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 INLEDNING  

Är Lukasevangeliet ett evangelium för kvinnor? Med kvinnor avses både dem som figurerar i 
evangeliets texter, men också dem som läser evangeliet och identifierar sig med de bibliska 
kvinnorna Maria och Marta och profetissan Hanna.  
 Antalet kvinnor som skildras i evangeliet och betoningen på deras närvaro i evangeliet är 
förvånande.  Men vad är det evangelisten som kallas Lukas vill med deras karaktärer, egentligen? 1

1. Syfte och problematik  
Syftet med denna uppsats är att belysa och undersöka kvinnans roll i Lukasevangeliet och hur hon 
karaktäriseras. Syftet pekar mot insikten att den androcentrism som finns i Nya testamentet eller 
Bibeln som helhet inte kan ändras på, men att vi kan ändra på bruket av Bibeln. Lukasevangeliet är 
omtvistat gällande om det har en antydan av att hålla fram eller hålla tillbaka kvinnan, syftet är 
därför att undersöka evangelistens karaktärisering av kvinnor.   
  I The Women’s Bible Commentary introduceras kapitlet om Lukasevangeliet med ett 
”Warning”. Evangeliet beskrivs som kanske den farligaste texten i hela Bibeln eftersom den 
innehåller en stor mängd material som handlar om kvinnor, olikt någon annan text i Bibeln. På 
grund av detta är det många som tänker sig att evangelisten förhöjer och framhäver kvinnans status 
- men just därför måste evangeliet läsas med försiktighet. Även om kvinnorna i evangeliet 
inkluderas i Jesus följe, där de får del av hans lärdomar och helanden, så porträtteras dem på ett 
skickligt sätt som underordnade.   2

 Å andra sidan menar Constance F. Parvey i sin artikel ”The Theology and Leadership of 
Women in the New Testament” att Lukasevangeliet väcker intresse eftersom det innehåller många 
fler berättelser som inkluderar kvinnor, till skillnad från Markus- och Matteusevangeliet. 
Evangelisten Lukas verkar därmed rikta sitt evangelium mot en miljö där det finns kvinnor som är 
potentiella kandidater till den tidiga kyrkans verksamhet. Det tydligaste exemplet på detta, menar 
Parvey, är den tendens som kallas för ”pairing parabels” där evangelisten parar ihop och 
sammanställer till exempel den barmhärtige samariern (Luk 10:29-32) med Marta och Maria (Luk 
10:38-42).   3

1.1 Frågeställningar 
De frågor som kommer att ställas till materialet är främst gällande hur kvinnan framställs till sin 
karaktär och hur hon beskrivs. Det kan till exempel vara med vilka ord författaren väljer att använda 
sig av när kvinnan framställs, och hur författaren beskriver hur hennes karaktär utför handlingar och 
vilka egenskaper hon tillskrivs. Andra frågor som är fruktbara att ställa till texterna är hur relationen 
mellan karaktärerna ser ut, om det sker någon utveckling hos karaktärerna, ur vems synvinkel 
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skeendet skildras samt vem som kommer till tals. Som följdfrågor till detta blir det kanske även 
relevant att fråga sig vad denna karaktärsbeskrivning ger för förståelse hos läsaren. Däremot är 
följande frågor de frågor som avses vara uppsatsens huvudfrågeställningar:  

1. Hur karaktäriseras Hanna i 2:36-38? 
2. Hur karaktäriseras Marta och Maria i 10:38-42? 

3. Finns det några skillnader och likheter i hur Hanna å ena sidan och Marta och Maria å andra 
sidan, karaktäriseras?  

2. Teori  
En viktig teoretisk utgångspunkt är den feministiska teorin. När kvinnans karaktärisering undersöks 
i denna uppsats görs det med ett feministiskt perspektiv.  
 Hanna Stenström gör en feministisk exegetisk analys av Uppenbarelseboken där en form av 
teoretisk analys används, som kritiskt relaterar till texternas tolkningar och bruk i historien, och 
ställer texterna i relation till en social och historisk verklighet präglad av en maktordning grundad 
på kön. Stenström använder kön som analytiskt redskap och ställer frågor som; ”Vilka innebörder i 
texten blir synliga om vi låter kunskap om könsförståelsen, förståelsen om ”manligt” och 
”kvinnligt” i den kultur där texten skrevs, användas genomgående i analysen?”. Till denna analys 
hör även några teoretiska grundantaganden, till att börja med, att de bibliska texterna genomgående 
är androcentriska, där mannen står som centrum och norm medan kvinnan är periferi och 
avvikande. Därnäst, att texterna är skrivna i ett samhälle som är präglat av manlig överordning och 
kvinnlig underordning. Slutligen, att kön är en historiskt och kulturellt föränderlig konstruktion, där 
biologiska, sociala och symboliska dimensioner av ”kön” i praktiken inte skarpt kan skiljas åt. Ett 
tillägg till detta är att teorin vid arbetet med en bibeltext sätter den symboliska dimensionen i fokus, 
men att det som kvinnan kan symbolisera i en text också hör samman med verkliga kvinnors 
villkor.   4

 Detta är på det sätt som denna uppsats kommer att ha sin teoretiska ansats. I likhet med den 
definition som getts ovan kommer uppsatsen att främst studera hur kvinnorna i texterna är 
karaktäriserade utifrån kön som analytiskt redskap. Uppsatsens huvudfrågeställningar kommer inte 
explicit undersöka hur kvinnan framställts historiskt i texten eller hur den är relaterad till en 
historisk och social verklighet, men i likhet med det teoretiska grundantagandet att det som kvinnan 
symboliserar kan spegla villkor hos verkliga kvinnor - gör att teorin når även dessa frågor implicit. 
  
2.1 Strategier för feministisk läsning 
När Turid Karlsen Seim redogör för feministisk kritik i boken Methods for Luke beskrivs 
intersektionalitet som ett försök att inte bara lista olika faktorer, utan att systematiskt fundera över 
kategorier så som kön, sexuell läggning, klass, ras, etnicitet, nationalitet, ålder, religion och social 
ställning. Dessa kategorier kan inte förstås separat, menar Seim, eftersom de både modifierar och 

 Stenström, Hanna. ”Vem har del i framtiden? En feministisk textanalys av Upp 17:1-19:10.” i Jesus och de första 4

kristna: inledning till Nya testamentet redigerad av Dieter Mitternacht & Anders Runesson, Stockholm: Verbum AB, 
2006, s. 465-474, vid, s. 465-466.
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förstärker varandra. Inom det feministiska studiet blir det tydligt att ordet ”kvinna” inte felaktigt ska 
homogeniseras med alla kvinnors erfarenheter utan ska ta hänsyn till olika källor av variation som 
skär igenom det på viktiga och komplexa sätt.   5

 Eftersom de kvinnor som kommer att avhandlas i denna uppsats inte kan reduceras till sitt 
kön kommer ett grundläggande perspektiv där intersektionalitet tas i beaktning att belysa uppsatsens 
analys.  
 Elisabeth Schüssler Fiorenzas bok But She Said behandlar strategier för feministisk biblisk 
tolkning. Misstankens hermeneutik vill utforska de frigörande eller förtryckande värden och 
visioner inskrivna i texten genom att identifiera de androcentriska patriarkala karaktärerna och 
dynamiken i texten och dess tolkningar. Eftersom bibliska texter är skrivna med ett androcentriskt 
språk inom en patriarkal kultur, tar inte misstankens hermeneutik sin startpunkt i antagandet att 
Marta och Maria berättelsen är en feministisk frigörande text bara för att huvudkaraktärerna är 
kvinnor. Den söker snarare att undersöka hur och varför texten konstrueras på det sättet som det 
görs.   6

 Misstankens hermeneutik kommer att appliceras på denna uppsats för att kunna blottgöra 
underliggande patriarkala maktstrukturer i texterna som placerar kvinnor som de ”andra” samt 
tankemönster färgade av androcentrism. När detta genomförs kommer det att utgå från den 
beskrivning av misstankens hermeneutik som Schüssler Fiorenza ger. 

2.2 Narrativ-kritisk metod 
Den exegetiska metod som kommer användas för att kunna besvara frågeställningarna är en 
narrativ-kritik. Denna metod är naturlig att använda när en textvärld som ges i berättelseform 
analyseras. De centrala idéerna i narrativ-kritiken är att texterna betraktas som berättelser och som 
kommunikation. Med kommunikation kan såväl sändare och mottagare som kommunikationen 
mellan karaktärerna inne i textvärlden menas. En risk med narrativ-kritiken är att den i vissa fall 
kan orsaka att en tror sig ”inne i texten” se saker som snarare är utanför den. I narrativ-kritiken kan 
utgångspunkterna handla om berättelsens innehåll: vad som sägs, och dess form: hur det sägs. En 
kommunikativ modell erbjuder kommunikation på olika nivåer mellan den verkliga författaren och 
läsaren samt mellan karaktärerna i själva berättelsen.   7

 Metoden för denna uppsats kommer anta en narrativ-kritik i bred bemärkelse. Genom olika 
exempel ifrån Lukasevangeliet kommer kvinnans karaktärisering undersökas i sitt narrativa och 
intertextuella sammanhang i vilken hon ingår, vilket till exempel kan innebära att jämförelser 
kommer vara nödvändiga att göra mellan till exempel Marta och Maria och den barmhärtige 
samariern, och mellan Hanna och Symeon. Den tillämpning som görs med den narrativa kritiken är 
att i Lukasevangeliet undersöka kommunikationen mellan såväl sändare, mottagare och 

 Seim, Karlsen Turid. ”Feminist Criticism”, i Methods for Luke redigerad av Joel B. Green, New York: Cambridge 5
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karaktärerna inne i texten. Detta tar sin utgångspunkt i både vad som sägs och hur det sägs. Med 
medvetenheten om risken av eventuella illusioner som kan skapas med denna metod motverkas 
risken att fallet blir så i denna uppsats. För att kunna göra en fruktbar undersökning kommer även 
jämförelser mellan material i Lukasevangeliet som helhet att göras - ett så kallat komparativt 
studium. I den narrativa analysen kommer ett antal frågor att ställas till materialet med fokus på 
karaktärerna, men även om berättelsens genre, struktur, intrig och perspektiv.  
  I analysen avhandlas de två lukanska perikoperna i den ordning de är skriva i evangeliet, 
och översättningen från Bibel 2000 och min egen översättning från den grekiska grundtexten 
jämförs. Vidare undersöks kvinnornas karaktärisering och viktiga språkliga skillnader eller problem 
belyser den narrativa analysen, några fler komplicerade språkliga skillnader eller problem av 
betydelse finns i Luk 10:38-42 än i Luk 2:36-38. En undersökning av evangelistens tendens att para 
ihop kvinnliga och manliga karaktärer genomförs i analysen för att uppmärksamma skillnader 
mellan främst Symeons och Hannas karaktärisering, men också Marta, Maria och den barmhärtige 
samariern. Slutligen diskuteras likheter och skillnader i kvinnornas karaktärisering i de två 
perikoperna, samt en forskares reviderade åsikt.  

3. Val av material och avgränsningar  
Det material som kommer användas är primärt texterna i Lukasevangeliet, 2:36-38, om profetissan 
Hanna och 10:38-42, om systrarna Marta och Maria. Där båda berättelserna är lukanskt särstoff. 
Men även andra texter i evangeliet kommer att användas för att kunna göra fruktbara jämförelser. 
Litteratur som kommer att användas är dels boken The Double Message skriven av professorn Turid 
Karlsen Seim, samt boken Choosing the Better Part? skriven av professorn Barbara E. Reid. Därtill 
kommer även bibelkommentaren till Lukasevangeliet i The Women’s Bible Commantary och valda 
kapitel i antologin A Feminist Companion to Luke att användas. Sekundärt kommer ett antal artiklar 
användas där olika perspektiv ges på såväl Lukasevangeliet som helhet, som valda perikoper.  
 Den avgränsning som gjorts är att det inte är alla exempel där kvinnor förekommer i 
Lukasevangeliet som finns med. Det gör såklart att kvinnans karaktärisering kan undersökas 
ytterligare och denna undersökning ger istället exempel på hur dessa kvinnor framställs. Eventuella 
paralleller i de andra kanoniska evangelierna kommer inte tas i beaktning. Dessutom kommer inga 
paralleller dras till Apostlagärningarna, detta beror dels på studiets avgränsning, men också på att 
Lukasevangeliet är mycket mer välkänt och läst av fler, än Apostlagärningarna.   

