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Abstract
Genom en grammatisk kritisk metod med fokus på semantik har detta arbete försökt 

undersöka ledarskapet som förekommer i Första Thessalonikerbrevet och som benämns med 

verbet προΐστημι. Frågeställningen i uppsatsen är vad går ledarskapet i 1 Thess 5:12–13, 

benämnt med προΐστημι, ut på och vad innebär det för församlingens självbild.

I denna studie har användningen och betydelsen av detta ord i andra tidiga judiska texter 

på grekiska undersökts för att få en förståelse för hur ordet används och vad det betyder i 1 

Thess 5:12-13.

Resultatet blev att προΐστημι är ett ord med många betydelser och användningsområden. 

Den betydelse som kunnats tillämpas på 1 Thess 5:12-13 är ledare med en omvårdande 

funktion. När denna betydelse sätts in i kontexten Första Thessalonikerbrevet får vi fram ett 

ledarskap som innebär ett hårt arbete, drivet av kärlek, med avsikt att bevara och utveckla 

församlingen i helighet, vilket främst sker genom förmaningar. Den grupp som är i behov av 

denna typ av ledare är en stark enhetlig grupp av jämlikar inom en renhetsrörelse med 

eskatologiska förväntningar på en frälsningsgestalt de har ett speciellt förhållande med som 

skiljer dem från resten av världen och där helighet och kärlek är starkt förknippade med 

varandra.

Sökord: vårda, renhetsrörelse, självbild.
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Inledning

Syfte och metod

En grupp av människor har alltid en typ av ledning. Ofta består denna ledning av utsedda 

ledare. Ledarskapet kan skilja sig mycket mellan de olika grupperna av människor. Detta 

beror på att det är olika typer av grupper med olika behov som ledarna skall möta. Detta gör 

att gruppens självbild och självförståelse speglas i ledarskapet de satt över sig.

Detta innebär inte att självförståelsen alltid kommer först och ledarskapet efteråt. Får en 

grupp människor en viss typ av ledare över sig som legitimerar sitt ledande utifrån vissa 

principer kommer det att påverka och bilda gruppens självbild. Det kan vara svårt att alltid 

peka ut var ifrån något kommer. Kommer till exempel en kungs av Guds nåde från folkets 

självbild eller kommer folkets självbild av att kungen är kung av Guds nåde? En härskare kan 

motivera och legitimera sin auktoritet på olika sätt, men alla de sätten kommer att reflektera 

folkets självbild. På så sätt kommer till exempel ett folk i en demokrati få självbilden av att 

vara ett fritt folk som bestämmer över sig själv.

På så sätt kan alltså en grupps självbild reflekteras i den betydelse som ledarna har och 

vilka ord man ger dem. Svenska kyrkan har till exempel en självbild av att vara en folkkyrka, 

därför har de också ett folkvalt kyrkoråd. Katolska kyrkan har en självbild av att vara 

förvaltare av sakramenten, därför har de också präster som är förvaltare.

Med denna logik skulle man också kunna komma fram till den tidiga kyrkans självbild 

genom att undersöka hur ledarskapet framställs i NT. Det är alltså vad jag syftar till att göra i 

denna studie.

I Paulus autentiska brev står det sällan om ledarna i församlingarna. De är skrivna till hela 

församlingar och nästan aldrig endast till ledarna.1 Vi får helt enkelt inte så mycket att arbeta 

med. Han pratar dock om apostlar, profeter och lärare i sina brev. Dessa nämns även på andra 

ställen i NT och i de apostoliska fäderna. Om dessa finns det oerhört långa diskussioner kring 

vad de var, vilken funktion de hade osv.2

1 Filemon är undantaget som bekräftar regeln.
2 Se t. ex. J. Draper, “Apostles, Teachers, and Evangelists: Stability and Movement of Functionaries in Matthew, 
James, and the Didache,” i Matthew, James and the Didache: Three Related Documents in their Jewish and 
Christian Setting (red. H. Van de Sandt and J. Zangenberg; Leiden: Brill, 2008), 139–176 och B. Holmberg, 
Paul and Power: The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflecred in the Pauline Epistles (Lund: 
CWK Gleerup, 1978).
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I 1 Thess 5:12–13 skriver Paulus dock om ledarna i församlingen.3 Han uppmanar 

församlingen att visa respekt för deras församlingsledare. Det ord som används för att 

benämna ledarna är προΐστημι. Jag kommer därför att undersöka betydelsen av προΐστημι och 

hur det används i Första Thessalonikerbrevet för att på så sätt dra en slutsats om ledarskapet 

som där beskrivs. Utifrån detta ledarskap kommer jag slutligen att fundera över vad det ger 

för en bild av församlingen. Frågeställningen är alltså vad går ledarskapet i 1 Thess 5:12–13, 

benämnt med προΐστημι ut på och vad innebär det för församlingens självbild.

Jag kommer att utgå ifrån grammatisk kritik som metod.4 Detta innebär att jag kommer att 

undersöka hur προΐστημι används i andra tidiga judiska texter på grekiska för att bilda mig en 

egen uppfattning om ordet. Sedan kommer jag att komplettera detta med en ordbok, för att 

slutligen analysera texten och vilken betydelse ordet får där. Till min hjälp kommer jag 

använda några semantiska principer byggda på Louws bok Semantics of New Testament 

Greek.

Principerna är att ord är symboler för en betydelse som författaren vill förmedla.5 Detta 

innebär att ett ord kan ha flera av varandra oberoende betydelser, vilka inte alltid är 

närvarande vid användningen av ordet.6 Det är kontexten som avgör vilken betydelse ett ord 

har.7 Vilket innebär att orden runt omkring är viktiga för ordets betydelse, men även hela 

brevet. Det blir viktigt att se hur författaren har uttryckt sig för att få fram betydelsen eller 

meningen med det han skriver. Därför blir det också intressant att se hur betydelsen förändras 

om man byter ut προΐστημι mot ord med liknande betydelse.8

Detta blir ett expriment som jag kommer att göra. När man vill uttrycka något har man en 

stor variation på möjligheter att uttrycka sig. Synonymer står dock inte alltid för exakt samma 

betydelse. De bär på olika associationer, har ibland olika användningsområden och olika 

nyanser. Man väljer därför ett sätt att uttrycka sig för att fånga in den betydelse med de 

nyanser och betoningar som man vill framföra.9 Om man då testar att byta ut ett visst ord i en 

text mot olika synonymer kan man finna att ordet som finns i texten bär på en viss betydelse 

som synonymerna inte riktigt kan fånga, eller så finner man att ordet lika gärna kan bytas ut 

utan att det påverkar betydelsen av texten. Oavsett vad man får fram hjälper det en att förstå 

3 Holmberg, Paul and Power, 100–103, B. Reicke, ”προΐστημι” TDNT 6:700–703, spec. 701–2.
4 J. H. Hayes and C. R. Holladay, Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook (3:e utg.; Louisville: Westminster 
John Knox Press, 2007), 72–89.
5 J. P. Louw, Semantics of New Testament Greek (Atlanta: Scholars Press, 1982), 20f.
6 Louw, Semantics, 36f.
7 Louw, Semantics, 67.
8 Louw, Semantics, 44f.
9Louw, Semantics, 91.
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vad betydelsen är i just den kontext man undersöker. vilket kommer att hjälpa en att komma 

bortom orden för att nå fram till betydelsen som orden endast är en symbol för.10

Därför kommer jag i min analys av 1 Thess 5:12–13 titta mycket på både när- och 

fjärrkontexten och försöka fånga in vilken betydelse ordet har just i denna kontext och vilken 

typ av ledarskap det handlar om. Jag kommer också att undersöka vilken förändring det ger i 

nyans och betydelse för ledarskapet i brevet om man byter ut προΐστημι mot andra ord som 

också betyder ledare och liknar προΐστημι.

I den forskning som gjorts har det förts en diskussion kring huruvida προΐστμι i 1 Thess 

5:12-13 betyder leda eller att ta hand om. Majoriteten har slutit sig till att det båda 

betydelserna är närvarande.11 Även om ordet syftar till en viss grupp av ledare i församlingen 

handlar det inte om en officiell titel för ett specifikt ämbete.12 Det har därför gjorts försök att 

identifiera denna grupp med specifika ämbeten kända från andra kontexter.13 Men där har man 

inte nått konsensus. Istället lutar man åt att det inte handlar om utnämnda ledare utan en 

ledarroll som vissa människor lämpade för uppgiften frivilligt har åtagit sig.14 Det skulle 

därför också kunna vara så att de inte hade något officiellt namn vid den här tiden.15 För detta 

talar också att det inte var på grund av deras ställning utan på grund av deras arbete de 

ärades.16

För att komma fram till vilket arbete dessa skötte har man utgått från andra NT paralleller 

och von Dobschütz har arbetat fram en lista på tio funktioner som dessa tidiga ledare kan ha 

haft: hålla en god ordning vid gudstjänsterna, leda i bön, vid högläsning ur Skrifterna och i 

sång, ta hand om de kringvandrande bröderna, stödja de fattiga, betala borgen när nödvändigt, 

representera församlingsmedlemmar i domstolar och att göra resor i församlingens intresse.17

Viktigt att komma ihåg är att det är ledarskapet i Första Thessalonikerbrevet som kommer 

att undersökas och resultatet kommer inte kunna representera alla de församlingar som ligger 

bakom NT. Dessutom kan vi inte vara säkra på att Första Thessalonikerbrevet representerar 

thessalonikerna eller om det bara representerar Paulus ideal bild av församlingen. Inte heller 

kan vi med all säkerhet nå fram till vad Paulus menade med sina ord. Trots detta är detta 

arbete ett försök att närma oss tankarna som rådde hos denna grupp av människor just då.

