


• Komplementarism - Män och kvinnor är jämlika och 
skapade i Guds avbild, men har olika gudagivna roller och 
funktioner i församlingen och hemmet. 

• Egalitarism - Män och kvinnor är jämlika och skapade i 
Guds avbild, och det finns ingen hieraki mellan dem pågrund 
av kön i kyrkan och i hemmet. 

	  



1 Mos 1:26-28

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika 
oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, 
boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på 
jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till 
Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna 
skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till 
dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och 
lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens 
fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”



• 2:18 
Herren Gud sade: "Det är inte bra för mannen att 
vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, 
en som är hans like.”

•  ezer - hjälpare - עֵ֫זֶר 

• 19 ggr i GT, 16 ggr om Gud

• v. 20  
Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var 
hans like



• v. 21-22  
Då lät Herren Gud en tung sömn falla över 
mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av 
hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och 
Herren Gud formade en kvinna av revbenet som 
han tagit av mannen och förde henne fram till 
honom.



”Woman is not made of a man’s 
head to climb over him, she is not 
made of his feet to be trampled on, 
but from his rib to be by his side as 
an equal, under his arm to be 
protected and close to his heart to be 
loved.”

Matthew Henry  
(f. 1662 –d.1714)



• v. 23  
"Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt 
kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon 
tagits.”



1 Mos 3:16

Till din man skall din lust vara, och han skall 
råda över dig.



Gal 3:28

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man 
och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.



1 Kor 7:3-4

Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, 
och på samma sätt hustrun sin man. 4 Hustrun 
bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På 
samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det 
gör hustrun.



Vers 2 - Mannen skall leva med sin hustru, och hustrun med mannen. 
 
Vers 3 - Både mannen och kvinnan ska ge varandra vad de är skyldiga varandra. 
 
Vers 4 - Båda ska ge av sig själva till den andra. De äger inte sina egna kroppar utan ska ge 
av sig själva till varandra. 
 
Vers 5 - De skall inte hålla sig ifrån varandra. Med undantag ifall de har kommit överens om 
det under en tid av bön och fasta. 
 
Vers 10-11 - Varken mannen eller hustrun får skilja sig ifrån den andra. 
 
Vers 12-13 - Om någon har en respektive som inte är troende så ska man inte lämna 
honom/henne. Vers 14 - Icke troende blir ‘heliga’ när de är i ett äktenskap med en troende 
(oavsett om det gäller man eller kvinna). 
 
Vers 15 - Om den icke troende skiljer sig ifrån den kristne så är den kristne inte bunden till 
honom/ henne. 
 
Vers 16 - Kvinnan kan räddas genom mannen och mannen genom kvinnan. 
 
Vers 28 - Att gifta sig är varken synd för kvinnan eller mannen. 
 
Vers 32, 34a - Den ogifte mannen/kvinnan tänker på Gud. 
 
Vers 33, 34b - Den gifte mannen/kvinnan har annat att bekymra sig för också - världen.



• Bruce Winter: ”It is not possible to find 
another reference in the literature of the 
ancient world which teaches that the husband 
surrenders his body exclusively to his wife in 
marriage.”



• 1 Kor 11:3 
Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans 
huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud 
är Kristi huvud.

• κεφαλή - kephalé - huvud

• ursprung/källa

• att mannen (ὁ ἀνήρ - bestämd artikel) är kvinnans 
(γυναικὸς - obestämd form) huvud



1 Kor 11:11-12

Men här är inte kvinnan avskild ifrån mannen 
eller mannen avskild ifrån kvinnan, i Kristus. Ty, 
kvinnan kommer ur mannen, så också mannen 
genom kvinnan. Men allt detta kommer ifrån 
Gud.



Ef  5:21-25, 28

 Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22 Ni 
hustrur, underordna er era män så som ni underordnar 
er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, 
liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare 
för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig 
Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 
25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat 
församlingen och offrat sig för den. […] På samma sätt är 
männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna 
kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.



• Ef 5:22 
Ni hustrur, underordna er era män så som ni 
underordnar er Herren.

•  Ef 6:5 
Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och 
vördnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus.

• Filem 16 
inte längre som en slav utan som något mer: en älskad 
broder. 



• Ef 5:21 
 Underordna er varandra i vördnad för Kristus.

• Ef 5:22 
Ni hustrur, underordna er era män så som ni 
underordnar er Herren.

•  Ef 5:25 
Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har 
älskat församlingen och offrat sig för den



•  ὑποτάσσω - hupotassó - underordna

• BDAG: Of submission in the sense of voluntary 
yielding in love 

•  Ef 5:25 
Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har 
älskat församlingen och offrat sig för den



• Mark 10:43-45  
 Nej, den som vill vara störst bland er ska vara 
de andras tjänare, 44 och den som vill vara 
främst bland er ska vara allas slav. 
45 Människosonen har inte kommit för att bli 
betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till 
lösen för många."



