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Inledning: 

 

Kan man kalla Jesus feminist? 

 

Feministiska teorier fanns inte under Jesus tid men idag har vi dessa begrepp till vårt 

förfogande. Hur beskrivs Jesus utifrån feministisk teologi? Förändras förståelsen av verserna 

om man ser Jesus kvinnosyn som feministisk och belyser kvinnans perspektiv kring 

äktenskapsbrott och skilsmässa som det är skrivet i Matteusevangeliet? 

 

Under det första århundradet med dess rådande patriarkala strukturer sågs äktenskapsbrott 

sällan utifrån kvinnans perspektiv. Jag kommer att undersöka om det patriarkala samhället 

genom historien är en del av anledningen till att Matteus 5:27-32 har tolkats som den har gjort 

och hur den istället kunde ha tolkats mer feministiskt. 

 

Jag kommer närma mig materialet som en teolog med ett särskilt intresse för 

jämställdhetsfrågor. Jag ser ett värde av att fortsätta tolka bibelns böcker utifrån nytillkommen 

kunskap. 

 

Syfte: 

Syftet med min uppsats är att undersöka huruvida Jesus kvinnosyn, såsom den kommer till 

uttryck i texten om äktenskapsbrott och skilsmässa i Matt 5:27–32, kan betecknas som 

feministisk. 

 

Frågeställning: 

 

Uppsatsens frågeställning är följande: ”Presenteras Jesus kvinnosyn i Matt 5:27-32 om 

äktenskapsbrott och skilsmässa som det vi idag kallar feministisk”. Med hjälp av följande 

underfrågor kommer jag att undersöka Matt 5:27-32: 

 

• Hur såg äktenskap och äktenskapsbrott ut på Jesus tid och vilka var anledningarna till 

att en skilsmässa skedde? 

• Kan Jesus tolkas som en feminist på sättet han agerar i Matt 5:27-32? 
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Teori: 

 

Fokus ligger på det patriarkala samhället1och Jesus handlingar utifrån denna historiska kontext. 

Jag kommer att jämföra kommentarböcker skrivna av män med annat referensmaterial inom 

feministisk teologi där jag prioriterar kvinnliga författare för att skapa en bredare 

representation. Med feminism anses att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och 

skyldigheter men även samma politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Jag kommer även 

undersöka den judiska kontexten för att få förståelse för den samtid som Jesus levde och 

verkade i.  

 

Först på 1960-talet växte en teologi fram som började inkludera kvinnor och undersöka 

kvinnans roll i religiösa texter. Inom den framväxande feministiska teologin insåg att den 

representation som hade skapats i början av 1960-talet inte kunde representera alla kvinnor. 

Detta var en av anledningarna till att andra grenar inom feministteologi började växa fram, 

bland annat asiatisk och afrikansk feministteologi. En annan kritik som tillkom till den kristna 

feministteologin var från judiska feminister som menade att kristen feministisk teologi och dess 

tolkningar var antisemitiska.2 Därför blev även den feministiska teologin mer intersektionell 

och började ta andra aspekter än just kön i beaktande som till exempel socioekonomisk 

situation, hudfärg och religion. 

 

En tolkning av bibeln enligt kristen feministteologi kan därför beskrivas som ett påvisande av 

hur kyrkans historiska samhällsstrukturer kan ha varit diskriminerande mot kvinnor och istället 

presentera en mer inkluderande text. Genom att bemöta bibeln på följande sätt kan vi förstå 

både bibeln och dess tolkningar som Kyriarchal, ett begrepp som Elizabeth Schüssler Fiorenza 

har myntat. Begreppet beskriver hur en individ kan gynnas och missgynnas inom samma 

sammanhang av det patriarkala samhället som inte alltid tar genus i beaktande och här menar 

jag då särskilt inom bibelns böcker.3 

 

Stycket som jag har valt att fokusera på belyser den judiska eller den tidiga judekristna rörelsen 

som Matteusevangeliet är skrivet för, och en del av särstoffen som finns i Matt återfinns även 

här, bland annat vers 32. I vers 32 diskuteras när skilsmässa är accepterat och otrohet står 

skrivet som den enda anledningen. Detta eftersom Matteusevangeliet är skrivet för de 

judekristna och då blev att följa de redan existerande lagarna kring äktenskap viktigt. 

 

 

 

 

 
1 Gerdmar, Anders & Syreeni, Kari, Vägar till Nya testamentet: metoder, tekniker och verktyg för 

nytestamentlig exegetik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 103. 
2 Cursach Salas, Rosa, “A christian feminist hermeneutics of the bible”, Schüssler Fiorenza, Elizabeth, 

Feminist biblical studies in the twentieth century: scholarship and movement, Atlanta, GA, 2014, 164. 
3 Ibid. 162. 
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Metod: 

 

Jag kommer lägga upp min analys genom att först beskriva den judiska kontexten och 

bakgrunden, sedan Matt 5:27-32 som en del av bergspredikan och slutligen Jesus agerande och 

androcentrism. Uppsatsen analyseras på följande sett för att ge förståelse för Jesus samtid, 

sedan bergspredikan innan man fokuserar på Jesus agerande.  

 

Uppsatsens frågeställning besvaras i alla tre delar utav analysen, då Jesus yttrande behövs sättas 

i relation till den judiska kontext och bakgrunden. Den kräver att man förstår bergspredikan 

och sedan ser om Jesus efter hans agerande då kan presenteras som det vi idag kallar 

feministisk. Den första underfrågan besvaras i delen om den judiska kontext och bakgrunden. 

Den andra frågeställningen besvaras delen om Jesus agerande och androcentrism. 

 

Jag kommer att använda en ideologkritisk metod för att konfrontera och jämföra bibeltextens 

ideologi med bibeltolkarnas ideologier. När jag använder mig av den senare nämnda metoden 

ligger fokus på den androcentriska tolkningshistorien för att besvara min frågeställning. Båda 

delarna av ideologkritiken som jag kommer att använda undersöker vilka värderingar som har 

styrt både författaren av evangeliet och författarna av kommentarböckerna i deras texter. Jag 

för också ett filologiskt resonemang baserat på olika översättningar av texten för att 

uppmärksamma olika skillnader, men för att inte glida ifrån det som texten och framförallt 

Jesus i Matteusevangeliet framställning säger så tas de kulturhistoriska förhållanden i 

beaktande. Jag kommer använda Melanie Johnson-DeBaufres kapitel ”Texts and readers: 

rhetorics and ethics”4 för att ha som grundläggande perspektiv på Matt 5:27-32. 