10 Louw, Semantics, 20f.
11 E. Best, A Commentary on the First and Second Epistles to the Thessalonians (London: Adam & Charles 
Black, 1972), 225; F. F. Bruce, 1 and 2 Thessalonians (Waco: Word Books, 1982), 119; Holmberg, Paul and 
Power, 100; Reicke, TDNT 6:701.
12 Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 118.
13 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 226; Reicke, TDNT 6:702.
14 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 227; Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 120.
15Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 226.
16 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 228; Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 120.
17 Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 120; Holmberg, Paul and Power, 102.
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Analys

Användning av προΐστημι i andra texter

Jag har analyserat några texter där προΐστημι förekommer. Totalt förekommer ordet åtta 

gånger i LXX och åtta gånger i NT. Dessutom förekommer det en gång vardera i 

Diognetosbrevet, Hermas herden och i Aristeasbrevet. Både Josefus och Filon använder ordet 

frekvent. På grund av utrymme har jag inte kunnat ta med alla de gånger ordet förekommer 

hos Josefus och Filon. I urvalet av Josefus och Filons texter har jag haft tanken att det bästa 

hade varit att ha med alla texterna för att på så sätt verkligen fånga in alla möjliga sätt att 

använda προΐστημι på. Men det har tyvärr inte varit möjligt. Därför har jag istället valt ut sju 

texter vardera som jag anser fångar in deras egna sätt att använda ordet på och är relevant för 

denna studie.

Genom min analys har jag kommit fram till att ordet kan användas på olika sätt med olika 

betydelser. Därför kommer vissa texter att paras ihop i denna redovisning. Just för att de 

tillsammans ger en bild av betydelsen eller för att användningen i den ena texten också gäller 

för den andra. Jag kommer att börja med att redovisa texterna ur LXX och sedan arbeta mig 

framåt i tiden.

Septuaginta

Någon som har ansvaret över

På fyra ställen i LXX används προΐστημι som en titel för personer med en bestämd uppgift. 

Deras uppgift i dessa texter går ut på att ta hand om eller att sköta om ett visst objekt. Det blir 

alltså personer med ansvar över någonting, satta att ta hand om och sköta om.

2 Sam 13:17

καì ἐκáλεσεν τò παιδáριον αὐτοῦ τòν προεστηκóτα τοῦ οἴκοῦ αὐτοῦ καì εἶπεν αὐτῷ 

Ἐξαποστείλατε δὴ ταύτην ἀπ᾿ ἐμοῦ ἔξω καὶ ἀπόκλεισον τὴν θύραν ὀπίσω αὐτῆς.
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Och han tillkallade sin tjänare, den som hade hand om hans hus, och sa till honom: För 

bort denna här från mig ut och regla dörren efter henne.18

Bakgrunden till texten är att kung Davids son prins Amnon har lurat in sin syster Tamar till 

sig och våldtagit henne, men efteråt ville han inte veta av henne.

Tjänarens uppgift är att kasta ut Tamar och regla dörren efter henne. Han har alltså 

ansvaret över huset och ska bland annat se till att dörren är låst.

Amos 6:10

καὶ λήμψονται οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν καὶ παραβιῶνται τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ 

οἴκου· καὶ ἐρεῖ τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας Εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί; καί ἐρεῖ Οὐκέτι· καὶ 

ἐρεῖ Σίγα, ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου.

Och deras familjemedlemmar kommer att ta och nödga sig att bära ut deras ben ur huset; 

och han kommer att säga till dem som har hand om huset: Är det någon kvar med dig? 

Och han kommer att säga: Inte längre; och han kommer att säga: Var tyst för Herrens 

namn får inte nämnas.

Denna gång handlar det om uppsamlingsarbetet efter jordbävningen som Amos profeterar om. 

Dessa τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας förväntas ha ansvar för om det är någon kvar i huset. Det 

är alltså personer som är satta att ta hand om huset så att de ska kunna svara på frågan. Men 

det handlar antagligen inte om en viss tjänare som i Samuelsboken.

Dan 14:8

καὶ θυμωθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσε τοὺς προεστηκότας τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

Παραδείξατε τὸν ἐσθίοντα τὰ παρασκευαζόμενα τῷ Βηλ· εἰ δὲ μή γε, ἀποθανεῖσθε ἢ 

Δανιηλ ὁ φάσκων μὴ ἐσθίεσθαι αὐτὰ ὑπ᾿ αὐτοῦ. οἱ δὲ εἶπαν Αὐτὸς ὁ Βηλ ἐστὶν ὁ 

κατεσθίων αὐτά.

18 Alla översättningar är mina egna, om inget annat anges, och har i vissa fall redigeras i samråd med examinator 
Hägerland.
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Och förargad tillkallade kungen de som har hand om templet och sa till dem Visa upp den 

som äter upp det som förberetts åt Bel; annars, ska ni dö eller Daniel som säger att det inte 

äts av honom. Men de sa Bel själv är den som äter upp det.

Denna gång handlar det om ett speciellt hus nämligen ett tempel. Kontexten visar tydligt att 

det handlar om en grupp människor som har till uppgift att ta hand om templet och sköta 

arbetet där. Bakgrunden är nämligen den att kungen tror att det är guden Bel som äter det som 

offras åt honom. Daniel ifrågasätter detta och det hela leder till ett test. Kungen offrar lite mat 

och låser sedan dörren till templet så att ingen ska kunna komma in och äta upp maten. Men 

då har de som har hand om templet en lönndörr in till rummet genom vilken de går för att äta 

upp maten.

Det intressanta är att kungen offrar maten själv. Det ingår alltså inte att offra i de uppgifter 

som de som har hand om templet har. Istället ser de bara till så att templet är i ordning för 

dem som vill komma och offra. De har ansvar över templet och sköter om det.

Ords 23:5

ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν, οὐδαμοῦ φανεῖται, κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ 

πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ, καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον προεστηκότος αὐτοῦ.

Om du riktar ditt öga mot honom, kommer han inte att synas någonstans, ty förbered åt 

honom är vingar som örnens, och han vänder tillbaka till sin herres hus.

Det är rikedomen detta handlar om. Att översätta προεστηκότος till herre är egentligen i brist 

på ett bättre ord. Herren är denna någon som har till uppgift att ha hand om rikedomen. Vilket 

i sig innebär att bestämma vem som ska få rikedom eller inte. Kontexten och att texten är 

skriven ur rikedomens synvinkel gör att herre passar bäst som översättning. Men egentligen 

skulle det kunna vara en tjänare som har fått ansvaret, precis som i Samuelsboken.

Att bemöda sig

I de två ställen som följer används προΐστημι som ett verb med betydelsen att bemöda sig, 

eller att lägga ner kraft och energi på någonting, med andra ord att hålla på med något. Det 

läggs inte in något värde i detta så att det skulle vara en god möda eller en dålig möda.
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Jes 43:24

οὐδὲ ἐκτήσω μοι ἀργυρίου θυμίαμα, οὐδὲ τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν σου ἐπεθύμησα, ἀλλὰ ἐν 

ταῖς ἁμαρτίαις σου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου.

Inte ens förvärvade du genom pengar rökoffer till mig, inte ens dina offerdjurs fett 

begärde jag, utan jag bemödade mig genom dig med dina synder och med dina 

orättfärdigheter.

Denna text föregår med en uppräkning på offer som Israel inte offrat till Gud och som Gud 

inte har krävt. Efter texten berättas det hur Gud tar bort Israels synd och att de ska processa 

med varandra, för det var på grund av fädernas synder som Israel förstördes.

Det som händer är alltså att Gud bemödar sig med Israels synder och tar bort dem. Alltså 

att han gör något aktivt och krävande som resulterar i att synderna tas bort. Här är alltså 

προΐστημι att bemöda sig i betydelsen att rätta till eller ta hand om något.

Ords 26:17

ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός, οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως.

Så som den som griper en hund i svansen, är den som bemödar sig med andras gräl.

Här är också betydelsen att bemöda sig, att lägga ner energi på något, men denna gång i en 

negativ bemärkelse. Det handlar nämligen om att lägga sig i något som man inte har med att 

göra. På så sätt försvinner den här aspekten av att rätta till som fanns i Jesaja, det är kontexten 

som bestämmer vilka aspekter som förs in i ordets betydelse.

Att beskydda

De två sista ställena finner vi i Mackabeerböckerna. Användandet vid båda dessa tillfällen rör 

vid att beskydda, även om det kanske inte är den direkta betydelsen av ordet i dessa båda 

texter.

1 Mack 5:19
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καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Πρόστητε τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸς 

τὰ ἔθνη ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶς.

Och han befallde dem [och sa] ”led det här folket men gå inte in i strid med hedningarna 

innan vi har återvänt”.