Foibe

• Rom 16:1-2 
Jag vill rekommendera vår syster Foibe till er, som är en 
diakon i församlingen i Kenchreai. Ta emot henne i Herren 
på ett sätt som är värdigt de heliga och hjälp henne med 
allt hon behöver. Ty hon har varit en beskyddare för 
många, även för mig.

• Michael Bird: ”Now if Paul was so opposed to women teaching 
men anytime and anywhere, why on earth would he send a 
woman like Phoebe to deliver this vitally important letter and to 
be his personal representative in Rome?”



Prisca/Priscilla

• Rom 16:3-5 
Hälsa Prisca och Aquila , mina medarbetare i Kristus Jesus. 4 De har 
riskerat sina liv för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna 
församlingar tackar dem. 5 Hälsa också församlingen som möts i deras 
hus.

• Apg 18:24-26  
 Till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var 
född i Alexandria och mycket kunnig i Skrifterna. 25 Han hade fått 
undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och 
undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. 
26 Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och 
Aquila hörde honom, tog de sig an honom och förklarade Guds väg 
grundligare för honom.



Junia

• Rom 16:7 
Hälsa Andronikos och Junia, mina släktingar 
och medfångar. De är framstående bland 
apostlarna och var i Kristus före mig.

•  Chrysostomos (ca. 347-407): "Ja, hur stor 
måste inte visheten hos denna kvinna ha varit 
som till och med ansågs värdig titeln apostel.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chrysostomos


–C.e.b. Cranfield

”That Paul should not only include a woman [...] 
among the apostles but actually describe her, together 

with Andronicus, as outstanding among them, is 
highly significant evidence (along with the 

importance he accords in this chapter to Phoebe, 
Prisca, Mary, Tyrphaena, Tryphena, Persis, the mother 
of Rufus, Julia and the sister of Nereus) of the falsity 
of the widespread and stubbornly persistent notion 

that Paul had a low view of women and something to 
which the church as a whole has not yet paid 

sufficient attention.”
”



1 Kor 14:34-35

Kvinnan borde vara tyst i sammankomsterna. Ty 
jag tillåter dem inte att tala. Utan låt dem 
underordna sig, som också lagen säger. Om de 
vill lära sig, så borde de fråga sina män hemma. 
Ty det är skamligt för en kvinna att tala i 
sammankomster.



1 Tim 2:11-15

Kvinnan skall lära sig i stillhet och underordna sig 
helt. Men jag tillåter inte en kvinna att undervisa 
eller ta sig auktoritet över en man, utan hon ska 
vara i stillhet. Ty Adam var formad först och 
sedan Eva. Adam blev inte lurad, men kvinnan 
blev verkligen lurad, och blev en överträdare. Men 
hon skall bli frälst genom barnafödandet, om hon 
kvarstår i tro, kärlek, helighet och självkontroll.



• Artemis 



Unga änkor som sprider runt falska läror (1 Tim 5:11-12).
 
Unga änkor änkor som omvänt sig till Satan, och följer honom (1 
Tim 5:15)
 
2 Tim 3:6-7
Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer 
svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags 
begär 7 och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas 
komma till insikt om sanningen



1 Tim 2:11

Kvinnan skall lära sig stillsamt och underordna sig 
helt. 



διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν 
ἡσυχίᾳ

Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, 
utan hon ska vara i stillhet, (FB)

Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över 
mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. (B2000)  

Men jag tillåter inte en kvinna att undervisa eller ta sig auktoritet över en 
man, utan hon ska vara i stillhet. (JM)

I do not permit a woman to teach  or to assume authority  over a man; she 
must be quiet. (NIV)

I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, 
she is to remain quiet. (ESV)

But I permit not a woman to teach, nor to have dominion over a man, but to 
be in quietness (ASV)



•  presens indikativ aktivum

• aὐθεντέω - authenteó

•  Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör 
sig till herre över mannen, utan hon ska vara i 
stillhet (FB)

•  Men jag tillåter inte en kvinna att undervisa eller 
ta sig auktoritet över en man, utan hon ska vara i 
stillhet.



1 Tim 2:13-14

Ty Adam var formad först och sedan Eva. Adam 
blev inte lurad, men kvinnan blev verkligen 
lurad, och blev en överträdare.



2 Kor 11:3

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list 
förledde Eva, så kan också era sinnen förföras 
och vändas bort från den uppriktiga och rena 
troheten mot Kristus.



1 Tim 2:15

Men hon skall bli frälst genom barnafödandet, 
om hon kvarstår i tro, kärlek, helighet och 
självkontroll.



•  1 Mos 3:15 
”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan 
och mellan din avkomma och hennes avkomma. 
Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga 
honom i hälen."

• Philip Payne: ”Not only was women the vehicle for the 
entry into the world of sin, death, and the power of Satan, 
she was also the vehicle for the entry into the world of the 
Savior who delivers people from sin and death.”