 

De ideologier som oftast har påverkat de bibliska författarna är just androcentrismen och en 

stark hierarki. Elizabeth Schüssler Fiorenza menar att genom att konfrontera bibeltexten och 

den nutida exegetens ideologiska karaktär kan man ifrågasätta det androcentriska och 

patriarkala synsättet. Genom en feministisk bibeltolkning så ämnar jag skapa en större 

kontextuell förståelse för kvinnans plats i samhället och här genom metoden Kyriarchal som 

skapades av Schüssler Fiorenza.5 Genom att använda Schüssler Fiorenzas kyriarchal utgår jag 

ifrån att Matt 5:27-32 är en androcentrisk text.  

 

Jag uppmärksammar också den etik som exegeten ofta överfört på sin läsare och använder en 

av exegeterna i uppsatsen, Ulrich Luz, för att visa hur språkliga översättningar har ändrats för 

att gynna den sexualetik som andra forskare själva förespråkat. Med detta vill jag mena att man 

som exeget ibland kan föra över sina egna värderingar till läsaren genom sin översättning. Vad 

gäller Matt 5:27-32 har just påverkan från de olika exegeterna varit starkare kring frågor som 

rör till exempel sexualetik och här har ofta exegeten försökt föra över sina egna tankar till 

mottagaren.6 Jag uppmärksammar varför just vers 32 är viktig i jämförelse med vad 

 
4 Melanie Johnson-DeBaufre, “Texts and readers: Rhetorics and ethics”, Schüssler Fiorenza, Elizabeth, 

Feminist biblical studies in the twentieth century: scholarship and movement, Atlanta, GA, 2014, 221 
5 Schüssler Fiorenza, 2014, 11. 
6 Ibid. 71–111. 



7 

 

Markusevangeliet säger om skilsmässa och äktenskapsbrott, eftersom denna vers enbart finns 

i Matt. Jag presenterar även olika bibelöversättningar och förklarar varför jag väljer att använda 

mig av Bibel 2000, men även vad de andra översättningarna bidrog med och varför de skrevs 

och behövdes. 

 

Jag har valt att läsa det här stycket som en historisk text, vilket medför att jag i läsningen 

beaktar de samtida judiska och romerska sociala normer kring vad som räknades som 

äktenskapsbrott och skilsmässa. Samtidigt är det Jesus som han beskrivs enligt 

Matteusevangeliet som är det viktiga och Jesus agerande kring dessa frågor om äktenskapsbrott 

och skilsmässa. Jag undersöker vad den sociala effekten som skilsmässan innebar, och här 

jämför jag framförallt med de regler och lagar som fanns på Jesus tid kring skilsmässa jämfört 

med dem som Jesus ansåg att man borde följa. 

 

Anders Gerdmar uppmärksammar att vi inte kan hoppa över 2000 år av tolkning och därför 

menar jag att det är förståeligt att de exegeter som jag undersöker har påverkats av tidigare 

forskning, men genom att inkludera feministteologi så kommer jag att visa hur tolkningen av 

bibeltexterna kan bli mer inkluderande.7 

 

 

Material: 

27
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 

28
Men 

jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta 

brutit hennes äktenskap. 
29

Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det 

och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går 

förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. 
30

Och om din högra hand 

förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig 

att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till 

helvetet. 

31
Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett 

skilsmässobrev. 
32

Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru 

av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas 

genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter 

hennes äktenskap.8 

 

Jag har valt Matteusevangeliet 5:27-32 enligt Bibel 2000, där dessa verser ingår som en del av 

bergspredikan. Matteusevangeliet som är skrivet av en lärare mellan år 80–95 v.t. som kunde 

skriften väl. Matt är skrivet av både material från Mark men även Q-källan som består av Jesus 

 
7 Ibid. 86. 
8 Bibel 2000, Matt 5:27-32. 
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ord. Jesus är känd för läsaren genom Matt sedan början och Jesus beskrivs som en ny Mose. 

Både Guds rättfärdighet och dom är centrala begrepp hos Matt och det finns en koppling till 

etik och etiska beslut.9 

 

 

Forskningsöversikt: 

 

Exegeter som har forskat kring dessa verser är bland annat Charles. H. Talbert10, Ulrich Luz11 

samt Richard Thomas France.12 Samtidigt använder jag mig av ledande feministteologer: Amy-

Jill Levine13, Elizabeth Schüssler Fiorenza och Rosa Cursach Salas14. För att komplettera denna 

referenslitteratur använder jag artiklar med större fokus på lagen under Jesu tid; både romersk 

och judisk kopplad till äktenskap, äktenskapsbrott och skilsmässa. 

 

Kommentarlitteraturens tolkning av verserna har starkt påverkats av feministteologin eftersom 

de lyfter kvinnans roll i samhället under några av de mest utlämnande situationerna i den tidens 

samhälle enligt den judiska lagen: äktenskapsbrott och skilsmässa. 

 

Kvinnoroller i bibliska berättelser anser Amy-Jill Levine15 hade helt ignorerats av manliga 

exegeter tidigare och hon erkänner att hon själv inte hade vågat ifrågasätta bibelns suveränitet 

tidigare som ändå feministteologin vilket Levine anser att en stor del av feministteologin 

faktiskt gör.16 Levine beskriver Matteusevangeliet som ett evangelium som är skrivet för en 

judisk församling som hade börjat inkludera hedningar. En församling som då tagit avstånd 

från klass och tillhörighet för att mer fokusera på Guds vilja17. Carol A. Newsom18 beskriver 

att bibelns böcker måste förstås från ett kvinnligt perspektiv för att bibeln har varit en av de 

största anledningarna till att kvinnans plats och roll i samhället har varit så definierad och svår 

att förändra.19 

 

 

 

 
9 Winninge, Mikael, Evangelierna och apostlagärningarna Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders 

(red.), Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet, Verbum, Stockholm, 2007, 211-216. 
10 Talbert, Charles H., Matthew, Baker Academic, Grand Rapids, MI, 2010. 
11 Luz, Ulrich & Linss, Wilhelm C., Matthew: a commentary, Augsburg, Minneapolis, 1989. 
12 France, Richard Thomas, The Gospel of Matthew, Eerdmans, Grand Rapids, Mich., 2007. 
13 Levine, Amy-Jill & Blickenstaff, Marianne (red.), A feminist companion to Matthew, Sheffield 

Academic Press, Sheffield, 2001. 