Det är alltså en del av armén som lämnas kvar i Judeen för att beskydda folket, eller hålla i 

förvar som det står i versen innan. Här blir betydelsen av ordet en form av att leda/styra för att 

beskydda mot faror. Att leda för att anfalla ges det ingen auktoritet. Kontexten ger oss istället 

en bild av de skulle ta hand om folket.

4 Mack 11:27

οὐ γὰρ τυράννου, ἀλλὰ θείου νόμου προεστήκασιν ἡμῶν οἱ δορυφόροι· διὰ τοῦτο 

ἀνίκητον ἔχομεν τὸν λογισμόν.

Ty inte en tyranns, utan Guds lags spjutbärare beskyddar oss; genom detta håller vi vårt 

förnuft obesegrat.

Detta handlar om sju bröder som utstod martyrdöden för att de inte ville äta oren mat. Detta är 

en del av ett tal en av dem hade innan han dödades. Kungen som är tyrannen hade egna 

spjutbärare som utförde hans order i texten och den här brodern menar att han och hans bröder 

har besegrat kungen när de vägrar att lyda honom trots plågorna. Guds lags spjutbärare blir 

alltså deras beskyddare på ett figurativt sätt och det är den betydelse som προΐστημι får här.

Man skulle kunna argumentera för att ”beskydda” inte riktigt passar in i kontexten då 

ingen av bröderna överlever. Förslagsvis skulle då προΐστημι kunna betyda leda och en 

översättning bli ”inte en tyrann, utan Guds lag leder oss”. Med den ungefärliga innebörden att 

bröderna hellre lyder Gud än kungen. Problemet med en sådan översättning är att man får det 

svårt med spjutbärarna som avser livvakter. Det är nämligen dessa som är subjekten i satsen. 

Därför är det bättre att låta dem definiera προΐστημι vilket i så fall blir beskydda, för det är 

vad livvakter gör, och låta detta ge oss en förståelse för hur bröderna kunde övervinna kungen 

trots att de dog.

De blev beskyddade figurativt eller på ett andligt sätt så att den smärta kungen kunde 

åsamka dem genom sina spjutbärare inte var någon smärta för dem.
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Nya testamentet

I NT används προΐστημι egentligen på två sätt. Jag räknar inte med 1 Thess 5:12 här eftersom 

det är min huvudperikop och denna del av analysen går ut på att finna betydelserna för 

προΐστημι så att jag kan tillämpa dem på just Första Thessalonikerbrevet.

Προΐστημι förekommer endast i de paulinska breven, förutom i Första 

Thessalonikerbrevet en gång i de autentiska breven och resten av gångerna i pastoralbreven. 

Det är alltså ett ord som användes inom en den paulinska traditionen för att beteckna ledarnas 

arbete. Detta ser vi i användningen av προΐστημι i Första Timotheosbrevet. Efter NT tycks det 

sedan ha förknippats med församlingsledarnas arbete. I Hermas Herden används det nämligen 

tillsammans med församlingens äldste.

De olika betydelserna i NT är att leda/ta hand om och att bemöda sig. Dessa är fördelade 

mellan breven så att vi finner att leda/ta hand om i Romarbrevet och Första Timotheosbrevet 

och att be möda sig i Titusbrevet.

Rom 12:8

Här tar jag med de två verserna som föregår versen som innehåller προΐστημι så att vi får hela 

sammanhanget.

Rom 12:6–7

ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ 

τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ 

διδασκαλίᾳ,

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, 

tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar,19

Rom 12:8

εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει· ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος ἐν 

σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι.

19 Översättningen är hämtad från Bibel 2000. 
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eller den som förmanar med förmaning; den som delar ut gåvor med enkelhet, den som 

leder med iver, den som förbarmar sig med glädje.20

Det är Paulus som skriver detta och det är andra gången han använder ordet προΐστημι i NT 

breven. Texten handlar om de olika gåvorna som de kristna har fått för att tjäna församlingen 

med. Just detta handlar då om att ledarna skall leda med iver eller nit. Paulus vill alltså inte ha 

slappa ledare, utan ledare som engagerar sig i församlingens välmående.

Alternativt skulle man kunna översätta προΐστημι med ”den som tar hand om” eller ”den 

som bryr sig om” istället för ”den som leder”.21 Detta för att i det stycke som vi finner dessa 

verser i handlar om hur hela församlingen skall ta hand om varandra med de gåvor som de fått 

av Gud. Då skulle vi kunna läsa alla dessa gåvor som räknas upp som något som vem som 

helst i församlingen kunde ha. Gåvorna syftade endast till att uppbygga församlingen och 

handlade inte om att sätt någon över någon annan (Rom 12:3).

Προΐστημι skulle då inte handla om ett ledarskap utan istället om personer som ivrigt tar 

hand om de andra, på något sätt. Men detta beror också på hur man vill definiera ledarskap. 

Om ledarskapet definieras som att just ta hand om och sköta om, så blir ”den som leder” en 

bra översättning, men det blir viktigt att ha detta med att ta hand om i förståelsen av vad det 

innebär att vara den som leder.

Om vi läser προΐστημι i den här texten som ledare får vi dessutom fram lite mer om dessa 

ledare. Först och främst att Paulus inte vill att de ska vara slappa, utan ivriga i sitt arbete att ta 

hand om församlingen. Men också att det är en ödmjuk ställning som inte sätter ledarna i 

någon hög auktoritär position. De är där för att tjäna, så som alla dessa gåvor är till för att 

tjäna.

Om det finns en rangordning bland dessa gåvor så kommer detta ledarskap långt ner,22 

men det behöver inte betyda att det är oviktigt. Istället visar det på att det är ett ödmjukt 

ledarskap. Att mena att det på grund av att det ”rangordnas” så långt ner skulle innebära att 

det inte kan handla om ett ledarskap innebär egentligen bara att tillämpa en egen betydelse av 

ledarskap och fastslå att den inte passar in. Det blir ett semantiskt felslut för man har börjat 

med ordet och inte med betydelsen. Alltså man har definierat ledarskap på ett sätt och 

fastslagit att den definitionen inte fungerar i kontexten därför kan det inte handla om 

ledarskap i denna kontext. Men egentligen borde man låta kontexten definiera betydelsen.

20 Översättningen för v.8 är min egen.
21 J. D. G. Dunn, Romans 9–16 (Dallas: Word Books, 1988), 731.
22 Dunn, Romans 9–16, 731.
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Låter vi kontexten avgöra betydelsen av προΐστημι i Rom 12:8 kommer vi inte fram till att 

det inte kan handla om ett ledarskap, utan vi kommer fram till att det kan handla om ett 

ledarskap där ledaren inte är i fokus och där ledarskapet går ut på att ta hand om gruppen.

Första Timotheosbrevet

1 Tim 3:4–5, 12

Jag skriver också ut de verser som omgärdar för att få med sammanhanget.

1 Tim 3:1b–3

Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον 

ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον σώφρονα κόσμιον 

φιλόξενον διδακτικόν, μὴ πάροινον μὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ ἄμαχον 

ἀφιλάργυρον,

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste 

församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, 

anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt 

utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär.23

1 Tim 3:4–5

τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ, μετὰ πάσης σεμνότητος 

(εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται;),

tagande väl hand om det egna huset, har barnen i underordnande, tillsammans med all 

värdighet (men om någon inte vet att ta hand om sitt egna hus, hur ska han kunna sköta 

Guds församling?),24

1 Tim 3:6

μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου.

23 Översättningen är hämtad från Bibel 2000.
24 Översättningen för vv.4–5 är min egen.

14



Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom.25

1 Tim 3:12

διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων 

οἴκων.

Församlingstjänarna ska vara en kvinnas make, tagande väl hand om barnen och det egna 

huset.

Detta är kraven som ställs på församlingsledarna och församlingstjärnarna. Ordet används här 

alltså om att sköta om ett hushåll i antik mening. Detta överförs sedan inom författarens logik 

till att motsvara de goda egenskaper som krävs för att kunna leda en församling. Denna 

omsorg handlar också om ett styrande och att vara den som bestämmer. Barnen ska hållas 

underordnande och lyda sin far. Men det har denna framträdande vårdande aspekt också. För 

det handlar inte om att församlingsledaren ska kunna hålla församlingen i schack utan om att 

han ska kunna ta hand om den och se till deras väl, han ska kunna sköta om Guds församling.

Vad vi också ser i denna text är en väldigt stark renhetstanke gällande församlingsledaren. 

Kraven att endast vara gift en gång och att ha gott anseende utåt gör att inte en omvänd person 

i vissa fall inte skulle kunna bli ledare över församlingarna. Det blir en renhet och helighet 

som inte riktigt får befläckas och som inte går att förvärva, endast förlora.

1 Tim 5:17

Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν 

λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ.

De äldste som leder väl ska anses värdiga dubbel ära, i synnerhet de som jobbar hårt med 

ordet och undervisningen.

25 Översättningen hämtad från Bibeln 2000.
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Här används ordet på samma sätt som ovan och anspelar just på det användandet. Det handlar 

alltså om att leda församlingen på ett sätt som innebär att sköta om dem och ta hand om dem. 

Gör ledaren det är han värd dubbel ära.

Titusbrevet

Tit 3:8, 14

ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ·

för att de som tror på Gud ska tänka på att göra goda gärningar;

μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χπείας, ἵνα μὴ 

ὦσιν ἄκαρποι.

