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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Svenska kyrkan har man valt att ha ett kyrkoår som fylls med texter från Bibeln. Varje söndag 

har man valt ut evangelietexter som samlas kring ett tema och genom de texter som har valts ut 

vill man visa på Jesus och få en inblick i Jesus liv och hans undervisning.1 Evangelietexterna 

för kyrkoåret är många och varierade och bland evangelietexterna finns berättelser om kvinnor. 

Men hur ser bilden ut som Bibelns berättelser och Svenska kyrkans präster ger av kvinnorna i 

Bibeln?  

Upprinningen till denna uppsats var då jag lyssnade till en predikan i Svenska kyrkan en 

påskdag som hade evangelietexten Luk 24:1–12. I texten berättas det om kvinnorna som går till 

Jesus grav för att smörja Jesus kropp men som möts av en tom grav och budskapet om att Jesus 

har uppstått. Predikanten vars predikan jag lyssnade till lyfte kvinnornas roll och plats i 

påskberättelsen. Det som väckte min nyfikenhet var att många av de människor som samlats i 

kyrkan blev obekväma och inte uppskattade det fokus på kvinnorna som predikanten valde att 

ha. Jag har aldrig upplevt samma sak när berättelser om män i Bibelns böcker lyfts i 

predikningar i Svenska kyrkan. Där är svaret på varför det kan vara viktigt att titta på kvinnorna 

i bibelberättelserna. Det verkar som att kvinnorna i evangelietexterna kan provocera in i vår tid. 

Jag vill titta närmare på ett exempel hur kvinnorna i evangelietexterna framställs, för jag anser 

att det behöver vara lika naturligt att lyfta fram kvinnorna i evangelietexterna som männen. För 

att lyckas med detta har jag valt ut en berättelse som finns med i de tre synoptiska evangelierna 

”Kvinnan med balsamflaskan” Mark 14:3–9, Matt 26:6–13 och Luk 7:36–50. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att analysera Mark 14:3–9 och övriga synoptiker och upptäcka 

vilken bild av kvinnan som växer fram och som också ges i predikoförberedande material 

kopplat till texten.  

- Hur framställs kvinnorna i Mark 14:3–9, Matt 26:6–13 och Luk 7:36–50? 

- Hur skiljer sig framställningen och berättelsen om smörjelsen mellan synoptikerna? 

- Vad betyder smörjelsen för Markus, Matteus och Lukas? 

- Hur framställs kvinnorna i predikoförberedande material kopplat till Mark 14:3–9 och 

Luk 7:36-50? 

 

                                                 
1 Kyrkoordningen (2019) Femte avdelningen 18 kapitlet s. 50  
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1.3 Avgränsningar 

Kyrkoårets söndagar är många men jag har valt att fokusera på en där alla de tre olika 

evangelietexterna innehåller kvinnor, ”Andra söndagen i fastan”. Jag har valt att fokusera på en 

av dessa texter, nämligen Mark 14:3–9 och dess parallellhänvisningar till övriga synoptiker: 

Luk 7:36-50 och Matt 26:6–13. Dessa evangelietexter är således basen för uppsatsen. En 

ytterligare avgränsning som jag har gjort är att materialmässigt koncentrera mig på åren 1983–

2019. Detta då det 1983 utgavs en ny evangeliebok i Svenska kyrkan och nästa utgavs 2003, 

vilket är den som gäller och används idag. Anledningen till att gå tillbaka även till föregående 

evangeliebok är att utöka bredden i material för studien. Utifrån texten har jag tittat på 

bibelkommentarer, predikoförberedande material och relevanta artiklar, tidigare forskning 

kopplad till bibeltexterna. En ytterligare avgränsning är att jag fokuserar mer på Mark 14:3–9 

och Luk 7:36- 50 än på Matt 26:6–13, detta beror på de stora likheterna mellan valda texter i 

Markus- och Matteusevangelierna. En fråga jag inte kommer att adressera är perikopernas 

historicitet. 

1.4 Metod 

Jag tänker undersöka materialet med en narrativ feministisk analys för att försöka upptäcka hur 

framställningen av kvinnorna och händelsen ser ut i synoptikerna. Utöver det kommer jag kort 

titta på hur nutida Svenska kyrkan teologer valt att tolka berättelserna. Den narrativa metoden 

ger mig verktyget att fokusera på själva berättelsen, jag kan fokusera på berättelsens olika delar 

och vad dessa delar ger för bild av kvinnan och händelsen i Mark 14:3–9 och dess paralleller. 

Genom att närma mig berättelserna närmar jag mig författarna till berättelserna. Jag kan ställa 

frågan: Vad är författarnas budskap? Den narrativa analysen ger mig också möjlighet att titta 

på: Hur skiljer sig handlingen mellan synoptikernas beskrivningar? 

Då jag valt att vidga mitt perspektiv med en avgränsad jämförelse på hur nutida teologers 

tolkning av texterna är receptionskritik ytterligare en metod som jag använder. Receptionskritik 

innebär förståelsen för att varje gång en text blir läst blir den också tolkad. Den som läser texten 

och dennes verklighet influerar tolkningen. Den värld som fanns när texten skrevs finns inte 

längre och den nya verkligheten ser annorlunda ut, det påverkar hur texten förstås.2 

Mitt fokus är främst på bibelberättelserna, Mark 14:3–9 och dess paralleller i övriga synoptiker. 

Om den narrativa metoden är mitt verktyg så är det feministiska mitt perspektiv eller mina 

glasögon. I mitt val av tidigare forskning och material har jag sökt efter de feministiska 

perspektiven och arbetet färgas av mina egna reflektioner som kommer från de feministiska 

perspektiven. Jag kommer även att ställa historiska frågor av mer exegetisk art, och använda en 

historiskt-kritisk metod för att utöka förståelsen av bibeltexterna. 

Den narrativa analysen väljer att intressera sig för texten, själva berättelsen. Det är ett sätt att 

närma sig berättelsen som fokuserar på den litterära världen och dess beskrivning av den tänkta 

läsaren och berättaren. Analysmetoden låter berättelsens budskap och mening få komma fram 

                                                 
2 Gerdmar och Syreeni 2006, 117-118. 
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och man rör sig mellan att titta på mönster i berättelsen och hur personerna och händelserna 

framställs.3 Utifrån en narrativ analys är det viktigt att karaktärerna i berättelsen får stanna där 

de är, precis som de är.4 

En berättelse består av flera olika delar och ett sätt att beskriva dessa delar hittar jag i” Narrativ 

teori och metod” av Anna Johansson och hennes uppdelning ger mig förslag på användbara 

analysfrågor: Att ställa frågor kring handlingsramen, dess intrig, vad händer? Karaktären, 

vem/vilka är med? Dess miljö ”setting”, var sker detta? Tema, vad betyder berättelsen?5 

Fler frågor som kan komma till användning i min analys av materialet när jag försöker närma 

mig det som berättelsen kommunicerar är: Vilka konflikter är det som finns med i handlingen? 

Hur framställs de som är med i berättelsen? Vilka egenskaper ges de? Hur ser relationen ut 

mellan de som är med i berättelserna? Är det någon i berättelserna som förändras genom 

berättelsens gång? Vem är det som pratar, kommunicerar i berättelserna?6 

I den narrativa metoden får man möjlighet att fokusera på berättelsen och se den som ett 

kommunikationsmedel. Kommunikationsmedlet används både i berättelsen mellan de som är i 

berättelsen men också mellan berättelsens implicita berättare och implicita läsare.7 

1.5 Teori 

Jag har valt att hålla ett feministiskt perspektiv och i denna uppsats ger det perspektivet 

teoretiska grundantaganden som att: Bibelns böcker är skrivna med mannen i centrum d.v.s. de 

har en androcentrisk världsbild där kvinnan ses som det avvikande från normen. Perspektivet 

ger också antagandet om att texterna är skrivna i en tid då kvinnorna var underordnade männen 

i hög grad.8 Det feministiska perspektivet blir synliggjort i mitt urval av 

bibelkommentarsmaterial som främst är av feministisk art. 

Hanna Stenström tar upp att då bibeltexterna är androcentriska finns det problematik kring 

möjligheten att finna de verkliga kvinnorna bakom texterna. Det kanske är så att vi främst når 

de bilder av kön som texterna förmedlar. Trots ifrågasättanden av feministiskt perspektiv finns 

det plats för en feministisk kritik och ett fortsatt behov av att ifrågasätta könsmaktsordningarna 

som än idag påverkar kvinnor.9 

Sharon Ringe menar att läsa texterna med ett feministiskt perspektiv är att titta på texterna med 

glasögon gjorda av olika kvinnors erfarenheter, dels de antika kvinnorna men dels moderna 

kvinnornas kontext. Vissa av texterna i Bibelns böcker inkluderar kvinnliga karaktärer och visar 

på aspekter av kvinnors liv. Att ställa frågor kring detta öppnar upp texterna och kan göra 

osynligt till synligt och ofta omedvetna värderingar och antaganden blir tydligare. Bra eller 

dåligt men Bibelns berättelser har hjälpt till att skapa och fortsätter att hjälpa till att skapa 

                                                 
3 Mitternacht och Runesson 2008, 402. 
4 Mitternacht och Runesson 2008, 448. 
5 Johansson 2005, 132-134. 
6 Eidevall 2019 
7 Gerdmar och Syreeni 2006, 77. 
8 Mitternacht och Runesson 2008, 466. 
9 Stenström 2009, 144–145. 
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människors liv och samhällen. Bibelböckernas roll för kvinnor har varit minst sagt ambivalent, 

ibland inskränkande vilket lett till en känsla av utanförskap och ibland frigörande. Oftare är 

kvinnorna objekt än subjekt i texterna.10 

Enligt Stenström kan akademin och forskningen skapa förståelse inför det som aktivister vill 

förändra. Det kan ibland leda till problem då dessa möts inom bibeltolkningen. Frågan huruvida 

människor som själva är religiösa och aktiva i religiösa traditioner på ett förnuftigt och kritiskt 

sätt kan bedriva rättvisande forskning behöver ställas och beaktas.11 Dessa feministiska 

perspektiv finns med mig i min analys. 

En exegetisk teori som jag anammar är tvåkällshypotesen. I min analys blir det tydligt att 

författaren till Matteusevangeliet använt sig av Markusevangeliet medan analysen av hur 

författaren till Lukasevangeliet känner till och använder Markusevangeliet blir mer 

problematiserat i denna perikop. 

1.6 Material 

Det material som främst kommer att analyseras är bibeltexterna från Bibel 2000: Mark 14:3–9, 

Matt 26:6–13 och Luk 7:36–50. Perikoperna i Markus- och Matteusevangeliet befinner sig vid 

inledandet av passionsberättelsen och perikopen i Lukasevangeliet befinner sig vid Jesus 

ministerium i Galiléen. Lukasevangeliet skiljer sig från de andra synoptikerna och huruvida det 

rör sig om två olika berättelser dryftar forskarna. 

 

Predikoförberedande material: 

Vi firar gudstjänst, Kyrkokalendern 2018/2019 Ett gudstjänstförberedande material med 

information och inspiration inför alla kyrkoårets söndagar. I materialet finns det reflektioner 

kring söndagarnas evangelietexter. För andra söndagen i fastan är det Beata Åhrman Ekh som 

ligger bakom reflektionen till bibeltexten Luk 7:36-8:3. Se bilaga 1. 

Svensk Kyrkotidning. En tidning som i lojalitet med Svenska kyrkan vill verka för teologisk 

reflektion. Tidningen ges ut en gång i månaden och har en del som heter ”Text och tolkning” 

där tas reflektioner kring söndagarnas texter upp och förslag på psalmer ges. Jag har valt ut en 

reflektion som är kopplade till Mark 14:3–9 skriven av Ulf Lindgren, från 2014. Se bilaga 2. 

