen vid denna tidpunkt i historien. Istället anser Fee att Paulus instruktioner här är ett 

uttryck för hans tolkning av Jesu undervisning i denna fråga.627 

3.7.1 Vers 36 

ἀἀἀἀσχηµονεσχηµονεσχηµονεσχηµονεῖῖῖῖν ν ν ν ἐἐἐἐππππίίίί.... Ford anser att uttrycket ἀσχηµονεῖν ἐπί (uppföra sig vanhedrande) i 

kombination med οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι indikerar att det är frågan om en plikt som är ålagd 

mannen. Hon anser att ἀσχηµονεῖν passar väldigt väl ihop med leviratäktenskap. Om svågern 

med skyldighet att skaffa efterkommande åt sin bror inte fullföljde sin plikt skulle han 

vanhedras offentligt och man skulle säga ”Så gör man med den som inte vill föra sin brors släkt 

vidare.” (Deut 25:9, Bibel 2000) Detta är kanske det enda tillfället i den hebreiska lagen där ett 

straff endast innebär en degradering av en persons samhälleliga ära och status.628 

 Som invändning mot Fords resonemang kan sägas att passagen i Deut 25:5-10, som återger 

lagen och straffet för den som bryter mot den, inte uttryckligen säger att svågern handlar 

vanhedrande eller skamligt mot sin svägerska även om det antagligen kan underförstås vara en 

del av det förkastliga i svågerns uppträdande. Kanske kan svågerns uppträdande även beskrivas 

som svekfullt, själviskt eller något liknande. Att straffet mot detta brott innebär att svågern 

utsätts för en vanhedrande behandling av sin svägerska är egentligen en annan sak. Jag anser 

därför inte att det är självklart att ἀσχηµονεῖν ἐπί passar så väl just när det gäller 

leviratäktenskap och att denna sed ger en större förklaringspotential än andra möjliga sociala 

och juridiska omständigheter. Vidare konstaterade jag i avsnitt 3.4.1.2 att uttrycket i denna 

kontext med stor sannolikhet bär på sexuella konnotationer. Något som svårligen passar i ihop 

med leviratäktenskap.  

    ττττὴὴὴὴν παρθν παρθν παρθν παρθέέέένον ανον ανον ανον αὐὐὐὐτοτοτοτοῦῦῦῦ. . . . Ford anser att παρθένος i 7:25-40 syftar på unga änkor eller 

änklingar som varit gifta endast en gång. Termen har då inte betydelsen ”jungfru” i detta 

sammanhang. Den bestämda artikeln τήν i 7:36 skulle kunna referera till en specifik kvinna i 

församlingen. Ford menar att 7:25-40 knappast kan handla om jungfrur eftersom Paulus efter 

att ha introducerat saken i v. 25 i sådana fall abrupt byter ämne i de följande åtta verserna.629 

Jag håller med om att Paulus inte enbart tycks rikta sig till jungfrur i det avsnittet, men å andra 

sidan kan knappast hela detta stycke (t.ex. 7:27a) vara riktat enbart till änkor eller änklingar 

heller.  

 Ford presenterar följande belägg för att παρθένος kan referera till en änka som varit gift 

endast en gång. På judiska gravinskrifter från första till tredje århundradena e.Kr. har adjektivet 
                                                 
624 Fee, First Epistle, 322 n3. 
625 Hurley, 8, 10-11. 
626 Orr & Walther, 1 Corinthians, 224. 
627 Fee, First Epistle, 355. 
628 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
629 Ford, ”Levirate Marriage”, 363-4. 
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παρθενικός, -ή påträffats syftande på män och kvinnor som varit gifta endast en gång. Bl.a. 

har fem flickor som var mellan 15 och 22 år, enligt Ford, fått benämningen παρθενική. Ford 

utgår från att den normala åldern för en flicka att gifta sig var 15 år och därför är det högst 

sannolikt att dessa varit gifta.630 Ford hämtar sina uppgifter från Leon som approximerar den 

normala åldern för giftermål för judinnor i Rom till 15 år utifrån uppgifter om sex kvinnor som 

gifte sig vid en ålder av 12 (bis), 15 (bis), 15 eller 16, samt 16 eller 17 år. Leon anser att det 

inte går att veta om det fanns många ”gamla ungmör” i denna församling, men menar att om 

arrangerade äktenskap praktiserades i församlingen, vilket är sannolikt eftersom det var fallet i 

andra samhällen vid denna tid, så nådde troligen väldigt få kvinnor 20 års ålder utan att ha gift 

sig.631 Det tycks alltså inte alls finnas några bevis för att dessa παρθένοι var änkor, utan endast 

en kedja av indicier. 

 Ford framhåller även att Ignatios av Antiochia (tidigt 100-tal) talar om τὰς παρθένους 
τὰς λεγοµένας χήρας i sitt brev till smyrnaiterna.632 Av sammanhanget i Ignatius brev 

framgår dock inte vad som åsyftas med detta uttryck. Jag finner det dock mer sannolikt att det 

refererar till kvinnor som förblivit ogifta och därför behandlades på samma sätt som änkor, t.ex. 

genom att erhålla särskild heder (jfr. 1 Tim 5:3-15), än att det rör sig om verkliga änkor. Ford 

menar även att Pseudo-Justinus (200-400-talet) använde verbet παρθεεεενεεεεύω för att beteckna 

både de som lever ett jungfruligt liv och dem som lever i avhållsamhet.633 Om verbet otvetydigt 

använts för att beteckna de som levde som änkor eller änklingar hade det kunnat användas som 

ett stödjande argument, men detta tycks inte vara fallet. Även frånskilda kanske kan ha avsetts. 

 De ovan diskuterade argumenten Ford lyfter fram för att stödja översättningen av 

παρθένος med ”änka [som varit gift en gång]” tycks mig vara väldigt sköra. Thiselton 

framhåller också att ordboksförfattare är tveksamma inför att acceptera att παρθένος kunde 

innefatta änkor.634 Enligt Barrett betyder παρθένος inte änka utan jungfru, vilket är fallet vid 

det enda andra ställe där Paulus använder termen (2 Kor 11:2).635 I diskussionen i avsnitt 3.6.1 

om tolkning (F) framhöll jag en rad argument för att Paulus använder termen παρθένος i 

betydelsen ”jungfru, oskuld”.  

 Ett ytterligare problem med Fords försök till nytolkning är att Paulus i 1 Kor 7:8 använder 

ordet χήραι, den vanliga termen för änkor. Om παρθένοι betyder ”änkor”, på vilket sätt skulle 

detta begrepp då skilja sig från χήραι? Det tycks mig inte sannolikt att Paulus skulle använda 

ett ord, παρθένος, för att beteckna unga änkor som varit gifta endast en gång och ett annat, 

χήρα, för att beteckna äldre änkor eller sådana som varit gifta flera gånger. I 1 Tim 5:9-11 

refererar χήρα till just sådana änkor som varit gifta endast en gång (ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή), och 

även till unga änkor (νεωτέρας…χήρας).636 Denna användning bidrar till att göra idén om att 

παρθένος i 1 Kor 7 skulle beteckna unga endast en gång gifta änkor minimalt sannolik. 

                                                 
630 Ford, ”Levirate Marriage”, 363. 
631 Leon, Jews, 230-1. 
632 Jfr. Ford, ”Levirate Marriage”, 363. 
633 Ford, ”Levirate Marriage”, 363. 
634 Thiselton, First Epistle, 597. 
635 Barrett, First Epistle, 184. 
636 Se n381 angående författarskapet till 1 Timotheosbrevet. Carson et al, Introduction, 364, framhåller även att 
Apg 6:1 tyder på att änkor hade en särskild plats i den kristna församlingen mycket tidigt. Macdonald, ”Women 
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Min slutsats av diskussionen här är att stöden för att översätta παρθένος med ”änka [som varit 

gift en gång]” har ett mycket svagt stöd, om något, i den grekiska litteraturen och inget stöd i 

det aktuella sammanhanget. Argumentationen kring frasen τὴν παρθένον αὐτοῦ anser jag 

resultera i att tolkning (G), givet kända fakta, måste avvisas som ohållbar.  

    ἐὰἐὰἐὰἐὰνννν    ᾖᾖᾖᾖ    ὑὑὑὑππππέέέέρακµοςρακµοςρακµοςρακµος. . . . Ford anser att placeringen av adjektivet ὑπέρακµος tycks indikera att 

det står som bestämning till kvinnan i 7:36. Om det är kvinnan som avses skulle termen kunna 

referera till det ställe i Mishnah som säger att en förutsättning för att lagen om leviratäktenskap 

ska gälla är att flickan uppnått pubertetsåldern och är färdigutvecklad.637 Barrett hävdar dock 

att adjektivet ὑπέρακµος inte betyder pubertetsåldern.638 I avsnitt 3.1.1.4 framhöll jag 

emellertid Winters resultat som visar att termen kan syfta på en kvinna som uppnått den 

kroppsliga mognaden, vilket enligt somliga skulle kunna motsvara en ålder av 12 ½ år. Denna 

tolkning måste förutsätta att flickor giftes bort redan innan de var könsmogna p.g.a. villkoret 

ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος, eftersom detta implicerar att flickan kan ha blivit änka redan innan hon 

blivit könsmogen. En flicka kunde, enligt Hurley, bli trolovad redan före 12 års ålder,639 men 

frågan är hur mycket tidigare och om detta var vanligt. Det kan alltså tyckas något överflödigt 

att Paulus lägger till villkoret ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος då det rimligen inte kan ha varit särskilt 

vanligt med könsomogna flickor som redan blivit änkor genom att deras trolovade man gått 

bort. 