Schüssler Fiorenza, Elisabeth (red.), Feminist biblical studies in the twentieth century: scholarship and 

movement, Society of Biblical Literature, Atlanta, GA, 2014. 
15 Professor i Nya Testamentet på Vanderbilt University Divinity School. 
16 Levine, 2001, 17. 
17 Ibid. 339. 
18 Professor i Gamla Testamentet på Candler School of Theology och ledande expert inom döda 

havsrullarna, visdoms litteratur och Daniels bok. 
19 Newsom, 1998, xxiv. 
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Feministteologi 

Feministisk teologi fokuserar på maktförhållanden mellan män och kvinnor och hur detta 

gestaltats i en teologisk tradition.20 Maria Jansdotter Samuelsson beskriver hur det kan handla 

om hierarkiska strukturer som berättigar männen till ett företräde. Enligt Salas21 innefattar 

bibeln texter som både hyllar och förtrycker kvinnan och menar att kristna har använt bibeln 

för att göra kvinnans plats sekundär i samhället vilket Salas menar ses extra tydligt i samhällen 

präglade av kristen tro. Genom detta så har till exempel våld rättfärdigats genom hänvisning 

till bibeln. Med Salas sätt att uppmärksamma både de skrifter som stärker och förminskar 

kvinnans roll i samhället kan en förståelse för bibelns tolkningshistoria växa fram. Salas menar 

slutligen att med en feministisk tolkning av bibeln så kan den ses som mindre auktoritär och 

bli enklare att undersöka.22 

 

Det här kan gå till genom att skapa en kyrka för kvinnor och män, där en kritisk utvärdering av 

bibeltexterna med hjälp av feministiska glasögon skapar en grund för bibeltolkning och 

teologisk reflektion.23Salas mål enligt henne själv är att utveckla en teori och en metod som 

fokuserar på att förstå och tolka bibeln samtidigt som den fokuserar på en ny modell av 

bibeltolkning och teologi utifrån ett feministiskt perspektiv.24 

 

Janice Capel Anderson skriver i Matthew: Gender and Reading att kvinnor länge har beskrivits 

som passiva offer för männens begär. Capel Anderson vill istället att man ska läsa texterna från 

kvinnornas sida och inse vad genus har för betydelse i texten. Språk, klass, etnicitet och flera 

kategorier måste inkluderas vid översättningar, och där lyfter Capel Anderson särskilt genus.25 

Men även vem som blir tilltalad menar Capel Anderson är ett centralt återkommande tema i 

Matt, där bergspredikan och de verserna som den här uppsatsen tillämpar även 

uppmärksammas och Capel Anderson menar att här talar Jesus till männen eftersom han säger 

” den som ser på en kvinna med åtrå”.26 

 

Amy-Jill Levine beskriver att det som Jesus gjorde i bergspredikan med äktenskapsbrott var 

att utvidga från att det enbart kunde ske med ”respekterade kvinnor”, vilket var kopplat till 

kvinnornas heder, till att detta nu innefattade kvinnor från alla samhällsskikt. Genom att Jesus 

menade att äktenskapsbrottet begicks redan i blicken menar Levine att bördan placeras på 

männen, vilket resulterar i att kvinnorna inte anses vara ansvariga för äktenskapsbrotten.27  

 

 

 
20 Maria Jansdotter Samuelsson, Feministisk teologi – vad är det och hur görs det? 2011, 27. 
21 Professor inom feministisk exegetik och hermeneutik på (EFETA) School of Feminist Theology 

Andalusia. 
22 Salas, 2014, 166-167. 
23 Ibid. 169. 
24 Ibid. 173. 
25 Capel Anderson, Janice, Matthew: Gender and Reading, (red) Levine, Amy-Jill, Blickenstaff, 

Marianne, A feminist companion to Matthew, 2001, 26. 
26 Ibid. 29. 
27 Levine, 2014, 470. 
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Olika bibelöversättningar 

 

Jag väljer att uppmärksamma hur olika bibelöversättningar har tolkat Matt 5:27-32 och har här 

valt ett brett historiskt spann från 1917 års kyrkobibel, David Hedegårds översättning 1965, Bo 

Giertz översättning 1981, svenska folkbibeln 2014 och avslutningsvis Bibel 2000 som jag även 

har valt att använda som min huvudsakliga bibelöversättning.28 Jag kommer inte diskutera den 

grekiska grundtexten på djupet men jag tar πορνεια som exempel, vilket jag presenterar mer 

senare. Betydelsen av ordet skiljer sig från det breda mest erkända ”äktenskapsbrott” till de 

snävare betydelserna som till exempel ”incest”. Beroende på vilken översättning man väljer så 

presenteras två helt olika texter där två olika typer av sexualetik framträder. 

 

 

Skillnad i verserna 

Vers 28 beskriver genom sina olika översättningar flera olika sätt på hur man ser på en annan 

kvinna eller hustru. Genom att skilja på sättet som mannen tittar på kvinnan eller hustrun 

presenteras en annorlunda vers. Från det mildare men dömande ”lystnad” till ”åtrå” och 

slutligen ”med begär”. Dessa tre beskriver olika texter och i vilken form mannen är närmre 

eller längre ifrån att handla efter denna blick. Hos 1917 är det översatt till ”med begärelse”, 

hos Hedegård som ”med lystnad” vilket även återfinns liknande hos Giertz ”med lystna ögon”. 

Den Svenska Folkbibeln har översättningen ”med begär”, och hos Bibel 2000 har det översatts 

till ”med åtrå”.29 

 

Lystnad presenteras som stark lust, åtrå som en längtan medan begär som något man måste 

eller vill ha. Om nu mannen tittar på kvinnan med begär är han mer benägen att agera på detta 

än om han tittar på henne med lust eller åtrå. En annan väsentlig skillnad är att enbart i Bibel 

2000, med dess mer inkluderande språk, ändrades fokuset från att ”mannen har begått 

äktenskapsbrott” till att ”mannen brutit hennes äktenskap” Här blir mannen mer skyldig till ett 

brott på ett sätt som gör kvinnan till en egen individ med mandat att kalla äktenskapet för sitt 

eget. 