Utöver detta kommer relevant bibelkommentarsmaterial och artiklar gällande valda 

bibelperikoper användas. 

1.7 Tidigare forskning 

I min forskningsöversikt vill jag visa på vad tidigare forskning lyft kring berättelsen om kvinnan 

som smörjer Jesus i Mark 14:3–9, Matt 26:6–13 och Luk 7:36–50. Detta är inte en uttömmande 

                                                 
10 Ringe 2014, 2-3. 
11 Stenström 2009, 141-142. 
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forskningsöversikt av all forskning kring ”Kvinnan med balsamflaskan” utan en del av 

tillgänglig forskning, ett urval som kan hjälpa mig belysa mina frågeställningar. Nedan följer 

en kort förteckning av de huvudfrågor som går att finna i den tidigare forskningen jag tagit del 

av. 

Ett tema som jag funnit är huruvida synoptikerna beskriver en och samma berättelse eller två 

olika berättelser. James R. Edwards intresserar sig för det i ”Gospel according to Mark” och 

menar att det är två olika berättelser.12 Teresa Hornsby ger i sin analys bilden av en och samma 

berättelse i synoptikerna.13 Även Jane D. Shaberg och Sharon Ringe tar upp denna fråga och 

vill i sin analys förklara varför de skiljer sig så mycket åt och menar att det har med källorna 

till berättelsen att göra.14 

Vilken slags smörjelse som bibelperikoperna Mark 14:3-9, Matt 26:6-13 och Luk 7:36–50 

beskriver är det flera forskare som intresserat sig för bland annat Elizabeth Struthers Malbon i 

sitt kapitel i ”Women´s Bible Commentary” hon menar att det rör sig om både en messiansk 

smörjelse och en smörjelse inför begravning i Mark 14:3-9 och Matt 26:6- 13.15 Även Janice 

Capel Anderson är inne på en dubbel betydelse av smörjelsen i ”Matthew: Gender and 

reading”.16 Amy-Jill Levine berör detta i ett kapitel i ”Women´s Bible Commentary” och har 

samma åsikt som Malbon och Anderson.17 En forskare som enbart tycker sig se en smörjelse 

inför begravning i Mark 14:3-9 och Matt 26:6- 13 är Jennifer A English i sin artikel ”Which 

Woman? Reimaging the woman who anoints Jesus in Luk 7:36–50”.18 Enligt English är 

smörjelsen i Luk 7:36–50 ett tecken på tjänande.19 

Ytterligare ett tema som jag funnit i forskningen är bilden av kvinnan som syndare i Luk 7:36–

50. Detta har flera forskare analyserat, bland annat Teresa J Hornsby i ”The woman is a 

sinner/The sinner is a woman”. Hon menar i sin analys att författaren till Lukasevangeliet skapat 

kvinnans epitet ”syndare” för att rädda Jesus maskulinitet.20 Även Barbara E Reid utforskar 

detta tema i sin artikel ””Do you see this woman?” Luke 7:36-50 as a Paradigm for feminist 

hermeneutics” när hon analyserar huruvida Jesus kan förändra Simons bild av kvinnan som 

syndare och dess betydelse för perikopen.21 

Flera forskare har i sina frågeställningar försökt förstå betydelsen av berättelsen om kvinnan 

som smörjer Jesus i synoptikerna. Elisabeth Schüssler Fiorenzas bok ”In memory of her. A 

feminist theological reconstruction of Christian origins.”, en bok som i sin titel refererar just 

till kvinnan som möter oss i Mark 14:3–9 ger sin analys över betydelsen av berättelsen om 

kvinnan som smörjer Jesus. Schüssler Fiorenza utforskar betydelsen av de marginaliserade, 

fattiga och Jesus upphöjande av desamma där även kvinnan är en av de marginaliserade.22 

                                                 
12 Edwards 2002, 413. 
13 Hornsby 2002, 54. 
14 Shaberg och Ringe 2014, 495- 496. 
15 Malbon Struthers 2014, 490. 
16 Anderson 2001, 40-41. 
17 Levine 2014, 476. 
18 English 2012, 436. 
19 English 2012, 440. 
20 Hornsby 2002, 131. 
21 Reid 1995, 40- 41. 
22 Schüssler Fiorenza 1994, 153. 
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Robert Holst har valt att titta på berättelserna i synoptikerna och hur de hänger samman i sin 

artikel ”The One Anointing of Jesus: Application of the Form-Critical Method”. Han menar att 

ett visdomsord som är oklart för läsaren är budskapet med perikopen: Att Jesus säger att de 

fattiga alltid finns kvar men att kärleken (Jesus själv) inte alltid kommer att finnas hos dem.23 

Dennis R. MacDonald har sin förklaring på betydelse av kvinnan i synoptikerna som smörjer 

Jesus i ”Renowned far and wide: The women who anointed Odysseus and Jesus”. Han menar 

att berättelsen är ett litterärt knep som författaren använt för att understryka smörjelsen av Jesus. 

Genom att använda en redan känd berättelse för läsaren vill författaren understryka betydelsen 

av smörjelsen. Smörjelsen av Odysseus är viktig och likaså smörjelsen av Jesus.24 

2. Narrativ analys 

2.1 Markusevangeliet 14:3–9 ”Kvinnan med balsamflaskan” 

3Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en 

flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans 

huvud. 4Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. 5För den oljan 

hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. 

6Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot 

mig. 7De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte 

alltid. 8Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till 

begravningen. 9Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta 

vad hon gjorde och komma ihåg henne.” 

I Markusevangeliet återfinns perikopen i början på passionsberättelsen, en kvinna kommer fram 

till Jesus och smörjer hans huvud (Mark 14:3). En kvinna som inte återges med namn, för att 

författaren inte visste hennes namn eller för att hon inte är viktig nog att nämnas vid namn, 

dyker upp vid Jesus. Hon måste ha mycket pengar för hon har en flaska dyrbar nardusbalsam 

med sig, värd 300 denarer, som är ungefär en årslön. Berättelsen ges till läsaren i form av en 

berättarröst som skildrar en händelse, något som är typiskt för evangelietexterna. 

Jesus är hemma hos en man som kallas Simon den Spetälske (Mark 14:3). Vi vet inte säkert om 

mannen är där men det är troligt då bjudningen är hemma hos honom. Har det någon betydelse 

att mannen beskrivs som spetälsk? 

Enligt Edwards är Simon den Spetälske antagligen någon som är känd för Markus läsare men 

han är okänd för oss som läser idag, vi vet ingenting om honom. Att han är värd för 

sammankomsten indikerar att han var en tidigare spetälsk då de aktivt spetälska skulle uteslutas 

från sociala händelser.25 

Myrich Shinall Jr gör en annan analys än Edwards gällande Simons spetälska. Att mannens 

sammankomst skulle vara ett tecken på att mannen är en tidigare spetälsk har Shinall utforskat 

                                                 
23 Holst 1976, 445-446. 
24 MacDonald 2001, 128. 
25 Edwards 2016, 412-413. 
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och anser att mötet ifrågasätter idealet om att spetälska nödvändigtvis medförde uteslutning 

från samhället. Simon lever i Betanias samhälle enligt texten och förklaringen att Simon tidigare 

blivit helad och därför kunde leva integrerad i samhället stämmer inte enligt Shinall. Det finns 

inte tillräckliga bevis för att epitetet lepro/j (Spetälsk) kunde användas för att beskriva en 

person som tidigare varit spetälsk. Det finns inget i texten som indikerar att de församlade har 

något problem med att vistas i ett hus som tillhör en spetälsk. Evangelietexterna ger inga direkta 

bevis för social uteslutning av spetälska, Tredje Moseboken visar på olika nivåer av uteslutning 

över tid.26 Om man läser texten fristående från förförståelsen om att spetälska måste varit 

exkluderade från det andra templets församling, så blir Simons bjudning inte något som kräver 

extra förklaringar. Snarare ger många evangelietexter, inklusive denna, indirekt bevis för att 

spetälska var delaktighet i samhället på Jesus tid.27 

Shinall anser i sin analys att det inte finns direkta bevis i evangelierna för uteslutning av 

spetälska men jag anser att Luk 17:11-13 ”Tio spetälska botas” skulle kunna vara ett bevis för 

det. I berättelsen stannar de spetälska på avstånd och ropar till Jesus. Huruvida spetälska var 

uteslutna eller integrerade i samhället är omdebatterat och begreppet spetälsk är laddat. 

Utifrån perikopen i Markusevangeliet kan vi inte veta om det var en stor sak för de samlade att 

Jesus var hemma hos Simon, det antyds inte i texten. Vi kan se det som ett bevis för att det inte 

var något extraordinärt och behöver inte förklara Simon som en tidigare spetälsk. Ett annat 

alternativ är att Simon den spetälska var känd av läsarna som en tidigare spetälsk och det därför 

inte ledde till någon stor sak för de samlade. 

Författaren ger oss en speciell plats, närmare bestämt Betania i Mark 14:3, en stad utanför 

Jerusalem. Kanske vill författaren understryka historiciteten i berättelsen med denna 

information. Detta är en ovanligt tydlig beskrivning i Markusevangeliet enligt Daniel 

Harrington.28 

I Mark 14:3 står det att kvinnan har med sig en alabaster på grekiska (a0la/bastron) vilket 

betyder en sfärisk flaska eller burk för parfym ofta gjord av alabaster. Parfym på grekiska 

(m/urou) betyder smörjelse ”ointment”. Nard på grekiska (na/rdou) kommer från en indisk 

planta och parfymen gjordes av denna.29 I den svenska översättningen är ordet alabaster 

borttagen men översatt med flaska med nardusbalsam, en korrekt översättning enligt mig. 

300 denarer som nämns är svårt att översätta till våra dagars ekonomiska mått men 1 denar var 

en lantarbetares dagslön.30 Vi kan anta att författaren till Markusevangeliet ville understryka 

kvinnans stora, värdefulla gest med förklaringen av värdet på nardusbalsamen.31 

                                                 
26 Leviticus (3 Mos: 13-14) som innefattar “Lagen om Spetälska”, “Spetälska på kläder”,” Rening efter spetälska” och 
“Spetälska på hus” (Bibeln 2000) 
27 Shinall JR. 2018, 932. 
28 Harrington. 1995, 625. 
29 Mann C.S. 1986, 556. 
30 Mann C.S. 1986, 557. 
31 Boken ”Jesus och de första kristna” ger oss information om kvinnorna på Jesus tid och att kvinnan har med sig ett 
föremål värt ungefär en årslön kan av vissa ses som något anmärkningsvärt men trots det antika samhällets patriarkala 
struktur finns det flera exempel i evangelierna på kvinnors närvaro och aktivitet.(s.135) Kvinnan ansågs i mångt och 
mycket under antiken som ett objekt eller en av mannens ägodelar men det finns bevis för att ett stort antal yrken 
kunde innehas av både män och kvinnor.(s.140-141) Vi vet från forskning att synagogorna i Israel under antiken inte 
hade någon uppdelning mellan män och kvinnor och att kvinnor deltog i religiösa och politiska möten.(s.145) 
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Kvinnan är rättfram, vi vet inte om hon säger något men hon bryter upp flaskan och häller 

innehållet över Jesus huvud. Det är denna händelse som berättelsen kretsar kring. Varför gör 

hon det? Vi vet inte kvinnans anledning för hon ges ingen röst i texten. Vi får utifrån texten 

försöka förstå hennes motiv eller snarare författarens motiv med beskrivningen av kvinnans 

handling. 