 ὃὃὃὃ    θθθθέέέέλει ποιελει ποιελει ποιελει ποιείίίίτωτωτωτω· · · · οοοοὐὐὐὐχ χ χ χ ἁἁἁἁµαρτµαρτµαρτµαρτάάάάνει. νει. νει. νει. Dessa satser tycks mig vara problematiska för Fords 

tolkning. Hon menar att ἀσχηµονεῖν ἐπί kombinerat med οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι tyder på 

att det rör sig om en plikt som är ålagd mannen. Vidare menar Ford, vilket jag återkommer till 

nedan, att leviratäktenskap inte var individens eget val utan en samhällsangelägenhet. I fallet i 

v. 36, tycks Ford mena, att mannen saknar ἐξουσίαν…περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος, vilket han 

har i fallet i v. 37.640 Det blir då svårt att förstå varför Paulus säger att svågern får göra ”som 

han vill” ὃ θέλει ποιείτω om han saknar kontroll över sin egen vilja och om det är hans 

lagstadgade och samhälleligt uppbackade plikt att gifta sig med änkan? Vidare, varför säger 

Paulus att det inte är någon synd att gifta sig och uppfylla sin svågerplikt om det är så att 

Paulus skriver till en församling som är förtrogen med judiska seder? Det vore väl självklart för 

en sådan grupp att det inte är någon synd att följa den mosaiska lagen? Om lagen om 

leviratäktenskap gäller kan imperativen γαµείτωσαν knappast vara en medgivande imperativ, 

”de får gifta sig”, snarare ”bör” de gifta sig. Jag finner det svårt att samtidigt hålla fast vid att v. 

36 ger uttryck för en lagstadgad plikt, som Ford tycks göra, och samtidigt bejaka mannens 

frihet i uttrycket ὃ θέλει ποιείτω, samt se relevansen av οὐχ ἁµαρτάνει i den judiska 

kontexten. 

 V. 36 kan sammanfattas enligt följande. Om den änka som varit gift (endast) en gång är 

könsmogen, får eller bör han göra som han vill, de bör gifta sig. Han syndar inte.  

                                                                                                                                                           
Holy”, 163-4, som inte räknar 1 Tim som äktpaulinskt menar att det ändå går att göra vissa antaganden om likheter 
i de sociala situationerna inte minst med tanke på änkorna.  
637 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
638 Barrett, First Epistle, 184. 
639 Hurley, ”To Marry”, 12. 
640 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
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3.7.2 Vers 37 

µµµµὴὴὴὴ    ἔἔἔἔχων χων χων χων ἀἀἀἀννννάάάάγκηνγκηνγκηνγκην. . . . I vers 37 presenterar Paulus ett annat fall än det i v. 36. Av vers 38 förstår 

vi att slutsatsen av fallet i v. 37 bl.a. är att svågern inte gifter sig med den unga änkan. Om 

kvinnan redan har barn finns ingen nödvändighet (µὴ ἔχων ἀνάγκην) av giftermål enligt 

Ford.641 Syftet med lagen om leviratäktenskap var att den barnlöse mannen skulle få 

avkomlingar så att hans namn inte utplånades ur Israel. Om änkan (παρθένος) inte har några 

barn borde det följaktligen föreligga ett nödtvång (ἀνάγκη) för mannen att gifta sig med 

henne, men i fallet i v. 37 finns inget nödtvång (µὴ ἔχων ἀνάγκην) eftersom kvinnan rimligen 

i detta fall har barn. Lagen om leviratäktenskap är alltså inte tillämplig i v. 37 ifall innebörden 

av ἀνάγκη refererar till barnlöshet. I fallet i v. 37 finns inget behov av uppfyllande av 

svågerplikten. 

    ἐἐἐἐξουσξουσξουσξουσίίίίαν αν αν αν δδδδὲὲὲὲ    ἔἔἔἔχει περχει περχει περχει περὶὶὶὶ    τοτοτοτοῦῦῦῦ    ἰἰἰἰδδδδίίίίου θελου θελου θελου θελήήήήµατος.µατος.µατος.µατος.    Enligt Mishnah var leviratäktenskap en 

angelägenhet för samhället och således inte individens egen sak att fatta beslut om. Scenariot i 

v. 37 innebär, enligt Ford, att mannen har möjlighet att fatta ett självständigt beslut. Något som 

han alltså bör sakna i fallet i v. 36.642 Bound menar dock att församlingsmedlemmarna i 1 Kor 

7 ges en sådan individuell frihet som inte är förenlig med att det var församlingen som utövade 

påtryckningar om giftermål.643 Om änkan har barn, och inget nödtvång föreligger (µὴ ἔχων 
ἀνάγκη) finns inget behov av någon svågerplikt och således framstår de övriga villkoren i v. 

37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος 

samt τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ tämligen irrelevanta. De skulle visserligen kunna 

syfta på mannens beslut om att ekonomiskt understödja och sörja för sin svägerska, men detta 

var mannens ansvar, enligt Ford,644 och det är mycket tveksamt om han kunde undandra sig det 

ansvaret genom att fatta ett noga övervägt självständigt beslut. 

 Ett scenario som delvis skulle kunna passa in i v. 37 vore om flickan inte var könsmogen 

och därmed inte omfattades av fallet i v. 36. Eftersom hon inte är könsmogen har hon heller 

inga barn, men eftersom lagen om leviratäktenskap inte är tillämplig om en flicka inte är 

könsmogen finns ändå inget nödtvång för svågern att gifta sig med henne. Men om lagen inte 

var tillämplig för en sådan flicka är det märkligt att Paulus så starkt betonar svågerns beslut i att 

inte gifta sig med henne. Det är mycket märkligt att Paulus överhuvudtaget har med fallet i v. 

37 eftersom det utifrån Fords tolkning av de språkliga uttrycken aldrig tycks vara tillämpbart. 

    τηρετηρετηρετηρεῖῖῖῖν τν τν τν τὴὴὴὴν ν ν ν ἑἑἑἑαυτοαυτοαυτοαυτοῦῦῦῦ    παρθπαρθπαρθπαρθέέέένον.νον.νον.νον.    Ford anser att τηρεῖν kan ha betydelsen ”att understödja 

finansiellt” och avse svågerns plikt att ta ekonomiskt ansvar för änkan, genom ketuban, även 

om han inte gifter sig med henne.645 Orr & Walther tycks stödja tanken på att τηρεῖν kan ha 

denna innebörd,646 men Fitzmyer menar att ordet inte kan ha denna betydelse i det aktuella 

sammanhanget.647   

                                                 
641 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
642 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
643 Bound, ”Who are”, 12. 
644 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
645 Ford, ”Levirate Marriage”, 364 även n5. 
646 Jfr. Orr & Walther, 1 Corinthians, 224. 
647 Fitzmyer, First Corinthians, 326. 
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Barrett anser att det är mycket svårt att tillämpa rådet i 7:37 i fallet leviratäktenskap,648 och jag 

är tvungen att hålla med honom. Utifrån de förslag Ford ger tycks det mig vara ett tomt fall. 

3.7.3 Vers 38 

Ford menar att v. 38 refererar till änkestånd och inte till jungfrudom utan att mer ingående 

förklara innebörden av versen.649 Ovan konstaterade jag att v. 36, inom ramen för tolkning (G), 

skildrar det fall då svågern borde vara skyldig att gifta sig med sin svägerska i enlighet med 

lagen om leviratäktenskap. Vers 37 anses skildra det fall då svågern är fri från plikten att ingå 

leviratäktenskap med änkan som lämnats kvar efter hans broder. I vers 38 säger Paulus, enligt 

Fords tolkning, att den som gifter sig med änkan handlar väl, och att det som inte gifter sig med 

henne handlar bättre. Denna vers tycks uttrycka en valfrihet som egentligen saknas om de 

judiska lagarna råder i sammanhanget. Om det var fråga om ett val som inte var determinerat 

av faktiska förhållanden, d.v.s. huruvida änkan var könsmogen eller om hon hade barn eller 

inte, skulle det vara begripligt att Paulus ger olika omdömen. Det ena alternativet är gott, men 

det andra är bättre. Om valet däremot var helt determinerat av nämnda omständigheter är det 

något märkligt att Paulus värderar dem på olika sätt. Ford tycks ta fasta på den valfrihet som 

verkar vara uttryckt i v. 38 och i satserna ὃ θέλει ποιείτω och ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ 
ἰδίου θελήµατος, och menar att Paulus frisäger svågern från lagen om leviratäktenskap, liksom 

han, enligt Ford, även frisäger kvinnan i 7:39.650 Även Barrett drar av v. 39 slutsatsen att lagen 

om leviratäktenskap inte gäller för kristna.651 

3.7.4 Sammanfattande diskussion 

Fords tolkning bygger på föreställningen om att den kristna församlingen i Korinth och även 

Paulus var starkt judiskt präglade, så att det kunde finnas en osäkerhet huruvida den 

gammaltestamentliga lagen om leviratäktenskap skulle gälla eller inte. Även om jag inte så 

starkt vill betona det judiska draget som somliga menar sig finna i 1 Kor 7 ser jag själva 

frågeställningen som möjlig.  