 

Vers 29 och 30 fokuserar på vad ögat och handen leder eller lockar människan till. Här 

presenteras förförelse; lockande och förledande till synd, där förledande är närmre agerande 

medan lockande försöker få mannen att synda. Det görs inga skillnader på om det är ögat eller 

handen som är orsaken.30 

 

I Bibel 2000 finns här återigen en stor skillnad. Det står inte vad ögat/handen förleder 

människan till utan enbart att ögat/handen förleder människan. Skillnaden kring om ögat 

förleder människan till ett agerande eller inte innebär en stor skillnad. Vad ögat beskrivs som i 

 
28 Nya testamentet i åtta versioner, Argument, Varberg, 2016, 26–29. 

 
29 Argument, 2016, 27 
30 Argument, 2016, 27-28 
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relation till kroppen skiljer sig också; från lemmar till kroppen. Giertz har den mest urskiljande 

versionen där han talar om ögat som en del av kroppen och att annars kroppen som hel skulle 

kastas i Gehenna. Gehenna är en synonym för helvetet som även flera andra översättare 

använder, enbart Hedegård och Bibel 2000 använder helvetet som är ett mer vardagligt 

språkbruk.31 

 

Vers 31 har ett intressant språkbruk kring vem som skiljer sig, där Hedegård, Giertz och 

svenska folkbibeln talar om ”Den som” medan 1917 års folkbibel och Bibel 2000 beskriver det 

som ”Den som vill”. Detta skapar en tydlig skillnad rent grammatiskt om friheten kopplat till 

skilsmässan, där de två senare översättningarna antyder att det fanns ett val och de första tre 

mer fokuserar på att skilsmässan ägde rum.32 

 

Vers 32 börjar med en tydlig distinktion kring vem Jesus talar till. 1917, Hedegård och Giertz 

har bredare och mer inkluderande översättningar med sin ”var och en som” samtidigt som 

svenska folkbibeln och Bibel 2000 har en mer stram översättning med ”den som”. Enligt den 

första översättningen tolkar jag det som att skilsmässor sågs som något vanligare än vad den 

andra översättningen presenterar. Bibel 2000 har en genuskoppling i sin översättning av texten 

i vilken mannen bryter kvinnans äktenskap och skulden läggs således inte på kvinnan. I 

Hedegård står det till exempel ”Han gör henne till äktenskapsförbryterska.”33 

 

 

Kring skilsmässa och äktenskapsbrott  

Den godkända anledningen för skilsmässa som Jesus berättar om är nästan samstämmig bland 

de olika översättningarna. Enbart Svenska Folkbibeln använder sig av ”sexuell synd”, alla de 

andra svenska översättningarna säger ”otukt”. Otukt som visserligen också talar om otillåtet 

sexuellt umgänge förmedlar ändå en annan översättning än vad sexuell synd gör. 

 

Vidare diskuteras mannens roll i äktenskapsbrottet på två olika sätt bland de svenska 

översättningarna: ”han som gör kvinnan till äktenskapsförbryterska” eller ”han som blir orsak 

till att äktenskapsbrott begås med henne”. Bibel 2000 har en egen snävare översättning som 

menar att ”han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne”. Denna ”henne” åsyftar 

då en annan mans hustru. Dessa verser som diskuterar mannens roll syftar på mannen i 

äktenskapet som är otrogen med en annan redan gift kvinna. Om de hade syftat på skilsmässa 

hade man inte talat om kvinnan som äktenskapförbryterska då hon hade fått ett skilsmässobrev. 

 

Det som sker med kvinnan efter skilsmässan diskuteras här och även detta skiljer sig; Hedegård 

är den enda som säger ”var och en som” tager denna kvinna medan de andra beskriver det som 

att kvinnan skulle kunna gifta om sig en gång i översättningen ”den som”. Denna språkliga 

skillnad menar på om kvinnan har rätt att gifta om sig en eller flera gånger. 

 

 
31 Argument, 2016, 27 
32 Argument, 2016, 28-29 
33 Argument, 2016, 28-29 
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Sammanfattningsvis blir anledningen för skilsmässa nästintill uteslutande ”otukt”, enbart 

Svensk Folkbibel säger ”sexuell synd”. Mannens roll i äktenskapsbrottet skiljer sig från ”han 

som blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne” till ”Han som gör kvinnan till 

äktenskapsförbryterska”. Bibel 2000 skriver ”Han blir orsak till att äktenskapet kan brytas 

genom henne”, där ”henne” syftar på en annan mans hustru. 

 

 

Grekiska grundtexten och översättningar  

Under historiens gång har kyrkan använt vissa översättningar och genom dessa så har kvinnan 

satts i en sämre position. Beroende på hur man tolkar γυνη kan man hitta en rättfärdiggörelse 

för kyrkans negativa koppling till kroppen och njutning.34 Luz har själv valt att göra sin egen 

tolkning av γυνη som ska betyda hustru enligt honom och inte vilken kvinna som helst vilket 

andra menar. Även dessa verser måste ses som platser där Jesus, som många andra gånger i 

bibeln, tar den utsattes sida och här är det tydligt att det gäller kvinnan, vid både 

äktenskapsbrott, omgifte och skilsmässa.35 

 

Idag anser vissa att πορνεια ska betyda incest och inte otrohet eller ”varje sorts laglös form av 

samlag”. Denna smala tolkning att Jesus skulle ha bestämt att samlag mellan nära släktingar 

var förbjudet är enligt Luz en för smal tolkning. Luz utvecklar vidare att de tidiga kyrkofäderna 

inte hade förstått vad incest betydde. Luz avslutar med att alla försök att tolka πορνεια som 

något annat än just otrohet är bara exegetens egen personliga tolkning och tankar kring texten 

som hen försöker få lysa igenom.36 

 

Det finns anledningar för hur språket i den grekiska ursprungstexten i Matt 5:27-32 leder till 

en annan läsning och här har jag främst valt att undersöka hur France och Luz tolkar πορνεια 

och γυνη. France läsning är inte lika androcentrisk som andras, han menar att πορνεια ska 

betyda sexuell otrohet. Samtidigt menar France att de snävare tolkningarna som till exempel 

incest visserligen kan stämma. Lachs menar att πορνειa enbart gäller vid synd hos en gift 

kvinna.37 

 

Förvånande är att France inte har uppmärksammat detta, då de stycken som har kunnat gynna 

kvinnan mer har uppmärksammats av France. Luz tolkning skiljer sig också från den mer 

erkända tolkningen inom katolicismen att πορνεια ska betyda incest, men han stärker inte detta 

i sina egna religiösa tankar utan tar den tidens kontext i beaktande när han avfärdar denna idé. 

Det som Luz sammanfattar är att alla försök att koppla πορνεια till något annat än just otrohet 

enbart är exegetens egna tankar kring sexualetik och otrohet. Det blir tydligt att vid flertalet 

tillfällen skulle exegeten behöva läsa sin text och släppa sina egna värderingar för att få en mer 

sanningsenlig tolkning av texten som möjligt. 