4. Forskningsöversikt 
Både i forskning och i allmänhet gällande Lukasevangeliet så har evangelistens framställning av 
social struktur och hierarki länge varit föremål för diskussion. I denna uppsats kommer därmed inte 
alla de inställningar som finns i forskningsläget över kvinnors karaktärisering i Lukasevangeliet att 
kunna behandlas. Nedan kommer därför en övergripande översikt presenteras av utvalt material 
som förkommer i denna uppsats med fokus på de två samtida exegeterna Turid Karlsen Seim och 
Barbara E. Reid, som har olika uppfattningar gällande Lukasevangeliets framhållande av kvinnor. I 
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detta avsnitt redovisas forskarnas slutsatser i stort, slutsatserna kommer att undersökas på detaljnivå 
i uppsatsens analys.  
 Turid Karlsen Seim menar i sin avslutande sammanfattning av sin bok The Double Message 
att det är en orimlig förenkling att fråga sig om evangelisten Lukas är vänlig mot kvinnor. Detta 
menar Seim eftersom Lukasevangeliets version av Jesus liv inte kan bli reducerad till antingen en 
feministisk skattkista eller en skräckkammare för kvinnors teologi. Seim menar att 
Lukasevangeliets narrativa strategi sker på ett sätt som inte förnekar kvinnors värdighet, de tystas 
ned men ges också rätten att tala. Den slutgiltiga bilden som Seim ser är att kvinnor är goda nog och 
väl kvalificerade, men det är männen som misstänkliggör och avvisar dem.      8

 Barbara E. Reid betonar istället uppmärksammandet av att Lukasevangeliets författare 
karaktäriserar kvinnor i främst tysta passiva roller, och att det tydliggör den patriarkala 
underbyggnaden i texten. Reid vill att texterna i Lukasevangeliet ska omtolkas ur ett feministiskt 
perspektiv, läst gentemot evangelistens intention, så att berättelserna sätts i en ny kontext. Vilket är 
något som genomgående tas upp i varje kapitel i hennes bok Choosing the Better Part?, där det 
finns ett förhållningssätt att se till den bättre delen av det som berättelserna symboliserar.  9

 Seim tar också upp en del om forskningsläget i en artikel om feministisk-kritik i antologin 
Methods for Luke. Hon menar att tidiga feministiska studier om Lukasevangeliet till stor del var 
positiva då de kollade på och lyfte fram det ovanligt stora antal kvinnor som nämns i texten. Men 
att detta snart sattes emot den mer kritiska slutsatsen att evangelisten ägnade sig åt en retorisk 
strategi där kvinnor begränsades till tystnad och underkastelse.  10

 Detta blir tydligt när Constance F. Parvey redan 1974, menade att ”the pairing-parables” gör 
samma poäng av Guds rikes natur och delar budskapet om öppenhet för tidigare exkluderade 
grupper och att evangelisten kopplar ihop manliga och kvinnliga illustrationer för att beskriva vad 
lärjungaskapet innebär. Parvey menar också att Lukasevangeliet inte är det enda evangeliet som 
vänder sig till kvinnor, utan att det av andra källor även är synligt att kvinnor var betydande i det 
undervisande och lärande livet i den tidiga kyrkan.   11

 Därefter kan vi se hur Jane Schaberg i The Women’s Bible Commentary från 2014 antar den 
kritiska slutsatsen, som liknar Reids, där det beskrivs att en av strategierna som evangeliet har är att 
förse kvinnliga läsare med kvinnliga karaktärer som förebilder som har egenskaper såsom fromhet, 
tysthet, tacksamhet, stöttande det manliga ledarskapet och avstående det profetiska ämbetet. Och att 
evangeliet då blir farligt eftersom det lurar läsaren till ett okritiskt accepterande av könsrollerna.  12

 I antologin A feminist companion to Luke möts olika syner på hur framställningen av 
kvinnor i Lukasevangeliet är. Där till exempel Warren Carter i sitt kapitel ”Getting Martha out of 
the Kitchen: Luke 10:38-42 Again” menar att denna perikop inte bara visar på kvinnors ledarskap 
utan också ger kunskap till evangeliets läsare och åhörare om uppgiften att leda och ministrera. 

 Seim, Karlsen Turid. The Double Message: Patterns of Gender in Luke-Acts, Edinburgh: T&T Clark Ltd, 1994 s. 249.8

 Reid, Barbara E. Choosing the Better Part?: Women in the Gospel of Luke, Minnesota: The Liturgical Press, 1996, s. 9

205.

 Seim, 2010, s. 42.10

 Parvey, 1974, s. 139-140.11

 Schaberg, 2014, s. 493.12
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Berättelsen beskrivs som Martas och Marias, men Marta ges mer uppmärksamhet och Maria 
definieras i relation till sin syster - men detta behöver inte innebära en polarisering mellan systrarna 
menar Carter, utan alla tolkningar som görs måste innefatta båda karaktärerna.   13

 Istället menar Esther de Boer i sitt kapitel ”The Lukan Mary Magdalene and other Women 
following Jesus” att berättelsen om Marta och Maria på ett realistiskt sätt uppenbarar en inneboende 
konflikt gällande könsroller. Berättelsen blir författarens sätt att inte tillåta bilden av att Jesus och de 
tolv lärjungarna bara är omringade av kvinnor som enbart förser andra. Berättelsen om Marta och 
Maria visar hur Jesus gillar att Maria vill lära sig, även om Marta påminner honom om att Marias 
kvinnliga plikt är att förse andra.   14

 Sammanfattningsvis har alltså forskningen gällande kvinnor i Lukasevangeliet lagt grund för 
en variation av slutsatser. En huvudtes är att evangelisten avsiktligt tillskriver kvinnorna egenskaper 
som håller dem tillbaka, vilket företräds av Reid och Schaberg. En annan huvudtes är att evangeliet 
inte kan begränsas till att se kvinnor som antingen framhållna eller tillbakadragna, utan att den 
narrativa strategin är komplex, vilket företräds av Seim. Slutligen finns det teser som framhåller att 
kvinnor ges rättigheter till undervisning och ledarskap vilket Parvey, Carter och de Boer ger olika 
exempel på. I analysen kommer jag främst argumentera för att Reid och Schabergs tes passar bäst 
till mina två utvalda perikoper, men att det vid vissa tillfällen är fruktbart att kombinera deras tes 
med den tes som Seim företräder.  

5. Bakgrund till analys - en översikt över Lukasevangeliets kvinnor   
Som en förlängning av forskningsöversikten och en förberedelse inför analysen av kvinnorna i Luk 
2:36-38 samt Luk 10:38-42 kommer detta avsnitt redogöra för en översiktlig framställning av hur 
kvinnorna i Lukasevangeliet på det stora hela framställs. 
  ”Choosing the better part” som utläses i Barbara E. Reids titel, kommer från perikopen med 
Maria och Marta (Luk 10:42), där Jesus svar lyder just ”Maria har valt det som är bäst” (på 
engelska: the better part). Reids mål med sin bok är att visa att det finns mer än ett sätt att läsa den 
bibliska traditionen, och att det spelar avsevärd roll hur en läser.  Reid understryker också att 15

”Choosing the better part would be to read with new eyes against Luke’s intent”.  Reid menar att 16

det inte går att förneka att det finns kvinnliga lärjungar i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna 
som tar emot ordet, tror, döps, följer Jesus och är värdar för huskyrkor, men Reid understryker att 
deras roll redogörs av evangelisten som klart olik den som män har. Det finns inga berättelser som 
visar att individuella kvinnor är kallade, bemyndigade, varaktigt förföljande eller tjänande i Andens 
kraft.   17

 Carter, Warren. ”Getting Martha out of the Kitchen: Luke 10:38-42 Again”, i Amy-Jill Levine, A Feminist 13

Companion to Luke, London: Sheffield Academic Press Ltd, 2002, s. 214-231, vid s. 215. 
 de Boer, Esther A. ”The Lukan Mary Magdalene and the other Women Following Jesus”, i Amy-Jill Levine, A 14

Feminist Companion to Luke, London: Sheffield Academic Press Ltd, 2002, s. 140-160, vid s. 145. 
 Reid, 1996, s. 1. 15

 Reid, 1996, s. 45. 16

 Reid, 1996, s. 52. 17
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 Turid Karlsen Seim framhåller att det finns statistiska fakta på att Lukasevangeliet i 
jämförelse med andra nytestamentliga verk innehåller mer material om kvinnor. Så många som 
fyrtiotvå perikoper i evangeliet handlar om kvinnor och tjugotre av dessa perikoper är lukanskt 
särstoff.  Jane Schaberg belyser istället den statistik där det framkommer att endast tio kvinnor 18

finns namngivna i Lukasevangeliet i kontrast till att det som karaktärer i evangeliet uppträder 
trettionio namngivna män. Schaberg framhåller att i Jesus undervisning i Lukasevangeliet nämns 
kvinnor arton gånger, i kontrast till de hundrafemtioåtta gånger män nämns. Därmed menar 
Schaberg att slusatsen är uppenbar - uppfattningen att många kvinnor nämns i evangeliet är 
betingad av förväntningar att hitta inga eller väldigt få kvinnor i evangeliet. Statistiken Schaberg 
lägger fram visar även intressanta resultat när det kommer till vem som kommer till tals, och vem 
som talas till. I evangeliet pratar kvinnor vid femton tillfällen. Försöket att räkna de hundratals 
gånger som män pratar, inkluderat Jesus, menar Schaberg leder till insikten att mansrösterna i 
evangeliet dånar. I evangeliet talas det till kvinnor som grupp 15 gånger varav nio gånger då Jesus 
antingen försvarar, rättar eller hyllar dem.   19

 Statistiken ger oss en större inblick i hur fördelningen mellan kvinnor och män i 
Lukasevangeliet ser ut, och en ledtråd till att evangeliet inte är så framhållande av kvinnor som en 
först kan tro. Det visar också att Seim och Schaberg använder olika parametrar när de kollar på hur 
kvinnan statistiskt förekommer i evangeliet. Seim fokuserar på hur Lukasevangeliet i kontrast till 
andra kanoniska evangelier nämner kvinnor, och hur texten generellt handlar om kvinnor. Schaberg 
kollar istället på parametrar som faktiskt säger oss någonting om kvinnors karaktär på dessa ställen 
då de nämns, till exempel att de inte i lika stor utsträckning som män ges namn, ges rätt att tala, 
eller undervisas. Den statistik Schaberg tar fram är ett exempel på just det Reid argumenterar för, att 
det inte går att förneka de fall i evangeliet där kvinnor till exempel är föremål för en klassisk 
lärjungaroll, men att rollen är olik den männen i evangeliet har. 
 Vidare menar också Seim, i likhet med Reid, att författaren till Lukasevangeliet ger plats åt 
kvinnor sida vid sida med de tolv apostlarna som följer Jesus, betonar deras medlemskap i kärnan 
av Guds folk, och ger deras uppfyllda funktion exemplarisk signifikans. Men till skillnad från Reid 
menar Seim också att kvinnorna ges en självklar plats hos Herrens fötter, och att denna plats 
försvaras mot protester och konkurrerande krav. Seim framhåller dock att kvinnor porträtteras 
främst som mottagare och förmånstagare av Ordet och de anförtros inte med uppdraget att predika, 
och de uppträder inte som publika predikanter och vittnen.  Men Seim understryker också att både 20

kvinnor och män finns representerade - och att det syns i evangelistens så kallade ”gender-pairs”. 
Ibland ges exemplet med mannen först, och ibland kvinnan först. Det händer också att kvinnor som 
grupp representerar totaliteten och således konstaterar Seim att kvinnan inte är ett tillbehör till 
mannen, utan konstruerar en egen grupp.  Däremot ges inte kvinnor rätt att tala, utan i evangeliet 21

betonas det faktum att kvinnor slår följe med Jesus på hans resor, och som lärjungar har dem 

 Seim, 1994, s. 3. 18

 Schaberg, 2014, s. 499. 19

 Seim, 1994, s. 118. 20

 Seim, 1994, s. 250. 21
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kunskap om Herrens Ord. Men när berättelsen utvecklas är det inte kvinnor som ses som de 
rättmätiga vittnena. Och här finns en spänning menar Seim, där dels berättelsen visar hur kvinnor 
förtjänar tilltro, men inte blir framsläppta att visa det i den offentliga sfären, däremot mycket väl i 
hemmet.  Seim framhåller det dubbla budskapet där evangelisten dels drar upp starka gränser för 22

kvinnans aktivitet i relation till den judiska och de grekiska-romerska offentliga världen. Men där 
evangelisten också lyckas bevara starka traditioner om kvinnor och tillskriver dem positiva 
funktioner.   23