 Det finns ett antal satser och fraser i 7:36-37 som Ford anser skapar associationer bl.a. till 

olika regleringar av svågerplikten i Mishnah. Då dessa fraser tilldelas den innebörd Ford 

föreslår och placeras in i det syntaktiska mönstret i v. 36-37 anser jag dock att de olika fallen 

representerade av v. 36 respektive v. 37 får en motsägelsefull och osannolik karaktär. 

 Ford framhåller att ἀσχηµονεῖν ἐπί i kombination med οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, tyder på 

att svågern har en plikt, att ingen nödvändighet föreligger (µὴ ἔχων ἀνάγκην) om änkan har 

barn, vidare att det inte är säkert att mannen själv har befogenhet att bestämma hur han ska 

handla (ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος) eftersom leviratäktenskap är en 

samhällelig angelägenhet. Alla dessa uttryck tyder på att mannen inte fritt kan välja hur han ska 

handla. Däremot satserna ὃ θέλει ποιείτω, ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, 

τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, samt värderingen av de två handlingssätten som bra 

                                                 
648 Barrett, First Epistle, 185. 
649 Ford, ”Levirate Marriage”, 364. 
650 Jfr. Ford, ”Levirate Marriage”, 364-5.  
651 Barrett, First Epistle, 185-6. 
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respektive bättre tyder på att det finns ett fritt val för mannen att handla efter eget önskemål, 

vilket är motsägelsefullt. Det är oklart i dessa verser huruvida lagen gäller eller inte.  

 Om man vidare granskar de enskilda fallen i v. 36 respektive v. 37 blir även dessa 

motsägelsefulla. I fallet i v. 36 har mannen frihet att handla ὃ θέλει ποιείτω – lagen tycks inte 

gälla, men eftersom mannen i fallet i v. 37 kan fatta ett självständigt beslut (ἐξουσίαν…ἔχει 
περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος) gäller detta rimligen inte i fallet i v. 36, om den senare satsen 

refererar till Mishnahs reglering av svågerplikten. Denna kontradiktion är anmärkningsvärd, 

men kanske går att förklara på något sätt genom att omformulera delar av tolkningen.  

 De bägge fallen framstår i Fords tolkning som mycket märkligt formulerade av Paulus. 

Vad är det egentligen som är ett gott handlande och vad är det som är bättre? I v. 36 tycks det 

vara ett gott handlande att svågern av egen fri vilja gifter sig med sin svägerska om hon är 

könsmogen och om han känner skammen av att inte uppfylla svågerplikten, och församlingen 

anser att han bör uppfylla den. Underförstått har änkan inga barn. Den fria viljan tycks här vara 

klart begränsad. Dessutom får mannen i denna påstått judiskt orienterade kontext veta av 

Paulus att det inte är någon synd att följa den gammaltestamentliga lagen, vilket är mycket 

märkligt.  

 Fallet i v. 37 som bör skildra ett ”bättre” handlande från mannens sida är tämligen 

meningslöst. Om kvinnan är könsmogen finns likväl ingen nödvändighet (ἀνάγκη) att gifta sig 

med henne eftersom hon, enligt Fords tolkning, har barn. Om kvinnan inte är könsmogen är 

lagen om leviratäktenskap inte tillämplig. Alltså är utgången av fallet i v. 37 fullständigt 

determinerad av sakförhållanden som mannen inte kan påverka. För att göra fallet någotsånär 

begripligt får man anta att mannens självständiga, fasta beslut (ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ ἑδραῖος, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήµατος, τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ 
καρδίᾳ) refererar till att han ska ge ekonomiskt stöd och sörja för änkan. Att använda så starka 

formuleringar för detta beslut framstår som mycket märkligt eftersom svågern, enligt Ford, 

ändå hade ansvar för detta. Mitt intryck är att Paulus talar om något annat än om friheten att 

följa eller avstå från att följa lagen om leviratäktenskap. Om han refererade till svågerplikten 

och ansåg att det var bra att följa den, men bättre att avstå, eller vice versa, hade det varit 

rimligt att han uttryckt sig på ett annat sätt. 

 Fords tolkning bygger vidare på en speciell förståelse av termen παρθένος. Hon anser att 

den i 1 Kor 7:25-40 betecknar änkor som varit gifta endast en gång. De enstaka förekomster i 

dokumentära och litterära källor där hon anser att en sådan innebörd är aktuell är knappast 

otvetydiga, och väger lätt i jämförelse med beläggen för de vanliga betydelserna av ordet. I den 

paulinska kontexten där även den vanliga termen för ”änka” χήρα förekommer (7:8) tycks allt 

stöd saknas för en sådan betydelse, särskilt som Fords tolkning av 7:36-38 som syftande på 

leviratäktenskap är en betydligt mer långsökt tolkning än flera andra. Min bedömning av 

tolkning (G) är att även om det finns uttryck i passagen som var för sig skulle kunna referera 

till svågerplikten i den judiska lagen, särskilt Mishnah, så tycks dessa associationer 

omöjliggöras då de läses i sin snävare och vidare kontext. 
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3.8 En ung man och hans jungfruliga tillstånd (H) 

Till följd av att även förespråkare av huvudtolkningarna (A), (D) respektive (E) anser att det 

finns problem med de tolkningar de själva föredrar föreslår Chrys Caragounis att παρθένος 

avser en ung mans jungfruliga tillstånd. En tolkning som han menar löser de svårigheter som 

finns i passagen 1 Kor 7:36-38. Enligt Kugelman förespråkades tolkningen, eller åtminstone en 

variant av den, redan av Methodius av Olympus och Hieronymus.652 Vidare förespråkades 

denna tolkning bl.a. av J. F. Bound i en artikel från 1984. Passagen om den kristne mannen i 

7:36-38 utgör, enligt Caragounis, ett specialfall av diskussionen om situationen för jungfrurna i 

7:25-38. Den unge mannen τις står inför valet att förbli jungfru eller att gifta sig. Mannens 

känslor gentemot sin egen jungfrudom tyder på att han saknar den återhållsamhet som skulle 

behövas för att han skulle kunna förbli i sitt jungfruliga tillstånd även om detta är vad han helst 

hade önskat.653 

3.8.1 Vers 36 

ἀἀἀἀσχηµονεσχηµονεσχηµονεσχηµονεῖῖῖῖν ν ν ν ἐἐἐἐππππὶὶὶὶ…………νοµνοµνοµνοµίίίίζειζειζειζει.... Caragounis menar att verbet ἀσχηµονεῖν bär på sedvanliga 

sexuella konnotationer i denna passage.654 I avsnitt 3.1.1.2 hänvisade jag till Winters 

undersökning som visar att det finns starka bevis för att termen har sådana konnotationer då 

kontexen rör sig om relationer mellan män och kvinnor. I denna tolkning gäller det otillbörliga 

handlandet mannens relation till sin egen kroppslighet varför det är osäkert om Winters resultat 

är helt tillämpligt. I tolkning (H) är det dock naturligast att förstå frasen som bärande sådana 

konnotationer och alltså avse ett oanständigt eller skamligt uppträdande. Mannen agerar, enligt 

Caragounis, otillbörligt gentemot sin egen ”jungfrukropp [virgin-body]”, sitt jungfruliga 

tillstånd. Detta handlande är, enligt Caragounis, detsamma som i 7:9, d.v.s. ett uttryck för brist 

på självkontroll.655  

 Det hade varit intressant att veta om det finns några motsvarigheter inom den antika 

grekiskan till ett sådant bruk av verbet ἀσχηµονεῖν i relation till den egna kroppen. Caragounis 

anger inte vad agerandet i praktiken innebär. Gäller det det intresse mannen visar för någon 

kvinna som rimligen måste antas vara mer eller mindre aktuell för giftermål? Eftersom det 

oanständiga agerandet är direkt riktat mot mannens egen jungfrudom (ἐπί) finner jag det vara 

mer rimligt att det rör sig om onani inom tolkning (H). Ett problem med en sådan tolkning är 

dock att Paulus skriver att mannen ”anser” sig handla skamligt. Om Paulus alltid uppfattade 

onani som moraliskt förkastligt skulle han inte behöva låta mannens egen åsikt avgöra frågan. 