Edwards analys gällande handlingen är att Markus vill att vi ska upptäcka ett exemplariskt 

lärjungaskap som överskrider det den inre cirkeln av lärjungar gjort. Det var ett etikettsbrott att 

som kvinna avbryta en middag om hon inte serverade bordet, men författaren till 

Markusevangeliet påminner ofta om att Jesus värderingar inte alltid är samma som hans 

samtids. Kvinnans avbrott ses som en demonstration av tro. Berättelsen visar på ett av Markus 

motiv, utanför-innanför. Betania låg utanför Jerusalem, Simon den spetälska är en person 

utanför och kvinnan som inte nämns vid namn är också någon på utsidan. Platsen, huset och 

kvinnan står för de vi kan vänta oss minst av, de utanför.32 Denna bild blir något ifrågasatt av 

Shinalls forskning som hävdar att Simon kanske inte var så mycket utanför som läsaren kan tro, 

men jag anser att Edwards genomför en god analys av berättelsen. Att kvinnans handling är en 

exemplarisk handling som överskrider lärjungarnas eller de samlades gärning och att den 

demonstrerar en stor tro på Jesus. 

Vad själva smörjelsen i Mark 14:3 har för betydelse finns det flera teorier om. Elizabeth 

Struthers Malbon menar sig se både en messiansk smörjelse och begravningssmörjelse. Hon 

menar att en okänd kvinna profetiskt smörjer Jesus som Kristus i Mark 14:3–9. Kvinnan i 

berättelsen är modig och trofast. Av alla Markus karaktärer är det bara kvinnan vid smörjelsen 

som Jesus säger ska bli ihågkommen (Mark 14:9). Jesus kopplar själv samman kvinnans 

profetiska smörjelse med sin kommande död och begravning i Mark 14:8.33 

Harrington är inne på samma linje som Malbon och menar att kvinnan som smörjer Jesus huvud 

i Mark 14:3–9 kan ses som ett tecken på Jesus messianska värdighet. Kvinnan har förstått vem 

Jesus verkligen är till skillnad från passionsberättelsens överstepräster, lärjungar och Judas. En 

ytterligare förståelse av texten som läggs på kvinnans handlande är relationen till Jesus död och 

begravning i Mark 14:8. Ibland förklaras detta som ett tillägg till berättelsen med syftet att dölja 

lärjungarnas genans över att inte ha smörjt Jesus kropp innan begravningen.34 Harrington 

understryker den messianska smörjelsen och menar att smörjelsen inför begravningen skulle 

vara ett senare redaktionellt tillägg till berättelsen. Då jag inte är intresserad av historiciteten i 

berättelsen och använder mig av en narrativ metod går detta utanför den narrativa förståelsen 

och ligger därför utanför denna uppsats ramar. 

Amy-Jill Levine skriver i sin analys om händelsen i Matt 26:6–13 att det fokus som finns på att 

kvinnan smörjer Jesus huvud är viktigt då det indikerar en messiansk smörjelse.35 Då samma 

sak sker i Mark 14:3 är denna analys relevant även här. 

                                                 
Mitternacht och Runesson 2008, 135, 140-141,145. Kvinnan kan uppenbarligen haft ett arbete som genererat pengar 
eller ärvt pengar som hon använt för att köpa sin nardusbalsam. 
32 Edwards 2016, 413-414. 
33 Malbon Struthers 2014, 490. 
34 Harrington. 1995, 625. 
35 Levine 2014, 476. 
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Edwards däremot tycker sig inte se någon messiansk smörjelse då han inte finner bevis för 

detta. Messiansk smörjelse i Gamla Testamentet (1 Sam 10:1; 2 Kung 9:1–3) krävde 

användandet av olja (xrisma) och kvinnan i Markusevangeliet använder nardusbalsam (μύρον) 

i Mark 14:3, en helt annan substans. Utöver det är konceptet Messias mindre viktigt för Markus 

och han använder oftare epitetet Guds son om Jesus. Det troligaste är att detta är en förberedelse 

för Jesus begravning vilket Jesus själv säger i Mark 14:8.36 Inne på samma spår är även Jennifer 

A English som inte heller finner den grekiska orden för messiansk smörjelse (kriw/). Men hon 

menar att det står att kvinnan hällde (kate/xeen) smörjelsen i Mark 14:3 och det är samma språk 

som går att ser i Gamla testamentets (LXX) texter om messiansk smörjelse (1 Sam 10:1).37 

Bevisen för smörjelse inför begravning verkar väga tyngre än bevisen för messiansk smörjelse 

så jag anser att det troligaste är att författaren beskriver händelsen som en smörjelse inför Jesus 

begravning, det är också så Jesus beskriver det i Mark 14:8. 

Några av de som samlats hos Simon blir arga och anser att kvinnan slösar med pengar som 

kunde gått till fattiga (Mark 14:4–5). Vi har nått berättelsens konflikt som följer berättelsens 

viktiga händelse, smörjelsen. Människorna vid bordet som kanske är lärjungarna, det vet vi inte 

utifrån texten, verkar tro att Jesus vill att de ska agera så mot kvinnan men han håller inte med. 

Nu kommer berättelsens huvudkaraktär in i berättelsen och ser till att vi förstår betydelsen med 

berättelsen. Jesus försvarar kvinnan och säger att de ska låta henne vara och inte göra henne 

ledsen. Hon har gjort något bra. Hon har förstått att de fattiga alltid finns kvar men att Jesus 

inte alltid kommer att vara kvar. Jesus berättar att kvinnan har smörjt honom inför hans 

begravning och att hon för alltid kommer att bli ihågkommen för denna handling (Mark 14:6–

9). Författaren ger oss bilden av en namnlös kvinna som gör en modig och viktig handling, 

berättelsen byggs upp av kvinnans handling. De församlade förstår inte vad hon gör. Jesus 

upphöjer kvinnans handling och understryker att kvinnan förstår direkt eller indirekt mer än 

vad de församlade förstår, vilket är berättelsens upplösning och poäng. Bilden av en föredömlig 

lärjunge kan ses i kvinnans handlande. Kvinnan har smörjt Jesus inför hans begravning och 

understryker att Jesus kommer att dö. 

Just dessa verser av berättelsen är något som Elisabeth Schüssler Fiorenza lyfter fram. Hon 

anser att berättelsen om kvinnan som smörjer Jesus i Mark 14:3–9 går indirekt emot de manliga 

lärjungarna. Kvinnan förstår Jesus uppoffrande messiasskap och i ett profetiskt tecken smörjer 

hon Jesus innan hans begravning medan några av Jesus lärjungar skäller på henne.38 Berättelsen 

om kvinnan som smörjer Jesus ger oss den stora insikten. Den berättas i ett sammanhang som 

föreställer sig en världsvid mission, där evangeliet är annonserat i hela världen. Kvinnans praxis 

ska minnas. Kvinnan namnger Jesus på ett profetiskt sätt. Hon har spenderat mycket pengar på 

att göra det och får en utskällning av de manliga lärjungarna. Lärjungarna använder de fattiga 

som ett argument emot henne men Jesus försvarar henne ”De fattiga har ni alltid men mig har 

ni inte alltid” (Mark 14:7). De som berättar detta vet att Jesus inte längre är närvarande, de har 

inte Jesus nära men de fattiga är närvarande. Nu är det läge att göra gott. Genom att komma 

                                                 
36 Edwards 2002, 416. 
37 English 2012, 436. 
38 Schüssler Fiorenza 1994, 321. 
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ihåg den namnlösa kvinnan som smorde Jesus som Messias kommer Jesus följare också ihåg 

att Jesus är på de fattigas sida och att Guds framtid tillhör de fattiga.39 

Schüssler Fiorenza ser meningen med smörjelseberättelsen som ett tecken på Jesus stora fokus 

på de utsatta och hans vilja att de som lyssnade till honom skulle göra mer för de utsatta. 

Kvinnan har inget namn men det spelar ingen roll för hennes handling är ett föredöme för alla 

kristna i alla tider. Schüssler Fiorenza lyfter betydelsen av de fattiga och det är en analys som 

jag håller med om och som jag finner stöd för i berättelsen. 

Dennis R. MacDonald ger en helt annan vinkling av berättelsen om kvinnan i Mark 14:3–9. 

Han lyfter i sin analys att ingen verkar se likheterna med den kända berättelsen om Odysseus 

och tvättandet av hans fötter av sköterskan Eurycelia.40 MacDonald lyfter möjligheten för att 

författaren skrivit texten som ett litterärt drag, att han använder sig av en befintlig berättelse 

som den implicita läsaren är väl förtegen med för att understryka Jesus storhet och som en 

förberedelse inför hans död.41 Denna beskrivning av betydelsen av berättelsen understryker inte 

kvinnan som ett föredöme utan gör henne till en bricka i ett litterärt spel. Jag anser att 

MacDonald inte har fångat berättelsens essens som enligt den narrativa analysen är att kvinnan 

är ett föredöme och att Jesus kommer att dö. Macdonald framhåller i sin analys att budskapet 

har med Jesus död att göra och det stämmer med min narrativa analys. Det jag ifrågasätter med 

Macdonalds analys är att perikopen skulle vara ett litterärt knep, jag finner inte stöd för det i 

den narrativa analysen. Berättelserna har likheter men det framgår inte av min analys av texten 

att Markus använt berättelsen om Odysseus. 

Marianne Sawicki ser berättelsen om kvinnan som smörjer Jesus som ett tecken på 

undervisning. Kvinnan som smörjer honom är den första att förstå att Jesus är Kristus. Genom 

att hon förstod situationen ger det henne en roll som undervisare av kristologin kopplad till 

Jesus. Hon är en lärare som undervisar.42 Sawicki ger kvinnan rollen av någon som förstår mer 

och som vill att andra ska förstå det hon förstått, en lärare som vill undervisa, en rimlig analys 

enligt mig. 

Att kvinnan förstått något som de andra samlade inte förstått är även något som Edwards 

understryker. Han menar att Jesus karaktär ställer sig på kvinnans sida och anser att hon gjort 

något vackert. Den extravaganta handlingen i Mark 14:3 visar att kvinnan förstår Jesus ofantliga 

värde. Kvinnan verkar vara den första som förstår att evangeliet bara kan bli uppenbarat genom 

Jesus lidande och död.43 Både Sawicki och Edwards understryker kvinnans handling som något 

extraordinärt som understryker Jesus som viktig och att Jesus död är en viktig del i Guds plan. 

                                                 
39 Schüssler Fiorenza 1994, 152-153. 
40 MacDonald 2001, 128. 
41 enligt MacDonald finns det paralleller i berättelsen om kvinnan som smörjer Jesus med berättelsen om sköterskan 
som smörjer Odysseus. Själva smörjelsen är central i båda och i Odysseus förstår sköterskan att det är Odysseus som 
återkommit medan i smörjelsen av Jesus förstår kvinnan att Jesus kommer att dö. I båda berättelserna förstår 
kvinnorna något som ingen annan förstått, detta ifrågasätter kvinnans historicitet enligt Macdonald och ger bevis för 
användandet av den kända berättelsen om Odysseus. (s.128,131) MacDonald anser att författaren till 
Markusevangeliet använder berättelsen för att visa att smörjandet av Jesus var mer djupgående än den på Odysseus. 
(s.128). MacDonald 2001, 128,131. 
42 Sawicki 2001, 162-164. 
43 Edwards 2002, 415–416. 
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Detta stämmer väl in med min analys av textens betydelse, att visa på Jesus kommande död och 

dess stora betydelse. 