 För både Reid och Seim råder det alltså konsensus om att det finns kvinnor som tar del i 
Jesu följe och ägnar sig åt samma uppgifter som manliga lärjungar. Jag tycker att det är viktigt att 
både Reid och Seim ser att kvinnorna inte alltid blir karaktäriserade på samma villkor som män 
eftersom det vore omisstänksamt att tala om hela evangeliets kvinnor utan att problematisera 
skillnader mellan kön. Att Seim ser att det finns ett dubbelt budskap som innehåller spår där 
kvinnan tillskrivs positiva och rättmätiga funktioner som kan tas tillvara på, tycker jag öppnar upp 
möjligheten att en text är komplex. Och även om vi kan ana att en författares intentioner i vissa fall 
är att hålla tillbaka kvinnorna i texten, så går det aldrig att med all sannolikhet fastställa att det är så 
även i andra fall och därför kan möjligheten inte heller stänga ute att det finns ett dubbelt budskap i 
evangeliet likt det Seim förklarar.  
 På ett liknande sätt som Reid och Seim redogjort så sammanfattar Jane Schaberg att 
Lukasevangeliets Jesus är Guds vishets profet, men att det inte framkommer att Jesus strävar efter 
ett jämlikt samhälle. Kvinnor inkluderas i Jesus följe och vid hans bord, men inte på samma villkor 
som män. Kvinnor talar profetiskt, men ”de lider” som profeter som ingen hör. Kvinnor modellerar 
”lyssnandet till Ordet” men deras bedjande och undervisning, olikt från Jesus och de manliga 
karaktärerna, leder inte till någon avgörande handling eller för dem att bli erkända som lärare. 
Schaberg menar att när de negativa sidorna av denna ambivalenta tradition har arbetats med, är 
läsaren frigjord från texten och först då kan det som är positivt och lovande utforskas mer.  Jag tror 24

att både Reid och Seim skulle instämma i att en sådan karaktärisering av kvinnan som Schaberg 
beskriver återfinns i Lukasevangeliet. De negativa sidorna av traditionen som Schaberg menar kan 
arbetas med, liknar det sätt vilket jag tänker att Seim dubbla budskap kan ge givande positiva 
utsagor när vi ser till evangeliets karaktärisering av kvinnor som helhet.  
 Mary Rose D’Angelo menar att ökningen av antalet berättelser om kvinnor i evangeliet å 
ena sidan, och de roller i vilka kvinnor förekommer som mer begränsade i vad som accepteras ifrån 
författarens samtid å andra sidan  argumenterar för det finns en spänning mellan behovet att 25

”catechizing women converts” som var av viktig politiskt betydelse för kyrkan på författarens tid. 
Evangeliet erbjuder sina kvinnliga läsare en bredd av kvinnliga förebilder men hur kvinnorna 
behandlas i det litterära materialen uppkommer inte bara från de komplexa källorna om författarens 
syn på kvinnors status men också från narrativa tekniker och litterära arv från författaren och en 

 Seim, 1994, s. 253-255. 22

 Seim, 1994, s. 259. 23

 Schaberg, 2014, s. 511. 24

 Mary Rose D’Angelo, ”Women in Luke-Acts: A Redactional View”, Journal of Biblical Literature, Vol. 109, No. 3, 25

Autumn, 1990, s. 441-461, vid s. 442. 
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bred variation av politiska och sociala krafter. För D’Angelo råder det nästan inget tvivel om att 
evangelisten avsiktligt ökat antalet berättelser om kvinnor och att dessa berättelser fungerar som par 
till berättelser om män.  Kvinnan som välsignar Jesus moder (se Luk 11:27-28) kan sägas prata 26

som en profet; men Jesus rättar henne, precis som han gör med Marta (se Luk 10:41-42) och 
kvinnan påväg till Jerusalem (se Luk 23:28) som förutspår tillfället att Jesus ska visa sig som profet. 
Kvinnorna som fullt ut vinner Jesus godkännande är Maria, Martas syster (se Luk 10:38-40) och 
kvinnan som smorde Jesus fötter (se Luk 7:36-50) - men här är problemet att ingen av dem säger 
någonting.   27

 D’Angelo lyfter viktiga insikter om vilka bakomliggande motiv både socialt och politiskt 
evangelisten kan ha haft för att öka antalet berättelser om kvinnor. Jag tycker D’Angelo på ett bra 
sätt lyfter att evangelisten faktiskt har ökat antalet berättelser om kvinnor men att bakgrunden till 
ökningen är flerdelad.  

 D’Angelo, 1990, s. 443-444. 26

 D’Angelo, 1990, s. 452. 27
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ANALYS  

6. Narrativkritisk och feministisk analys av Luk 2:36-38  
Följande stycken redogör för översättningen av Luk 2:36-38 som återfinns i Bibel 2000, samt min 
egen översättning utifrån den grekiska grundtexten (se bilaga 2). I tillägg till detta vill jag även 
påpeka att min översättning av denna perikop och översättningen av Luk 10:38-42 har som 
intention att återge en tolkning närmare grundtexten snarare än en tolkning som är lättläst. De ord i 
kursiv stil visar vad jag menar är de viktigaste skillnaderna för denna analys mellan de båda 
översättningarna. 

”36Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren 
kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, 37sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år 
gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. 38Just i den stunden 
kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems 
befrielse.”                         översättning från Bibel 2000  

36Också det var profeten Hanna, Phanuels dotter, av Ashers stam. Hon hade framskridit många år, (hon) hade 
levt  med en man i sju år från hennes (tid som) oskuld, 37och hon var en änka (som nu var) åttiofyra år, hon 28

avvek inte från templet, (utan) tjänade (Gud)  dag och natt med fasta och bön. 38och just i den stunden kom 29

hon fram, prisade till Gud, och talade angående honom (barnet) till alla dem som väntade Jerusalems 
befrielse.                                                                                                  min översättning utifrån grekisk grundtext   

Först och främst kan det konstateras att det finns skillnader i Bibelöversättningen och min egen, en 
skillnad är att Bibelöversättningen berättar om en kvinna med profetisk gåva, medan min 
översättning förhåller mig till den titel den grekiska grundtexten ger Hanna, nämligen προφῆτις, 
profet. Jag anser att någon annan tolkning än att det är titeln profet som används i texten enbart 
innebär misstänksamhet mot att kvinnor inte kunde vara profeter, men om Hannas karaktär 
framställs som en profet återstår att se. En annan uppenbar skillnad är att Bibelöversättningen väljer 
tolkningen att Hanna varit gift i sju år, medan min översättning av grundtextens ord παρθενίας 
skildrar antalet år i förhållande till hennes oskuld, en skillnad som jag har anledning att komma 
tillbaka till. En sista uppenbar skillnad är att Bibelöversättningen sätter barnet som objekt för det 
Hanna talar om, medan det i grundtexten enbart förekommer att hon talar angående ”honom”. 
Eftersom berättelsen är placerad i evangeliet efter det att evangelisten berättat om Jesus födelse, och 
innan Jesus uppträder som tolvårig pojke i templet är det skäl att tolka att Hannas tal syftar till talet 
om barnet. Berättelsen ingår även i verserna i Luk 2:22-35 (se bilaga 1), där hela händelseförloppet 

 Verbet ζήσασα är aorist particip aktivum, nominativ femininum singular. Participet skulle kunna ha olika funktioner 28

och således översättas på olika sätt. Jag tolkar detta particip som ett konjunkt particip med adverbiell bestämning till 
den överordnade satsens huvudord, troligtvis προβεβηκυῖα (”hon hade framskridit”). Det förklarar Bibelöversättningens 
tolkning, men den översättning jag har valt fångar upp ordets betydelse så att det på ett smidigt sätt också hör ihop med 
resterande satsdels betydelse av ordet παρθενίας. 

 Pronomenet ”Gud” finns inte med i den grekiska grundtexten men verbet λατρεύουσα [form: presens particip 29

aktivum, nominativ femininum singular] innefattar betydelsen att tjäna Gud, se Bauer, 2000, s. 587. 
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beskrivs och syftet med berättelsen förklaras, att den förstfödda pojken skall helgas åt Herren, och 
att detta uppfylls. Jag anser därför att det är aktuellt att tolka det som att det är barnet Hanna pratar 
om och har därför i min översättning satt objektet för talandet inom parentes.    
 Det är egentligen först när detta tal om barnet äger rum, i vers 38 som Hanna inte längre 
framställs som en passiv åskådare. Översättningen ”prisade Gud” kommer från ett hapax 
legomenon som bara återfinns på detta ställe i Nya Testamentet och kan betyda ”att bekräfta ett 
löfte” ”att erkänna något” men betyder vanligen ”att tacka Gud” eller ”att prisa”.  Seim 30

specificerar att Hannas talande är anmärkningsvärt i det avseende att det inte bara är en händelse 
över en tidsperiod, utan att imperativ-formen på ordet för att tala (ἐλάλει) i den grekiska 
grundtexten indikerar att det hände att hon talade vid upprepade tillfällen. Seim noterar också att 
hennes tillkännagivelse är publik - till skillnad från Symeon vilken primärt är i dialog med 
föräldrarna och modern till barnet.  Här går det att spekulera i varför evangelisten valt en helt unik 31

term för att beskriva Hannas profeterande. Det kan dels vara ett speciellt ordval i positiv bemärkelse 
för att beskriva talets suveränitet, men också tvärt om. Jag tror inte evangelisten vill ägna Hannas  
karaktär eller profetia någon uppmärksamhet på grund utav det faktum att det i sammankopplingen 
med Luk 2:22-35 finns en skillnad i rollfördelningen. Hannas berättelse är som ett tillägg enligt hela 
narrativets struktur, och där i syns att rollfördelningen är ojämn. Om Jesusbarnet ses som 
huvudkaraktär i berättelsen är Symeon hjälparen medan Hanna är en slags underordnad hjälpare. 
Symeon har direkt samröre med barnet och föräldrarna och skildras ha det under en längre tid än 
Hanna eftersom hon ”kommer fram” mot slutet av berättelsen.      
 Seim fastställer just detta att Hanna är den enda kvinnan i Nya testamentet att explicit bli 
kallad προφῆτις och noterar att inga av hennes profetiska yttringar är relaterade till direkt tal. 
Imperfekt formen i det grekiska ordet för att tala påvisar dock som sagt att hennes profeterande var 
ihärdigt. Seim menar att det innebär att Symeons funktion var att identifiera själva barnet som var 
föremål för deras profetior, medan Hanna spred budskapet till den stora massan.  Likt min 32

översättning av grundtexten visat belyser Seim att Hannas karaktär ges titeln profet. Men även om 
Hannas profetiska tal markeras av evangelisten som ihärdigt så tycker jag inte det är anledning nog 
att betrakta det som att Hanna karaktäriseras på ett fullvärdigt sätt. Genom den ojämna 
rollfördelningen ges hennes karaktär påtagligt lite uppmärksamhet. Därför håller jag med Reid när 
hon sammanfattar att även om Hanna är en profet, så ges hon inte rätten att uttrycka sig och till 
skillnad från Symeon så är inte Hannas ord bevarade och när hon talar ges inga reaktioner på det 
hon säger, emedan Symeon möts av positiv häpnad. Reid drar slutsatsen att eftersom Hanna inte ges 
någon publik för hennes profetia, söker evangelisten att hindra läsaren från att ge hennes karaktär 
någon större uppmärksamhet.  Både Reid och Seim poängterar väldigt bra att evangelisten inte ger 33

hennes publika profetia något utrymme. Seim väljer dock att lyfta hur Hannas förkunnelse går ut till 
de stora massorna, och jag argumenterar likt Reid att reaktionerna likväl fokuseras på det Symeon 

 François Bovon, Luke 1: A Commenter on the Gospel of Luke 1:1-9:50, Minneapolis: Fortress Press, 2002, s. 106. 30