Det går dock knappast att använda enbart detta sammanhang för att rekonstruera Paulus 

uppfattning om onani. Eftersom detta inte finns uppräknat i någon av Paulus syndakataloger, 

eller för övrigt uttryckligen omtalas i Bibeln, är det inte möjligt att räkna det som ”en av 

synderna”. Därmed inte sagt att Paulus skulle acceptera onani som något gott.  

    ττττὴὴὴὴν παρθν παρθν παρθν παρθέέέένον ανον ανον ανον αὐὐὐὐτοτοτοτοῦῦῦῦ.... Det mesta utmärkande draget i tolkning (H) är den ovanliga 

förståelsen av substantivet παρθένος. Caragounis konstaterar att termen kan användas för att 

beteckna både manliga och kvinnliga personer och hänvisar till belägg i den grekiskspråkiga 

                                                 
652 Kugelman, ”1 Cor 7:36-38”, 64. 
653 Caragounis, Development, 307. 
654 Caragounis, Development, 307. 
655 Jfr. Caragounis, Development, 311-3. 
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litteraturen från nytestamentlig tid (t.ex. Upp 14:4) ända fram till 1100-talet.656 Caragounis 

framhåller också att adjektiv kan substantiveras i det grekiska språket, med följden att ett 

konkret uttryck blir abstrakt. På ett motsatt sätt kan den neutrala formen av ett adjektiv 

användas som ekvivalent till ett abstrakt substantiv.  

 I den genomgång av texter Caragounis gjort har han funnit att det artikelförsedda, neutrala 

adjektivet τὸ παρθένον används istället för ἡ παρθενία ”jungfrudom/-stånd”. Då Proklos 

(400-talet e.Kr.) skriver om dygd använder han i samma kontext en gång παρθενία och en 

gång τὸ παρθένον för att referera till ”jungfrudom”: ”Hon [Artemis] ser på dygdens källa och 

välkomnar sin jungfrudom [τὴν παρθενίαν], ty hon överger inte sitt jungfruliga tillstånd [τὸ 
παρθένον].” Caragounis framför dessutom två passager från 10-1100-talet respektive 1400-

talet och menar att dessa texter visar att παρθένος kan användas så att det inte i första hand är 

personen (jungfrun) som avses utan dennas jungfruliga tillstånd (παρθενία). Omvänt kan 

παρθενία brukas för att snarare beteckna en konkret jungfru än abstrakt jungfrudom. Dessa 

termer kan, enligt Caragounis, stå istället för varandra under särskilda förutsättningar även om 

de inte är generellt utbytbara.  

 I ljuset av ovan sagda menar Caragounis att Paulus i 1 Kor 7:36-38 kan ha uttryckt sig lite 

”löst” genom att använda παρθένος när han egentligen avsåg παρθενία, alltså mannens 

jungfruliga ställning.657 Caragounis har visat med mycket få och tidsmässigt sena belägg att den 

neutrala substantiverade formen τὸ παρθένον används som ekvivalent till παρθενία. I 7:36-

38 använder Paulus emellertid det feminina substantivet (eller adjektivet) ἡ παρθένος. Det är 

nog inte lika troligt att denna feminina form kan stå som ekvivalent till ἡ παρθενία som att en 

neutral form skulle kunna göra det. 

 Ett av de två starkaste stöden för sin tes menar sig Caragounis hämta från en passage 

skriven av Epiphanios (300-tal e.Kr.) i Panarion i vilken denne diskuterar den aktuella 

passagen i 1 Korinthierbrevet. Epiphanios framhåller att Paulus skriver τὴν ἑαυτοῦ παρθένον 
syftande på en faders dotter och inte τὴν ἰδίαν παρθενίαν, vilket hade varit naturligt om 

Paulus hade syftat på mannens egen kropp, men medger att även uttrycket τὴν ἑαυτοῦ 
παρθένον, som han hämtar från v. 37-38, också skulle kunna ha refererat till mannens egen 

kropp, d.v.s. till dennes jungfrudom eller jungfruliga ställning. Det andra starka stödet kommer 

från Catena (Novum Testamentum) till 1 Korinthierbrevet (400-talet) där παρθένος bytts ut 

mot παρθενία i ett citat av 1 Kor 7:36, så att texten lyder Εἰ δέ τις ἀσχηµονεῖν ἐπὶ τὴν 
παρθενίαν αὐτοῦ νοµίζει… Denne skrivare har uppfattat att det otillbörliga beteendet helt 

och hållet gällde mannens egen jungfrudom. Caragounis menar att dessa exempel tyder på att 

Paulus med uttrycket ἑαυτοῦ παρθένον kan ha avsett en ung mans jungfrudom som utgjorde 

ett problem för honom.658 

 För det första bör noteras att även om τὴν ἑαυτοῦ παρθένον kan referera till den egna 

jungfrudomen, är det kanske inte lika sannolikt att uttrycket τὴν παρθένον αὐτοῦ passar som 

ekvivalent. Bound menar dock att Paulus bl.a. genom bruket av αὐτοῦ och ἑαυτοῦ signalerar 

                                                 
656 Caragounis, Development, 307. 
657 Jfr. Caragounis, Development, 309-10. 
658 Jfr. Caragounis, Development, 310-12. 
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just denna betydelse.659 För det andra framgår av bägge exemplen, Epiphanios och Catena till 1 

Korinthierbrevet, att παρθενία vore det naturliga uttrycket om Paulus avsåg ”jungfrudom”. 

Med tanke på svårigheterna att tolka 1 Kor 7:36-38 är det kanske tänkbart att någon uttolkare 

(Catena) ville lösa problematiken genom att sätta in ett ord som passade den egna tolkningen. 

Även om det är grammatiskt möjligt att παρθένος kan stå som ekvivalent till παρθενία måste 

man fråga sig om det är rimligt att Paulus i den aktuella passagen avsåg en sådan ekvivalens. 

Fitzmyer menar att det är en undanflykt att påstå att τὴν παρθένον αὐτοῦ kan betyda mannens 

egen ”jungfrudom”. Även om vissa kyrkofäder anslöt sig till en sådan innebörd menar Fitzmyer 

att παρθένος är ett konkret substantiv och inte abstrakt som παρθενία eller παρθενεία.660  

 För att förklara varför Paulus använder παρθένος då han avser παρθενία hänvisar Bound 

till att liksom Paulus flera gånger i 1 Kor 7 använder metaforiskt språk och eufemismer kan han 

ha använt παρθένος som en eufemism för παρθενία, då det förra uttrycket är ett mindre direkt 

sätt att uttala sig om den situation och sexuella status mannen eller männen ifråga har.661 Paulus 

kan väl emellertid knappast ha ansett det vara för vulgärt att använda termen παρθενία?  

 Som redan nämnts i avsnitt 2.2.5 kan det vara vanskligt att uppfatta en annan betydelse hos 

παρθένος i v. 36-38 än den ordet har tidigare i kapitlet. Caragounis anser att παρθένοι i 7:25 

syftar på alla ogifta, unga män och kvinnor i församlingen i Korinth. Att det är människor det 

rör sig om framhåller Caragounis genom att betona att dessa identifieras med ἀνθρώπος i 

7:26.662 Även ἡ παρθένος i 7:28, 34 måste förstås som avseende konkreta personer. 

Caragounis anser att den unge mannen betecknad med pronomenet τις i 7:36 är en av dessa i v. 

25 omnämnda παρθένοι. Dessutom är den kvinna mannen uppmanas gifta sig med genom 

imperativen γαµείτωσαν en av dessa παρθένοι. Alltså har vi i 7:36-38 underförstått en 

manlig παρθένος ”jungfru” och en kvinnlig παρθένος ”jungfru” som kommer uppmanas att 

gifta sig med varandra. Likväl syftar inte ordet παρθένος i 7:36-38 på någon av dessa, enligt 

Caragounis tolkning, utan på mannens jungfrudom, hans παρθενία. Detta finner jag vara ett 

mycket stort problem med denna tolkning. Är det sannolikt att Paulus skulle använt det 

feminina παρθένος abstrakt som ekvivalent till παρθενία – ifall det varit den neutrala formen 

av παρθένος hade det varit någon mer troligt – i denna kontext där det redan finns två personer 

som det hade varit naturligt att beteckna med denna term? Risken för missförstånd är avsevärd. 

Skulle inte Paulus snarare ha använt termen παρθενία om det var jungfruns jungfruliga 

tillstånd han avsåg?  

 Parallelliteten mellan 7:28 och 7:36 stöder även detta. I 7:28 är det en παρθένος som 

gifter sig och Paulus säger att hon i och med detta inte syndar. I 7:36 är det en implicit uttryckt 

manlig παρθένος (τις) och en kvinnlig παρθένος som ska gifta sig (γαµείτωσαν), och enligt 

Paulus syndar han (eller möjligen hon) inte genom detta. I Caragounis resonemang går en del 

av denna parallellitet förlorad. 