Kvinnan framställs i Mark 14:3–9 som viktig men samtidigt oviktig, Jesus säger i berättelsen 

att hon för alltid kommer att bli ihågkommen (Mark 14:9) för sin handling men samtidigt får vi 

inte veta kvinnans namn. Kvinnan är både aktiv och passiv samtidigt. Hon är passiv i det 

avseendet att hon inte har någon röst. Hon är aktiv i det avseendet att det är hon som utför en 

handling på Jesus, en handling som Jesus uppskattar och försvarar. De församlade verkar anse 

att hon är smått galen men Jesus ser kvinnan som ett föredöme. Kvinnan kan ses som en lärare 

i sitt handlande, någon som förstått något som andra inte förstått och som vill dela med sig av 

sin kunskap. Kvinnans handlande lyfts av Jesus, berättelsens huvudperson, till ett föredömligt 

handlande. Kvinnan har förstått vem Jesus är och vet direkt eller indirekt vad som kommer att 

hända med honom. 

Sammanfattningsvis ger min narrativa analys av texten att den handlar om en extraordinär 

handling som utförs av en viktig kvinna som är ett gott föredöme. Hon har förstått något som 

de andra församlade inte har förstått, nämligen att Jesus kommer att dö och att det är viktigt och 

nödvändigt. Berättelsen ger också budskapet om att hjälpa de fattiga och utsatta. 

2.2 Matteusevangeliet 26:6–13 ”Kvinnan med balsamflaskan” 

6Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske 7kom en kvinna fram till honom med en 

flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. 8Då blev 

lärjungarna förargade och sade: ”Vilket slöseri! 9För det där hade man ju kunnat få mycket pengar 

att ge åt de fattiga.” 10Jesus märkte det och sade till dem: ”Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har 

gjort en god gärning mot mig. 11De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. 12När hon 

hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. 13Sannerligen, överallt i 

världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.” 

Då berättelsen är så lik berättelsen i Mark 14:3–9 följer här en kortare analys av textens tema 

kan betyda. Jag fokuserar på det som skiljer och sticker ut, utifrån berättelsen och den tidigare 

forskning jag tagit del av. 

I Matt 26:8 nämns lärjungarna, i parallellberättelsen i Markusevangeliet står det inte någonstans 

att lärjungarna är med vid sammankomsten, läsaren förutsätter att de är med i berättelsen. Detta 

har uppmärksammats av Christopher Stephen Mann och han anser att det är ovanligt att Markus, 

i Mark 14:4, inte specificerar vilka som kritiserar Jesus, det brukar han göra. I Matt 26:8 

benämns de som blir arga som ”lärjungarna”.44 Frågan kvarstår varför Markusevangeliets 

författare valt att bara nämna ”några” men vi uppmärksammar att Matteusevangeliets författare 

valt att skriva ”lärjungarna”. Att nämna lärjungarna sätter fokus på att vi i perikopen rör oss vid 

Jesus innersta krets och att berättelsen sker där, det är inte vilka som helst som samlats utan 

Jesus och hans närmaste, hans lärjungar. En mycket viktig och avgörande analys. 

                                                 
44 Mann C.S. 1986, 556- 557. 
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Markusevangeliets passionsberättelse inleds med berättelsen om kvinnan som smörjer Jesus 

och på samma sätt är denna perikop i Matt 26:6–13 upprinnelsen på passionsberättelsen. 

Janice Anderson Capels analys av betydelsen av perikopen är att lärjungarna protesterar när 

kvinnan smörjer Jesus i Matt 26:8, då de inte förstår signifikansen i det kvinnan gör. Judas går 

efter middagen i Matt 26:14–16 och köpslår med översteprästerna. Kvinnan lyckas med det 

lärjungarna misslyckas med, hennes handling ärar henne och drar skam över lärjungarna. Trots 

det förhindras hon att bli en rival till lärjungarna på grund av sitt köns begränsande roll. Kvinnan 

i Betania finns i en modell som förutsätter manligt kön som ett krav för att bli lärjunge.45 Enligt 

Anderson Capel hade kvinnan kunnat ses som ett hot mot lärjungarna i hennes extraordinära 

och rätta handling men att hon är kvinna gör att hon inte ses som något hot mot lärjungarna och 

hon går därför ganska obemärkt förbi i berättelsen. 

Levine har utforskat perikopen i Matt 26:6–13 och anser att handlingen har två syften: Jesus 

kopplar det till ritualer vid begravning (Matt 26:12) och erkänner därmed kvinnors religiösa 

gärning. Också att en smörjning av huvudet (Matt 26:7) ses som ett kungligt erkännande och 

det sätter kvinnan i rollen av präst eller profet. Precis som i Markusevangeliet säger Matteus att 

Jesus proklamerar kvinnans profetiska handling och att hon ska bli ihågkommen för den (Matt 

26:13) men hennes namn är inte nedtecknat i något av de två evangelierna. Lärjungarna klagar 

på kvinnans slösande av pengar då hon använder den dyrbara smörjelsen (Matt 26:8), de anser 

att pengarna hade kunnat gå till de fattiga. Detta blir en tydlig kontrast, kvinnans förståelse av 

Jesus öde och lärjungarnas fokus på det värdsliga. Lärjungarnas brist på förståelse fortgår 

genom passionsberättelsen. Kvinnan däremot är medveten, sympatisk och lojal. Kvinnan 

förbereder Jesus för begravningen och Jesus förbereder lärjungarna för sin avfärd.46 

Med tidigare analys av perikopen i Markusevangeliet är en messiansk smörjelse inte tydlig men 

Levine väljer att se tecken på en sådan och lyfter på så sätt kvinnans handlande till en roll som 

präst eller profet. Men hon har också med den mer underbyggda bilden av smörjelse inför 

begravning, detta ser Levine som ett tecken på erkännande av kvinnors religiösa gärning. 

Levines sätt att fokusera på skillnaden mellan kvinnan och lärjungarna bygger bilden av 

kvinnan som det goda föredömet som blir kontrasten till lärjungarnas fokus på det världsliga. 

Levine fokuserar i sin analys på att berättelsens budskap är att understödja kvinnors religiösa 

gärning. Frågan är om författaren till perikopen verkligen hade denna intention med berättelsen. 

Att berättelsen understryker kvinnans handling som något mycket positivt och viktigt för 

huvudpersonen, Jesus, finner jag stöd för i berättelsen men Levine drar sin analys längre än så 

och det finner jag inte stöd för i texten. 

Benedict T. Viviano understryker vikten av att Jesus i Matt 26:13 säger att kvinnan ska bli 

ihågkommen för sin gärning. Historiskt har kvinnornas gärning blivit oskriven men denna 

orättvisa ställer sig Jesus emot.47 Viviano menar att berättelsens Jesus i detta uttalande vill 

försöka förändra den orättvisa som drabbat kvinnorna genom historien. Den narrativa analysen 

ger oss incitament för att läsaren ska komma ihåg kvinnan, den ger inte stöd för att Jesus vill 

                                                 
45 Anderson Capel 2001, 40-45. 
46 Levine 2014, 476-477. 
47 Viviano. 1995, 669. 
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förändra historieskrivningen. Både Viviano och Levine anser sig se saker i sina analyser som 

jag har svårt att bekräfta med hjälp av den narrativa analysen. 

Utifrån texten går inte att utröna vad kvinnan hade för intention med balsamen, hennes röst är 

tyst, det är bara hennes gärning som vi får ta del av och Jesus ord om den samma. Jesus frågar 

i Matt 26:10 varför lärjungarna gör kvinnan ledsen. Berättelsen indikerar att kvinnan blir ledsen 

av lärjungarnas ilska. Kanske blir kvinnan förvånad och ledsen över att lärjungarna inte förstår 

det hon har förstått, att Jesus kommer att dö. 

Kvinnan framställs på samma sätt i Matt 26:6–13 som i Mark 14:3–9 utan namn och blir därför 

mindre viktig. Hon är passiv i dialogen men är aktiv i sitt handlande, hennes handling är i fokus 

genom berättelsen. Hennes handlande lyfts upp som något positivt, föredömligt av 

huvudpersonen Jesus och sätts i tydlig kontrast till lärjungarnas handlande. 

Sammanfattningsvis ger min narrativa analys av texten en bild av en kvinna som utför en viktig 

handling för berättelsens huvudperson, Jesus. Kvinnan förbereder Jesus inför hans begravning 

och detta uppskattar och upphöjer Jesus. Författaren understryker kvinnans goda gärning i 

kontrast till lärjungarna och visar att Jesus vill att kvinnan ska bli ihågkommen för sin goda 

gärning.  

2.3 Lukasevangeliet 7:36- 50 ”Kvinnan som smorde Jesus fötter” 

36En av fariséerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. 37Nu 

fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i 

fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam 38och ställde sig bakom honom vid hans fötter och 

grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans 

fötter och smorde dem med sin balsam. 39Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig 

själv: ”Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, 

en synderska.” 40Då sade Jesus till honom: ”Simon, jag har något att säga dig.” – ”Säg det, 

mästare”, sade han. 41”Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 

femhundra denarer, den andre femtio. 42När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem 

båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?” 43Simon svarade: ”Den som fick mest 

efterskänkt, skulle jag tro.” – ”Du har rätt”, sade Jesus, 44och vänd mot kvinnan sade han till 

Simon: ”Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, 

men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45Du gav mig ingen 

välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. 46Du smorde inte mitt 

huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47Därför säger jag dig: hon har fått 

förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten 

kärlek.” 48Och han sade till henne: ”Dina synder är förlåtna.” 49De andra vid bordet sade då för sig 

själva: ”Vem är han som till och med förlåter synder?” 50Men Jesus sade till kvinnan: ”Din tro har 

hjälpt dig. Gå i frid.” 

Perikopen Luk 7:36-50 återfinns i Lukasevangeliet vid Jesus ministerium i Galiléen.  

Berättelsen i Luk 7:36–50 har fokus på en synderska, en kvinna som vi inte vet namnet på, och 

Jesus som är på middagsbjudning hos en farisé. Simon farisén är värd och med på bjudningen 

är några middagsgäster. Det kan vara lärjungar som är gästerna men det går inte att förankra 

utifrån berättelsen. Kvinnan, synderskan, kommer fram till Jesus, vi vet inte om hon säger 
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något, och hon börjar gråta över hans fötter. Det slutar med att hon smörjer hans fötter med 

smörjelse hon haft med sig och torkar de sen med sitt hår. Denna händelse är fokushändelsen i 

berättelsen. Vi vet inte vad det är för synd som ligger bakom kvinnans epitet men vi anar att 

hon älskar Jesus då hon utför en kärlekshandling mot honom; Kvinnan är väldigt fysisk med 

Jesus. Farisén som bjudit Jesus blir förundrad över hur Jesus som sägs vara profet kan tillåta att 

kvinnan rör vid honom på det sätt hon gör. Här kommer berättelsens konflikt in i bilden. Jesus, 

berättelsens huvudkaraktär, vill kanske understryka sitt profetskap för Simon som tvivlar och 

berättar en liknelse om förlåtelse och förlåter sedan kvinnan. De som samlats till middagen blir 

förvånade att Jesus förlåter kvinnan och undrar vem han är som anser sig ha makt att förlåta 

synder. 