 Seim, 1994, s. 131. 31

 Seim, 1994, s. 178-180. 32

 Reid, 1996, s. 93. 33

!13



 

förkunnar. Howard Marshall påstår att Hannas överflödiga roll istället är en indikation på 
historicitet, och pekar på att hennes närvaro i berättelsen för evangelisten istället tillför det andra 
vittne som behövs för vittnandet om Jesus betydelse (se 5 Mos 19:15)  Och möjligtvis har han rätt i 34

det.              
 En stor del av Hannas liv skildras i denna text men eftersom det främst är en beskrivande 
text kan det inte utläsas huruvida hon genomgår någon slags förändring eller utveckling. De 
egenskaper som tillskrivs henne sker direkt via berättaren och inte via hennes egna ord eller 
handlingar. Hon karaktäriseras som profet, kvinna, hon tillhör judendomen, hon är någons dotter 
och hon tillhör en stam. Hon är just nu gammal, och har haft ett tidigare äktenskap som varade i sju 
år. Hon har levt som änka större delen av sitt liv och hon lämnar aldrig templet och ägnar sig åt att 
tacka och prisa Gud med fasta och bön, både dag som natt.       
 Här framhåller Reid att Hanna, likt många andra bibliska kvinnor, identifieras i sin relation 
till en man, som Fanuels dotter, från Ashers stam. Reid menar också att Hanna tillskrivs 
oklanderliga referenser; för det första att hon är äldre, vilket gör henne till en tillförlitlig karaktär 
med mognad och visdom. För det andra, att hon har levt med en man i 7 år vilket manar för bilden 
av en ideal-fru (talet 7 representerar perfektion och fulländan i biblisk symbolism). Och för det 
tredje, att hon ber i templet både natt och dag med fasta och bön, vilket förebådar Jesus nattliga 
kommunikationer med Gud, hans fasta och flitiga bedjande.  Seim argumenterar för att Hannas 35

karaktär är ett undantag mot att kvinnan bara är länkad till huset för sin undervisning eftersom hon 
är den äldre änkan som nästan gjort templet till sitt hem, prisar Gud och profeterar om barnet till 
alla som väntar på Jerusalems frigörelse.  Seim menar också att Hannas funktion, så som hon 36

uppträder i berättelsen, är primärt av profetiskt förkunnande, och den information som ges om 
henne i början är bara en bakgrund och rättfärdigande av det. Hannas ståtliga ålder representerar 
inte någon annat än en ytligt korrespondens: för även om hon nu är en äldre änka, så har hon varit 
änka nästan hela sitt liv, troligtvis från tjugo års åldern, efter ett tidigt äktenskap. Med andra ord, 
idealet är inte en äldre och oklanderlig änka som så, men en kvinna som, oavsett om hon blev änka 
ung, inte gifte om sig och var en änka i ett långt liv invigd till Gud. Seim menar att inget viktigt 
samband dras mellan det faktum att hon en gång var gift och därmed uppfyllde konventionella 
förväntningarna av en kvinnas liv. Det är heller inte viktigt ifall hon födde några barn eller inte, utan 
poängen är den korta tiden av äktenskap i kontrast till den långa perioden av att leva som änka.    37

 Reid och Seim tolkar evangelistens sätt att beskriva Hannas ursprung väldigt olika, för Reid 
är evangelistens karaktärisering av Hanna bara ett sätt att framhålla hennes oklanderliga referenser 
som mogen och vis och upplevd till sina ideal. Medan Seim menar att Hanna inte av evangelisten 
karaktäriseras utifrån någon annan än sig själv och att det är den korta tiden som gift bara ska bevisa 
hur länge hon levt som änka, och därmed varit verksam i templet. Jag håller med Reid om att det är 
ett par oklanderliga referenser evangelisten tillskriver Hanna, och att hon ställs i relation till en man  

 Howard Marshall, The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text, Michigan: The Paternoster Press Ltd, 1978, 34

s. 115. 
 Reid, 1996, s. 91-92. 35

 Seim, 1994, s. 131. 36

 Seim, 1996, s. 247. 37
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får en att fundera över misstankens hermeneutik. Jag håller med Reid därför att Hannas 
intersektionella kategorier att hon är profet och en äldre kvinna blir undanröjda i och med att 
Hannas karaktär blir underminerad Symeons. En skulle kunna säga att det är ett kraftfullt porträtt 
som målas upp av profetissan Hanna, men jag håller bara delvis med Seims utlåtanden om Hannas 
karaktärisering. Jag tror det är viktigt att uppmärksamma Hannas starka dedikering, vilken Seim 
verkar framhålla, och hennes förkunnande som beskrivs nå ut till stora folkskaror. Däremot finner 
jag starka argument hos Reid om att Hanna inte definieras utifrån sig själv. Dels eftersom hennes liv 
beskrivs av evangelisten på ett sätt där hennes konventionella ideal framkommer som uppfyllda, 
och dels eftersom det inte är viktigt för evangelisten vad Hanna förkunnar eftersom inget specifikt 
budskap från henne återges.            
 Vidare leder detta in på ytterligare ett översättningsproblem som handlar om hur 
evangelisten beskriver Hannas äktenskap. Ordet παρθενίας i vers 36 i den grekiska grundtexten 
betyder ungefär ”of the time of virginity”  och jag har i kontrast till Bibelöversättningens tolkning 38

valt följande översättning; ”(hon) hade levt med en man i sju år från hennes (tid som) oskuld”. 
Termen blir i den förlängda diskussionen om hur Hanna ställs i förhållande till en man extra 
betydelsefull, eftersom det visar på att evangelisten tydlig delar in Hannas liv i de tre perioderna 
oskuld, gift, änka. Och här kanske det vid första anblick kan tänkas som att Seim har rätt i att Hanna 
karaktäriseras utifrån sig själv, men det är inte så enkelt. Hanna karaktäriseras utifrån sin oskuld och 
det är hennes fromhetsideal som evangelisten får att framträda. Att framhäva sådana ideal är 
problematiskt eftersom det uppnår syftet att skuldbelägga kvinnor som inte uppfyller dessa ideal.  
 Vidare framhåller Sarah Harris att sättet som författaren anger de olika perioderna i Hannas 
liv är påtagligt. Hanna lever 7 år som gift kvinna, och 84 som änka, vilket tillsammans med en 
generell giftemåls-ålder för evangelietidens kvinnor (ca 13-14) uppnår till 105. Harris menar att en 
förklaring till  evangelistens uteblivande av Hannas profetia kan förstås genom kopplingar till Judit 
som figurerar i Gamla Testamentet. Harris förklarar att Judit är en änka precis som Hanna och hon 
lever ett 105 år långt liv (se Jud 16:23). Harris förklarar också hur Lukasevangeliets författare 
förklarar Hannas ålder med betydande utrymme, då 36 procent av de totala orden används för att 
beskriva hennes ålder. Harris framhåller att det finns brister i denna parallell mellan kvinnornas 
åldrar, som att åldrarna inte förklaras på samma intertextuella sätt och att Judit dör vid 105 års ålder, 
medan det inte framgår om Hanna är påväg att dö. Att Symeon kan gå i fred efter mötet med barnet 
är en indikation på döden, vilket Harris menar kan indikera att även Hanna är nära på att dö, och 
därmed är parallellen ändå inte helt förkastlig.  Marshall förklarar hur Judit precis som Hanna inte 39

heller gifte om sig efter sin makes död, och att det är något hon blir hedrad för.  Det Harris 40

verkligen vill framhålla är att även om Hannas exakta ord inte återfinns i perikopen så kan den 
lukanska födelseberättelsen och berättelsen om Judit tolka vad historien har lämnat tyst åt oss - att 
Hanna spelade en betydande roll i Jerusalems tempel och i evangelistens berättelse om Jesus och 

 Bauer, Walter. A Greek-English Lexicon of the New Testament: and other Early Christian Literature, 3. ed. Chicago: 38

The University of Chicago Press, 2000, s. 777. 
 Harris, Sarah. ”Letting (H)anna Speak: An Intertextual Reading of the New Testament Prophetess (Luke 2:36-38)”, 39
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Marias rening.  Harris har på så sätt hittat ett sätt att förstå vad Hannas karaktär lämnar efter sig, 41

men jag har svårt att se hur hennes tolkningsnyckel på ett fullvärdigt sätt kan kompensera för det 
faktum att Hanna inte ges något eget talutrymme och karaktäriseras utifrån patriarkala normer över 
hur kvinnor ska vara. Jag anser också att kopplingen mellan Hanna och Judit är relativt vag, men 
även om det skulle vara så att Judit finns i evangelistens bakhuvud vid skapandet av Hannas 
karaktär så är ytterligare ett problem att det förekommer ett hyllande av att hon inte gifter om sig. 
För precis som i Hannas fall så lyfter evangelisten Hannas oskuld, änketid och fromhet och gör det 
till ett ideal för kvinnor och som jag redan argumenterat för så är dessa ideal ett sätt på vilket 
kvinnor skuldbeläggs.            
 Kopas framhåller att Hannas roll som profet getts ovärdigt lite uppmärksamhet och menar 
att denna brist på uppskattning går djupare än misslyckandet att uppskatta individuella prestationer 
utan det sträcker sig till misslyckandet att utveckla en känsla av historia och upptäcka denna 
kvinnas rika tradition i att forma alla till lärjungar.  Därmed kan det konstateras att både Harris och 42

Kopas precis som Seim vill ta tillvara på den starka karaktäriseringen som evangelisten ger Hanna 
som just profet. Och jag vill fastställa att en sådan slutledning är fruktbar genom att den inte 
utesluter att en kvinna som karaktären Hanna är ett exempel på tillskrivs ett kraftfullt porträtt och 
ges titeln profet. Men när jag använder kön som analytiskt redskap så blir det tydligt att Hannas 
karaktär sätts i en lägre position i jämförelse med sin manliga motsvarighet Symeon, vilket är något 
som jag kommer argumentera vidare för i nästkommande del.   

6.1 Pairing parabels  
Som nämnt i denna uppsats inledning beskriver några forskare med begreppet pairing parabels hur 
evangelisten till exempel vill framhålla kvinnan som jämlik med mannen eller att kvinnan är 
uppmanad att ta del i den tidiga kyrkans verksamhet. Till berättelsen om Hanna och Marta och 
Maria finns ett sådant par, såväl som till Hanna. Följande kommer dessa par att kollas närmare på i 
syfte att främst undersöka hur Hanna framställs gentemot Symeon, men också hur det påstådda 
paret Marta och Maria och den barmhärtige samariern ska förstås.   
 Ben Witherington drar slutsatsen att kvinnorna i det tredje evangeliet av författaren blir 
jämlikar med männen och objekt för Guds nåd, och att detta blir synligt genom författarens 
tendenser att berättelser om kvinnor och män sätts bredvid varandra.  En slutsats som för mig låter 43

okritiskt förhastad.  
 Seim anser att det finns otillräckliga anledningar att betrakta till exempel den barmhärtige 
samariern, och Marta och Maria som ett ”par” med grunden att dem inte uppfyller de formella 
kriterierna för likhet. Utöver dessa par som uppfyller kriterierna på ett otillräckligt eller förvirrande 
sätt så finns det dem par som Seim anser är meningsfulla att anta att de har slående likartade drag, i 
vilken till exempel Hanna och Symeon ingår.  (Se bilaga 1 för texterna om den barmhärtige 44
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samariern och Symeon). Reid menar att den barmhärtige samariern illustrerar ett kristet tjänande, 
medan Maria exemplifierar hörandet av ordet av vilken tjänandet är baserat på. Reid menar, likt 
Seim, att det inte finns några indikationer på att de två perikoperna skulle vara intimt förknippade i 
traditionens överförande, dels på grund av att det finns många textkritiska problem med den 
lukanska berättelsen om Maria och Marta.   45