 
34 Luz, 1989, 244. 
35 Luz, 1989, 251. 
36 Luz, 1989, 254. 
37 Lachs, Samuel Tobias, A rabbinic commentary on the New Testament: the Gospels of Matthew, Mark, 

and Luke, KTAV Publ. House, Hoboken, N.J., 1987, 100. 
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Det finns flera språkliga möjligheter för till exempel πορνεια men jag har avgränsat mig till 

dessa för att de ger en bred och tydlig förståelse på hur en liten förändring kan ligga till grund 

för till exempel hur en kyrklig förgrenings sexualetik ser ut som den gör. Πορνεια och sättet 

det tolkas blir relevant om man använder den smalare tolkningen ”incest” och då framstår inte 

Jesus som en lika stor jämställdhetskämpe som om jag använder ”otrohet”. Denna skillnad 

menar då på det som Luz uppmärksammade tidigare, att detta enbart skulle kunna användas 

vid färre fall om det handlade om ”incest” istället för ”otrohet”. 

 

 

Huvuddel: 

 

Judisk kontext och bakgrund 
 

Lagar 

Femte Mosebok har ett antal regler som rör äktenskapsbrott och skilsmässa, främst 5 Mos 

22:13-30 samt 5 Mos 24:1–5. Lagarna beskriver hur äktenskapsbrott och deras straff är olika 

beroende på om man blir ertappad (5 Mos 22:22) eller om hustrun inte var oskuld vid vigseln 

(5 Mos 22:13-21). Att hustrun inte var oskuld vid vigseln var förmodligen mindre vanligt kring 

Jesus tid då de flesta trolovades vid en ålder av tolv år, och detta för att säkerställa att något 

omoraliskt inte skulle ske. Äktenskapet brukade ingås vid en ålder av 18 år.38 

 

Vissa av lagarna som 5 Mos 22:22-28 som beskriver ett ansvar hos kvinnan att skrika på hjälp 

vid överfall, om detta inte sker så straffas hon till döden. Enda undantaget som beskrivs är om 

överfallet sker utanför staden eftersom ingen kan höra henne då. 5 Mos 24:1-5 beskriver hur 

mannen, om han hittar något motbjudande hos sin hustru och vill skilja sig från henne behöver 

skriva ett skilsmässobrev och sedan kan lämna henne. Rätten för skilsmässan var etablerad i 

det judiska samhället vilket Jesus Syraks vishet belyser ”låt inte vatten läcka igenom, och låt 

inte en elak hustru få träta. Om hon inte vill rätta sig efter dig, så skär henne loss från din 

kropp”.39 

 

Gällande bestraffning hänvisar 5 mos 22: 22–30 till att vid äktenskapsbrott är straffet att stenas 

till döds, men Jesus säger att man istället bör hålla äktenskapet heligt och enbart få skilja sig 

vid otrohet. Vid inga tillfällen talar dock Jesus om straffet, och att detta skulle vara dödsstraff. 

Även judar tog bort dödsstraff kort efter Jesus tid. Murray lägger till att vid otrohet så lättas 

kraven att skilja sig om frun har varit otrogen för mannens skull. Det står inget om att det ska 

 
38 Instone-Brewer, David, Divorce and remarriage in the Bible: the social and literary context, Eerdmans, 

Grand Rapids, Mich., 2002, 117. 
39 Syr 25:25-26, Wassén, Cecilia & Hägerland, Tobias, Den okände Jesus: berättelsen om en profet som 

misslyckades, Bokförlaget Langenskiöld, Stockholm, 2016, 152. 



14 

 

vara för att underlätta för kvinnan om mannen hade varit otrogen.40 Skillnaden mellan hur Jesus 

och de lärda tolkade sjunde budordet kring äktenskapsbrott är att Jesus säger att även med åtrå 

i blicken kan man begå äktenskapsbrott i hjärtat medan de lärda ansåg att samlaget behövde 

genomföras. 

 

 

Äktenskapsbrott och skilsmässa i det judiska samhället  

 

Introduktion 

Den judiska historien är grundläggande för att förstå Jesus enligt Matt; allt från huruvida 

dödsstraff utfördes vid denna tid till vad de olika judiska skolorna ansåg vara godkända skäl 

för en skilsmässa under det första århundrandet v.t. Den judiska kontexten skapar en förståelse 

för Jesus agerande och om hans agerande var feministiskt.  

 

Som tidigare nämnt trolovades de flesta vid en ålder av tolv, vilket gällde för både pojkar och 

flickor. Flickans far hade full kontroll över henne tills hon fyllde 18 och kunde då trolova henne 

till någon emot hennes vilja. Genom att uppmärksamma att kvinnan ansågs vara i mannens ägo 

blev äktenskapet även en ekonomisk angelägenhet; mannen hade nu kontroll över både 

kvinnans sociala och ekonomiska situation.  Först om en kvinna var frånskild fick hon själv 

välja vem hon ville gifta sig med.41 

 

 

Skilsmässa 

Om skilsmässa var tillåtet inom den judiska kontexten berodde på vilken skola man tillhörde 

eller om man följde romersk lag; under den här tiden fanns flera judiska skolor varav de största 

var Shammai och Hillel. Dessa skilde sig särskilt kring just frågan om skilsmässa och dess 

godkända anledningar. Shammai hade enbart otrohet som godkänd anledning medan Hillel 

godkände nästan vilken anledning som helst. Jesus ville ändra detta till att skilsmässa enbart 

var tillåten vid otrohet. Det här kan utan den kulturella och historiska betydelse eventuellt ses 

som motsats till just feminism, att få jämställda sociala rättigheter, då Jesus minskar kraven för 

skilsmässa. Det Jesus egentligen gjorde var att minska skälen för männen att skilja sig från 

deras hustru, då kvinnan redan hade få godkända skäl för att få en skilsmässa accepterad. 

Kvinnans enda sätt att skilja sig var om hennes man hade varit otrogen med en annan kvinna.  

Genom att Jesus minskade skälen för männen så blev ”otrohet” den enda godkända anledningen 

för skilsmässa oberoende av vem som hade varit otrogen. 