Men även vårt folk ska lära sig att göra goda handlingar i det nödvändiga behovet, för att inte 

de ska vara utan frukt.

Här används ordet i betydelsen att bemöda sig, vilket i sitt sammanhang översätts bäst med att 

göra. Det handlar alltså om att lägga ner kraft på att göra goda gärningar. Samma betydelse 

som vi fann i LXX.

Filon

Filon är samtida med NT och använder προΐστημι rätt mycket. I det här arbetet med sin 

begränsade tidsram och utrymme har inte alla texter kunnat tas med. Därför har jag valt ut sju 

texter som jag anser ger en bra bild av hur Filon använder sig av προΐστημι och därför hjälper 

oss i förståelsen utav ordets användningsområden och betydelser.

Filon använder προΐστημι ofta för att göra någon eller något till något högre, som till 

exempel ledare eller huvudpunkt för en viss filosofi. I denna användning kommer betydelsen 

väldigt nära den direkta betydelsen av verbet, ställa framför.

Dessutom använder han det för att benämna ledare eller personer med ansvar över något 

och även om deras arbete. Vid två tillfällen som redovisas nedan används det för att benämna 

ledare och båda gångerna finns aspekten att ta hand om för deras arbete.
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Titel26

Agr. 29

καὶ γὰρ εἰ τοῖς θρεμμάτων προεστηκόσιν ἀμφότερα ἐπιφημίζειν ἔθος κτηνοτρόφων καὶ 

ποιμένων ὀνόματα, ἀλλ᾿ οὔ γε τῷ τὴν ψυχῆς ἀγέλην ἐπιτετραμμένῳ λογισμῷ· φαῦλος μὲν 

γὰρ ὢν ὁ ἀγελάρχης οὗτος καλεῖται κτηνοτρόφος, ἀγαθὸς δὲ καὶ σπουδαῖος ὀνομάζεται 

ποιμήν.

Ty om man också tilldelar dem som har hand om boskapen både boskapsskötarnas och 

herdarnas namn, gör man det likväl inte med tanke på själens hjord; ty en dålig 

gruppledare kallas boskapsskötare, men en god och nitisk kallas herde.

Här används ordet för att beteckna någon som har hand om en grupp, men detta tillsammans 

med ordet ἀγελάρχης som betyder ledare över en grupp. I sitt sammanhang motsvarar alltså 

προΐστημι en typ av skötare, men det paras ihop med ett ord för ledare. På så sätt får vi här en 

aspekt av ledare i ordets betydelse.

Det blir också tydligt att προΐστημι är ett neutralt ord. Ett ledarskap som benämns med 

προΐστημι behöver inte vara ett bra ledarskap, snarare verkar det som att det handlar om en 

viss typ av ledarskap.

Abr. 116

πῶς γὰρ ἂν τὴν ἀρχὴν εἰσελθεῖν ὑπέμειναν, εἰ μὴ καθάπερ νεὼς εὖ συντεταγμένον 

πλήρωμα τοὺς ἔνδον ἅπαντας ᾔδεσαν ἑνὶ πειθαρχοῦντας κελεύσματι τῷ τοῦ 

προεστηκότος ὡσανεὶ κυβερνήτου;

Ty hur skulle de ha utstått att gå in från början, om inte alla som är i detta sätt att leva är 

såsom ett bra skeppsmanskap som blir befallda av ledaren som om det vore en styrman?

Här betecknar ordet en ledare, någon som ger befallningar. Men detta är starkt förknippat med 

gruppens bestående. Vi får alltså här med en aspekt av vårdande i ordets betydelse.

26 Andra texter av Filon som skulle hamna under denna rubrik: Ledare Flacc. 103, Legat. 244, Moys. 1:318; 
ledare med tydlig aspekt av att ta hand om Ios. 242, 250, Moys. 1:249; person med ansvar över något Abr. 213, 
Ios. 154, Flacc. 93.
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Att göra till något27

Sacr. 130, Conf. 95, Ebr. 153

ἡγεμόνα προστησάμενοι καὶ στρατηγὸν τὸν αρχιερέα καὶ προφήτην καὶ φίλον τοῦ θεοῦ 

Μωυσῆν

de gör översteprästen och profeten och Guds vän Moses till ledare och härförare

Μωυσῆν, τὸ θεοφιλὲς γένος, προστησαμένους ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ.

de gör Moses, den släkt som älskar Gud, till vägens ledare.

νηφόντων μὲν οὖν ὁ χοπὸς οὗτος παιδείαν προστησαμένων ἡγεμονίδα, μεθυόντων δ᾿ ὁ 

πρότερος, οὗπερ ἦν ἔξαρχος ἀπαιδευσία.

Denna grupp bestod av nyktra, som gjort uppfostran till sin ledare, men den tidigare består 

av druckna, och dess ledare var bristen på uppfostran.

Vid dessa tre tillfällen används προΐστημι som ett verb med betydelsen att göra någon till 

ledare.

Her. 214

ὅ φασιν Ἕλληνες τὸν μέγαν καὶ ἀοίδιμον παρ᾽ αὐτοῖς Ἡράκλειτον κεφάλαιον τῆς αὑτοῦ 

προστησάμενον φιλοσοφίας αὐχεῖν ὡς ἐφ᾿ εὑρέσει καινῇ;

som grekerna säger att Herakleitus den store och besjungne bland dem sätter som 

huvudpunkten för sin filosofi och skryter som om det vore en ny upptäckt?

Här används ordet ungefär på samma sätt som för att göra någon till ledare, men nu handlar 

det om en huvudpunkt inom filosofin, alltså att upphöja något över allt det andra. 

27 Andra texter av Filon som skulle passa in under denna rubrik: Göra till ledare/representant Conf. 29, Ios. 189, 
Praem. 75, Legat. 300; om att göra något till riktlinjer för levernet Praem. 119; föra fram bevis Specc. 3:77; att 
placera sig på en plats Flacc. 160. 

18



Agr. 51

προστησάμενος τὸν ὀρθὸν αὑτοῦ λόγον καὶ πρωτόγονον υἱόν, ὃς τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἱερᾶς 

ταύτης ἀγέλης οἷά τις μεγάλου βασιλέως ὕπαρχος διαδέξεται·

upphöjande sitt raka ord och förstfödde son, som ska få i arv omvårdnaden av denna 

heliga hjord som en stor kungs löjtnant;

Här används ordet igen på samma sätt som de fyra tillfällena ovan. Med att upphöja menas att 

göra till ledare, precis som i de andra texterna.

I denna text handlar ledandet om att ta hand om något. Längre upp i texten jämför han 

Gud med en herde som tar hand om sina får. Men detta går inte riktigt att föra in i betydelsen 

av προΐστημι i den här texten. Har dock προΐστημι sådana konnotationer förstärks tanken på 

ledandet som omvårdande eftersom läsarens tankar förs och hålls åt detta håll.28

Josefus

Inte heller alla Josefus texter har fått plats i detta arbete på grund av tidsramen. Josefus 

använder προΐστημι väldigt mycket, men endast sju texter kommer här att analyseras. På 

samma sätt som med Filon anser jag att dessa sju ger en bra bild av Josefus användning och är 

tillräcklig för att vi ska bredda vår förståelse av προΐστημι.

Josefus har en väldigt blandad användning av ordet. Det får tre gånger benämna ledare 

men har då betydelsen ledare med uppgift att ta hand om gruppens intressen. Annars använder 

han ordet så som det har används tidigare med betydelserna att bemöda sig, ta hand om och 

göra någon till ledare. Han utvecklar dock betydelsen att ta hand om och finner en betydelse 

som är lik den att beskydda som vi fann i LXX. Hos Josefus blir dock betydelsen att bevara 

istället för att beskydda.

Ledare29

I dessa tre texter är betydelsen ledare, men det i form av att sköta om folkets eller 

menighetens intresse.
28 Filon använder också ordet för att beskriva ledares arbete: leda Moys. 1:187, Specc. 2:125; beskydda/ta hand 
om Specc. 4:184, Prob. 57.
29 Andra texter av Josefus som skulle hamna under denna rubrik: A.J. 5:3, 318; 9:144; 10:71; 12:108; 15:304; 
18:259, 288; 20:125; B.J. 4:210, 251; Vita 37, 93, 168, 194; C. Ap. 2:158. Personer med ansvar över något: A.J. 
7:287, 351; 11:79. Beskyddare: A.J. 5:234; 6:187; 15:146. Den främste: B.J. 1:243. 
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A.J. 5:307

καὶ τῶν Παλαιστίνων οἱ τοῦ κοινοῦ προεστῶτες ἐλθόντες πρός αὐτὴν

och de som har hand om det allmänna bland filistéerna kom till henne

Här handlar det om ledare, men de är ledare i den form att det är de som har hand om det 

allmänna eller det offentliga. Ordet betecknar alltså en form av ledare med en uppgift att sköta 

om något, i detta fall menighetens gemensamma intresse.

Det är filistéesternas ledare som besöker Simsons fru för att få henne att ta reda på hur 

Simson ska kunna besegras.

A.J. 4:189

καὶ μηδὲν εἰς τοὺς προεστηκότας ἐξυβρίσαι διὰ πλοῦτον ὃς ὑμιν πολὺς διαβᾶσι τὸν 

Ἰορδάνην καì τὴν Χαναναίαν κτησαμένοις περιστήσεται.

och inte på något sätt vara oförskämda mot de som styr över er på grund av den stora 

rikedom ni ska få efter att ha gått genom Jordan och erövrat Kanaans land.