 D’Angelo förklarar att de lukanska paren kan vara av två slag, den första är en enhet av två 
korta berättelser med en identisk poäng eller liknande funktion, en om en man och en om en kvinna. 
D’Angelo menar att denna teknik inte härrör från evangelisten själv utan att några par förts över 
från Q, medan andra från Markusevangeliet, men i många fall är berättelsen om mannen en 
traditionell berättelse för evangelisten och den om kvinnan lukanskt särstoff. Den andra typen är de 
som består av ”architectual pairs” där liknande berättelser berättas i olika kontexter för att binda 
ihop narrativet och bevisa koherensen i uppfattningen om Guds plan.  Jag förhåller mig till Reid 46

och Seims ståndpunkt att det inte finns påtagliga anledningar att se den barmhärtige samariern och 
Marta och Maria som ett par, men vill argumentera för att dessa med D’Angelos definition av ett  så 
kallat ”architectual pair”, där karaktärerna används för att binda ihop narrativet, kan benämnas som 
det i sammanhang där denna tendens att para ihop kvinnor och män ska undersökas.  
 Vidare kan det utifrån den beskrivning som D’Angelo ger av evangeliets olika typer av 
”par” konstateras att Hanna och Symeon är en berättelse med en identisk poäng och liknande 
funktion exemplifierad med en man och en kvinna, vilka jag tror har någon slags koppling med 
varandra enligt det första slag av par som D’Angelo beskriver. Jag menar att dessa par är ett sätt för 
evangelisten att konstruera texten på och jag vill påstå att det mycket möjligt är en teknik som 
evangelisten inspirerats av från andra källor, vilket D’Angelo hävdar. 
 Reid konstaterar även att varje exempel på ”pairing” som har samma innebörd, blir 
repeterad med en kvinnlig karaktär efter att den blivit exemplifierad av en manlig.  Vilket är fallet 47

med Symeon och Hanna.  
 Sarah Harris redogörelse tar fasta på att både Hanna och Symeon porträtteras som troget 
utforskande efter Messias. Inledningsvis introduceras Symeon och beskrivs som rättfärdig, from, 
införlivad med Helig Ande och han ser fram emot att Israel ska få tröst (se Luk 2:25) Han är en 
trofast jude och markeras av Anden som Guds profet - genom Anden får han veta att han ska träffa 
Messias under sin livstid. Ledd av Anden kommer han in i templet där den unga familjen har 
kommit för att offra (se Luk 2:27). Hanna är också i templet (se Luk 2:38) och båda profeterar om 
barnet. Orden relaterar till Israels tröst och Guds frälsning i Messias. Båda profeterna har en roll i 
förkunnandet av Messias i templet eftersom Symeons ord riktas mot föräldrarna och är av privat 
karaktär (se Luk 2:33) och Hanna talar till alla folken som samlas (se Luk 2:38). Symeon talar om 
den lidelse Jesus och Maria kommer uppleva (se Luk 2:24-25), Hanna gör det inte. Harris 
framhåller hur deras tematiska angelägenheter tydligt hör ihop, men att evangelisten bara ger 
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Symeon en röst.  Harris redogörelse väcker mitt intresse eftersom det tydliggör att Hanna och 48

Symeon är ett sammankopplat narrativ och att det i denna nära förbindelse också förekommer 
väsentliga skillnader mellan dem på grund av kön. När Reid då uppmärksammar att de par som har 
samma innebörd i sina berättelser först exemplifieras av en manlig karaktär och sedan en kvinnlig 
vill jag framhålla att det kan styrka evangelistens intention att sätta ett manligt exempel framför ett 
kvinnligt för att visa att kvinnor bara har en betydande roll bredvid män. Och att evangelisten då 
bemödat sig att lägga till ett exempel med en kvinna till en traditionell berättelse om en man, vilket 
D’Angelo förklarar i sin utläggning om paren, kan bero på den intentionen. 

7. Narrativkritisk och feministisk analys av Luk 10:38-42 
Nästkommande stycken redogör för översättningen av Luk 10:38-42 som återfinns i Bibel 2000, 
samt min egen översättning utifrån den grekiska grundtexten (se bilaga 2). De ord i kursiv stil visar 
även här vad jag menar är de viktigaste skillnaderna för denna analys mellan de båda 
översättningarna. 

”38Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. 39Hon 
hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40Men Marta 
tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig 
inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” 41Herren svarade henne: 
”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket,42fast bara en sak behövs. Maria har valt 
det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”                                                    översättning från Bibel 2000 

38Medan de var på väg, gick han in i en viss by,  och en kvinna vid namn Marta välkomnade honom (in i sitt 
hus). 39Hon hade en syster kallad Maria och efter att hon satt sig ned vid Herrens fötter, lyssnade hon till 
hans ord. 40Men Marta var upptagen med mycket betjäning ; men efter att hon kommit upp, sa hon, ”Herre, 49

rör det inte dig att min syster lämnat mig ensam att tjäna? Tala därför med henne att hon må hjälpa mig”, 
41Herren svarade och sa till henne, ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroas angående många saker; 
42Men en sak är nödvändig, och Maria har valt den goda delen, vilken inte ska tas ifrån henne.”  
                                        min översättning utifrån grekisk grundtext 

Också i denna perikop finns skillnader mellan Bibelöversättningen och min egen. En skillnad i 
översättningen och grundtexten som har innehållslig betydelse är ordet för att ”tjäna/betjäna” eller 
som Bibelöversättningen tolkar det ”ordna med” - ett ord som på grekiska heter διακονίαν. Detta 
ord kommer undersökas närmare nedan eftersom berättelsens intrig och hur Marta och Maria 
karaktäriseras först behöver undersökas för att förstå vad för innehållslig betydelse verbet får. Vi ska 
därefter också kolla närmare på textkritiska problem i Jesus svar till Marta i vers 41-42 och vad 
skillnaden kan bli mellan Bibelöversättningens tolkning att Maria väljer det som är bäst eller min 

 Harris, 2018, s. 62. 48
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egen tolkning att hon väljer den goda delen. Grundtextens τὴν ἀγαθὴν µερίδα betyder ordagrant 
”den goda delen” vilket jag tycker bättre än Bibelöversättningens tolkning kastar ljus på kontrasten 
mellan god del och ond del. Men till att börja med kan det konstateras att det är den grundläggande 
konflikten att Marta känner sig lämnad med uppgifter som hon vill att hennes syster ska delta i, som 
driver handlingen framåt. 
 Amy-Jill Levine förklarar hur Lukasevangeliets Jesus i denna perikop å ena sidan frigör 
Marta från ansvar i hemmet uppdelat efter könstillhörighet och den emotionella ångest som ligger 
där i, och bekräftar också hennes syster Marias val att utvecklas intellektuellt och spirituellt. Å 
andra sidan framställs Martas tjänande som ogillat av Jesus till förmån för Marias bättre del, som 
karaktäriseras av undergivenhet, lydnad och tystnad.  För Seim är däremot episoden i Luk 50

10:38-42 ganska klart presenterad som en berättelse om gästfrihet eller omvårdnad. Berättelsen 
klargör att Marta tar emot Jesus i sitt eget hem. Hon är värdinnan som välkomnar den resande 
predikanten och utför själv de praktiska uppgifter som besöket kräver. Seim menar att i berättelsen 
om Marta och Maria så blir det tydligt att de har en relation till Jesus på liknande sätt som en 
lärjunge som undervisas av Jesus har. Seim menar också att berättelsen om Marta och Maria är 
iscensatt i kvinnornas värld, eftersom förutom Jesus, är det bara kvinnor som nämns.  Men Seim 51

uppmärksammar också karaktärsdragen att Maria är passiv, hon lyssnar, lär sig och är tyst men 
menar att det inte är något exceptionellt med hennes tystnad, eftersom det i början är något som alla 
är. Seim indikerar också att när vi läser att Maria lyssnade till Herrens ord så länkar det ihop henne 
med mer generella karaktäriseringar av lärjungaskap i andra delar av evangeliet (Se Luk. 11:28 till 
exempel).  Thimmes menar däremot att eftersom Maria aldrig kommer till tals i berättelsen blir 52

hon objektifierad och behandlad som en narrativt möblemang. Thimmes menar att detta leder till att 
författaren begränsar båda kvinnorna. Att Marta riktar sina anmärkningar mot Jesus och inte sin 
syster tjänar författarens syfte att underminera och begränsa Martas διακονια och Maria begränsas i 
och med att hon uppmuntras till stillhet och lyssnande vilket uppehåller den traditionella kvinno-
rollen.   53

 I både Bibelöversättningen och min översättning kan vi se hur Maria tillskrivs egenskaper 
indirekt av evangelisten, genom att det berättas att hon sitter vid Herrens fötter och lyssnar till hans 
ord. Att Maria tillskrivs egenskaper indirekt styrker Thimmes tes om att hon i texten fungerar som 
ett narrativt möblemang, speciellt också eftersom Marias karaktär är föremål för narrativets konflikt 
men inte är en aktivt deltagande part i den. Jag menar därför olikt Seim att det sannolikt finns något 
exceptionellt och viktigt med Marias tystad eftersom tystanden är beviset på att Marias karaktär är 
evangelistens bild av hur en idealisk kvinna ska vara. 
 Reid framhåller att ett närmande som några feminister väljer att förhålla sig angående 
berättelsen är att Jesus accepterande av att Maria lyssnar är ett framsteg mot att uppehålla teologisk 
undervisning för kvinnor. Jesus godkänner att Maria överger den traditionella könsrollen för 
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kvinnan och istället intar positionen som lärjunge. Men problemet med det närmandet menar Reid 
är att även om det upphöjer kvinnors teologiska utbildning i Marias karaktär, så genomförs det på 
bekostnad av Martas.  54

 Men att Maria beskrivs på detta sätt, som en elev lyssnande till sin lärare är en viktig aspekt 
av texten menar Seim och grundar det på att hennes roll går bortom de normala möjligheterna för en 
kvinna att höra Ordet i en kontext av dyrkan/tillbedjan. I rabbinsk tradition var det på detta sätt 
undervisningen gick till, och därför menar Seim att det är ännu mer anmärkningsvärt att 
undervisningen gavs till en kvinna.  Däremot så påpekar Reid att det är anmärkningsvärt att på 55

andra ställen i evangeliet där Jesus undervisar lärjungar, så görs den genom dialog, och i 
Lukasevangeliet så är Maria snarare en tyst publik än en lärjunge som blir undervisad.  Berättelsen 56

om Marta och Maria är placerad i evangeliet mellan berättandet om den barmhärtige samariern och 
efter det att Jesus lär ut till sina lärjungar om bön. I berättelsen efter där Jesus undervisar om bön så 
görs det genom intiativ och genom dialog med lärjungarna (se Luk 11:1) Eftersom evangelisten inte 
utökar Marias karaktär till att få interagera med Jesus karaktär anser jag att det är rimligt att 
argumentera som Reid gör, att Marias karaktär blir begränsad till en tyst publik.  
 Vidare har Marta en aktiv roll som för handlingen framåt, och i det avseendet kan hon ses 
som berättelsens huvudperson. Seim menar att Marta tar för givet att det är hennes eget tjänande 
som tilldelas prioritet, och att hon sätter sig upp mot Jesus när han inte ser att Maria inte tar del av 
samma tjänande som hon själv. Seim menar även att Herren i berättelsen inte accepterar det Marta 
gör som kvinnans främsta uppgift, även om det är formulerat på ett sätt som uttrycker acceptans 
eftersom den retoriska frågan med en οὺ förutsätter ett jakande svar.  Schaberg konstaterar att 57

Marta är förloraren som läsaren inte ska identifiera sig med, men som många ändå gör.  58

Evangelisten tillskriver egenskaper direkt till Martas karaktär genom att hon beskrivs välkomna 
Jesus och där hon ordnar med allt, och indirekt genom hennes ord och handlingar, när hon frågar 
om inte Jesus ser hennes börda hon bär ensam, och ber honom att få hennes syster att hjälpa till. I 
bakgrunden av att många kvinnor som läser eller lyssnar till denna text identifierar sig med just 
Martas karaktär, menar jag ligger problematiken som Reid lyfter fram att vi inte kan koncentrera 
oss på Marias karaktär på bekostnad av Martas. Min förhållning är att konflikten inte är mellan de 
två systrarna, utan mellan Jesus och Marta. 
 Elisabeth Schüssler Fiorenza framhåller att de tolkare som iakttar att kvinnorna är 
berättelsens protagonister arbetar med polariseringen mellan god kvinna och ond kvinna. Kvinnan 
blir antingen det ena eller det andra. Schüssler Fiorenza menar att det är en anti-judisk tolkning 
eftersom den antar att den judiska kvinnan är bunden vid köket och exkluderad från studiet av 
Torah.  Veronica Koperski understryker att just Elisabeth Schüssler Fiorenza argumenterar för att 59
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den kristna överlägsenheten gentemot den judiska behandlingen av kvinnor måste granskas med 
stor misstänksamhet. Koperski menar också att medan brist på sensitivitet hos tidiga kristna 
feministiska forskare kan ursäktas av brist på medvetenhet, så är det besvärande att en sådan 
inställning forfarande uppehålls av Seim eftersom uppkomsten av anti-judisk partiskhet i hennes 
tolkning är problematisk.  60