                                                 
659 Bound, ”Who are”, 12. 
660 Fitzmyer, First Corinthians, 325. 
661 Bound, ”Who are”, 12. 
662 Jfr. Caragounis, Development, 307 även n246. Bound, ”Who are”, 4, anser dock att ἀνθρώπος här fokuserar 
det manliga könet i motsats till det kvinnliga. 
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Om Paulus hade velat tala om det jungfruliga tillståndet på ett statiskt sätt hade han använt 

παρθενία, enligt Caragounis, men i detta fall ville Paulus tala på ett dynamiskt sätt om att 

förbli jungfru eller giva i äktenskap. Enligt Caragounis hade det uppfattats hårt och våldsamt 

om Paulus i 7:38 talat om ”att ge sin jungfrudom [παρθενία] i äktenskap”. Detta skulle vara ett 

klumpigt uttryckssätt då ”giva i äktenskap” γαµίζειν inte passar samman med ”jungfrudom” 

παρθενία. Caragounis menar att Paulus därför objektifierade konceptet jungfrudom genom att 

omvandla det till ”jungfru” παρθένος.663 Om det är så att παρθένος passar bättre ihop med 

γαµίζειν än παρθενία så beror det antagligen på att det normalt sätt skulle betyda något annat, 

nämligen ”att gifta bort jungfrun” eller ”gifta sig med jungfrun”, men det är ju inte den 

betydelsen Paulus eftersträvar sett utifrån tolkning (H).  

 För att lösa problemet med att Paulus till synes, inom tolkning (H), byter betydelse på 

παρθένος från en konkret till en abstrakt inom samma stycke 7:25-40 argumenterar Bound för 

att παρθένος i 7:36-38 har ett annat genus än i 7:25-28. Bound menar att betydelsen av 

παρθένοι i 7:25 avgränsas genom v. 26 till att gälla enbart män som är jungfrur. Vidare anser 

han att den feminina artikeln ἡ till παρθένος i 7:28 inte är ursprunglig utan ett tillägg av någon 

skrivare. I vers 34 anser Bound att hela uttrycket καὶ ἡ παρθένος kan vara en senare tillägg 

och hänvisar till ett manuskript där frasen saknas. Alternativt kan ἡ παρθένος i v. 34 vara styrt 

av det feminina ἡ ἄγαµος och bör således uppfattas som ett speciellt uttryck ἡ ἄγαµος…ἡ 
παρθένος som särskiljer denna grupp från de manliga παρθένοι i 7:25, 28.664  

 Utifrån den sistnämnda tolkningen, som Bound tycks hålla för mest trolig, använder Paulus 

termen παρθένος på tre olika sätt i 7:25-38. Först introducerar han stycket med maskulina 

παρθένοι i v. 25 och talar vidare om en maskulin παρθένος i v. 28 utan bestämd artikel. En 

sådan maskulin παρθένος döljer sig också bakom τις i v. 36 eftersom v. 36-38, enligt Bound, 

handlar om en likadan situation som v. 25-28.665 För det andra använder Paulus det feminina ἡ 
παρθένος i v. 36-38 metonymiskt för att beteckna det abstrakta begreppet ”jungfrudom”. 

Vidare finns en tredje användning av det feminina ἡ παρθένος i v. 34 syftande på en kvinna 

som inte tillhör gruppen παρθένοι i v. 25 eftersom termen särskiljs genom bestämningen ἡ 
ἄγαµος.   

 Invändningarna mot ovan beskrivna tolkning av παρθένος är för det första att den 

grammatiska princip i det grekiska språket som innebär att ett neutralt adjektiv kan fungera som 

ekvivalent till ett abstrakt substantiv inte är tillämplig i detta fall eftersom παρθένος i v. 36-38 

inte är neutralt utan feminint. Således är det kanske enbart Epiphanios och Catena till 1 

Korinthierbrevet som talar för att παρθένος används metaforiskt i 1 Kor 7:36-38, men bägge 

dessa källor diskuterar just tolkningsproblematiken i 7:36-38 och anser att παρθενία vore det 

naturliga uttrycket om Paulus syftade på ”jungfrudom”. 

 Vidare nämnde jag i avsnitt 3.6.1 att det finns över 8500 förekomster av παρθένος i de 

litterära och dokumäntara källorna där ordet används i betydelsen ”jungfru” eller ”ung ogift 

flicka”. Även i LXX och NT är det denna betydelse som är aktuell. Därför anser jag att det 
                                                 
663 Jfr. Caragounis, Development, 312. 
664 Bound, ”Who are”, 4-7. 
665 Bound, ”Who are”, 12. 
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krävs mycket övertygande argument för att Paulus skulle använda en så ovanlig innebörd av 

ordet att vi inte ens vet om det förståtts på detta sätt före 300-talet. Att Paulus skulle byta 

innebörd på termen från en konkret till en närmast okänd abstrakt inom samma avsnitt, som 

handlar om en liknande problemsituation, utan att tydligt markera detta finner jag mycket 

osannolikt.666  

 Bound försöker visserligen påvisa att användningen i v. 36-38 skiljer sig från de andra 

förekomsterna och därmed göra denna idé något mer sannolik. Bounds argument för att Paulus 

använder παρθένος i olika genus finner jag dock inte vara övertygande. Även om hans 

argument skulle vara riktiga kvarstår de flesta av invändingarna. Om παρθένοι i 7:25-28 är 

enbart maskulina blir det inte mycket mer sannolikt att ἡ παρθένος i 7:36-38 syftar på 

”jungfrudom”. Det är fortfarande betydligt mer sannolikt att denne manliga jungfru (τις) står i 

relation till en kvinnlig ”jungfru” än till feminin ”jungfrudom”. Dessutom finns den kvinnliga 

jungfrun ἡ παρθένος i 7:34 kvar, då Bound antagligen insåg att det skulle vara alltför radikalt 

att helt stryka fras denna ur NT:s text. Om Paulus således har talat om en jungfru med feminin 

artikel i v. 34 som en konkret person är det helt osannolikhet att han inte skulle göra det även i 

v. 36-38, såvida inte en sådan tolkning vore den enda som gjorde passagen begriplig, vilket inte 

är fallet. Även om Paulus använder flera eufemismer i sitt brev talar han, enligt min mening, 

ändå tillräckligt mycket om sex för att han inte borde anse det vara för vulgärt att använda 

termen παρθενία. 

 ἐὰἐὰἐὰἐὰνννν    ᾖᾖᾖᾖ    ὑὑὑὑππππέέέέρακµοςρακµοςρακµοςρακµος....    Den person som beskrivs som ὑπέρακµος är, enligt Caragounis, en 

ung människa vid höjdpunkten av sin sexuella längtan. Frasen ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος tyder här på 

att personen ifråga hade avsett att leva ett liv i avhållsamhet, men funnit att trots att en tid hade 

gått och han förväntat sig att den sexuella lusten skulle ha avtagit så är han fortfarande störd av 

den. Detta tillstånd motsvarar, enligt Caragounis, detsamma som ”att brinna” (πυροῦσθαι) i 
7:9.667   

 γαµεγαµεγαµεγαµείίίίτωσαν.τωσαν.τωσαν.τωσαν. I denna tolkning vore det naturligast med läsarten γαµείτω istället för 

γαµείτωσαν vilken Caragounis också tycks föredra.668 Åtminstone inom tolkningarna (D), (E) 

och (G) utgörs det underförstådda subjektet till imperativen γαµείτωσαν av mannen betecknad 

τις och kvinnan παρθένος. Det är dessa Paulus uppmanar eller tillåter att gifta sig. Inom 

tolkning (H) avser παρθένος mannens egen παρθενία och därmed är ingen kvinna omnämnd i 

v. 36, vilket gör det problematiskt att Paulus använder pluralen γαµείτωσαν. Vilka är det som 

skall gifta sig egentligen? I verserna 36-38 talar Paulus enbart om en okänd man och hans 

jungfrudom. Om han handlar otillbörligt gentemot sin egen jungfruliga kropp hade det varit 

naturligt med singularis: han bör gifta sig (γαµείτω). Givetvis behövs det alltid två personer 

för att ett äktenskap skall komma till stånd. Det skulle kunna vara detta som Paulus avser med 

γαµείτωσαν, men jag finner det vara en märklig formulering.  

                                                 
666 Hurd, Origin, 177, anser att saknas tillräckligt mycket förklaring i sammanhanget för att korinthierna skulle 
förstå i vilken betydelse Paulus använde παρθένος om han varierade dess innebörd. 
667 Jfr. Caragounis, Development, 314. 
668 Jfr. Caragounis, Development, 314-5. 
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Caragounis menar att det inte skulle påverka tolkningen av παρθένος som παρθενία om man 

accepterar pluralen γαµείτωσαν som den ursprungliga, korrekta texten.669 Eftersom 

förståelsen av de olika språkliga elementen i 7:36-38 och deras syntaktiska relationer är av 

mycket stor betydelse för hur passagen som helhet bör tolkas kan jag inte hålla med Caragounis 

på denna punkt. Om γαµείτωσαν skulle göra v. 36 alltför svårtydd skulle den tolkning av 

παρθένος som görs inom tolkning (H) behöva att omvärderas. Caragounis menar även att det 

faktum att varianten γαµείτω förekommer i manuskripttraditionen är ett argument till stöd för 

tolkning (H).670 Eftersom denna variant även fungerar inom andra tolkningar, kanske särskilt 

tolkning (A), anser jag inte att så behöver vara fallet. Se även min diskussion av γαµείτωσαν i 

avsnitt 3.1.1.8.  