Flera forskare har studerat bilden av kvinnan som synderska och varför författaren till 

Lukasevangeliet lägger så stor vikt vid hennes epitet som synderska. En av dem är Teresa 

Hornsby, hon menar att av antalet gånger som författaren till Lukasevangeliet skriver om 

syndare är det tydligt att Jesus förhållande till syndare är ett tema i evangeliet. Författaren 

understryker poängen att Jesus har kommit för syndarna.48 Men Hornsby tycker sig också se 

andra orsaker till det stora fokus på kvinnan i Luk 7:36- 50 som syndare och förklarar hur 

kvinnan framställs som syndare. Hornsby menar att porträtterandet av kvinnan som en 

inkräktare ger henne en identitet av någon som är utanför sin plats. Men en kvinnas närvaro och 

acceptans för en kvinnas närvaro under en måltid på romartiden varierade. I vissa miljöer skulle 

hennes närvaro ses som moderiktig och i andra som avvikande.49 Bilden av kvinnan som 

inkräktare finns även om texten inte ger oss något bevis för att hon kommer dit. I Luk 7:45 

säger Jesus att hon inte slutat kyssa hans fötter sen han kom, kvinnan var alltså där innan Jesus 

kom. Hon kan vara någon som hör till Simons hus, t.o.m. hans flickvän, vi vet inte.50 Att 

Hornsby i sin analys väljer att säga att kvinnan i Luk: 7:36- 50 skulle vara någon som hör till 

Simons hushåll, kanske t.o.m. hans flickvän ställer jag mig mycket frågande till. Simon beskrivs 

som farisé och att han skulle ha en flickvän som beskrivs som synderska är högst otroligt.51 Att 

kvinnan gör något normbrytande är tydligt i texten. Hornsby menar i sin analys att Jesus i Luk 

7:45 säger att kvinnan inte slutat kyssa hans fötter sedan han kom och att det är bevis för att 

kvinnan var där innan Jesus. I Luk 7:37 går att läsa att kvinnan fick veta att Jesus låg till bords 

hos Simon och då tar sig dit. Berättelsen ger oss olika beskrivningar för huruvida kvinnan är 

där eller kommer dit. 

Levine tar upp att perikopen i Luk 7:36–50 inte är enda stället där Jesus blir inbjuden av en 

farisé på middag. Detta sker också i Luk 11:37-54. Där blir fariséerna förvånade över att Jesus 

                                                 
48 Hornsby 2002, 125-126. 
49 enligt Marianne Sawicki hade antiken restriktioner för kvinnor i barnafödande ålder till menopaus angående 
rörelsefrihet. I rika hem var husen uppdelade mellan kvinnor, slavar och män. Kvinnorna stannade i sina avsedda 
avdelningar. I vanliga hem, tillhörande mellanklass och lägre klasser fanns inga uppdelningar i hemmen då man inte 
hade utrymme för det. I evangelierna finns det exempel på när kvinnor var med vid måltider åtminstone som 
bordsserverare t ex i Mark 14:3–9.  Sawicki 2001, 151, 212. 
50 Hornsby 2002, 127. 
51 enligt Mitternacht och Dieter var fariséerna ett religiöst och politiskt parti som var i konflikt med prästpartiet 
Saddukéerna. För fariséerna var Tora mycket viktig utifrån sin egen tolkning av den, de gjorde tolkningar som 
passade till nya livsförhållanden. De hade principer gällande renhet vid bland annat måltider. Enligt evangelierna 
hände det att Jesus kritiserade fariséerna främst för deras tolkningar av de rituella buden men i flera avseenden stod 
Jesus nära fariséerna. Mitternacht och Runesson 2008, 488. 
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inte tvättar sig innan maten men de uppvisar ingen militant hållning gällande renhet, de 

framställs inte som mer militanta gällande Tora än någon annan i evangelierna.52 Ytterligare ett 

exempel gällande en middag med en farisé som värd återfinns i Luk 14:1–24. Där ställer Jesus 

frågan huruvida det är tillåtet att hela på en sabbat och helar sedan en man. Ingen av fariséerna 

svarar på Jesus retoriska fråga. Ingen fördömer Jesus för helandet. Det går att tolka in i 

berättelsen att fariséerna var fientliga mot honom då det i Luk 14:1 står att de iakttog honom 

noga.53 

Fariséer förekommer i Lukasevangeliet på fler ställen. Levine har analyserat fariséerna i 

Lukasevangeliet och menar att fariséers aktivitet och praxis i Lukasevangeliet visar på följande, 

i ett urval: De anser att det är hädelse att göra anspråk på att förlåta synder (Luk 5:21; Luk 

7:49); de klagar på Jesus samröre med skatteindrivare och syndare (Luk 5:30; Luk 7:39; Luk 

15:2); de är delar av den urbana eliten (Luk 7:36; Luk 11:37; Luk 14:1,7–11,12-14); de tvättar 

sig innan de äter (Luk 11:38). Bland den kritik som Lukas beskriver är fariséerna: hycklare 

(Luk 12:1); de älskar pengar (Luk 16:14); de är självrättfärdigande (Luk 16:15, Luk 18:9); de 

visar förakt för andra (Luk 18:9). En del typiska epitet av fariséer saknas i Lukas-evangelium: 

Fariséerna är inte besatta av rituell renhet; de öppnar sitt bord för Jesus och andra; de är inte 

militanta eller våldsamma. Huruvida Lukas ser fariséerna som en grupp eller som individer, om 

hans evangeliums bild av fariséerna är neutral, välvillig eller som ondskan inkarnerad fortsätter 

att debatteras enligt Levine.54Författaren till Lukasevangeliet nämner upprepade gånger 

fariséers närvaro och i denna perikop syftar användandet antagligen på att belysa Jesus syn på 

syndare. Farisén Simon framställs inte som något föredöme men inte heller som ett hot mot 

Jesus. 

Hornsby förklarar i sin analys hur kvinnan beskrivs som syndare, hon menar att det lössläppta 

håret av vissa anses tyda på omoraliskhet och därav ett tecken på prostitution. Lukas fokus på 

Jesus fötter kan också förmedla sexuella bilder. Fötter kan anspela på manligt kön i både 

hebreiska, hellenistiska och grekiskt-romerska texter. Det är oklart varför Lukas använder 

bilder som anspelar på sexuellt olämpliga saker. Kanske är de sexuella anspelningarna och hans 

benämning på kvinnan som syndare bara ett sätt att placera kvinnan som prostituerad.55 

Hornsby menar att sexualiseringen av den smörjande kvinnan tillsammans med de negativa 

värderingarna kanske var den bästa strategin för att avväpna en potentiellt kraftfull person. 

Kvinnans karaktär rekonstrueras för att göra hennes kropp lämplig och därmed neutralisera det 

underliggande hotet av kvinnans fysiska dimension för att skydda Jesus manlighet. Hornsby 

anser att det är dags att fira kvinnan istället för att degradera henne: Hon visar initiativ; hon har 

egna ekonomiska resurser; hon skäms inte för sin fysik; hennes handling får Jesus erkännande.56 

Hornsby tycker sig se ett starkt incitament för Lukas att beskriva kvinnan som synderska då 

han vill rädda Jesus manlighet. Hornsby är i sin analys frustrerad över att Lukas väljer att 

beskriva kvinnan som synderska och anser att författaren skapat en synderska för att förringa 

                                                 
52 Levine 2007, 121–122. 
53 Levine 2007, 124–125. 
54 Levine 2007, 129-130. 
55 Hornsby 2002, 128-129. 
56 Hornsby 2002, 132. 
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hennes styrka och karaktär. I Hornsbys analys blir berättelsens fokus på synderskan till något 

negativt, det leder inte till några insikter utan ses mer som ett vapen som desarmerar en stark 

kvinna. Detta är en analys av meningen med perikopen som jag inte finner rimlig utifrån min 

narrativa analys. Hornsby väljer att gå utanför den narrativa analysen då hon inte stannar i 

texten. 

Barbara E. Reid menar att det inte är interaktionen mellan Jesus och kvinnan i Luk 7:36-50 som 

är huvudberättelsen utan det är interaktionen mellan Jesus och Simon, när Jesus frågar om 

Simon ser kvinnan i Luk 7:44. Simon har gjort det klart i Luk 7:39 att han ser kvinnan som en 

syndare och att Jesus därför inte kan vara en profet. Lukas använder i sitt evangelium seendet 

som en metafor för att förstå eller ta till sig Guds ord.57 Berättelsens huvudfråga blir huruvida 

Jesus kan ändra på Simons sätt att se. Som så ofta i evangelierna använder Jesus en liknelse för 

att försöka få människorna att förstå Guds rike. Om Simon fortfarande inte förstår lägger Jesus 

till att Simon inte tvättat hans fötter, kysst honom eller smörjt honom vilket kvinnan gjort. Jesus 

understryker att kvinnans synder är förlåtna då hon visat stor kärlek men kan Simon släppa 

bilden av kvinnan som syndare och därmed också se Jesus som profet? Vi får aldrig svaret på 

det i berättelsen. Reid anser att det är konstigt att så många stannar i Simons första beskrivning 

av kvinnan, varför fastnar man inte i Jesus bild av kvinnan ”Kvinnan som visade stor kärlek”?58 

Reid ger oss betydelsen av Jesus som den som förlåter synder och att genom att se på kvinnan 

genom Jesus ögon kan läsaren förstå att genom att ändra på sin bild av kvinnan ändras också 

bilden av Jesus. Jesus framställs som den som har makt att förlåta synder med hjälp av bilden 

av kvinnan som syndare. 

Även Robert J. Karris är inne på att Luk 7:36–50 uttrycker Guds kärlek till syndare. När Jesus 

låter synderskan röra vid honom visar han att hans normer inför rent och orent går i konflikt 

med fariséernas. I texten finns det inga bevis för att kvinnans synd är prostitution, det kan vara 

någon annan synd hon har begått. Syndarens generositet mot Jesus blir en kontrast mot värden. 

Jesus berättar en liknelse och vill utmana värdens, fariséns, självrättfärdigande.59 Karris analys 

stämmer med tidigare forskare jag lyft men med ett undantag. Karris anser att när Jesus låter 

kvinnan röra vid honom är det ett tecken på hans normer inför rent och orent, detta ställer jag 

mig kritisk till. Det finns inget i texten som tyder på orenhet, epitetet synderska innebär inte 

rituell orenhet.60 

Enligt Levine säger varken författaren eller farisén, Simon, något om att vara oren. Om kvinnan 

var oren och om Simon var så orolig så hade hennes kontakt med Jesus blivit stoppad direkt 

och Simons hem hade inte varit öppet för oinbjudna gäster. Däremot föranleder kvinnans 

                                                 
57 Reid 1995, 37-38. 
58 Reid 1995, 40-41. 
59 Karris O.F.M. 1995, 697. 
60 enligt Cecilia Wassen är rituell orenhet vanlig, den som inte går att undgå är bland annat menstruation, sex, 
barnafödande och att gå in i ett hus med ett lik i. (3 Mos 11–15; 21; 4 Mos 19) (s.149) Omoraliska handlingar är 
också ofta beskrivna med hjälp av renhetsbegrepp men relationen mellan synd och orenhet är kraftigt omdebatterat. 
Generellt sett är inte rituell orenhet sett som en synd även om de ibland överlappar varandra. Sammanfattat, att vara 
rituellt oren var inte en synd. (s.150) Moralisk orenhet fungerar inte på samma sätt som rituell orenhet, den smittar 
inte mellan människor. (s.151) När Jesus åt med syndare bröt han de osynliga, oskrivna sociala reglerna och det 
reagerade människor på, det handlade inte om övertrasserade renhetsnormer. (s.157) Wassen 2016, 149,150,151,157  
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agerande Simons observation, om Jesus varit profet, hade han vetat vilken slags kvinna som rör 

vid honom- en syndare (Luk 7:39).61 

Både Reid och Karris lyfter fram att betydelsen av kvinnan som synderska är viktig och att 

Jesus stora kärlek för syndaren är en del av berättelsens kärna. Konflikten i berättelsen ligger i 

att Jesus låter kvinnan röra vid honom men Jesus visar på att detta inte är någon konflikt utan 

att kvinnan är så mycket mer än en tidigare syndare, hon är ett föredöme som värden Simon 

kan lära sig mycket av. 