 Koperski tolkar således att när Seim understryker att konflikten enbart är mellan de två 
systrarna så skapar hon en polarisering mellan dem som förbiser misstankens hermeneutiks alla 
regler om patriarkala och androcentriska dynamiker i texten och jag vill också argumentera för att 
det i detta narrativ inte är lämpligt att låta den ena systern urholkas mot den andra. Det är därmed en 
viktig slutsats Koperski drar. I denna text presenteras även Jesus svar till Marta som avslutningen på 
argumentationen och således ”vinner” Jesus argumentationen eftersom evangelisten avslutar 
perikopen där.  
 Därtill uppfattar Loveday C. Alexander denna orättvisa mot Marta. Marta lägger ner massor 
med jobb och tjänande mot Jesus - ett praktiskt jobb som var absolut avgörande för Jesus mission. 
Alexander framhåller att Marta tjatar, avbryter manlig konversation, och argumenterar med Jesus. 
Hon hävdar sitt eget värde och sin rätt till hjälp. I kontrast till detta frågar sig Alexander vad det är 
som gör Maria till en så ”bra” karaktär i den exegetiska traditionen och kommer fram till följande: 
hon är medgörlig (mot Jesus och inte hennes syster), hon lyssnar, och hon ägnar uppmärksamhet åt 
hennes (manliga) gäst. Ett dilemma är också att Maria bara verkar nå sin frigörelse genom att ställa 
sig på männens sida medan Marta är självständig, retlig, argumentativ, upptagen med sin uppgift 
och vägrande att underordna sig de manliga kraven för uppmärksamhet. Många har sett Martas 
karaktärsdrag som negativa, men Alexander menar att denna beskrivning kan göra Marta till en 
beundransvärd feministisk förebild.  61

 Jag har tidigare kommit fram till att det inte är någon god idé att sätta systrarna mot 
varandra och tillskriva dem polariserade egenskaper, men det är inte riktigt det Alexander gör här.  
Alexander lyckas vända Martas karaktär till en feministisk förebild i sitt agerande gentemot 
narrativets man, vilket tillför en aspekt som det finns ett värde i att ägna uppmärksamhet åt.  
 Schüssler Fiorenza betonar att texten är patriarkal på grund av att den tydliggör 
polariseringen mellan kvinnorna i texten och menar att den anklagar kvinnor för att ha för mycket 
verksamhet igång men samtidigt förespråkar att kvinnor ska ha en dubbel roll.  Och det tycker jag 62

ganska bra avslutar min argumentation kring vad evangelisten gör i karaktärsbeskrivningarna av 
Marta och Maria. För även om Maria kan tolkas vara en lärjunge som undervisas av Jesus så blir 
hon samtidigt karaktäriserad som tyst och lydig. Och även om Marta framställs begära hjälp från 
Jesus så avvisas hon på ett sätt som gör hennes ”problem” till petitesser. Det är därmed tydligt att 

 Koperski, Veronica. ”Women and Discipleship in Luke 10:38-42 and Acts 6:1-7: The Literary Context of Luke-Acts”, 60

i Amy-Jill Levine, A Feminist Companion to Luke, London: Sheffield Academic Press Ltd, 2002, s. 161-196, vid, s. 
188. 

 Alexander, Loveday C. ”Sisters in Adveristy: retelling Martha’s story”, i Amy-Jill Levine, A Feminist Companion to 61

Luke, London: Sheffield Academic Press Ltd, 2002, s. 197-213, vid, s. 198-200. 
 Fiorenza,1986, s. 33. 62

!21



 

utifrån de relationer som yttras genom karaktärerna, så har Jesus en auktoritativ roll mot både Marta 
och Maria. 
 Ordet διακονίαν ges i kontexten av intrigen i Luk 10:38-42 som nämnt intressanta 
skildringar av olika forskare, och därför undersöks det nu närmare. Seim förklarar att verbet 
διακονὲω normalt i nytestamentlig grekiska betyder ”att tjäna”. Verbet tenderar att kopplas samman 
med måltider och mat. Seim klargör att de sociala associationerna i huvudsak var negativa och att 
det var något som utfördes av de med lägre status men framhåller att ´tjänandet´ i den judiska 
kontexten, var tvetydigt. Om den som en tjänade var värdig heder, var också själva tjänandet något 
hedersamt.  Esther A. de Boer menar istället att författaren till Lukasevangeliet användning av 63

verbet διακονεῖν skiljer sig från den i Markusevangeliet och Matteusevangeliet. Detta tjänande 
utförs av de manliga lärjungarna (se Luk 22:7-13) men i kontrast till Seim menar de Boer att ordet i 
evangeliets kontext pekar tydligt på förberedande av mat och uppassande vid bordet och att detta 
var något som utfördes av kvinnor och slavar.  Det är påtagligt att det finns skilda åsikter om vad 64

detta grekiska verb egentligen betyder i berättelsens kontext, och när det grekiska verbet undersöks 
uppstår ett komplext problem där en kan fundera på vad för betydelse denna term har i berättelsens 
intrig. För oavsett om ordet tolkas som att det handlar om att ordna med tjänande i ett ministrerande 
uppdrag eller ordnande med servering vid bord, så ger det en annan betydelse för intrigen i 
berättelsen. 
 Warren Carter förklarar hur Jesus tidigare i evangeliet uppmanar att lärjungarna i sin mission 
ska uppsöka ett hus och få någon att ta emot dem (se Luk 10:8). Carter menar att detta mottagande 
innebär mer än att ge dem mat och dryck, utan det anger främst att omfamna lärjungarnas mission 
och den eskatologiska verkligheten. Carter menar då att Marta blir som en förkroppsligad bild av de 
positiva gensvaren i att ta emot Jesus. Carter gör en poäng av att när Marta i vers 40 förklaras tänka 
på allt hon hade att ordna med, så är en vanlig tolkning att hon är upptagen med uppgifter i köket 
vilket passar in i hennes patriarkala kontext, men om Marta omfamnar Jesus eskatologiska uppdrag 
och deltar i lärjungarnas sällskap blir det i den kontexten tydligt att hennes upptagenhet avser 
uppdraget i vilken hon har en deltagande roll. Carter menar därför att Martas distraktion handlar om 
det tjänande hon som ledare eller ministrant utför för det kristna samhället, och att Maria 
presenteras som Martas syster kan understryka att de båda tar del i den uppgiften.  Martas 65

förfrågan till Herren är därmed en lärjunges förfrågan om att Herrens ingripande säkerställer att 
hennes systers aktivt deltar i deras gemensamma uppdrag. Carter menar att både Marta och Maria 
påvisar faror som riskerar deras partnerskap i uppdraget fast på olika sätt. Marta genom att göra sig 
upptagen med så mycket att göra, och Maria genom att så intensivt lyssna till Herrens undervisning 
att hon riskerar att inte utföra det som undervisningen handlar om.  66

 Vidare förklarar Schaberg att Jesus vid den sista måltiden med lärjungarna varnar dem för 
missbruk av makt. Jesus säger bland annat i Luk 22:24-27 att ”…Och den som är ledare skall vara 
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som tjänaren…Men jag är mitt ibland er som er tjänare”. Här menar Schaberg att evangelisten inte 
märkt de lösa trådarna, att ledaren ska vara som den som tjänar. Men de enda som tjänar i evangeliet 
är kvinnor, och i synnerhet Marta i Luk 10:40.  Det tycks alltså som att medan Schaberg vill 67

framhålla att evangelisten inte märkt de lösa trådarna som valet av verb innebär, så är det ett 
avsiktligt val enligt Carter. När vi ser hur Carter argumenterar kring att evangelisten avsiktligt vill 
framställa Marta som mottagare av Jesus och utförare av viktiga uppdrag i hans följe, i ljuset av det 
som avhandlas om hur Marta och Maria karaktäriseras, är det berättigat att anse att det ändå inte är 
Marta som pekas ut som en fullvärdig ledare eftersom hennes begäran av hjälp avslås. 
 Att evangelisten med verbet menar ett kristet tjänande står dock orubbligt fast hos flera 
forskare trots att Walter Bauers Grekiska-Engelska Lexikon beskriver termen διακονίαν som 
används i Luk 10:40 som ”specif. the service necessary for preparation of a meal”  68

 D’Angelo menar att Lukasevangeliets författare har ärvt en tradition som kommer ihåg 
Marta som διὰκονος och Maria som syster αδελφὴ, och att det inte är troligt att språket är enbart 
tradition, övertaget utan reflektion. Om evangelisten medvetet använder traditionellt språkbruk av 
lärjungeskap när det beskrivs hur Maria sitter vid Jesus fötter, är det högst osannolikt att han 
använder ordet διακονια utan en referens till ministrerande.  Även för Schüssler Fiorenza står det 69

klart att texten säger att Marta är upptagen med mycket διακονια, en term som i evangelistens dagar 
redan hade blivit en teknisk term för ”ecclesial leadership”.  70

 En noggrann läsning av denna passage skulle alltså kunna visa att evangelisten påvisar att 
båda kvinnorna är lärjungar med ledaruppgifter, och att det i författarens ögon gör att Martas vädjan 
till Jesus om att Maria ska hjälpa henne är ett uttryck för en oro kring den kristna ministreringen. 
Och det skulle som sagt ändra betydelsen för berättelsens konflikt. Men det är svårt att ta ställning 
till huruvida kvinnornas karaktärisering eller verbets korrekta betydelse ska tas i beaktning först. 
För egen del vill jag argumentera för att jag tycker att evangelistens karaktärisering av Marta och 
Maria är så pass oundvikligt patriarkal för att låtas överskuggas av verbets egentliga betydelse. För 
när evangelisten använder Jesus som en auktoritet mot kvinnorna blir dem oavsett om de är av 
evangelisten tilltänkta ledargestalter eller behjälpliga kvinnor som erbjuder husrum åt Jesus på hans 
mission, ställda i ett förhållande där de blir behandlade på ett sätt som är ”lämpligt" utifrån att det är 
kvinnor som är karaktärer i berättelsen. 
 Det som konflikten mynnar ut i bäddar för ytterligare tolkningsproblematik. När Jesus 
avvisar Martas begäran att hennes syster ska hjälpa henne menar Seim att det görs på två sätt. Det är 
sagt negativt genom att Marta gör sig bekymmer och oroar sig för så mycket, men det sägs positivt 
genom att Maria har valt det som är bäst. Jesus svar till Marta hör inte ihop med hennes tjänande, 
menar Seim, utan hur det görs, med bekymmer och oro. Seim menar att det som skapar problem är 
att Marta, i hennes affektbetonade upptagenhet med många saker att göra, begär sin systers hjälp 
och på grund av hennes eget behov av hjälp bortser från Marias val, och försöker dessutom 

 Schaberg, 2014, s. 500-501. 67

 Bauer, 2000, s. 230.68

 D’Angelo, 1990, s. 454. 69

 Fiorenza, 1986, s. 30. 70

!23



 

säkerställa att Jesus backar upp hennes inblandning i Marias val. Seim menar att Marta 
representerar hotet att Marias del kan tas ifrån henne och att det ska noteras att detta inte är en 
konflikt mellan män och kvinnor, utan mellan två systrar, där Jesus dessutom försvarar Marias rätt 
att få sitta vid hans fötter och lyssna till hans ord. Seim intygar att Maria har valt det som är bäst, 
men också att det inte behöver betyda att Martas del ändå kan vara bra. Vidare menar Seim att i 
författarens samtid representerar Marta och Maria-berättelsen den normerande föreskriften för vad 
kvinnor ska göra, och när Marta begär Marias hjälp är det rimligt enligt vedertagna standarder, och 
Seim menar att det är förvånande att Jesus besittande auktoritet då låter Maria sitta kvar och 
undervisas  Men att Jesus avvisar Martas begäran på ett positivt sätt genom att framhålla att Maria 71

valt det som är bäst anser jag är ett överdrivet påstående. I min översättning väljer jag som nämnt 
den ordagranna betydelsen att Maria har valt τὴν ἀγαθὴν µερίδα - ”den goda delen”. Vilket kan ses 
som ytterligare ett sätt för evangelisten att poängtera att Marta har valt det som står i kontrast till 
den goda delen, vilket är den onda delen. Detta tjänar evangelistens syfte att framhäva Marias 
karaktär på bekostnad av Martas. 
 Vidare lyfter Howard Marshall att det finns ungefär sex stycken olika läsarter av Jesus svar 
till Marta i vers 41-42 och att de alla fått stöd av forskare, men att några av de längre läsarterna 
troligtvis är de ursprungliga. De längre läsarterna som har bäst stöd i handskrifterna ser ut som 
följer; 