 Bound anser istället att γαµείτωσαν ska uppfattas syftande på flera jungfruliga män, lika 

mannen (τις), ”låt dem [sådana män] gifta sig”.671 Genom hela passagen 7:36-38 talar Paulus 

om en man i singularis och en παρθένος i singularis. Beskrivningen av handlingsalternativen 

och deras värdering i 7:37-38 är alla i singularis, så även ὁ γαµίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον i 

7:38 vilket, utifråns Bounds tolkning, motsvarar handlandet γαµείτωσαν i 7:36. Att Paulus 

skulle växla till pluralis och tala om flera sådana män anser jag vara osannolikt.  

3.8.2 Vers 37 

Vers 37 tycks utgöra minst problem för tolkning (H) och passar väl in i teckningen av en ung 

man som står emot sin sexuella lust och bevarar sin jungfrudom. Eftersom ingen förlovning 

eller andra sociala band antyds i denna tolkning är det på samma gång enklare och svårare att 

tolka de olika villkoren i denna vers. Eftersom inga sociala begränsningar är antydda kan dessa 

villkor stå för nästan vad som helst, å andra sidan är det sannolikt att ἀνάγκη och θέληµα    bär 

sexuella konnotationer, vilket innebär att mannen inte befinner sig i ett sexuellt nödläge utan 

har kontroll över sina begär. I denna situation har mannen kunnat fatta ett självständigt beslut 

om att leva i avhållsamhet och förbli en jungfru. Om tolkningen av ἀσχηµονεῖν som syftande 

på onani är riktig så tycks inte detta vara något problem för mannen i v. 37. Eftersom mannen 

inte tycks ha någon speciell relation till någon kvinna verkar den starka betoningen på hans 

egen vilja och beslutsamhet passa bättre i denna tolkning än någon annan. Ifall παρθένος vore 

en ekvivalent till παρθενία skulle tolkning (H) dessutom antagligen kunna ge den bästa 

språkliga förklaringen av satsen τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, d.v.s. ”bevara sin egen 

jungfrudom” genom att inte gifta sig.   

3.8.3 Vers 38 

ὁὁὁὁ    γαµγαµγαµγαµίίίίζων…ζων…ζων…ζων…ὁὁὁὁ    µµµµὴὴὴὴ    γαµγαµγαµγαµίίίίζων. ζων. ζων. ζων. Caragounis väljer att översätta γαµίζειν kausativt att ”giva i 

äktenskap”. I tolkning (H) är det den unge ogifte mannen som antingen ger sin jungfrudom, sitt 

jungfruliga tillstånd, i äktenskap, d.v.s. han ger sig själv i äktenskap, vilket helt enkelt betyder 

att han gifter sig enligt Caragounis.672 Detta tycks mig vara ett något märkligt uttryckssätt, ”att 

                                                 
669 Caragounis, Development, 315. 
670 Jfr. Caragounis, Development, 315. 
671 Jfr. Bound, ”Who are”, 13. 
672 Caragounis, Development, 315. 
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ge sin jungfrudom i äktenskap”. Finns det några kända paralleller från antiken (eller senare) till 

föreställningen om att själva jungfrudomen gifter sig eller giftes bort? Om Paulus verkligen 

menade att det är mannens jungfrudom som blir bortgift skulle han då inte ha uttryckt sig på ett 

klarare sätt genom att t.ex. använda ordet παρθενία?  

3.8.4 Sammanfattande diskussion 

Även om varken Caragounis eller Bound preciserar det skamliga beteende den unge sexuellt 

passionerade oskulden anser sig vara skyldig till är min bedömning att det, i tolkning (H), 

antagligen refererar till onani, som enligt Loader betraktades vara omoraliskt i vida kretsar.673 I 

sammanhanget av 1 Kor 7:25-38 där Paulus diskuterar jungfrurnas situation och hans 

kommentar i 7:9 om dem som inte kan behärska sig, samt bruket av ἀσχηµονεῖν ἐπί, anser jag 

detta vara rimligt. Om Paulus hade en entydigt negativ syn på onani hade han dock inte behövt 

hänvisa till vad mannen själv anser om sitt beteende. 

 Tolkningens största problem är emellertid att παρθένος ”jungfru” antas brukas abstrakt i 

betydelsen ”jungfruligt tillstånd, jungfrudom, jungfrulig kropp”. Visserligen finns två exempel 

från 300- respektive 400-talet på att uttolkare av passagen anser att denna betydelse är möjlig 

respektive har ersatt παρθένος med παρθενία ”jungfrudom” i ett återgivande av passagen. 

Därutöver finns inga säkra belägg för att en feminin form av παρθένος kan vara ekvivalent 

med den feminina παρθενία. Bland över 8500 förekomster av termen i det grekiska språket 

fram till medeltiden verkar endast några enstaka användas i metonymisk innebörd.  

 I den aktuella passagen och dess sammanhang är det också mycket svårt att påvisa att en 

metonymisk betydelse skulle kunna vara aktuell. Istället pekar sammanhanget på att det är den 

vanliga innebörden av ordet som avses eftersom παρθένος används i 7:25, 28, 34 för att 

beteckna konkreta personer. Både i v. 28 och v. 34 föregås termen i NA27 av den feminina 

bestämda artikeln, vilket även är fallet i v. 36-38. Pluralen παρθένοι i v. 25 anses av de allra 

flesta forskare syfta på kvinnliga jungfrur och eventuellt inkludera även manliga. Bound som 

söker efter något som särskiljer Paulus bruk av παρθένος i 7:36-38 från de övriga 

förekomsterna argumenterar för att den feminina artikeln i 7:28 och eventuellt i 7:34 inte är 

ursprungliga. Hans argument för att förekomsterna i 7:25, 28 enbart refererar till män och att ἡ 
παρθένος i 7:34 skiljer sig från bruket i 7:36-38 är inte övertygande och även om 

förekomsterna i 7:25, 28 enbart syftar på manliga jungfrur är det knappast något argument för 

att τὴν παρθένον i 7:36-38 inte skulle referera till kvinnliga jungfrur. 

 Eftersom ingen kvinna, enligt tolkning (H), är omnämnd i passagen 7:36-38 utan endast 

mannen och hans egen jungfrudom blir det problematiskt att förklara varför Paulus uttrycker 

sig i pluralis γαµείτωσαν ”låt dem gifta sig”. Detta uttryck är mer problematiskt här än i andra 

tolkningar. Caragounis förespråkar en textvariant med singularen γαµείτω eller hänvisar till att 

det alltid behövs två personer för ett äktenskap. Det senare är visserligen sant men i den 

aktuella passagen talar Paulus endast om en man. Dessutom kvarstår en viss osäkerhet kring 

om γαµίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον är ett passande uttryck för att ”gifta bort sin jungfrudom”, 

d.v.s. ”gifta sig”. Till fördel för tolkningen kan sägas att v. 37 tycks vara enklare att förstå inom 

                                                 
673 Loader, Sexuality, 24, 28-30. 
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denna tolkning än inom andra. Även om de flesta satserna i passagen 7:36-38 tycks fungera väl 

i denna tolkning är den baserad på en mycket osannolik förståelse av παρθένος varför jag inte 

kan bejaka den. 

4 Slutsatser 

Den undersökning jag företagit i denna uppsats visar att en rad olika frågor av språklig, 

teologisk och historisk karaktär aktualiseras då de olika tolkningsförslagen ska utvärderas. 

Nedan lyfter jag fram några av de viktigaste frågorna som uppsatsen behandlar. En 

betydelsefull fråga är vilken kulturell kontext 1 Korinthierbrevet bör läsas ur. Vilka 

föreställningar var Paulus präglad av och vilka föreställningar var de korinthiska 

församlingsmedlemmarna präglade av? Om dessa föreställningar var starkt judiska stärker detta 

mer eller mindre argumentationen för fader-dottertolkningen (A) och för tolkningen om 

leviratäktenskap (G). Min uppfattning är dock att även om Paulus uppfattade de 

gammaltestamentliga skrifterna som auktoritativa, särskilt för judar, i mindre grad för icke-

judar, tolkade han dessa numera i ljuset av Jesu Kristi uppenbarelse och undervisning. Vidare 

anser jag att församlingen snarare tycks bestå av hednakristna än judar. Detta innebär att jag 

uppfattar tolkning (A) och (G) mindre sannolika än annars. 