 

Enligt Talbert var alla skäl godkända för mannen att skilja sig från sin hustru så länge som ett 

skilsmässointyg gavs till hustrun. Detta var främst för att skydda den nya mannen, om hon 

 
40 Murray, John, “Divorce 2”, The Westminister Theological Journal, 9 no 2 May 1947, 191 
41 Instone-Brewer, 2002, 118 – enligt m. ‘Abot 5.21 (fädernas etik Kapitel 5 Vers 21) Som är en etiklära 

inom judisk tradition. 
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skulle träffa en sådan, från att dömas för äktenskapsbrott och väldigt lite av ett skydd för 

kvinnan.42 

 

Du Plessis uppmärksammar de två olika judiska skolorna och deras sätt att tolka 5 Mos 24:1 

och betydelsen av ”motbjudande” i denna vers. Enligt Shammais smalare tolkning innefattade 

det bara hor, samtidigt hos Hillel hade det en bredare förklaring, att nästan vad som helst som 

kvinnan gjorde kunde ses som motbjudande. För männen under den här tiden var det väldigt 

enkelt att skilja sig, samtidigt som det för kvinnorna var betydligt svårare.43Instone-Brewer 

beskriver hur en domstol kunde övertala en man att skilja sig från sin hustru om hon kunde 

uppvisa tillräckligt mycket bevis.44 

 

Även Warden belyser de två judiska skolorna Shammai och Hillel, men påpekar att Jesus inte 

stod bakom någon av dessa två fullt ut.45 Hillel som ansåg att mannen hade all rätt att skilja sig 

från sin hustru var dock den som skilde sig mest från Jesus synsätt som ändå var lite närmre 

Shammai. Jesus ser att män och kvinnors sexuella handlingar ska värderas lika. Detta blir 

tydligt då Jesus menar att både män och kvinnor kan bryta äktenskapet av endast en anledning: 

otrohet. På följande sätt så ses enbart samlag utanför äktenskapet som godkänd anledning för 

skilsmässa oberoende av vem det är som utför handlingen. Enligt Warden var samlag med 

andra kvinnor än mannens hustru något som gjorde honom skyldig till äktenskapsbrott, och här 

görs inga skillnader på om kvinnan vore trolovad eller inte.46 Även Wassén och Hägerland 

menar att Jesus var mer lik Shammais, då de båda var överens om att skilsmässa enbart skulle 

vara tillåtet vid otrohet.47 

 

David Instone-Brewer menar att de flesta valde en domstol som följde Hillel för att det skulle 

ge dem en större anledning för att skilsmässan skulle gå igenom. Den enda gången man skulle 

gå till en Shammai domstol var om man verkligen ville visa att ens fru begått äktenskapsbrott 

och man hade bevisen och ville behålla hela hemgiften. 

 

Hemgiften och om denna betalades tillbaka är något som Loader uppmärksammar och menar 

att männen till och med fick behålla en del av hemgiften. Hemgiften brukade uppgå till 

motsvarande för åtta månaders arbete för en dagavlönad man, eller fyra månaders arbete om 

kvinnan hade varit gift tidigare.48 Loader hänvisar till den romerska tradition som judarna på 

Jesus tid följde, där mannen kunde behålla en del av hemgiften. Då blir det ännu mer ovisst om 

hemgiften fördelades tillbaka till bruden i sin helhet vid skilsmässa. 49 

 

 
42 Talbert, 2010, 106. 
43 Du Plessis, Isak J, “The ethics of marriage according to Matt. 5:27-32”, Neotestamentica, 1, (1967), 23. 
44 Instone-Brewer, 2002, 85. 
45 Warden, Duane “The Words of Jesus on Divorce”. Restoration Quarterly, 39 no 3 1997, 146. 
46 Ibid. 153. 
47 Wassén, 2016, 153. 
48 Instone-Brewer, 2002, 124. 
49 Loader, William R G, “Did adultery mandate divorce? a reassessment of Jesus’ divorce logia”, NTS, 

61 no 1 (Jan 2015), 67-78. 
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Instone-Brewer beskriver även fler fördelar med en skilsmässa enligt Hillels skola: det krävdes 

ingen allmän rättegång eller bevis och därför kunde en sådan rättegång gå till snabbt. Instone-

Brewer citerar Matt 1:1950 och menar att det var en sådan skilsmässa Josef ville genomgå med 

Maria. 51 Behovet av en rättegång med en jury krävdes enbart när hemgiften skulle betalas 

tillbaka, eftersom hemgiften ofta rörde sig om så stora summor så skulle detta leda till att 

mannen blev bankrutt om han förlorade hela hemgiften.52 

 

Rättegången innefattade två dokument och behövde gå till på särskilda sätt annars skulle inte 

rättegången ses som giltig: skilsmässobeviset, som mannen behövde skriva, samt ett bevis för 

att kvinnan fick sin del av hemgiften återbetald. Om någon av följande saknades kunde 

kvinnans familj stämma mannens familj för hela hemgiften.53 

Kvinnan var antingen i sin faders, broders eller mans ägo och en frånskild kvinna hade därför 

förlorat detta sociala skydd. Efter skilsmässa så var omgifte vanligt menar Instone-Brewer, de 

enda kvinnorna som inte gifte om sig var dem som hade det ekonomiskt säkert eftersom ett liv 

som frånskilda gav dem större friheter än den som gift.54Men kvinnan fick inte gifta sig med 

mannen som hon tros ha begått äktenskapsbrott med eller en präst, det stod även ofta på 

skilsmässobevisen att hon enbart fick gifta sig med en jude. Rätten att gifta om sig sågs som 

ett intyg från den tidigare mannen till sin hustru.55 

Romersk lag tillät skilsmässa utan rättsligt förfarande, beslutet om att lämna äktenskapet 

krävde endast ett muntligt eller skriftligt beslut och anledningen sågs sällan som relevant. Det 

romerska äktenskapet hade ingen laglig grund skriver Weibling56 utan menar att det enda som 

krävdes var en man och en kvinna som ville bo tillsammans i en evig tid, men om de inte längre 

ville leva tillsammans så bröts detta avtal. Enligt romersk lag hade mannen även fått möjlighet 

att behålla en del av hemgiften vilket gjorde att kvinnans ekonomiska situation nu var ännu 

sämre under romerskt styre än tidigare. 

 

 

Omgifte 

En omgift kvinna hade brutit mot äktenskapet om hon inte hade skilsmässobrevet tillgängligt, 

även om det inte var hennes intention att bryta det ursprungliga giftermålet. Här bestraffas 

kvinnan för en handling som mannen har begått enligt Murray. Det är dock svårt att se om det 

skiljer sig något om kvinnan som blir frånskild fortfarande begår äktenskapsbrott om hon gifter 

 
50 Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från 

henne i tysthet. 
51 Instone-Brewer, 2002, 115. 
52 Ibid. 115. 
53 Ibid. 117. 
54 Ibid. 118. 
55 Ibid. 121. 
56 Weibling, James M “Reconciling Matthew and Mark on divorce”, Trinity Journal, 22 no 2 Fall 2001, 

223. 
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om sig, fastän det är otrohet som är anledningen till skilsmässan i det tidigare äktenskapet och 

då ses som en legitim anledning för skilsmässa, även enligt Jesus.57 

 

Johnson-DeBaufre58 påpekar att problemet med icke-feministisk teologi är att man talar över 

den tänkta gifta kvinnan och gör antagande å hennes vägnar. Warden tar istället i beaktande 

den kontext som den tänkta gifta kvinnan befann sig i, om hon inte hade det väldigt bra ställt 

hade hon behövt gifta om sig för den sociala och ekonomiska tryggheten som giftermålet 

skänkte. 