Jane D. Shaberg och Sharon H. Ringe anser att det är möjligt att berättelsen i Luk 7:36- 50 vill 

visa på hur Jesus är vän med skatteindrivare och syndare. En annan möjlighet är att berättelsen 

vill visa på vilken typ av kvinnor som blev en del av Jesus omgivning.62 Här får vi ytterligare 

förklaring på budskapet i perikopen, att det har att göra med en beskrivning av Jesus karaktär 

och budskap om Jesus förhållande till kvinnor och syndare. En fullt möjlig analys av budskapet 

som stämmer väl in i tidigare analyser.  

Enligt Reid har berättelsen många paralleller till berättelserna kring Jesus död. Kvinnan utlovas 

räddning i Luk 7:50 precis som de ångerfulla kriminella i Luk 23:41-42; hennes tårar i Luk 7:38 

kontraherar Petrus tårar då han gråter efter att ha förnekat Jesus i Luk 22:62; hon kysser (Luk 

7:38) i kontrast till Judas kyss (Luk 22:47); hon är vid Jesus fötter och tjänar i Luk 7:38 som 

Jesus under sista måltiden instruerar lärjungarna att tjäna varandra (Luk 22:26-27). Berättelsen 

kan utmana läsarens fördömanden och stereotyper av kvinnor som kan dölja förståelsen av 

Jesus identitet. Simons förmåga att se Jesus korrekt hänger samman med hans förmåga att se 

kvinnan korrekt.63 Här tror jag att Reid upptäckt något viktigt, perikopen lyfter kvinnan och 

hennes handling som något viktigt och det är när man ser både synderskan och hennes goda 

föredöme som man kan se både Jesus och kvinnan tydligare och förstå att hon är ett gott 

föredöme. 

Även Jennifer A English analyserar parallellerna till Jesus sista tid och fokuserar på ett 

föredömligt lärjungaskap som växer fram. Detta visas i Lukas berättelse som beskriver kvinnan 

vid Jesus fötter, hon är i underkastelse. Lukas evangelium har ett stort fokus på diakoni och 

tjänande. Jesus upphöjer tjänarens roll. Den som tjänar är den upphöjda. Jesus kallar lärjungarna 

att tjäna och till underkastelse och kvinnan är ett gott exempel för båda. Kvinnan blir en tjänare 

och i sitt tjänande har hon visat sig vara större än sin värd. Vi som läsare ska förstå kvinnan, 

inte längre som syndare utan fri från sina synder och upprättad. Vi ska se, inte en förnedrad 

kvinnan utan ett gott exempel på lärjungaskap.64 

Schüssler Fiorenzas bild av vad perikopen betyder är att författaren till Lukasevangeliet inte 

kopplar berättelsen om kvinnan till en berättelse om en profet utan till en berättelse om en 

ångerfull syndare. Samtidigt som han gör det förstår han inte ”solidariteten underifrån” som 

inspirerade Jesus och hans första följare. De fattiga har blivit objekt för allmosor, medan 

                                                 
61 Levine 2007, 120–121. 
62 Shaberg och Ringe 2014, 505. 
63 Reid 1995, 48. 
64 English 2012, 439-441. 
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fattigdom ses som en asketisk utmaning för speciellt religiösa människor. Även om den 

eukaristiska formuleringen ”till åminnelse av mig” är verbalt liknande evangeliets ”till 

åminnelse av henne” har kyrkan inte ritualiserat denna berättelse om den kvinnliga profeten på 

samma sätt. De har inte använt den för att påvisa Guds vilja att fattigdom inte kan bli eliminerad. 

Kyrkan för de fattiga och kvinnornas kyrka behöver återställas samtidigt om ”solidaritet 

underifrån” ska bli verklighet för Jesus följare igen. Den kvinnoorienterade mannen Jesus 

påvisade ett lärjungaskap av jämlikar som fortfarande behöver upptäckas och realiseras av 

kvinnor och män idag.65 

Schüssler Fiorenza använder sig av en speciell form av narrativ analys som hon själv beskriver 

som en metod som fokuserar på texten och de historiska aktörerna. Hon vill att berättelsen inte 

ska reduceras bara till text utan att den ska förstås i sin socialhistoriska kontext.66 Istället för att 

se texten som en reflektion av verkligheten vill hon söka efter ledtrådar som indikerar den 

verklighet som texten inte talar om, betydelsen som går att finna i det som inte sägs.67 

Schüssler Fiorenza tolkar berättelsen som ett tecken på den historiske Jesus stora fokus på de 

fattiga och de första kristnas ”solidaritet underifrån”. Att kyrkan är för de utsatta, kvinnorna 

och de fattiga, och att man därifrån kan förvänta sig stordåd. Perikopens fokus på kvinnan som 

ett gott föredöme har inte fullt ut fått genomslag i kyrkan och detta önskar Schüssler Fiorenza 

ska förändras så att det jämlika lärjungaskapet ska kunna bli verklighet. Detta tycker jag i mångt 

och mycket är en adekvat analys av perikopen med stöd i den narrativa analysen även om 

Schüssler Fiorenza med sin analysmetod drar analysen till rituell användning och förändring av 

kyrkan, något som ligger utanför min narrativa analys. Den del av Schüssler Fiorenzas analys 

som stämmer med min narrativa analys är berättelsens stora och viktiga fokus på de fattiga och 

att kvinnan framställs som ett föredöme. 

Berättelsens utgång eller upplösning ges av Jesus, vår huvudperson i berättelsen. Jesus vill 

understryka kvinnans kärlekshandling och upphöjer kvinnan till något mer än en synderska. 

Jesus jämför värden med kvinnan och understryker att hon gjort rätt mot Jesus till skillnad från 

värden. Om Jesus lyckas omvända Simons bild av Jesus och kvinnan förblir fördolt för läsaren. 

Vi vet inte vad som händer med kvinnan mer än att Jesus ber henne gå i frid. Temat som 

framkommer handlar om förlåtelse och att Jesus har makt att ge den. Förlåtelsen underlättas av 

kärlekshandlingar, kärleksbetygelser. Berättelsen uppmanar läsaren att visa andra kärlek.  

Kvinnan framställs i berättelsen utan namn med epitetet ”synderskan” ett mycket negativt 

epitet. Hon visar sig vara modig, aktiv och fysisk i sin handling. Läsaren kan inte veta om hon 

förstår hur de församlade ska agera på hennes handling men hon verkar inte bry sig. Kvinnan 

fokuserar på Jesus och visar honom sin stora kärlek. Kvinnan framställs med hjälp av 

berättelsens Jesus som ett föredöme. 

Sammanfattningsvis ger min narrativa analys av perikopen att berättelsen vill förmedla vikten 

av tjänande och kärlekshandlingar och kvinnan är ett gott föredöme gällande det. Budskapet 

                                                 
65 Schüssler Fiorenza 1994, 153-154. 
66 Schüssler Fiorenza 1994, 152. 
67 Schüssler Fiorenza 1994, 41. 
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med perikopen är att Jesus är den som räddar människorna genom att frigöra dem och förlåta 

dem. 

2.4 Jämförande analys av perikoperna Mark 14:3–9, Matt 26:6–13 och Luk 7:36–50 

Bakgrund 

Shaberg och Ringe har analyserat synoptikernas olika framställning av ”kvinnan som smörjde 

Jesus”. De menar att skillnaderna synoptikerna emellan har med muntlig tradition innehållande 

mycket kvinnocentrerat material att göra. Detta källmaterial kallas L och Luk 7:36- 50 tros 

komma från denna källa.68 Shaberg och Ringe ger sin bild av berättelsen och de väljer att 

beskriva bibelperikoperna Mark 14:3–9, Matt 26:6–13 och Luk 7:36- 50 som beskrivningar av 

samma händelse men med förändringar i Luk 7:36–50.69 Även English ger en liknande 

förklaring till skillnaderna, nämligen att författaren till Lukasevangeliet kände till berättelsen 

om smörjelsen men valde att lägga till muntligt traderat material för att redaktionellt ge oss en 

helt annan berättelse.70 

James R. Edwards förklarar skillnaderna mellan perikoperna med att om man utgår från 

berättelsen i Mark 14:3–9 kan man se att det finns liknande berättelser i Lukasevangeliet och 

Matteusevangeliet där Matteus följer Markus väl medan Lukas inte gör det. Edwards ger oss 

analysen att även om det finns likheter så är berättelsen i Luk 7:36- 50 en helt annan berättelse 

än den i Mark 14:3–9 då den utspelar sig i Galiléen (Luk 7:36), inte Judéen (Mark 14:3). Simon 

i Lukas berättelse är farisé (Luk 7:36) och inte spetälsk (Mark 14:3) och kvinnan är en synderska 

som smörjer Jesus fötter (Luk 7:37–38) och inte en kvinna som smörjer hans huvud (Mark 

14:3).71 Detta är en analys som jag anammar. 

Robert Holst har också valt att undersöka berättelserna i synoptikerna och hur de hänger 

samman. Han menar att Lukas är i harmoni med berättelsens ursprungliga mening i Luk 7:36- 

50, att förklara ett visdomsord som är oklart för läsarna. Visdomsordet handlar om att Jesus 

säger att de fattiga alltid kommer finnas kvar för lärjungarna att ta hand om men inte kärleken 

själv, d.v.s. Jesus. Även om det är förutfattat att Lukas läste Markusevangeliet hävdar Holst att 

Lukas kände till en mer primitiv version av berättelsen, där smörjelsen av Jesus huvud i Mark 

14:3 inte är ursprungsberättelsen.72 Robert Holst vill få fram att betydelsen av berättelserna i 

synoptikerna inte har med Jesus som messias att göra utan lägger fokus på vad Jesus säger och 

att betydelsen av berättelsen ligger närmast i Lukas variant i Luk 7:36-50. Att betydelsen är att 

lyfta ett av Jesus visdomsord om fattiga och kärlek. 

Min tolkning utifrån tidigare forskning är att det är två helt olika berättelser, de har likheter med 

varandra men för mycket som skiljer dem åt. Mark 14:3–9 och Matt 26:6–13 berättar en 

berättelse och Luk 7:36- 50 en helt annan berättelse. Jag är inte beredd att hålla med Holst om 

                                                 
68 Shaberg och Ringe 2014, 495.  
69 Shaberg och Ringe 2014, 504. 
70 English 2012, 441. 
71 Edwards 2002, 413. 
72 Holst 1976, 445- 446. 
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att Luk 7:36-50 skulle vara den ursprungliga berättelsen som Markus och Matteus förhåller sig 

till, jag tror att Luk 7:36-50 är en helt annan berättelse, friställd Markus- och Matteusevangeliets 

beskrivning av ”Kvinnan med balsamflaskan”. Jag utgår från att Lukas kände till berättelsen i 

Mark 14:3–9 men att författaren sen skapar en helt annan berättelse utifrån andra traditioner 

som han lägger till. 