1. …Μάρθα Μάρθα, µεριµνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, ἐνὸς δέ ἐστιν χρεία⸃· 
vilket betyder: …Marta Marta, du gör dig bekymmer och oroas angående många saker; men en sak är 

nödvändig, 
Denna läsart stöds av handskrifterna: ℘45,℘75, C, W, Θ, pc, vg, sy c p 

2. …Μάρθα, µεριµνᾷς … πολλά, ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἐνὸς ·  
vilket betyder: …Marta, du gör dig bekymmer…mycket, få saker är nödvändigt eller en, 

Denna läsart stöds av handskrifterna: ℘3, א , B, L, f1, 33, sy h mg  

Det som skiljer läsarterna åt är alltså om Jesus i sitt svar menar att att enbart en sak är nödvändigt 
eller att få saker eller en är nödvändigt.  Reid argumenterar för att evangelisten i perikopens dispyt 72

porträtterar det som att Jesus auktoritativt sätter Marta åt sidan, och att det dubbla ”Marta, Marta” är 
en härskarteknik. Reid menar att författarens formulering av Jesus svar ”du gör dig bekymmer och 
oroar dig för så mycket”, i sig själv utplånar hennes diakonala ämbete. Istället är det den tysta, 
passiva Maria som har valt ”det som är bäst”.  Jag anser att Seim drar en felaktig slutsats när hon 73

menar att konflikten är mellan systrarna eftersom jag anser att det inte finns någonting i deras 
karaktärsbeskrivningar som pekar på att relationen mellan dem skulle vara fientlig. Som jag tidigare 
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nämnt är intrigen främst mellan Marta och Jesus, och även om Maria är föremål för konflikten så 
står hon vid sidan om.  
 ℘75, som återfinns i läsart 1, är den äldsta texten bevarad av Lukasevangeliet  Därmed 74

skulle det kunna vara ett argument för att läsart 1 är mest ursprunglig. Däremot anser jag inte att de 
två alternativa läsarterna belyser frågan om hur Marta och Maria karaktäriseras med tillägg till det 
jag redan argumenterat för, eftersom Jesus svar till Marta avslutas med att Marias karaktär valt 
något som till och med är av den goda delen, till skillnad från Martas karaktär som underförstått 
därmed valt något av den onda delen. Angående skillnaden mellan de olika läsarterna rättfärdiggörs 
inte Martas karaktär av att hon har en, eller få eller en saker som är nödvändiga. Jag argumenterar 
likt Reid att det svar evangelisten ger Marta genom Jesus karaktär tillintetgör Martas ämbete. 
   
8. Likheter och skillnader mellan karaktäriseringen i Luk 2:36-38 och Luk 10:38-42 
Efter att ha undersökt hur författaren till Lukasevangeliet karaktäriserar kvinnorna i Luk 2:36-38 
samt Luk 10:38-42 så vill jag kort nämna några likheter och skillnader mellan hur evangelisten 
framställer just dessa kvinnor. 
 Berättelsen om profetissan Hanna och de två systrarna Marta och Maria är två olika 
berättelser, med skillnader i narrativets struktur, innehåll och syfte. Vad gäller karaktärisering ger 
evangelisten Hannas karaktär större bakgrundsinformation men desto mindre interaktion med 
hennes karaktär och ingen intrig. Hannas karaktär är också mer intimt förknippad med Symeons och 
den narrativa strukturen där Jesus-barnet kommer till templet. Medan berättelsen om Marta och 
Maria har en mer självständig struktur med större interaktion mellan karaktärerna och en tydlig 
intrig.  
 Men det finns även likheter i hur Hanna å ena sidan, och Marta och Maria å andra sidan 
karaktäriseras. En potentiell likhet mellan Marta och Hanna blir tydlig när Marshall i sin utläggning 
lyfter en forskare som förslår att Marta eventuellt var änka och att det indikeras av att namnet 
Μάρθα är det arameiska femininum av mar och betyder ”mistress”  Dessutom finns en läsart som 75

indikerar att Marta välkomnar Jesus in i sitt hus, och det skulle i så fall styrka att Marta kan ha varit 
änka eftersom huset beskrivs som just hennes. Läsarten ”εις την οικιαν αυτης”  som betyder ”in i 
sitt hus”  menar jag kan vara ursprunglig eftersom den har stöd i följande handskrifter א* +c1a och 1b  76

C, L, ℘3vid . Även bibelöversättningen har valt en tolkning på detta spår; "Marta bjöd honom hem 
till sig”. Och därtill, även om Hanna i sin karaktär inte får komma till uttryck på samma sätt som 
Martas karaktär så tycker jag att evangelistens tillskrivande att Hanna är en προφῆτις, och att Marta 
gör διακονίαν skapar ett uttryck där karaktärerna har kraftfulla ämbeten.  
 I skärningspunkten mellan Hannas och Martas karaktär, där Hanna beskrivs och handlar 
passivt i berättelsen och där hennes karaktär inte kommer till tals finner jag istället en likhet mellan 
Hannas karaktär och Marias. Både Hanna och Maria är märkbart stumma karaktärer och är 
betydande på ett eller annat sätt för narrativet men blir inte använda som interagerande parter i 

 Fitzmyer, Joseph A. The Gospel According to LUKE (X-XXIV), New York: Doubleday & Company Inc, 1985, s. 894. 74
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berättelsen. Det blir också tydligt att när evangelisten belönar Maria för hennes tystnad och på 
samma sätt gör poänger av Hannas liv som oskuld, gift och änka sida vid sida med framställandet 
av hennes karaktär som profet så synliggörs evangelistens framhållande av kvinnors fromhetsideal.  
 Detta är alltså några av de likheter och skillnader mellan hur evangelisten framställer Hanna, 
Marta och Maria. De största skillnaderna ligger i hur berättelserna är författade, men vad gäller hur 
kvinnorna karaktäriseras finns det stora likheter mellan Hannas karaktär och Martas, men också 
mellan Hannas karaktär och Marias.  

9. Problem med Barbara E. Reids närmanden - enligt Barbara E. Reid  
Trots att jag hittills nästan genomgående argumenterat enligt den ståndpunkt som Reid förhåller sig 
till i boken Choosing the Better Part?: Women in the Gospel of Luke, så vill jag avslutningsvis lyfta 
en artikel skriven 2016 av Reid, vid namn ”The Gospel of Luke: Friend or Foe of Women 
Proclaimers of the Word?”, där det dels framgår att Reid 20 år senare uppehåller värdet i att se att 
evangelisten tystar ner kvinnor och att det skapar frågor om hur deras porträttering är lämplig hos 
kvinnor och män i kyrkan idag. Reid pålyser dock de begränsningar hon tog i hennes närmanden då, 
som att studiet riktade sig mot texter i Lukasevangeliet med bara kvinnliga karaktärer eller att 
episoder lästes som isolerade ifrån varandra. Och även, att Reid koncentrerade sig främst på hur 
evangelisten begränsade kvinnor och bortsåg från de positiva porträtten. Reid tar också upp att Seim 
och hon själv publicerade deras vardera böcker nästan samtidigt och förklarar hur Seim 
argumenterar för att Lukasevangeliet är tvetydigt, varken fullt ut bejakande för kvinnor eller totalt 
begränsande för kvinnor och att evangeliet inte kan reduceras till specifika scener utan måste läsas 
som ett narrativ med komplexiteter. Reids mål med denna artikel var därför att hålla Seims tankar i 
huvudet och ompröva sin fråga om nedtystande av kvinnor bland annat  och det Reid kommer fram 77

till och sammanfattar är att Reid likt Seim ser att Lukasevangeliets författare lämnar oss med ett 
dubbelt budskap.   78

 Reid väljer alltså att gå tillbaka och se på texterna i ett nytt perspektiv. Jag vill dock hävda 
att Reids starka framtoning av att applicera misstankens hermenuetik och aktiva kritik till de 
patriarkala strukturerna, som hon gör i Choosing the Better Part?: Women in the Gospel of Luke, är 
nödvändigt eftersom det är tydligt att det behövs i såväl Luk 2:36-38 som Luk 10:38-42. Men som 
Reid själv påpekar finns det också ett värde att se till hela Lukasevangeliets komplexa narrativ och 
inte se berättelserna som isolerade ifrån varandra. Därför vill jag slutligen argumentera för att det är 
bra att ställa framförallt Reid och Seims, men också andra forskares, tankar bredvid varandra. Deras 
åsikter tillsammans öppnar upp för att vi kan problematisera bilden av kvinnor i Lukasevangeliet 
samtidigt som argument för att bilden av kvinnor kan tolkas på sätt som är frigörande kan 
återfinnas.   

 Reid, Barbara E. ”The Gospel of Luke: Friend or Foe of Women Proclaimers of the Word?”, The Catholic Biblical 77
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SAMMANFATTNING  

10. Den översiktliga karaktäriseringen av Lukasevangeliets kvinnor  
I den översiktliga bakgrunden av kvinnorna i hela Lukasevangeliet sammanfattas att när en kollar 
på förekomsten av kvinnor i Lukasevangeliet så blir det tydligt att olika parametrar kan användas 
när detta undersöks. I jämförelsen av förekomsten av kvinnor i Lukasevangeliet i kontrast till något 
av de andra kanoniska evangelierna så går det att förstå att det finns fler kvinnor som figurerar i 
Lukasevangeliet. Men när vi bortser ifrån att dessa kvinnor existerar som roller i evangeliet, och 
istället kollar på hur de karaktäriseras i dessa roller, så talar statistiken som Jane Schaberg tagit fram 
ett tydligt språk. Medan tio kvinnor i evangeliet ges ett namn, så är det trettionio män som namnges. 
Både Barbara E. Reid och Turid Karlsen Seim uppmärksammar att kvinnorna i Lukasevangeliet är 
lärjungar likt männen, men att de inte i deras roller är jämställda med männen. Seim 
uppmärksammar evangelistens dubbla budskap där förekomsten av berättelser där kvinnan hålls 
tillbaka finns, men också berättelser där kvinnor lyfts fram. I bakgrunden av det som Seim och 
Schaberg argumenterar för är det till viss del lämpligt att ha ett förhållningssätt till berättelserna i 
evangeliet där vissa berättelser tillskriver kvinnor positiva funktioner som går att ta tillvara på. 
Mary Rose D’Angelo kartlägger varför evangelisten ökat antalet berättelser om kvinnor i 
Lukasevangeliet och kommer fram till att det är gjort avsiktligt till bakgrund av författarens sociala 
och politiska samtid.  
  
10.1 Karaktäriseringen av profetissan Hanna  
I analysen har jag bland annat frågat hur Hanna karaktäriseras i Luk 2:36-38 och svaret på den 
frågan kan först sammanfattas som att det är en beskrivande text av profetissan Hanna som ges. Det 
är författaren som tillskriver Hanna hennes egenskaper, och karaktären kommer inte till tals själv. 
Fokuset ligger på en beskrivning av händelser i hennes liv i korta drag. Hannas främsta 
karaktäriseringen är som underordnad hjälpare i uppdraget att tala om Jesus-barnet för alla som 
väntar på Jerusalems befrielse. Hannas unika intersektionella kategorier skuggas av att hon 
framställs som underminerad Symeons karaktär. I jämförelsen mellan översättningen av texten från 
Bibel 2000 och min egna översatta text framkommer flera skillnader, varav en betydelsefull är att 
grundtexten titulerar Hannas karaktär som profet, vilket Bibel 2000 översätter med ”profetisk 
gåva”. Jag argumenterar för att det är titeln profet evangelisten tillskriver Hanna men inte att det på 
grund av den anledningen betyder att hon framställs som profet. När Hannas karaktär blir som mest 
framträdande i perikopen används ett hapax legomenon för att belysa hennes tal om barnet, något 
jag problematiserar kan vara både positivt och negativt.  
 Mellan både Reid och Seim råder det konsensus om att det är ett kraftfullt porträtt som 
tillskrivs Hanna, men att evangelisten inte ger utrymme för hennes publika profetia. Seim 
framhåller dock att grundtexten tydligt indikerar att Hannas förkunnelse gick ut till de stora 
massorna och att hon flertalet gånger profeterade. Men Reid påpekar hur reaktionerna på det som 
sägs i berättelsen likväl hamnar på det Symeon förkunnar. Jag kommer fram till att den ojämna 
rollfördelningen mellan Hanna och Symeon är en indikation på att evangelisten söker hindra hennes 
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karaktär uppmärksamhet. Reid och Seim ser också olika utsagor vad gäller evangelistens 
framställning av Hannas bakgrund. Reid menar att evangelisten söker att ge Hanna oklanderliga 
referenser och att hon ska framstå som idealisk. Seim menar däremot att evangelistens fokus är på 
den långa tid hon tjänat Gud i templet. Jag argumenterar för att evangelisten i sin karaktärisering 
vill ge Hanna oklanderliga referenser och få henne att framstå som idealisk, och att evangelisten 
medvetet inte fullgör Hannas porträtt genom att sätta henne i relation till en man och i tystnad och 
att evangelisten genom det grekiska ordet παρθενίας tydliggör ett fromhetsideal för Hannas 
karaktär. Fortsättningsvis diskuteras kopplingar mellan Hannas karaktär och en karaktär från Gamla 
Testamentet, men jag avvisar att kopplingarna skulle vara påtagligt starka och ser potentiella 
problem med att kopplingen framhäver evangelistens vilja att skuldbelägga kvinnor som inte uppnår 
dessa fromhetsideal.  
  