Innan detta berättas det om hur israeliterna varit oförskämda under ökenvandringen och nu 

uppmanas de att inte vara det när de får rikedomen i löfteslandet. Ledarna i denna text som 

προΐστημι betecknar har alltså en funktion av att sköta om folket och ta hand om det. Så som 

Gud gjorde under ökenvandringen. Det blir då också logiskt att israeliterna skulle brista i att 

visa sina ledare respekt när de får del av rikedomen, som rika har de ju inget behov av att 

någon tar hand om dem.

A.J. 5:111

Τοσαῦτα τοῦ Φινεέσου διαλεχθέντος οἱ προεστῶτες τῆς ἐκκλησίας καὶ τὸ πλῆθος αὐτὸ 

πᾶν ἤρξαντο περὶ τῶν ἐγκεκλημένων αὐτοῖς ἀπολογεῖσθαι καὶ μήτε συγγενείας τῆς πρὸς 

αὐτοὺς ἀποστήσεσθαι μήτε κατὰ νεωτερισμὸν ἀναστῆσαι τὸν βωμὸν λέγειν
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Efter Fineas tal började ledarna över församlingen och menigheten själva att förneka de 

brott som de anklagades för sägande att de varken skulle avsäga sig sitt släktskap med 

deras bröder, och inte heller hade de rest altaret med revolterande uppsåt30

Bakgrunden är den att de israeliter som stannade på andra sidan av Jordan hade rest ett altare 

till Guds ära som de andra israeliterna tolkade som ett avfall från Gud. Fineas har därför blivit 

sänd dit för att tala med folket och se om anklagelserna stämmer.

Προΐστημι används som en titel och betecknar folkets ledare.

Att ta hand om och att bevara31

A.J. 5:90

Ἰησοῦς δὲ τοῦ γήρως ἐμποδίζοντος ἤδη πράττειν ὅσα καὶ νοήσειε τῶν τε μετ᾿ αὐτὸν τὴν 

ἡγεμονίαν παραλαβόντων ἀμελῶς προστάντων τοῦ κοινῇ

Men åldern hindrade nu Josua  att fullgöra så mycket och han förstod att de som kommer 

ta över ledarskapet efter honom kommer att sköta om det gemensamma vårdslöst

Här används προΐστημι för att beskriva ledarnas uppgift att sköta om eller ta hand om de 

gemensamma intressena. Betydelsen blir alltså att sköta om eller ta hand om.

A.J. 4:31

ἦν δὲ καὶ τὸ προσέσθαι παρέχοντος ἐκείνου τὴν τιμὴν ἀσεβές καὶ πάλιν ἀξιοῦντ᾿ ἔχειν εἰς 

ἄπαντα χρόνον μὴ τὴν ἀσφάλειαν τὴν ἐπ᾿ αὐτῇ βεβαιοῦντος ἡμῖν τοῦ θεοῦ μαντάπασιν 

ἀλόγιστον κρινεῖ τοίνυν πάλιν αὐτός τίνας βούλεται τὰς ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ θυσίας ἐπιτελεῖν 

καὶ προεστάναι τῆς εὐσεβείας

Att inte ha accepterat detta hedersämbete när han ger den skulle ha varit ogudaktigt och å 

andra sidan att anse sig värdig att behålla den för alltid utan säkerheten att Gud har 

30 Översättningen baseras på Thackeray, LCL.
31 Andra texter av Josefus som skulle hamna under denna rubrik: A.J. 6:18; 7:93; 9:223; 11:111; 14:300; 15:313; 
20:1, 137, 162; C. Ap. 1:147. Hjälpa: B.J. 4:192. Beskydda: A.J. 14:196.

21



bekräftat för oss skulle vara oförnuftigt. Han bestämmer alltså åter igen vem han vill ska 

fullända offren till honom för oss och ta hand om vördnaden.32

Betydelsen av προΐστημι i detta fall är enkelt att ta hand om något eller att sköta om något. 

Stycket handlar om att det är Gud som väljer ut vem som ska utföra tjänst inför honom och 

inte människor. Här används προΐστημι alltså på ett liknande sätt som i Daniel, se ovan. Det 

handlar om en person som är satt över något för att sköta om det. I detta fall vördnaden inför 

Gud. Men till skillnad från hur προΐστημι användes i Daniel så används det inte som en titel 

här. Istället används det som ett verb, att ta hand om.

A.J. 4:248

μὲν οὖσα τοῦ μὴ σωφρόνως προστῆναι τῆς παρθενίας ἄχρι νομίμων γάμων

för hon har inte varit sedesam och bevarat jungfruståndet tills hon lagligen tar sig en man

Det är rätt tydligt vad stycket handlar om och det är ett intressant användande av προΐστημι. 

Det handlar i detta fall om att bevara något som det är, en form av att ta hand om något.

Att göra till ledare33

A.J. 4:6

ἐπὶ τὴν πρὸς τοὺς Χαναναίους μάχην ἦσαν ὡρμημένοι, τὸν θεὸν προστησάμενοι 

στρατηγὸν ἀλλ᾿ οὐχὶ τὴν παρὰ τοῦ νομοθέτου συνεργίαν περιμένοντες.

de var alla ivriga att gå i strid med kananéerna, de hade gjort Gud till sin härförare utan att 

vänta på samtycke från deras lagstiftare.

Här är det inte mer komplicerat än att προΐστημι används för att benämna ett underordnande 

från folkets sida gentemot Gud, som deras härförare, alltså att göra eller upphöja Gud till sin 

ledare. Just i detta stycke är det som en motsättning mot att lyda människor.34

32 Översättningen baseras på Thackeray, LCL.
33 Andra texter av Josefus om att göra till ledare/kung/representant: A.J. 14:324; 17:285.
34 En tredje använding av προΐστημι finns hos Josefus, att leda, ibland med innebörden att ta hand om, ibland 
allmänt att styra/regera: A.J. 6:35, 87, 294; 7:356; 8:300; 10:55; 13:212; 14:325; 16:297; 19:122; 20:31; B.J. 
1:124; 7:253. En fjärde användning är att ställa eller stå framför: A.J. 7:139; 8:65; 9:12; 11:331; 12:426; B.J. 
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Pseudepigrafer

Det är en pseudepigraf som använder ordet προΐστημι och det används för att beteckna någon 

som har ansvar för att ta hand om någonting.

Aristeasbrevet 182

ὅσαι γὰρ πόλεις εἰσίν, αἳ τοῖς αὐτοῖς συγχρῶνται πρὸς τὰ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ στρωμνάς, 

τοσοῦτοι καὶ προεστῶτες ἦσαν·

Ty lika många städer det är, som har sina egna sätt med dryck, mat och sovplatser, så 

många är det också som tar hand om dem.

Detta handlar om att kungen ser till att hans gäster blir tilldelade en person som ser till att de 

får allt tillrätt så som de vill ha det enligt sina seder. προΐστημι används här som en titel. Med 

titeln avses personer som har till uppgift att se till att gästerna får det som de vill ha det. De 

ska alltså ta hand om gästerna och har ansvar över dem precis på samma sätt som προΐστημι 

användes i LXX.

Apostoliska fäderna

Detta är alltså texter daterade till århundradena efter NT. Här finner vi egentligen inga nya 

användningsområden. Hermas herden använder det för församlingsledarnas arbete, så som det 

gjordes i NT och Diognetosbrevet använder ordet på ett liknande sätt som Filon. Sannolikt är 

användningen av προΐστημι i de apostoliska fäderna beroende av bruket i NT, vilket blir 

tydligt i Hermas herden som förknippar προΐστημι med församlingsledarnas arbete i 

församlingarna. På samma sätt som det förknippas i NT med församlingsledarnas arbete.

Hermans herden 8:3

σὺ δὲ ἀναγνώσῃ εἰς ταύτην τὴν πόλιν μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν προϊσταμένων τῆς 

ἐκκλησίας.

Men du ska läsa i den här staden tillsammans med de äldste som sköter om församlingen.

1:275, 391; 3:349; C. Ap. 1:52.
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Προΐστημι förknippas här med de äldstes arbete i församlingen. Det används alltså för att 

beteckna ledarnas arbete.

Diognetosbrevet 5:3

οὐδὲ δόγματος ἀνθτρωπίνου προεστᾶσιν ὥσπερ ἔνιοι.

inte heller en människostadga såsom några upphöjde.

Det handlar om ett upphöjande av en idé eller att göra en viss idé auktoritativ. Ett sätt att 

använda προΐστημι på som påminner mycket om Filons användning av ordet.

Slutsats

Det är tydligt att προΐστημι är ett ord med många användningsområden och har flera av 

varandra oberoende betydelser. Det kan användas som en titel och betyda någon med ansvar 

över något eller ledare. Detta ansvar och ledarskap innebär att personen sköter eller tar hand 

om det den är satt över. Det kan vara en person med ansvar över ett hus eller en ledare över en 

grupp människor.

Det kan också betyda att ta hand om eller sköta om och då innebära att beskydda eller att 

bevara. Så kan det också beteckna en ledares arbete.