 

Jämförande analys av valda perikoper 

Hornsby tar i sin analys upp anledningen till att perikoperna i synoptikerna skiljer sig. Hon 

säger att en primär regel i grekisk-romersk litterära porträtt stämmer väl med maskulinitet, 

manlighet och det är att man inte ska vara kvinnlig eller feminin. Naturligt manlig hänger 

samman med att vara aktiv och naturligt kvinnlig hänger samman med att vara passiv. Markus 

och Matteus berättelse om Jesus och smörjelsen av kvinnan i Mark 14:3–9 och Matt 26:6–13 

ger bilden av en förberedelse inför begravningen och därför är det en nödvändig smörjelse. En 

kvinna får smörja en död man (en död man är passiv). Förutom att kvinnan smörjer Jesus inför 

begravningen finns tillägget att hon smörjer hans huvud och det ger bilden av ett kungligt 

erkännande. Det är ovanligt men antagligen helt oerotiskt för en kvinna att smörja en man som 

erkännande av hans kunglighet. I kontrast är Lukas den enda som inte kopplar smörjelsen till 

Jesus död. Lukas måste förklara huvudhändelsens aktiva kvinna och kallar kvinnan därför 

syndare och ger bilden av försoning och förlåtelse. Bilden av kvinnan som syndare gör kvinnans 

handling till avvikande och olämplig och tar bort Jesus eventuellt olämpliga beteende. Kvinnan 

återfår det kvinnliga och Jesus ses som den aktiva mannen som förlåter synder. Ärekränkningen 

på kvinnan i Lukas berättelse är en konsekvens gällande männens identifikation och inte 

kvinnornas.73 

Hornsby ser skillnaden perikoperna emellan och menar att anledningen till att Lukasevangeliets 

författare ger bilden av synderskan är då hans berättelse saknar smörjelse inför begravning och 

messias-smörjelse. Lukas behöver förklara handlingen och skapar då en synderska. Hornsby 

ser på berättelserna som en och samma men med skillnader som Lukas behöver förklara så inte 

kvinnan ska få för stort fokus. Min analys skiljer sig från Hornsby då jag anser att det är två 

olika berättelser. Utöver det anser jag också att den narrativa analysen understryker kvinnans 

roll som synderska och betydelsen av förlåtelsen som ett viktigt budskap i Lukas text, alltså 

inget som behöver bortförklaras. 

Shaberg och Ringe tar upp att i Lukasevangeliets berättelse (Luk 7:36-50) är inte själva 

smörjelsen central. Fokus är istället på kvinnans extravaganta handling, Jesus acceptans över 

att en sådan person rör honom och att kvinnan blir förlåten. Den profetiska och politiska 

aspekten av händelsen i Mark 14:7–9 går förlorad i Lukas berättelse. Det är Jesus och inte 

kvinnan som ses som profet. I Lukasevangeliets beskrivning av smörjelsen finns ingen parallell 

till Jesus död och begravning, därför reduceras det till en ovanlig uppvisning av känslor från en 

inkräktande kvinna. En socialt utstött som tar på sig tjänarens roll i tacksamhet inför Jesus. 

Genom att radera den kvinnliga profeten från Markusevangeliet har Lukas vägrat att ära hennes 

minne. Lukas redaktion visar på arrogans. Det hon har gjort ska inte berättas i minne av henne.74 

                                                 
73 Hornsby 2002, 130-131. 
74 Shaberg och Ringe 2014, 505. 
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Precis som Hornsby uttrycker sin ilska över Lukas stora fokus på kvinnan som synderska ställer 

sig Shaberg och Ringe frågande till Lukas förringande av kvinnan, de tycker sig se ett 

förminskande av kvinnans roll i författarens uteslutande av smörjelsen. Då jag anser att det inte 

finns tillräckligt med belägg för att synoptikerna berättar en och samma berättelse har jag svårt 

att hålla med Shaberg och Ringe. Jag anser inte att berättelserna är samma och därför har jag 

svårt att se att Lukas frivilligt uteslutit något från berättelsen, han berättar en helt annan 

berättelse i mina ögon. En berättelse med sitt eget budskap, ett budskap som inte fokuserar på 

att svartmåla eller utesluta kvinnan. 

Enligt English använder författaren till Lukasevangeliet berättelsen som ett sätt att avslöja Jesus 

som messias på samma sätt som de andra synoptikerna. Lukas berättelse fokuserar på att avslöja 

profeten Messias vars främsta uppdrag är frigörelse.75 Så författarna vill på olika sätt använda 

sina berättelser för att avslöja Jesus som Messias och de ser på messiasrollen på olika sätt. För 

Lukas är rollen av Messias som den som räddar viktig, därav fokus på förlåtelsen. För 

Markusevangeliets författare är Jesus död central för räddningen, därav fokus på förberedelsen 

inför begravningen. 

Vissa forskare tycker sig se en feministisk styrka i Luk 7:36–50, att författaren ger kvinnan en 

viktig roll i berättelsen genom att hon är ett gott föredöme, någon som gör rätt till skillnad från 

värden Simon. Andra forskare ser författaren till Luk 7:36-50 som någon som fokuserar 

orättvist på kvinnan som syndare, som till och med skapar hennes epitet synderska, för att 

förringa hennes gärning. Att författaren medvetet skulle ändrat på berättelsen så den stora 

händelsen, smörjelsen, blir till något mindre viktigt för att förringa kvinnans roll är utifrån den 

tidigare analysen inte troligt. Lukas ändrar inte på berättelsen, han berättar en annan berättelse 

än den i Mark 14:3–9 och Matt 26: 6–13. Författaren till Luk 7:36–50 fokus på kvinnan som 

synderska kan vara en del av berättelsens kärna, att Jesus upphöjer kvinnan till något annat än 

en synderska, att i Jesus ögon förändras kvinnan och blir upprättad. Jag anser att berättelsen i 

Luk 7:36- 50 ger en kraftfull bild av kvinnan på samma sätt som Mark 14:3–9 gör det. Den 

narrativa analysen visar att båda berättelserna har gemensamt att de sätter kvinnorna som goda 

föredömen. 

I detta arbete har jag stött på det som Stenström tolkar som en baksida av en feministisk 

bibeltolkning, exempel på det är Hornsby, Shaberg och Ringe när de ifrågasätter författaren 

Lukas och hans intentioner med berättelsen. 

Det handlar om att behovet som kvinnor känt för att ifrågasätta patriarkala tolkningar och 

skapandet av nya feministiska tolkningar lett till att när man upptäcker kvinnounderordning 

förklarar man det som människors missförstånd eller rena fel.76 En feministisk exegetik kan 

ibland driva den feministiska misstänksamheten så långt så den upptäcker det som den vill 

upptäcka och inte det som texten visar.77 

Sammanfattningsvis ger min narrativa analys av perikoperna att det rör sig om två berättelser, 

en i Mark 14:3–9 och Matt 26:6–13 och en annan i Luk 7:36–50. Perikopernas budskap berör 

                                                 
75 English 2012, 436. 
76 Stenström 2009, 139. 
77 Stenström 2009, 141. 
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Jesus som messias men på olika sätt. I perikopen i Lukasevangeliet framställs Jesus som den 

som räddar människorna genom förlåtelse och i perikopen i Markus- och Matteusevangeliet är 

Jesus Messias som räddar genom sin död. I båda perikoperna framställs kvinnan som ett 

föredöme. 

3. Receptionskritisk analys 

3.1 Predikoförberedande material kopplat till Luk 7:36–50 (se bilaga 1) 

Vi får beskrivningen av Jesus som ligger till bords hemma hos Simon när en objuden kvinna 

tränger sig in och väter hans fötter med sina tårar, torkar hans fötter med sitt hår och smörjer 

hans fötter. Författaren Beata Åhrman Ekh skriver att hon vill bryta in i historien och ta kvinnan 

därifrån. Sen får vi bilden av att det finns fler namnlösa kvinnor som precis som Jesus har något 

att säga till Simon har något att säga till oss som läser idag. Det finns fler gråtande namnlösa 

kvinnor som vi borde lyssna till, som vi borde inspireras av och omsätta tro till handling. Vi 

kastas till nutiden och uppmanas att komma till handling. Att låta nardusbalsamen flyta och ge 

plats för kärleken och inte upprätthålla hierarkier och uteslutningar.  

Jag har försökt finna vilken form av analysmetod som Åhrman Ekh använt sig av i sitt arbete. 

Då hon inte själv uppger vilken metod hon använt har jag gjort min egen analys och jag anser 

att hon använder sig av en form av misstänksamhetshermeneutik, en slags ideologikritik som i 

sin praktiska form leder till att man läser mot texten, konfronterar den.78 Utöver denna 

analysmetod ser jag spår av ”Cultural Studies” då Åhrman Ekh inte verkar se en riktig skiljelinje 

mellan den antika världen och vår nutida kultur. Att Åhrman Ekh i sin analys överskrider 

gränsen mellan då och nu och gör en poäng av det.79 

Reflektionens namn sätter agendan då den heter ”#metoo i Simons hus”. #metoo leder oss till 

Me-too rörelsen som sedan 2006 på olika sätt har försökt belysa mäns våld och övergrepp mot 

kvinnor. Syftet är att försöka synliggöra de patriarkala samhällsstrukturer som råder som lett 

till att män kunnat utnyttja sin makt för att begå sexuella brottshandlingar mot kvinnor.80 

Åhrman Ekh gör en jämförelse med kvinnan i Luk 7:36–50 och de namnlösa kvinnorna idag 

som vi som läsare borde lyssna till. Jesus ville att Simon skulle lyssna på honom i Luk 7:40 och 

Åhrman Ekh vill att vi ska lyssna till vad kvinnorna som idag gråter har att säga och att vi borde 

gå till handling. Precis som kvinnan inte sparar på nardusbalsamen, tårarna och kärleken borde 

vi inte spara på kärleken samt upprätta och lyssna. Kampen för upprättande kräver mycket av 

oss precis som kvinnans gärning krävde mycket av henne. Att inte objektifiera kvinnan som 

möter oss i Luk 7:36–50, att se henne utan de patriarkala mönstren är svårt på samma sätt som 

det är svårt att förändra de patriarkala samhällsstrukturerna idag. Vi har förmågan att förändra 

och kvinnan i Lukasevangeliet kan vara en inspiration för oss idag. 

                                                 
78 Gerdmar och Syreeni 2006, 102. 
79 Gerdmar och Syreeni 2006, 105. 
80 Nationalencyklopedin ”me too-rörelsen” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen 
(2019-04-26 09:27) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen
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Kvinnan framställs som en av många utsatta kvinnor. Utsattheten som fanns finns än idag och 

inte bara kvinnan i Luk 7:36-50 behöver upprättelse. Upprättelsen kommer inte gratis, den 

kostar på och kvinnan framställs som modig och handlingskraftig trots sin skörhet. 

 

Gör den nutida teologen en korrekt analys av perikopen Luk 7:36-50 utifrån min narrativa 

analys av samma perikop? 

Att författarens budskap med perikopen i Lukasevangeliet 7:36-50 skulle vara att upprätta de 

gråtande kvinnorna och förändra de patriarkala strukturerna är nog att dra analysen lite långt. 

Det troliga budskapet i perikopen handlar om att se Jesus som Messias, han som räddar och att 

kvinnan utför en viktig kärlekshandling mot Jesus. Att Jesus ser kvinnan och upprättar kvinnan 

och att det kvinnan gör är ett viktigt tjänande, ett föredöme för andra. Perikopen säger ingenting 

om vad för slags synd kvinnan tidigare blivit förlåten för men Åhrman Ekh sätter kvinnan i 

kontakt med Me-too och utmålar kvinnan som sexuellt utnyttjad. Me-too ska var en feministisk 

kamp, ett sätt att bekämpa de patriarkala mönstren som främjar mäns sexuella brott mot kvinnor 

men Åhrman Ekh sätter kvinnan utan bevis i texten som en sexuellt utsatt kvinna och 

underbygger på så sätt den patriarkala bilden av händelsen. Det som enligt mig är korrekt i 

Åhrman Ekhs framställning är hennes fokus på kvinnan som föredöme. När hon lyfter kvinnan 

som ett föredöme manar hon oss till handling idag, till att upprätta och handla av kärlek gör hon 

en korrekt analys. Författaren till perikopen i Lukasevangeliet sätter kvinnan som ett föredöme 

för lärjungarna, för de som följde Jesus. Kvinnan tjänar Jesus och därmed visar hon att hon 

förstått Jesus budskap om att tjäna. 