 Av stor betydelse är även den litterära kontexten för utvärderingen av tolkningarna. Detta 

blir särskilt tydligt då tolkningarna (A, B, C) granskas. Ett av de största problemen med detta 

tolkningskluster är att en fader eller förmyndare inte tycks passa in i Paulus argumentation för 

övrigt i 1 Kor 7. Bl.a. tycks kvinnan i Paulus undervisning ha en frihet som rimmar illa med 

föreställningen om att beslutet om hennes giftermål låg helt i händerna på hennes fader. Jag 

anser att mycket tyder på att inte heller tolkning (A, B, C) motsvarar det budskap Paulus sökte 

att kommunicera till brevets mottagare.  

 Då en av de i passagen enskilt mest utslagsfällande termerna παρθένος betydelse ska 

fastställas kombineras frågan om litterär kontext med lexikal semantik. Tre tolkningar (F, G, H) 

tilldelar denna term oväntade betydelser. Tolkning (F) hävdar att παρθένος är en sexuellt aktiv 

ung ogift kvinna, medan tolkning (G) anser att termen refererar till en ung änka som varit gift 

bara en gång. I tolkning (H) anses termen användas metonymiskt i betydelsen ”jungfrudom” 

(παρθενία). De två senare betydelserna av termen har ett så magert om ens verifierat stöd i det 

antika grekiska språket att man bör förvänta sig att det klart framgår av sammanhanget om 

någon av dessa innebörder är aktuella. Den förstnämnda betydelsen tycks inte var omöjlig inom 

grekiskan, men i den judisk-kristna, specifikt paulinska, kontexten har den inget stöd. Mot 

dessa tolkningar anser jag att det finns mycket gott stöd för att Paulus refererar till en kvinnlig 

jungfru (oskuld) med denna term. Min bedömning är att ingen av dessa tre tolkningar (F, G, H) 

återspeglar vad Paulus ursprungligen avsåg att förmedla genom sin text. 

 När det gäller tolkningen om ”andliga äktenskap” spelar den historiska och litterära 

kontexten en stor roll för bedömningen. Det saknas belägg för att institutionen ”andliga 

äktenskap” fanns på Paulus tid och i 1 Kor 7:2-5 avvisar Paulus avhållsamhet inom ett 

äktenskap. Bl.a. dessa skäl gör att jag inte håller det för sannolikt att Paulus talar om 

institutionen kallad ”andliga äktenskap” i passagen. 

 Vidare väger den språkliga betydelsen av enskilda ord och fraser tungt då tolkningarna ska 

utvärderas. Ett antal ord och fraser i 7:36-37 kan bära sexuella konnotationer, men måste inte 
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göra det. Dock är det mycket sannolikt när det gäller ἀσχηµονεῖν att så är fallet vilket i sådana 

fall omöjliggör fader-dottertolkningen (A) och stärker trovärdigheten hos tolkningarna (D) och 

(E). Vad som annars talar för tolkning (A, B, C) är den traditionella uppfattningen om 

betydelsen av γαµίζειν ”gifta bort” i 7:38. För att möjliggöra förlovningstolkningen (D) krävs 

att termen även kan betyda ”gifta sig”, ”låta gifta sig” eller ”fira bröllop”. Tolkning (F) 

försöker tillskriva denna term och även γαµεῖν i 7:36 den metaforiska betydelsen ”ha sexuellt 

umgänge”, vilket den aktuella kontexten i 1 Kor 7 inte tillåter. Tolkningarna (F) och (G) 

aktualiserar medvetenheten om att betydelsen av enskilda ord och fraser är relaterade till 

betydelsen av satser men även av stycken bestående av flera satser. De nya förslag Molvaer 

respektive Ford för fram till vad ord och fraser kan ha för innebörd resulterar i att hela passagen 

får en motsägelsefull och osannolik innebörd. 

 Den morfologiska analysen, utgångspunkten för alla övriga språkliga analyser, av 

γαµείτωσαν ”må/låt dem gifta sig” klargör att även om verbet är en medgivande imperativ så 

är den riktad till de två som ska gifta sig. Den syntaktiska analysen av denna och de föregående 

satserna visar att ὃ θέλει ποιείτω ”må han göra det han vill” som oftast antas syfta på fadern 

inom tolkning (A) inte refererar till att fadern ”låter dem gifta sig” eftersom han inte ingår i det 

underförstådda subjektet till γαµείτωσαν. En uppfattning man annars kan få av många 

kommentatorer. Detta är något som gör fader-dottertolkningen mindre sannolik. Användningen 

av γαµείτωσαν i 7:36 utgör dessutom ett stort problem för tolkningen om ”andliga äktenskap” 

eftersom denna tolkning i regel förutsätter att paret redan är gift. 

 Vissa förespråkare av tolkning (A) och (H) ifrågasätter att den eklektiska texten i 7:36-38 

och dess kontext, som återfinns i NA27, representerar Paulus ursprungliga text och försöker 

underbygga sina tolkningar genom att förespråka andra textvarianter. Textkritiska argument har 

dock ingen avgörande betydelse för tolkningen av passagen. Det är sammanfattningsvis svårt 

att renodla de olika analyserna från varandra och i regel vävs de samman på olika sätt. 

 Jag anser att förlovningstolkningen (D) representerar den bästa tolkningen av det budskap 

Paulus förmedlar i 1 Kor 7:36-38. Denna tolkning formuleras emellertid på olika sätt av olika 

forskare varför jag här i korthet ska försöka precisera min egen uppfattning om passagen. För 

det första vill jag hålla öppet för att relationen mellan mannen betecknad (τις) och kvinnan (τὴν 
παρθένον αὐτοῦ) kan utgöras av en judisk trolovning, en romersk eller grekisk förlovning, 

eller en relation av pojkvän-flickvänkaraktär. Även trolovningar uppgjorda av föräldrar kan 

vara en möjlighet. Jag finner det mycket sannolikt att paret har avsikten att relationen skall 

utvecklas till ett äktenskap med sexuell gemenskap, men ser det även som en möjlighet att de 

kan sakna sådana avsikter. Vidare ser jag det som möjligt att paret är nyomvänt eller kristna 

sedan en längre tid. Oavsett vilket saknar de full förtrogenhet med Paulus undervisning så att 

de, explicit mannen, är mer eller mindre osäkra på om det kan vara moraliskt felaktigt att gifta 

sig och inleda en sexuell relation. Jag anser att kvinnan, men högst troligt även mannen är 

oskulder. Jag finner det sannolikt att Paulus använder en ”öppen” formulering av 7:36-38 för 

att han vill kunna inkludera flera olika, i församlingen tänkbara, ovan antydda, fall i sitt råd, 

men kanske också för att rådet skall kunna tillämpas även av kvinnor då de ska fatta sitt beslut 

om att gifta sig eller inte. 

 Min tolkning är att mannen i fallet i v. 36 anser att han, i sitt uppträdande gentemot sin 

flicka, har börjat gå över den i viss mån individuella gränsen till det anständiga ifråga om t.ex. 
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blickar, gester, ord, exponering, umgänge eller beröring och att han vill gifta sig. Paulus 

förklarar att det inte är någon synd att gifta sig och ger uppmaningen till honom att göra detta 

eftersom det också bör ske. Mannen i v. 37 däremot vill inte gifta sig utan vill låta flickan förbli 

en jungfru. Han känner inget sexuellt eller socialt tvång till att gifta sig utan har fattat ett 

självständigt beslut han står fast i. Jag ser det som tänkbart både att relationen upplöses i 

samband med detta beslut, alternativt att den förblir som den varit. Paulus anser generellt att 

den man som gifter sig handlar väl, men att den man som inte gifter sig handlar bättre, p.g.a. av 

vissa fördelar som finns med att vara ogift.  

 Avslutningsvis diskuterar jag i korthet några etiska implikationer av min tolkning som 

aktualiserats av arbetet med att utvärdera de olika tolkningsförslagen. De etiska implikationerna 

av en tolkning är i viss utsträckning till hjälp då tolkningen utvärderas eftersom tolkningens 

rimlighet kan prövas utifrån om de etiska slutsatserna passar med Paulus övriga etiska 

ståndpunkter. I motsatt riktning kan de etiska implikationerna också användas för att bättre 

förstå paulinsk och nytestamentlig etik och teologi. Om Bibeln och specifikt Paulus 

undervisning är normativ blir de etiska implikationerna av passagen mycket viktiga att beakta 

och efterfölja, särskilt för kristna. 

 En etisk frågeställning som aktualiseras av tolkning (A) är vilken makt föräldrar och 

särskilt fäder kan utöva över sina barn, specifikt döttrar, när det gäller huruvida de ska gifta sig 

och i sådana fall med vem. Det tycks råda delade meningar om hur stor denna makt var i 

antikens judiska, grekiska och romerska kulturer. I Paulus undervisning verkar dock en faders 

eventuella bestämmanderätt över sin dotters giftermål åsidosättas av andra principer som ska 

vägleda beslutet om giftermål, såsom vilken nådegåva hon har, att leva som ogift eller gift, och 

huruvida hon brinner av åtrå eller inte. Paulus instruktioner i 1 Kor 7 är dessutom riktade direkt 

till de män och kvinnor som står inför valet att gifta sig, inte till en tredje förmyndande part. 