På samma sätt kan det också betyda att bemöda sig med något, att lägga ner kraft och 

energi på att göra eller hålla på med något.

Dessutom finns betydelsen att upphöja någon eller något till en viss ställning, t ex att göra 

någon till ledare.

Den mest intressanta betydelsen för 1 Thess 5:12–13 är ledare eller den som har ansvar 

över. Detta är ett ledarskap som går ut på att sköta om eller att ta hand om en grupp, att se till 

gruppens bästa. Inte ett ledarskap där ledaren hamnar i fokus, snarare tvärtom. Ledarens 

arbete blir mer ett tjänande, även om ledarens auktoritet och rätt att bestämma behålls. Men 

gruppen är det viktiga och ledarens uppgift är att se till att gruppen mår bra. Viktigt att 

tillägga är att προΐστημι inte är ett positivt laddat ord som skulle betyda bra ledarskap. Det är 

snarare neutralt och beskriver en typ av ledarskap som bäst lämpar sig för vissa situationer. 

Filon räknar ju in både goda och onda ledare i begreppet.
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Vad ordboken säger

Slår vi upp προΐστημι i TDNT får vi veta att ordet egentligen betyder att ställa framför. Men 

det används framför allt med en figurativ betydelse. Vi får tre olika figurativa betydelser.

Den första och viktigaste är att leda. Sedan har vi tanken att gå framför för att beskydda, 

vilket ger betydelserna att beskydda, sköta om, hjälpa och främja. Den tredje betydelsen är att 

sköta om, arrangera, hantera eller att utföra.35

Vi hittar också en argumentering som går ut på att προΐστημι i NT oftast innebär att leda. 

Endast i Titus betyder det något annat, nämligen att utföra eller hänge sig.36 I övrigt betyder 

det att leda, men med aspekten att ta hand om eller att sköta om. Denna innebörd av att leda 

finns i hela NT:s tanke om vad ledarskap går ut på.37 Så det sitter inte bara i προΐστημι. 

Dessutom är det här ledarskapet snarare förknippat med dess arbete för församlingens eviga 

frälsning, än med ledarnas auktoritet och högre grad gentemot medlemmarna av 

församlingen.38

Detta rimmar väl med min egen uppfattning av vad ordet betyder. Att tanken att ledarskap 

innebär att ta hand om är utbredd i NT förklarar också varför Paulus skulle välja att använda 

προΐστημι som har detta inbakat i sig. Om nu denna innebörd finns i användandet i 1 Thess 

5:12.

1 Thess 5:12–13

Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν 

κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν αγάπῃ διὰ τὸ ἔργον 

αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.

Men vi ber er, bröder, att uppskatta de som bemödar sig bland er och era ledare i Herren 

som också förmanar er och älska dem i övermått för deras arbetes skull. Håll frid med 

varandra.

Vi finner perikopen i Första Thessalonikerbrevet. Det är Paulus äldsta brev i NT. Det skrivs 

från en lidande Paulus i Aten och är ett uppmuntrande och förmanande brev till 

35 Reicke, TDNT 6:700f.
36 Reicke, TDNT 6:703.
37 Reicke, TDNT 6:701f.
38 Reicke, TDNT 6:702.
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Thessalonikerna. Vårt stycke inleder slutförmaningarna innan brevavslutet. Dessa 

förmaningar går i stort ut på att älska alla människor och visa alla kärlek.

Brevet är skrivet till hela församlingen och inte någon speciell grupp eller person i 

församlingen. Just 5:12–13 uppmanar församlingen att visa ledarna respekt och kärlek. Det 

som följer efter dessa verser handlar om att visa varandra och alla andra kärlek.

Ett ord får sin betydelse av kontexten. De ord som hjälper fram betydelsen av προΐστημι 

här är νουθετοῦντας som betyder att förmana och ἐν κυρίῳ, i Herren. προΐστημι står som 

andra participen i en följd av tre particip med bestämd artikel och som tillsammans utgör 

objekt för brödernas uppskattning. De två andra participen är κοπιῶντας, som inleder följden 

och därmed blir de två andra orden underordnade det, och νουθετοῦντας som avslutar.39 Det 

handlar alltså om en bestämd grupp bland bröderna. Denna grupp är de hårt arbetande 

proisterna40 i Herren och deras främsta uppgift består i att förmana församlingen. Det blir 

tydligt att den bästa betydelsen av προΐστημι i denna kontext är ledare, i det att de har ansvar 

och ska ta hand om en grupp. Deras ledarskap innebär då att ta hand om församlingen och se 

till deras bästa.

Man skulle kunna argumentera för att den bästa betydelsen av προΐστημι inte är ledare 

utan den som tar hand om. Men denna betydelse fångas in av betydelsen ledare, för det är 

tydligt att det handlar om en speciell grupp inom församlingen med ett större ansvar. Att de 

därför ska ses som församlingens ledare blir troligt.41

Det ledarskap som vi i så fall finner i Första Thessalonikerbrevet kan vi inte förstå rätt och 

slätt som personer som är över de andra och bestämmer över dem. Just detta med att deras 

främsta uppgift är att förmana och att προΐστημι även innehåller den som tar hand om gör att 

vi måste förstå ledarskapet som personer som är satta att ta hand om församlingen och leda 

dem för att de ska må bra och bestå.42

Dessa ledare ska församlingen hysa största möjliga kärlek till, men detta inte på grund av 

att de är församlingens ledare utan just för deras hårda arbetes skull. Detta är väldigt 

intressant när vi försöker avgöra vilken betydelse ledarskapet betecknat med προΐστημι i 

denna kontext har.

Προΐστημι var den andra participen och beroende av den första som har den bestämda 

artikeln fäst vid sig. Detta första particip betyder de som arbetar hårt vilket προΐστημι får bli 

en definition av. Det ledarskap vi möter här är därmed ett där ledarpersonen inte står i fokus, 

39 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians,  224.
40 Min försvenskning av ordet προΐστημι.
41 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 226.
42 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 225.
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istället är det gruppen som är det viktiga och ledaren definieras därför av det arbeta den utför 

för gruppen. Därför inleds objektet för brödernas uppskattning med κοπιῶντας och därför är 

det på grund av deras arbetes skull de skall visas den stora kärleken.43

Att Paulus skriver att dessa ledare arbetar hårt i församlingen och förmanar dem blir 

intressant om vi bläddrar till början av brevet och ser hur väl det passar in på Paulus 

beskrivning av sitt eget arbete i församlingen, (1 Thess 2:9–12). Dessa ledares uppgift är 

alltså någon form av fortsatt arbete på Paulus eget arbete när han var hos dem. Fortsätter vi då 

att läsa vad Paulus gör för församlingen får vi en bättre bild av ledarnas arbete i församlingen 

och vad det ska tjäna till.

Som en far mot sina barn skriver Paulus i 2:11, det är den typen av ledare han vill ha i 

församlingen, en tanke som Första Timotheosbrevet bygger vidare på. Det som Paulus 

förmanar thessalonikerna till är att inte bedriva otukt och att älska varandra ännu mer (1 Thess 

4). Allt detta går tillbaka till att de ska vara heliga. Det gör även stycket om Herrens dag (1 

Thess 4:13–5:11). Innan undervisningen om Herrens dag börjar motiveras denna undervisning 

av att församlingen inte ska sörja som de andra utan hopp. Och det avslutas med en 

uppmaning att vara nyktra och vakna genom deras relation och samhörighet med Jesus 

Kristus. Som sagt även detta handlar i slutändan om att thessalonikerna skall vara heliga.

Denna helighet går ut på att skilja församlingen från resten av världen och det i ett rent 

leverne som präglas av kärlek, men också i ett hopp. Detta hopp är Jesu Kristi återkomst och 

den frälsning som han skall bringa till dem som tillhör honom. Därmed blir denna helighet 

också en del av att tillhöra Kristus.

Det är alltså själva syftet med ledarnas arbete att jobba hårt i församlingen och att förmana 

församlingen, att hålla församlingen ren och helig. Detta är en renhet och helighet som man 

kan växa till i, Paulus uppmanar ju thessalonikerna till att göra ännu mer (1 Thess 4:10). 

Uppgiften handlar alltså inte bara om att hålla församlingen helig utan även jobba för att den 

ska bli heligare.

Det är dock inte så att denna uppgift att förmana endast tillhör ledarna i församlingen. I 

versen direkt efter vår perikop blir även resten av församlingen uppmanade att förmana 

varandra.44 Det känns därför som att det borde finnas något mer som hör till ledarna. Det 

tycks också höra till församlingen att bli upptända av Anden och profetera, men också att 

bedöma om en profetia är riktig eller inte, (1Thess 5:19–21). Vad finns då kvar för ledarna att 

göra?

43 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 228.
44 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 226.
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Kanske är det just i 1 Thess 2:7–11 vi får veta vad som är så speciellt med ledarna. De ska 

inte komma med anspråk på att bli ärade, det är därför apostlarna uppmanar bröderna att visa 

dem uppskattning och kärlek i övermått. Istället ska de vara som ammor som är villiga att ge 

sina liv för sina barn, eller som fäder mot sina barn, som ser var och en av dem. Allt detta ska 

vara drivet av kärlek.45 De har alltså fått ansvar för församlingen och det är detta ansvar som 

innebär att älska, ge sina liv och att se var och en av dem som skiljer ledarna från resten av 

församlingen.