Sammanfattningsvis är Åhrman Ekh å ena sidan delvis fel ute när hon väljer att fokusera på 

kvinnan som sexuellt utsatt men å andra sidan är hon korrekt i sin analys när hon fokuserar på 

kvinnan som föredöme. Åhrman Ekh når i sin analys ett av kärnbudskapen i perikopen, att 

kvinnan är ett föredöme. 

3.2 Predikoförberedande material kopplat till Mark 14:3–9 (se bilaga 2) 

Författaren Ulf Lindgren ger oss en kort beskrivning av Emil i Lönnebergas ”Tabberas”, när 

Emil bjuder de fattiga på mat. Emil beskrivs som den smorde, att alla de som hjälper andra och 

kommer med glädje kan vara den smorde. När den smorde visar sig genom att se dem som 

aldrig blir sedda ser människorna Gud.  

Vi får beskrivningen av att när kvinnan smörjer Jesus så gör hon det för att understryka att han 

har sett. Den som ser de som inte blir sedda är Messias. Jesus tolkar det kvinnan har gjort som 

en förnimmelse av hans begravning, för även Jesus kommer att vara en av de utsatta. Jesus 

kommer att befinna sig på ett kors, övergiven. Han kommer att vara någon som behöver känna 

Guds närvaro, löftet om närvaro. Vi får också bilden av att alla människor kan vara de som 

smörjer men också de som blir smorda. Författaren tar också upp Jes 61:1–3 och menar att det 

understryker att alla som kommer med glädjebud som Jesaja är smorda. De som blivit smorda 

kommer med hopp och detta hopp tar Psaltaren 130 upp. Den smorde visar på vem Gud är, den 

som vi längtar efter och målet för vårt hopp, Guds ständiga närvaro. 
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Temat är att alla de som kommer med glädje till dem som är utsatta och osedda kan vara de 

som smörjer och de som blir smorda. Emil i Lönneberga är ett exempel på någon som smörjer 

och blir smord, Jesaja och kvinnan likaså. Kvinnan framställs som en Messias, hon smörjer 

Jesus för att visa på att Gud har smörjt Jesus. Hon är någon som hjälper Jesus att i sin utsatthet 

på korset känna Guds närvaro. Så ett ytterligare tema i texterna är att lita på Guds närvaro, 

hoppet om och löftet om att Gud är mitt ibland oss. 

Kvinnan framställs inte som unik, alla människor som ser de som inte blir sedda kan vara 

Messias på samma sätt som kvinnan. Texten beskriver att smörjelsen kräver mod så kvinnan 

framställs som modig i sin handling. 

 

Gör den nutida teologen en korrekt analys av perikopen i Mark 14:3–9 utifrån min narrativa 

analys av samma perikop? 

Ulf Lindgren fokuserar på smörjelsen i Mark 14:3–9. Skillnaden mellan min narrativa analys 

och Lindgrens analys är att Lindgren beskriver smörjelsen och messiasskapet som något som 

vem som helst kan ta del av, att människor som likt t ex Emil i Lönneberga gör gott och ser 

andra kan vara Messias. Det finns inget i perikopen som jag funnit som tyder på att detta är 

författaren till perikopens budskap. Budskapet i perikopen Mark 14:3–9 är att beskriva Jesus 

som Messias och att Jesus kommer att dö. Kvinnan som utför smörjelsen är ett gott föredöme 

och någon som förstått att Jesus kommer att dö men hon utmålas inte själv som en Messias. 

Den tidigare analysen av perikopen visar också på att det inte är så troligt att smörjelsen var en 

messiassmörjelse utan snarare en smörjelse inför Jesus begravning. Lindgren tar i sin analys 

upp smörjelsen inför begravningen och kopplar den till utsatthet och längtan efter Guds närvaro. 

Den analysen stämmer bättre in i min tidigare narrativa analys av perikopen då betydelsen riktas 

mot Jesus död. 

Sammanfattningsvis gör Lindgren en annan analys av perikopens betydelse än min narrativa 

analys. Lindgrens analys hamnar långt ifrån Lukasevangeliets budskap om Jesus som Messias. 

Lindgrens fokus på messiasskapet som något öppet för alla har jag inte funnit stöd för. Det i 

Lindgrens analys som jag finner stöd för i min narrativa analys är perikopens belysning av Jesus 

död. 

4. Sammanfattning 

Mitt syfte med uppsatsen var att analysera perikoperna i evangelietexterna Mark 14:3–9 och 

dess paralleller i övriga synoptiker. Jag valde denna evangelietext då den finns representerad 

vid en av få söndagar i Svenska kyrkan där alla evangelietexter innefattar bibelberättelser som 

innefattar kvinnor. Jag har svarat på mina frågeställningar och anser att jag i mitt arbete gjort 

det jag ville, analyserat och upptäckt olika framställningar av ”Kvinnan med balsamflaskan” 

och ”Kvinnan som smörjde Jesus fötter”. Kvinnorna i Bibelns berättelser kan provocera in i vår 

tid. Provokationer kan leda till förändring och jag hoppas att fler predikanter i Svenska kyrkan 

vågar lyfta kvinnorna i Bibelns böcker och låter deras berättelser bli till föredömen för kristna 
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idag. Kvinnorna i Bibelböckernas berättelser är inte många, men de finns där, redo att 

upptäckas. 

Här följer en kort sammanfattning utifrån mina frågeställningar: 

 

- Hur framställs kvinnan i Mark 14:3–9, Matt 26:6–13, Luk 7:36-50? 

I perikopen i Lukasevangeliet är det fokus på att kvinnan är en kärleksfull synderska och i 

perikoperna från Markus- och Matteusevangelierna framställs kvinnan som någon som smörjer 

Jesus likt en profet eller tydligare som någon som smörjer honom inför hans begravning. I 

Markus- och Matteusevangelierna framställs hon som någon som vet eller förstår mer än alla 

de andra samlade, ett föredöme. I Lukasevangeliets perikop framställs kvinnan som synderska 

men samtidigt som någon som gör mer rätt än värden Simon, som någon som visar stor kärlek. 

I alla tre perikoperna från evangelierna framställs kvinnan som aktiv i sitt handlande men passiv 

i sin muntliga kommunikation. Författarna ger inte kvinnan någon röst eller namn, trots det 

framställs kvinnan som modig, rättfram, kärleksfull och som ett föredöme. 

 

- Hur skiljer sig framställningen och berättelsen om smörjelsen mellan synoptikerna? 

I Markus- och Matteusevangeliet går att utläsa en profetisk kunglig smörjelse av kvinnan men 

tydligare en smörjelse inför Jesus begravning. Smörjelsen i Lukasevangeliet har inte alls samma 

dignitet utan framställs mer som en kärlekshandling, en tacksamhets- och kärleksförklaring. I 

Markus- och Matteusevangeliet smörjs Jesus huvud och i Lukasevangeliet hans fötter. För alla 

författarna är budskapet med berättelserna om smörjelsen att Jesus är Messias, den som räddar. 

För författaren till Lukas är Messias den som räddar, därav det stora fokus på Jesus som den 

som förlåter. För Markus är begreppet Messias inte så framträdande utan han pratar mer om 

Jesus som Guds son och här blir smörjelsens betydelse mer riktad åt Jesus begravning. Att Jesus 

måste dö för att människorna ska bli räddade. Ett ytterligare budskap i perikoperna är fokus på 

de fattiga och utstötta. I Markus- och Matteusevangeliet är det ett direkt budskap i form av Jesus 

ord om att de fattiga alltid finns kvar för lärjungarna att hjälpa. I Lukasevangeliet är budskapet 

om fokus på de fattiga och utsatta invävt i ett fokus på den syndiga kvinnan, en av de utsatta 

själv. Kvinnan är ett tecken på de utsattas stora och viktiga värde för Jesus. Skillnaderna 

perikoperna emellan är så pass stora att de med stor sannolikhet är två olika berättelser. 

Perikoperna har en del gemensamma teman och budskap men är i grund och botten två olika 

berättelser.  

 

- Vad betyder smörjelsen för Markus, Matteus och Lukas? 

I Markus- och Matteusevangeliet en smörjelse inför begravning och i Lukas en 

kärleksförklaring, ett tecken på tjänande. 
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- Hur framställs kvinnorna i predikoförberedande material kopplat till Mark 14:3–9 och 

Luk 7:36-50? 

De nutida teologerna i mitt material, Beata Åhrman Ekh och Ulf Lindgren, har använt de valda 

evangelietexterna och de framställer kvinnan som modig, skör men handlingskraftig. I det 

predikoförberedande materialet kopplat till Mark 14:3–9 framställs kvinnan som Messias men 

i ett messiaskap som alla som vill och vågar kan gå in i. De nutida teologerna ser också kvinnan 

som ett föredöme för andra människor men samtidigt som någon som är utsatt. I det 

predikoförberedande materialet kopplat till Luk 7:36–50 framställs kvinnan som en utsatt 

kvinna vars mod kan bana väg för oss idag. Kvinnan kan mana oss till att agera för alla de 

utsatta kvinnor idag som likt kvinnan ropar efter hjälp och upprättelse. Det finns skillnader 

mellan mina analyser av perikoperna och de nutida teologernas analyser av perikoperna. Den 

framställning av kvinnan som är gemensam för alla, evangelietexterna och predikoförberedande 

materialet, är att kvinnan är modig och ett föredöme. 

4.1 Reflektioner 

Arbetet med uppsatsen har gett mig en ökad förståelse för den narrativa analysen och dess 

användningsområde för att fånga in evangelietexters betydelse. Svårigheten med att skilja 

mellan vad som händer i texten och det som förutsätts och skillnaden mellan vad som går att 

narrativt förankra och inte är spännande och lärorik. En fortsättning på detta arbete skulle för 

mig vara att analysera parallellperikopen i Joh 12:1–8 ”Maria i Betania smörjer Jesus fötter”. 

Detta för att bredda bilden av kvinnornas framställning i evangelietexterna men också 

perikopernas budskap. För att bredda arbetet skulle även en utförligare genomgång och analys 

av tidigare forskning kring bibelperikoperna vara intressant. 

En annan spännande väg framåt skulle vara att försöka finna den historiska kvinnan eller 

kvinnorna i perikoperna. Vilka är dessa kvinnor? Går det att via perikoperna komma närmare 

de historiska kvinnorna? Överhuvudtaget är historiciteten i perikoperna spännande och skulle 

kunna vara en fortsättning på denna uppsats. Att använda en historiekritisk metod på 

perikoperna för att analysera dem. I mitt arbete har jag tillåtit mig själv att ställa frågor av 

historiskkritisk art men i en avgränsad form då uppsatsen främst bygger på en narrativ och 

receptionskritisk metod. Ytterligare väg framåt skulle kunna vara att fokusera mer på hur 

perikoperna används idag i Svenska kyrkan. Att försöka upptäcka hur kvinnorna i perikoperna 

används i predikosammanhang. Detta skulle kunna gå att åstadkomma genom att dels ta del av 

fler predikoförberedande material och dels intervjua predikanter. 
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