10.2 Pairing parabels 
Det är synligt att evangelisten har en tendens att sätta berättelser bredvid varandra som innehåller 
dels en manlig, dels en kvinnlig karaktär. Jag argumenterar för att det finns anledningar att se Hanna 
och Symeon som ett sådant par eftersom de har en identisk poäng och liknande funktion, men att 
sådana förutsättningar inte finns hos det påstådda paret - den barmhärtige samariern och Marta och 
Maria. Ska man däremot diskutera dessa par hos evangelisten anser jag det vara rimligt att kalla det 
sistnämnda paret för ett så kallat ”architectual pair”. Det finns dock problem med denna 
ihopparning. D’Angelo beskriver att tekniken att para ihop män och kvinnor är övertagen från andra 
traditioner och då hävdar jag att det finns en vilja hos evangelisten att sätta kvinnor och män 
bredvid varandra för att visa att kvinnor bara har en betydande roll bredvid män. 

10.3 Karaktäriseringen av Marta och Maria  
I analysen har jag också frågat hur Marta och Maria karaktäriseras i Luk 10:38-42 och svaret kan 
dels konkluderas som att berättelsen har en grundläggande konflikt som betyder mycket för Marta 
och Marias karaktärisering. Konflikten handlar om att Marta känner sig lämnad med uppgifter som 
hon vill att hennes syster ska delta i, och det är den intrigen som leder handlingen framåt. Marta 
tillskrivs egenskaper både direkt och indirekt, Maria endast indirekt. Intrigen är mellan Marta och 
Jesus, men det är Maria som är föremål för den. För berättelsens konflikt har språkliga skillnader i 
tolkningen av den grekiska grundtexten betydelse.  
 Vidare undersöks Marias karaktär och de olika åsikterna att Marias karaktär påvisar likheter 
med andra lärjungar, medan andra ser hennes karaktär som ett narrativt möblemang. Reid 
framhåller problematiken kring att Marta är en karaktär som många kvinnor identifierar sig med och 
att när vi koncentrerar oss på att Marias karaktär kan framhålla ett synsätt där kvinnor tillåts ingå 
teologisk utbildning så görs det på bekostnad av Martas karaktär. Seim framhåller starkt att 
kvinnorna får ta del av traditionella lärjungeroller som tidigare reserverats för män, kanske får dem 
det. Men det tar inte bort problematiken att Maria lämnas utan tal och att Martas begäran avvisas, 
vilket jag tror är ett medvetet drag hos evangelisten för att karaktärerna är kvinnor. Vidare 
undersöks varför det är farligt att låta systrarna polariseras mot varandra. Koperski anklagar Seim 
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för att påstå att konflikten är mellan systrarna. Schüssler Fiorenza påpekar att det är de patriarkala 
strukturerna som förebådar tolkningen där kvinnorna sätts mot varandra. Jag argumenterar här för 
att de konsekvenser som blir av att urholka systrarna mot varandra kan bidra till en anti-judisk 
tolkning. Alexander ger en viktig aspekt av Martas karaktär när hon framhåller henne som 
feministisk förebild, och jag menar att det inte bidrar till ytterligare polarisering mellan kvinnorna, 
utan snarare framhåller Martas agerande gentemot narrativets man. 
 Vad gäller den grekiska termen diakonian så står det bortom tvivel att verbet kan betyda 
olika saker. Valet av verb bäddar för tolkningsmöjligheten att se Marta och Maria som 
grundläggande ministranter för Jesus verksamhet och vissa forskare menar att valet av verbet för 
evangelisten är avsiktligt, medan andra menar att det är gjort av misstag. Jag ställer mig frågande 
till huruvida kvinnornas karaktärisering skall ställas emot verbets exakta betydelse och kommer 
fram till att det är tydligt att kvinnorna karaktäriseras utifrån sitt kön, oavsett om de är ledargestalter 
eller kvinnor som är behjälpliga. I konfliktens uppgörelse finns det olika läsarter för vad Jesus ger 
för svar till Marta, jag argumenterar för att den innehållsliga betydelsen i svaret inte belyser frågan 
om kvinnornas karaktärisering. Däremot menar jag att svaret kastar ljus på att konflikten inte är 
mellan systrarna. Vad det är Maria har valt blir också intressant i detta avseende och jag 
argumenterar för att min översättningstolkning att Maria har valt en sak av ”den goda delen” bidrar 
till uppfattningen att Marta har valt något som är av den onda delen.  

10.4 Likheter och skillnader mellan karaktäriseringen i Luk 2:36-28 och Luk 10:38-42 
En annan fråga jag besvarat i analysen är om det finns några skillnader och likheter i hur Hanna å 
ena sidan och Marta och Maria å andra sidan karaktäriseras. Och det jag kom fram till är för det 
första att det är två olika berättelser i flera avseenden. Till exempel ges Hannas karaktär en 
omfattande bakgrundsinformation men berättelsen innehar ingen konflikt. I kontrast till det har 
berättelsen om Marta och Maria en mer självständig struktur och en tydlig intrig. Jag argumenterar 
dock för att det finns likheter mellan kvinnorna vad gäller deras karaktärisering, där Hannas 
karaktärisering som änka eventuellt också är aktuell för Marta, och där möjliga kopplingar kan 
göras mellan deras ämbeten. Vidare har Hannas och Marias karaktärer gemensamt att de är stumma 
karaktärer som har betydelse för narrativet. Dessutom finns det en tydligt belönad tystnad hos 
Marias karaktär som tydliggör stora fromhetsideal, vilket även syns när evangelisten delar in 
Hannas liv i hennes tid som oskuld, gift och änka.  

10.5 Barbara Reid reviderar sin åsikt  
Barbara Reid väljer att gå tillbaka och ompröva sina resultat efter tjugo år. Jag framhåller att jag 
uppskattar Reids starka framtoning och applicering av misstankens hermeneutik på 
karaktäriseringarna av kvinnorna i Lukasevangeliet som syns i hennes bok Choosing the Better 
Part?: Women in the Gospel of Luke. Reid vill dock revidera till att det finns anledningar att 
framhålla det som Seim kommer fram till - att Lukasevangeliet är ett komplext narrativ med olika 
karaktäriseringar av kvinnor. Min slutgiltiga ståndpunkt är att framförallt sätta dessa två forskare 
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bredvid varandra eftersom deras sammanslagna åsikter får en komplett bild av Lukasevangeliet där 
vi kan hitta karaktäriseringens svagheter såväl som styrkor.  

10.6 Implikationer  
I denna uppsats inledning nämnde jag att Lukasevangeliet innehåller ett förvånansvärt stort antal 
berättelser om kvinnor, jag ställde också frågan vad det är evangelisten gör med dessa kvinnors 
karaktärer. Som avslutning på denna uppsats finner jag det därför lämpligt att diskutera 
Lukasevangeliets budskap i ljuset av min analys av dessa karaktärer, dess relevans för andra 
karaktärer i evangeliet, Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur samt dess hermeneutiska 
innebörd.  
 Lukasevangelistens budskap i stort i ljuset av min analys av dessa karaktärer medför 
insikterna att evangeliet bidrar till bilden att fler kvinnor, än vad som brukar förväntas, företräds i 
olika karaktärer. Denna bild kan ge ett intryck av större acceptans mot att kvinnor kan inta 
positioner i samhället som under evangelistens tid var starkt präglade av manlig dominans, jag 
undviker generaliseringen att det kan finnas exempel i Lukasevangeliet där kvinnor på ett 
kontroversiellt sätt bryter denna manliga dominans eftersom det är sannolikt. Däremot synliggörs 
starka bevis på att flera karaktäriseringar av kvinnor påvisar prägling av strukturer som åsyftar att 
bevisa kvinnans svaghet gentemot mannen när kön som analytiskt redskap används.  
 En analys av övriga karaktärer i Lukasevangeliet skulle ha relevans för att i förlängningen  
undersöka såväl manliga som kvinnliga karaktärer och även Lukasevangeliets Jesus. Eftersom jag i 
analysen relativt enkelt kunde identifiera likheter och skillnader mellan endast två lukanska 
berättelser om kvinnor och hur de karaktäriserades skulle en ytterligare analys av andra kvinnor i 
Lukasevangeliet bidra till en ökad förståelse för evangelistens syn på kvinnor i sin samtid, och 
genom att undersöka karaktäriseringen av män kan en jämförelse göras mellan könen i syfte att 
blottlägga skillnader och likheter där. En analys av Lukasevangeliets Jesus skulle vara fruktbar för 
evangelistens syn på auktoriteter, eftersom Jesus i berättelsen om Marta och Maria i Luk 10:38-42 
har en auktoritär roll skulle det vara fruktbart för att se om denna roll förändras beroende på om 
Jesus-karaktären tilltalar män eller kvinnor.  
 Relevansen blir också aktuell för till exempel kvinnliga karaktärer i Nya testamentet och 
annan tidig kristen litteratur därför att det bidrar till en kartläggning över hur kvinnor generellt 
framställs och karaktäriseras utifrån sitt kön. Och följaktligen är det även fruktbart att undersöka 
den hermeneutiska innebörden för tolkningen av dessa karaktärer idag eftersom karaktärer i ett 
narrativ inte slutar vara aktuella för att de förekommer i texter som är skrivna i en annan samtid än 
vår egen. Om vi till exempel ser till Marias karaktär så framställs det av evangelisten som att hon 
har valt det som är bäst, eller rentav den goda delen. Jag tror att många skulle hålla med om att ett 
sådant val inte betyder detsamma för varje enskild individ eller varje samhälle. Och därmed kan vi  
i denna text istället tolka att människors förmågor i första hand skall användas utan att åtskillnader 
mellan kön ska behöva tas i beaktning.  
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Bilaga 1 

Luk 2:22-35 (Symeon):  

22När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom 
inför Herren – 23det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – 24och 
för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. 25I Jerusalem fanns 
en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över 
honom, 26och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett 
Herrens Messias. 27Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att 
göra med honom som det är sed enligt lagen, 28tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:29”Herre, 
nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. 30Ty mina ögon har skådat frälsningen 31som du har 
berett åt alla folk,32ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.”33Hans far och 
mor förundrade sig över vad som sades om honom. 34Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor 
Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid –
 35ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”  

Luk 10:29-37 (Den Barmhärtige Samariern): 

29För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” 30På den frågan svarade 
Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom 
kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 31En präst 
råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. 32På samma sätt med en 
levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. 33Men en samarier som var på 
resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. 34Han gick fram och hällde olja och 
vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och 
skötte om honom. 35Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och 
kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 36Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens 
nästa?” 37Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!” 

Texterna är hämtade från Bibel 2000 
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Bilaga 2  

Grekisk grundtext av  Luk 2:36-38: 

36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡµέραις πολλαῖς, 

ζήσασα µετὰ ἀνδρὸς ἔτη⸃ ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, 
ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡµέραν. 38 καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἐπιστᾶσα ἀνθωµολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήµ.  

Grekisk grundtext av Luk 10:38-42: 

38 Ἐν δὲ⸃ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώµην τινά · γυνὴ δέ τις ὀνόµατι Μάρθα ὑπεδέξατο 
αὐτὸν. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουµένη Μαριάµ, ἣ καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς⸃ τοὺς πόδας τοῦ κυρὶου 
ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν · ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν · κύριε, οὐ 
µέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου µόνην µε κατέλειπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα µοι 
συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος · Μάρθα Μάρθα, µεριµνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ 

πολλά, 42 ἐνὸς δέ ἐστιν χρεία⸃· Μαριὰµ γὰρ⸃ τὴν ἀγαθὴν µερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 

Texterna är hämtade från Novum Testamentum Graece  
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