Förespråkare av fader-dottertolkningen känner sig ofta tvungna att med viss svårighet inbegripa 

dotterns vilja i någon eller några av fraserna i 7:36-37 för att undvika att enbart faderns vilja 

blir avgörande i beslutet. Jag drar slutsatsen att, särskilt när det gäller icke-judiska kristna, 

anser Paulus att en kvinna själv måste fatta beslut om huruvida hon ska gifta sig. Det är hennes 

odelade koncentration på Herren som kan bli lidande om hon gifter sig. Det är hon som riskerar 

att frestas till otukt om hon brinner av åtrå och inte gifter sig. Det är hon som har ansvar att 

förvalta den nådegåva hon har fått. Detta måste naturligtvis inte innebära att all inblandning av 

föräldrar är av ondo, men äktenskap helt och hållet arrangerade av föräldrar eller förmyndare, 

där pojken eller flickan inte får välja, synes mig vara oförenliga med Paulus instruktioner. 

 Tolkning (F) gällande ett nyomvänt par som har en sexuell relation sedan tidigare 

aktualiserar mer än någon annan tolkning frågan om huruvida sexuellt umgänge före 

äktenskapet är tillåtet eller inte. Molvaer argumenterar genom tolkning (F) för att Paulus inte 

förbjuder sex före äktenskapet, att det inte är någon synd, men att det är bättre att vänta med 

sex tills man gift sig. Äktenskap, som till skillnad från samboskap eller älskare-

älskarinnarelation är livslångt och inte får upplösas, är bättre eftersom sann kärlek kräver 

fullständig överlåtelse till varandra. Risken för könssjukdomar och oönskade graviditeter är en 

annan anledning till varför det är bättre att vänta med sex tills man gift sig enligt Molvaer. 

Eftersom Molvaers tolkning (F), enligt min mening, är helt orimlig drar jag också i linje med 

förlovningstolkningen (D) helt andra slutsatser.  
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Paulus instruerar i 7:36 (och liknande i 7:9) den man som är fylld av sexuell passion och anser 

sig uppträda oanständigt gentemot sin flicka att gifta sig. Vad mannen i 7:36 ”vill” θέλει är just 

att gifta sig, vilket även är fallet med de yngre änkorna i 1 Tim 5:11 som är drivna av begär674 

och ”vill gifta sig” γαµεῖν θέλουσιν. Att handla skamligt mot sin jungfru är inget bra, men om 

man gifter sig kan den inre sexuella passionen få utlopp i det sexuella umgänget. En etisk 

implikation av 1 Kor 7:36-38 är alltså att sex före äktenskapet inte är något alternativ för ett 

kristet par. Om det äktenskapliga bandet inte har knutits klassificeras sexuellt umgänge som 

otukt av Paulus. De skäl Molvaer presenterar för att det är bättre att vänta med sex till 

äktenskapet anser jag vara sunda, men otillräckliga. Paulus lägger en ännu större innebörd i 

äktenskapet och den sexuella föreningen som utesluter föräktenskapligt sex. Det sexuella 

umgänget förenar ((προσ)κολλᾶν) en man och en kvinna på ett sådant sätt som endast är 

avsett för äktenskapet.  

 Frestelsen till att begå otukt tycks finnas för de flesta människor (jfr. 7:2, 5) och det krävs 

självbehärskning för att leva avhållsamt. Självbehärskning ἐγκράτεια är en av Andens frukter 

som växer fram hos den som vandrar i, leds av och följer Anden, och som har korsfäst sitt kött 

med dess lidelser och begär (Gal 5:16, 18, 24, 25). Att korsfästa sitt kött och även att brinna 

(πυροῦσθαι) tycks vara något smärtsamma processer, men det är ett lidande som ska jämföras 

med syndens kortsiktiga och långsiktiga lidande. Molvaer anser att den traditionella 

undervisningen om att det är synd med sex före äktenskapet kan leda till att kristna som inte 

anser sig kunna behärska sina starka sexuella drifter drabbas av skuldkänslor och vänder 

kristendomen ryggen, något han vill motverka med denna tolkning.675 Att kristna måste kämpa 

mot frestelserna och synden, är dock helt i linje med paulinsk och nytestamentlig teologi. En 

kristen kan visserligen falla i synd, men genom nåden få förlåtelse och frid, samt erfara 

befrielse och förvandling. Paulus lär att den som vandrar i Anden inte längre styrs av den 

köttsliga naturen (jfr. Gal 5:16-25; 1 Kor 3:1-3). Möjligheten till en sådan frihet borde, enligt 

min mening, göra kristendomen attraktiv. 

 En ytterligare möjlig implikation av 1 Kor 7:36-38 läst i sitt sammanhang skulle kunna 

vara att Paulus talar om föräktenskapliga gemenskapsband på ett annat sätt än vad vi finner i 

Gamla testamentet. Det tycks vara möjligt att ha ett band till en kvinna som inte är någon synd 

att bryta (jfr. 7:27-28),676 även om alla handlingar som inte sker i kärlek är orättfärdiga. Den 

judiska uppfattningen var annars att det krävdes en skilsmässa för att bryta en trolovning. Att 

Paulus undviker att tala om trolovning i hela 1 Kor 7 och i sin övriga äktenskapsundervisning 

(dock i 2 Kor 11:2), medan det för övrigt i NT endast är omtalat i samband med Maria och 

Josefs relation, kan vara ett tecken på att Paulus inte förväntar sig att, åtminstone icke-judiska 

kristna ska tillämpa trolovning. En sed som dessutom ofta är förknippad med mer eller mindre 

arrangerade äktenskap. Exakt hur det lösare band som ändå gör det möjligt att tala om ”hans 

(egen)” jungfru kan eller bör se ut tycks vara svårt att härleda ur sammanhanget. Kanske kan 

det motsvara en förlovning eller pojkvän-flickvänliknande relation.   

                                                 
674 Innebörden av καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ i 1 Tim 5:11 är enligt Heikel & Fridrichsen, Ordbok, 112, att 
”i begärelse (i sinnlig lusta) spjärna emot Kristus”. 
675 Molvaer, ”Paul’s Views”, 55. 
676 Blomberg, 1 Corinthians, 155, menar att om en förlovning förutsätts i 1 Kor 7:36-38 så uppfattade inte Paulus 
förlovningar alls lika bindande som man gjorde inom judendomen. 
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Bilaga – Den grekiska texten med svenska översättningar 

Här återger jag tre olika bibelöversättningar som representerar de tre mest populära 

tolkningarna av 1 Kor 7:36-38 tillsammans med den eklektiska grekiska texten i NA27. 

Folkbibelns översättning representerar tolkning (A). Tolkning (D) fungerar väl i tolkningen i 

Bibel 2000, men den öppna formuleringen torde även kunna rymma tolkning (E). Giertz 

översättning baseras explicit på tolkning (E). 

Vers 36 

NA27 Εἰ δέ τις ἀσχηµονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νοµίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακµος, καὶ οὕτως 
ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁµαρτάνει· γαµείτωσαν. 

Folkbibeln Men om någon tror sig handla orätt mot sin ogifta dotter som är giftasvuxen och vill gifta 
sig, då skall han göra henne till viljes. Han syndar inte. Låt dem gifta sig. 

Bibel 
2000 

Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften 
och inte har något val, då får han göra det han vill: han syndar inte, de får gifta sig. 

Giertz Om en man som lever med en kvinna i celibat, känner med sig att han handlar otillbörligt 
mot henne, ifall hans drift blir honom övermäktig, och om det nu så måste vara, så må han 
göra som han vill och syndar inte med det: de bör gifta sig. 

Vers 37 

NA27 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, µὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ 
τοῦ ἰδίου θελήµατος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ 
παρθένον, καλῶς ποιήσει· 

Folkbibeln Den däremot som är fast i sitt sinne och inte står under tvång, utan kan handla fritt efter sin 
egen vilja och har föresatt sig att låta sin dotter förbli ogift, han gör något som är bra. 

Bibel 
2000 

Men den som står fast i sin föresats och inte känner något tvång utan är herre över sin vilja 
och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan förbli orörd, han handlar rätt. 

Giertz Men den som har en fast föresats i hjärtat och inte står under något tvång utan har kontroll 
över sin vilja och har kommit till det beslutet i sitt hjärta, att han skall låta den kvinna 
förbli jungfru, som han delar celibatet med, då gör han väl. 

Vers 38 

NA27 ὥστε καὶ ὁ γαµίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ ὁ µὴ γαµίζων 
κρεῖσσον ποιήσει. 

Folkbibeln Alltså: den som gifter bort sin ogifta dotter gör något bra, och den som inte gifter bort 
henne gör något som är ännu bättre. 

Bibel 
2000 

Alltså: den som gifter sig med flickan handlar rätt, och den som inte gifter sig handlar 
bättre. 

Giertz Alltså gör den väl, som gifter sig med sin kamrat i celibatet, men den som inte gifter sig 
handlar bättre. 

 