 

För änkor var det annorlunda. De hade direkt rätten att få gifta om sig, men det krävdes bevis 

på att mannen var avliden. Instone-Brewer menar att medvetna män gav ett bevis till sina 

hustrur på att de hade avlidit innan de skulle bege sig på en längre resa.59 Men om kvinnan inte 

hade fått barn med sin man innan han dog var hon tvungen att gifta om sig med hans bror.60 

 

 

Genomförande av äktenskapsbrott  

 

Du Plessis vill uppmärksamma att det enbart räknades som otrohet enligt judiska seder vid 

samlag med en gift kvinna eller trolovad flicka, allt annat samlag räknades som otukt eller hor. 

Hur hårt detta hor skulle straffas kunde variera när aspekter som etnicitet och förekomst av 

vittnen räknades in. Män och kvinnor straffades också olika för hor, kvinnan dömdes alltid för 

att ha brutit äktenskapet medan mannen enbart sågs ha brutit sitt äktenskap med den kvinna 

som han hade samlag med och inte sin egen dåvarande hustru.61 Samhället hade frångått den 

judiska lagen med att stena äktenskapsförbrytare även om Joh 8 inte kan användas som en 

historisk text och befann sig nu under romersk lag. 

 

En man kunde således enbart bryta någon annans förhållande, att han låg med sin slavflicka 

eller hade sex med prostituerade räknades inte som äktenskapsbrott. Kvinnan var helt förbjuden 

att ha sexuella relationer utanför sitt eget äktenskap. Men om en man låg med en annan kvinna 

som redan var gift så bröts båda äktenskapen då kvinnorna räknades som orena. Detta kan 

tolkas som att enbart en kvinna i ett annat äktenskap räknades som tillräcklig för att bryta en 

mans förhållande.62 Om kvinnans make anade att hon hade begått ett äktenskapsbrott skulle 

hon utvärderas av en präst.63 

 

 
57 Murray, 1947, 190. 
58 Johnson-DeBaufre, 2014, 221. 
59 Instone-Brewer, 2002, 122. 
60 5 Mos 25:5. 
61 Du Plessis, 1990, 19. 
62 Schottroff, Luise, Schroer, Silvia & Wacker, Marie-Theres, Feminist interpretation: the Bible in 

women's perspective, Fortress Press, Minneapolis, 1998, 152. 
63 4 mos 5:11-31. 
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Vid den här tiden sågs hustrun som makens ägodel inom äktenskapet och skulle alltid vara 

trogen sin make. Ansvaret för att inte begå äktenskapsbrott, ens med blicken, låg därför hos 

mannen. Från blicken skulle sedan äktenskapsbrottet begås och detta ligger till grund för varför 

Jesus anser att detta är fel.64 

 

Talbert anser att man inte säkert kan veta hur det judiska samhället såg på samlag med en 

annans mans frånskilda hustru, men att den mest accepterade ställningen kring detta var att det 

var förbjudet65. Jesus specificerar detta ytterligare när han talar om att titta på en annan kvinna 

än ens egen hustru med åtrå i blicken är att begå ett äktenskapsbrott i hjärtat, vilket nämns 

senare i Matt 15:1966. 

 

 

 Blicken  

Att se på äktenskapsbrott som något man kunde begå i hjärtat som Jesus berättar var inte 

främmande för den judiska befolkningen vid den här tiden. Att koppla just ögat till synd var 

väl etablerat och genom att hänvisa till det så talade Jesus till folket på ett sätt som de förstod. 

Även om de antika domstolarna inte dömde för äktenskapsbrott efter tankar utan enbart 

handling kunde både hedniska och judiska moralister göra detta. Talbert hänvisar till exempel 

till Xenocrates67 som var en följeslagare till Platon som menar att det inte spelar någon roll 

vilken del av hans kroppsdel som har begått äktenskapsbrott, vare sig om det är hans hand 

eller öga, brottet har likväl begåtts. ”I have not had intercourse with any woman other than 

my wife, nor was I promiscuous by lustful look”. Redan vid Xenocrates tid (ca 300f.kr) 

ansågs att titta på en kvinna med åtrå i blicken lika illa som samlag och båda kunde ses som 

äktenskapsbrott. 

 

Inom judendomen finns det flertalet texter som talar om faror med att titta på en kvinna med 

åtrå68, även icke kanoniska texter belyser detta” Whoever gazes intentionally at a woman is as 

though he had intercourse with her”.69 Även Josef talar i sitt testamente om att inte ens med 

sina tankar gav han efter till faraons hushållerskas försök till att förföra honom där Josef menar 

att Gud älskar den som har självkontroll.70 Jesus sätt att definiera både ögat och handen som 

utförare av äktenskapsbrottet blir därför inte främmande för den judiska samtid han tillhörde 

och talade med. 

 

 
64 Du Plessis, 1990, 21. 
65 Talbert, 2010, 83. 
66 ”Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal” 
67 Talbert, 2010, 83. 
68 Job 31:1,9; Ordsp 6:25. 
69 Kallah 7 – Som var ett konvent där lärda judar tog beslut om till exempel äktenskap.  

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9163-kallah 

H.C. Kee Charlesworth, Testaments of the twelve patriarchs (819-825) James H. (red.), The Old 

Testament pseudepigrapha. Vol.1, Apocalyptic literature and testaments, Darton, Longman & Todd, 

London, 1983. 
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France anser inte att verserna om äktenskapsbrott kan handla om att känna åtrå eller lust med 

blicken utan om viljan att planera eller utföra en sexuell handling med en annan mans hustru71 

Därför blir det inte i blicken eller i hjärtat som äktenskapsbrottet begås utan i hjärnans 

planerande och i kroppens utförande. France har ett smalt fokus gällande vem man kan begå 

äktenskapsbrott med när han specificerar detta med ”en annan mans hustru”. Här är ett exempel 

på hur äktenskapet enbart kan brytas av en man, och det blir först när den andra mannens 

äktenskap hotas som det ses som ett äktenskapsbrott. De män som skiljer sig av någon annan 

anledning än otrohet tvingar sina fruar att begå äktenskapsbrott.72 

 

France och Dennison har undersökt Jesus budskap och blicken samt vilken del av denna som 