Det är det som är det hårda arbetet och jämför vi med Rom 12:8 som är andra gången 

Paulus använder detta ord, denna gång i slutet av hans nytestamentliga brevskrivarkarriär, 

finner vi också en betoning på hårt arbete. Där paras ordet σπουδή ihop med ledarna. Detta 

ord betyder iver eller nit och det låter oss förstå att Paulus inte vill ha slappa och slöa ledare. 

Istället ska de vara verksamma, de ska kunna se var och en av församlingsmedlemmarna och 

de ska jobba hårt för dem där det behövs.

Intressant är också hur denna tanke med att benämna ledarens arbete med προΐστημι som 

vi visat i Första Thessalonikerbrevet kan ha relationen mellan en fader och hans barn som 

liknelse fångas upp och återanvänds i Första Timotheosbrevet. Det är lätt att tänka sig att det 

brevet skulle bygga vidare på Paulus lära. Om då Paulus har denna idé om ledarskapet som vi 

visat upp, vilket inte är en fullskalig bild, är det logiskt att en liknande bild dyker upp igen i 

hans kölvatten. I Första Timotheosbrevet finner vi användandet av det här ordet tillsammans 

med en stark koppling till relationen mellan en far och hans barn. 

Slutsats

Προΐστημι används här som en titel och avser ett ledarskap där ledarna har ansvar över 

församlingen och ska ta hand om den. Med den vidare kontexten innebär detta ett kärleksfullt 

förhållande från ledarnas sida gentemot församlingen där var och en av medlemmarna skall 

bli sedda, ett arbete som kräver mycket energi. Ledarna skall se till att församlingen håller sig 

heliga och strävar mot helighet och kärlek, detta gör de genom att förmana, så som Paulus 

förmanade när han var i församlingen och förmanar genom sitt brev.

Vi har alltså en betydelse i själva ordet προΐστημι som ger oss förståelsen att det handlar 

om en viss typ av ledarskap där objektet för ledandet är i fokus. Genom kontexten utvecklas 

och formuleras detta ledarskap och resulterar i en kärleksfull relation liknande fadern och 

barnen eller amman och barnen.

45 Best, 1 & 2 Epistles to the Thessalonians, 227.
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Andra möjliga ord

Vi har nu fått fram en betydelse av texten. Om vi byter ut προΐστημι mot andra ord som 

betyder ledare, kommer vi då att få en ny betydelse? Kan vi på detta sätt få fram varför Paulus 

valde just det här ordet för att beteckna ledarna? Vad som är det speciella med προΐστημι, om 

det nu är något speciellt med det ordet. Det finns tre ord som jag här kommer föreslå att vi 

byter ut och så se vad det blir för skillnad, som kanske kommer att ge en större förståelse av 

betydelsen i 1 Thess 5:12–13. De tre orden är ἄρχων, προστάτης46 och ἡγέομαι.47 Både ἄρχων 

och προστάτης användes för ledare inom synagogan48 och ἡγέομαι används i Hebreerbrevet 

för att beteckna församlingsledarna.49

ἄρχων

Det första ordet jag tänker testa är ἄρχων. Detta ord betyder direkt översatt den som står 

först, vilket är samma sak som participen av προΐστημι som betyder den som står framför. 

Men man använder ἄρχων med figurativa betydelser och då betyder det härskare, furste eller 

maktinnehavare. I judisk kontext har ordet använts för medlemmarna i sanhedrin och då varit 

ledare med en lagstiftande och juridisk funktion.50

I NT används ordet för romerska och judiska ledare av alla sorter. Det används också för 

andemakter.51 Paulus använder ordet på båda dessa sätt. I Rom 13:3 och 1 Kor 2:8 handlar det 

om världsliga makter, alltså politiska furstar med makt att döma folk till döden osv. I Ef 2:2 

använder han ordet istället för onda andemakter som har makt över dem som lever i olydnad 

och synd.

Det är alltså ett ord som betecknar ett ledarskap med stor auktoritet, vars beslut är juridisk 

bindande. Hade Paulus använt sig av det här ordet skulle ledarskapet som omtalas i 1 

Thessalonikerbrevet vara väldigt ohotat. Uppmaningen att uppskatta och visa kärlek i 

överflöd hade fått en klang av var goda undersåtar. Den ödmjukhet som finns hos προΐστημι 

hade försvunnit och vädjandet för deras arbetes skull hade fått betydelsen för deras auktoritets 

skull.

46 Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 118.
47 Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 119.
48 D. D. Binder, Into the Tempel Courts: The Place of the Synagogue in the Second Tempel Period (Atlanta: 
Society of Biblical Literature, 1999), 343–344.
49 F. Büchsel, ”ἡγέομαι”, TDNT 2:907–908, spec. 907
50 Binder, Into the Tempel Courts, 346.
51 G. Delling, ”ἄρχων”, TDNT 1:488–489, spec. 489.
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προστάτης

Προστάτης är ett substantiv bildat av προΐστημι men används inte alls i NT. Däremot används 

en feminin variant av det i Romarbrevet. Det betyder ledare, någon med auktoritet över, eller 

beskyddare.

Det kan användas för vilken ledare som helst, men användes också specifikt för en ledare 

över en juridisk person som en stad eller ett sällskap. LXX använder ordet för att beteckna 

härskare eller militärkommendanter.52

Προστάτης är ett ord som används för officiella överheter. Detta kan också προΐστημι 

användas som, vilket vi såg hos Josefus. Men προστάτης har den egenheten i förhållande till 

προΐστημι att det används specifikt för ledare över juridiska personer. Eftersom 

församlingarna inte var juridiska personer är det ett ord som inte helt passar in. Nu kunde ju 

ordet användas för ledare generellt också, men har den denna konnotation definierar den ändå 

församlingen på ett sätt som de unga församlingarna inte definierade sig på.

Nu är det svårt att veta vilka innebörder Paulus la in i det ordet eftersom han aldrig 

använde det. Men för sakens skull spinner vi vidare på detta med den juridiska personen.

Tidigare i studien slog vi fast att ledarnas arbete handlade mycket om att bevara 

församlingen helig och vi kan tydligt se en gränslinje mellan ”oss” och ”dem” i brevet, (1 

Thess 4:13). Att vara och bli en juridisk person är ett väldigt stort steg in i det omgivande 

samhället. Om självbilden är den att man är utvald och utkallad från resten av världen kan 

sådana konnotationer bli viktiga att undvika.

Om vi istället fokuserar på betydelsen beskyddare, passar det inte då rätt bra in i den bild 

av ledarskapet som vi fått fram ovan? Προΐστημι kunde ju också betyda att beskydda. Vad är 

då skillnaden mellan den som sköter om och den som beskyddar? Att sköta om något 

innefattar ju också ett beskyddande. Att beskydda däremot är ett mycket snävare ord som är 

reserverat för att förebygga och rädda mot faror.

Med προστάτης hade vi helt enkelt fått en snävare definition på ledarna och deras uppgift. 

Det faderliga uppfostrandet skulle skäras ner till ett faderligt beskyddande.

ἡγέομαι

Ἡγέομαι används faktiskt i perikopen men då med betydelsen att anse. Egentligen betyder 

ordet att gå före och så har det också fått betydelsen att leda eller ledare. Som ledare är det en 

person med auktoritet över någon. Hebreerbrevet använder ἡγέομαι för att benämna ledarna i 

52 Binder, Into the Tempel Courts, 352f.
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församlingen och gör en tydlig skiljelinje mellan ledarna och församlingen.53 Vi skulle här 

kunna argumentera för att denna ödmjukhet som finns i 1 Thess 2:7 därför skulle försvinna. 

Men ἡγέομαι behöver absolut inte betyda en ledare som inte är ödmjuk. I Luk 22:26 används 

det i en uppmaning att som ledare vara som en tjänare.54

Ledarskapet benämnt med ἡγέομαι som vi finner i Hebreerbrevet är väldigt likt det 

ledarskap som finns i Första Thessalonikerbrevet. I Heb 13:17 får vi veta att de vakar över 

deras själar och ska lämna räkenskap för dem. Vilket vi enkelt skulle kunna förena med 

betydelsen i προΐστημι.

Det finns dock skillnader mellan ledarskapet i de båda breven och den tydligaste är att det 

är en tydlig skiljelinje mellan ledarna och församlingen i Hebreerbrevet vilket det inte är i 

Första Thessalonikerbrevet. Församlingen uppmanas här att vara lydig mot ledarna för att 

göra deras arbete lättare, (Heb 13:17). I Första Thessalonikerbrevet finns inte denna 

uppmaning till lydnad uttalad. Istället handlar det om att visa uppskattning och kärlek. I 

Hebreerbrevet motiveras denna lydnad med att ledarna ska lägga fram räkenskap, i Första 

Thessalonikerbrevet är det för deras arbetes skull. Det finns alltså ändå en viss betoning på 

ledarnas auktoritet i Hebreerbrevet som saknas helt och hållet i Första Tessalonikerbrevet.

 På samma sätt finns det stora skillnader i de båda orden som fått benämna de båda 

brevens olika ledarskap. Båda betyder ledare men ἡγέομαι gör det allmänt eller för den som 

visar vägen, medan προΐστημι har denna aspekt av att ta hand om i sitt ledarskap som är själva 

poängen med ordet.

Slutsats

Vi har jämfört tre ord som betyder ledare med προΐστημι. Det som utmärker προΐστημι är 

denna aspekt av ledarskapet som innebär att ta hand om. Det är inte ett ord med en stark 

auktoritet i ledarskapet eller med fokus på ledaren. Det är inte ett snävt och begränsat ord, 

utan innebär ett fullt ansvar och ett vårdande eller skötande som fyller alla aspekter som en 

faders eller ammas vårdande. Det är inte heller ett brett ord som innesluter all typ av 

ledarskap.

53 Büchsel, TDNT 2:907.
54 Jfr Reicke, TDNT 6:702.
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Vad innebär då detta?
1 Thess 5:12–13 ger en bild av ledarskapet i de tidiga paulinska församlingarna som går ut på 

att det är ledarna i församlingen som tar hand om och sköter om församlingen. Dessa har 

ansvar för dem och skall se var och en av medlemmarna. De ska förmana dem och jobba hårt 

för att församlingsmedlemmarna skall behålla sin helighet. Som sådana är de som ammor och 

fäder för församlingen. I kärlek är de villiga att ge sina liv och de uppmuntrar och förmanar. 

Samtidigt som de inte tar anspråk på ära och liknande från medlemmarna, utan jobbar hårt 

som tjänare för medlemmarnas väl.

Vad är det då för en församling som behöver den här typen av ledare? Tanken med 

ledarnas arbete är ju att bevara församlingen helig och att arbeta för att församlingen skall 

växa till i helighet och kärlek. Vi pratar alltså först och främst om en väldigt stark enhet av 

utvalda som skiljer sig från resten av världen. De är kallade till helighet och ett liv i Gud 

Fadern och Herren Jesus Kristus, (1 Thess 1:1). Det finns i denna grupp inget behov av att 

göra en grupp inom församlingen till större än de andra, till mer helig eller liknande och ge 

denna grupp mer ära från resten av församlingen. För även om apostlarna skulle ha kunnat 

göra det anspråket gjorde de det inte, desto mindre anledning till att ledarna i församlingen 

skulle göra det. Istället skall det visas stor uppskattning och kärlek till ledarna, men detta även 

till alla andra. Var och en är kallade och en del av denna heliga skara, det är en personlig 

omvändelse och frälsning. På så sätt har alla ett lika värde och de blir varandras jämlikar eller 

med arvingar.

Ledarna gör ett stort och viktigt arbete och det ska de ha stor kärlek för. Men även 

församlingen tar del av det här arbetet och arbetar för varandras uppbyggelse och helighet. 

Det är alltså en väldigt stor enhet där det inte görs någon stor sak av skillnaden mellan 

medlemmarna, oavsett om de är ledare eller inte.

Denna enhet skiljer sig också från resten av världen. De är inte som alla andra. De är 

kallade ut ur världen och lever ett nytt liv i Gud med hopp. De är heliga och har fått helig 

Ande. Men de är också utsatta för hot från Satan och frestelser som skulle kunna göra allt 

förgäves. Deras helighet är en helighet som man måst arbeta med. Det är en helighet som 

aktiverar och förutsätter att de är nyktra och vakna. Därför är de i ständigt behov av ledare, av 

människor som är villiga att ge sina liv, som ser var och en av dem och uppmuntrar och 

förmanar. Människor som har tilldelats uppgiften att ta hand om församlingen, bevara den i 

helighet och leda den i helighet. Det är ett fortsatt arbete på det arbete apostlarna själva 

utförde i församlingen.
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Det vi lämnas med är alltså en församling i en renhetsrörelse. En grupp av människor som 

har svarat på en särkskild kallelse att skilja sig från resten av människorna och leva ett rent 

och heligt liv i väntan på en eskatologisk frälsningsgestalt. De är rena och heliga och jobbar 

för att vara kvar i det och växa till i det. Men de har inte dragit sig undan världen utan lever i 

den, synliga för alla. Så blir de förföljda och därför ska de jobba med händerna i stillhet och 

vinna aktning från alla de andra.

De är alltså en helig skara av ljuset som lever bland de oheliga i mörkret. Men de grundar 

sig på en omvändelse och har en idé om att kunna växa till i kärlek och helighet. Det är därför 

också en öppen grupp för nykomlingar och att de skall synas för de andra handlar om att bli 

vitten för det evangelium de grundar sig på. Denna idé om att växa till i kärlek och helighet 

gör också att det är ett aktivt liv de lever. Aktivt i den bemärkelse att de även måste avhålla 

sig från synd och att de måste visa varandra och andra kärlek. De ska inte vara sovande, utan 

vakande. 

Sammanfattning
Προΐστημι är ett ord med flera betydelser. Det används för att beteckna ett ledarskap med 

aspekten att vårda eller ta hand om. Som sådant används det i 1 Thess 5:12–13 och 

tillsammans med kontexten får vi fram en ledare som av kärlek skall ta hand om församlingen 

och förmana dem för att de ska bevaras heliga och växa till i kärlek. Detta ger oss en 

församling i en renhetsrörelse som skiljer ut sig själv från resten av samhället och grundar sin 

tro på en eskatologisk förväntan av en frälsargestalts ankomst. De tillhör denna gestalt och 

skiljer sig därigenom från resten av människorna som tillhör mörkret. Som renhetsrörelse och 

heliga tillhörande ljuset lever de ett liv i kärlek som innebär att handla gentemot varandra och 

andra i kärlek.

Vi får alltså en grupp av människor som identifierar sig som tillhörande Jesus Kristus och 

Gud Fadern, därför har de den helige Anden. De är heliga och kallade utur världen som ljusets 

barn. Som sådana är de synliga vittnen för Guds frälsande kärlek. Deras liv och relation med 

varandra präglas av denna broderliga kärlek som gör dem till jämlikar. Detta speglar sig i det 

ledarskap som de har över sig.

Ledarna gör nämligen inget anspråk på ära utan tigger istället om kärlek för deras arbete. 

Dessutom ska ledarna se var och en av medlemmarna, vilket speglar denna personliga 

omvändelse och frälsning som gör alla i gruppen  till jämlikar eller medarvingar. Deras 

uppgift består i att ta hand om församlingen och bevara dem i denna helighet och uppmuntra 
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dem till att växa till i kärlek. Detta ska de göra genom faderliga och kärleksfulla förmaningar. 

På så sätt ska församlingen fortsätta tillhöra Jesus Kristus tills han kommer tillbaka. Detta 

speglar församlingens självbild av att vara heliga och särskilt utkallade från resten av världen.

Bibliografi
Septuaginta…, red. A. Ralphs. Stuttgart: Duetsche Bibelgesellschaft, 1993 {1935}.
Novum Testamentum Graece…, 27:e utg, red. B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulus et al.

Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.
Josefus. Översatt av H. St. J. Thackeray et al. 10 vol. Loeb Classical Library. Cambridge,

Mass.: Havard University Press, 1926–1965.
The Old Testament Pseudepigrapha, Volume 2: Expansions of the “Old Testament” and

Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of
Lost Judeo Hellenistic Works, red. J. H. Charlesworth. New York: Doubleday, 1985.

Best, E. A Commentary on the First and Second Epistles to the Thessalonians. London: Adam
& Charles Black, 1972.

Binder, D. D. Into the Tempel Courts: The Place of the Synagogue in the Second Tempel
Period. Atlanta: Society of Biblical Literature, 1999.

Bruce, F. F. 1 and 2 Thessalonians. Waco: Word Books, 1982.
Dunn, J. D. G. Romans 9–16. Dallas: Word Books, 1988.
Draper, J. “Apostles, Teachers, and Evangelists: Stability and Movement of Functionaries in

Matthew, James, and the Didache.” Sidorna 139–176 i Matthew, James and the Didache:
Three Related Documents in their Jewish and Christian Setting. Redigerad av Van de 

Sandt,
H. och J. Zangenberg. Leiden: Brill, 2008.

Hayes, J. H. och C. R. Holladay Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3:e utg.
Louisville: Westminster John Knox Press, 2007.

Holmberg, B. Paul and Power: The Structure of Authority in the Primitive Church as
Reflecred in the Pauline Epistles. Lund: CWK Gleerup, 1978.

Kittel, G. och G. Friedrich, red. Theological Dictionary of the New Testament. Översatt av G.
W. Bromiley. 10 vol. Grand Rapids: Eerdmans, 1964–1976.

Louw, J. P. Semantics of New Testament Greek. Atlanta: Scholars Press, 1982.

34


	Abstract
	Inledning
	Syfte och metod
	Användning av προΐστημι i andra texter
	Septuaginta
	Någon som har ansvaret över
	Att bemöda sig
	Att beskydda

	Nya testamentet
	Rom 12:8
	Första Timotheosbrevet
	Titusbrevet

	Filon
	Titel26
	Att göra till något27

	Josefus
	Ledare29
	Att ta hand om och att bevara31
	Att göra till ledare33

	Pseudepigrafer
	Apostoliska fäderna
	Hermans herden 8:3
	Diognetosbrevet 5:3

	Slutsats

	Vad ordboken säger
	1 Thess 5:12–13
	Slutsats

	Andra möjliga ord
	ἄρχων
	προστάτης
	ἡγέομαι
	Slutsats


	Vad innebär då detta?
	Sammanfattning
	Bibliografi