är kopplad till synd. Dennison gör en definition att titta på kvinnor inte är synd, utan något som 

rekommenderades att till exempel judiska ledare skulle göra. Dennison uppmärksammar en 

viktig detalj i verserna 27–28, nämligen att titta på kvinnor inte är synd, utan att det är först 

med en blick som är fylld av åtrå, en blick som tänker tanken att utföra en sexual handling med 

en kvinna som man syndar. Genom att ha en sådan blick bryter man lika mycket sjunde 

budordet som man hade gjort om man hade utfört den sexuella handlingen och att båda två bör 

undvikas.73 

 

Dennison påpekar vidare att titta på en kvinna med åtrå var något som var väl erkänt som fel 

inom den judiska kontexten vid denna tid74, så det Jesus bidrar med måste ses inom en bredare 

kontext.75 Även Cecilia Wassén och Tobias Hägerland uppmärksammar detta då de menar att 

titta på en kvinna med åtrå är den bakomliggande orsaken till äktenskapsbrott enligt Jesus, 

något som är förbjudet.76 

 

Congdon och Du Plessis undersöker främst lagen där Congdon anser att man kan se det som 

att Jesus efter sin död tog bort kravet på att lagen och i bergspredikan rättade det som stod fel 

i skriften. Du Plessis anser att Jesus förfinar Mose lag eftersom han inkluderar även blicken i 

äktenskapsbrott, men att synda med blicken var något som fanns vid flertalet gammal 

testamentliga texter. Du Plessis uppmärksammar att Jesus påminner den judiska samtiden att 

de eventuellt hade frångått vad det judiska tankesättet var kring att titta på någon med åtrå i 

blicken. 

 

 

 

 

 

 
71 France, 2007, 204. 
72 Du Plessis, 1967, 18. 
73 Dennison, James T Jr,” The law from the New Mount: Matthew 5:27-28”, Kerux, 21 no 1 May 2006, 42-

48. 
74 Isaks testamente, Issachars testamente samt leviticus Rabbah. 
75 Dennison, 2006, 42-48. 
76 Wassén, 2016, 145. 
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Bestraffning 

Sedan det första århundrandet hade inte judar längre rätt att avrätta människor som begick 

äktenskapsbrott. Enligt uppgifter i Talmud77 ska det ha blivit förbjudet för judar år 30 att avrätta 

människor som begick äktenskapsbrott men att seden/budet att avrätta människor som begick 

äktenskapsbrott vid den tiden sedan länge redan hade åsidosatts. 78 

 

Därför är det intressant att ha Joh 8:1-11 i beaktande menar Loader; hur de skriftlärda och 

fariséerna säger att denna kvinna ska stenas när den talmudiska traditionen nämnd ovan säger 

annat, nämligen att det redan borde ha varit åsidosatt sedan länge och eventuellt redan förbjudit 

sedan den här tiden då Jesus verkade. 

 

 

Runesson och samhällsskikt  

Jesus levde i ett samhälle som var uppbyggt av olika nivåer, vilket Anders Runesson skriver 

om, där kvinnas roll påverkades av vilket samhällsskikt hon kom ifrån. Det kunde handla om 

landsbygd eller stadsbygd, kvinnans civilstånd samt kulturen som var en grov indelning mellan 

de romerska rikets östra och västra delar. Samtidigt, utöver allt detta, sågs kvinnor på olika sätt 

inom den offentliga nivån, den privata nivån och föreningsnivån.79 Som Runesson 

uppmärksammar så är Jesus utlåtande i följande verser mer kopplade till kvinnor i olika 

samhällsskikt. Skilsmässa var som tidigare uppmärksammat något som från kvinnans 

perspektiv främst kunde gynna överklasskvinnor, så Jesus ser bortom samhällsskikt och klasser 

och arbetar därigenom för ett mer jämställt och feministiskt samhälle. 

 

Runesson bidrar med en viktig påminnelse till förståelsen för vad Jesus gör; genom att göra 

män i alla samhällsskikt som skiljer sig av fel anledningar eller som begår äktenskapsbrott 

ansvariga för sina brott så stärks kvinnan. Kvinnan som befinner sig i ett lägre samhällsskikt 

stärks ännu mer av Jesus agerande här, den kvinnan som det annars kanske inte skrivs om så 

mycket. Jesus lyfter upp kvinnan från mannens egendom till en individ inom äktenskapet. 

 

 

Matt 5:27-32 som en del av Bergspredikan 

 

Introduktion och antiteser 

 

Bergspredikan ses som riktlinjer för hur lärjungarna ska bli Jesusföljare och kunna leva som 

förebilder. Bergspredikans uppgift är vidare att lära ut Jesus lära till den judekristna gruppen 

som Matteusevangeliet är skrivet för enligt Betz. Verserna som jag har valt att behandla 

befinner sig inom en av de centralare delarna av bergspredikan, de sex antiteserna. Dessa 

 
77 b. Sanh. 15a, b. Sanh 41ab and b Abod. Zar. 8a. 
78 Loader, 2015, 68. 
79 Runesson, 2007, 137. 
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antiteser fungerar som riktlinjer för att leva livet rätt. Warden uppmärksammar att de sex 

antiteserna som finns i Matt är riktade till de judiska tolkningar av Mose lag och att det är dessa 

tolkningar som Jesus vill omtolka. Till exempel påbudet att älska sin näste (3 Mos 19:18) och 

om familjekonflikter, vänner och fiender samt förhållanden80 och då framförallt den andre och 

tredje antitesen som behandlar äktenskapsbrott och skilsmässa. Varje antites har försiktigt 

avvägts för att skapa ett lagligt och etiskt argument tillsammans med påbud från Torah.81 

Bergspredikan är de första av fem tillfällen i Matt där Jesus lär ut kunskap till antingen 

lärjungarna eller folket, i just bergspredikan är det till lärjungarna. 

 

Om man följer Jesus liv i de första 5 kapitlen i Matteusevangeliet följer man Israels historia. 

Man följer Jesus ut ur Egypten, Jesus genom vattnet, Jesus ut till öknen där han prövas och 

slutligen Jesus upp på berget där han håller sin bergspredikan. Precis som Israels folk levde i 

Gamla testamentet berättas Jesus liv i Matt.82 I denna del av bergspredikan ser man hur Jesus, 

likt Mose, lär ut lagen till folket. 83  

 

Skillnader mellan Matt och Mark 

 

Weibling jämför Matt 5:32 med Mark 10:11 och förutsättningarna för äktenskapsbrott skiljer 

sig mellan de olika evangelierna. Mark menar att både hustrun och mannen begår 

äktenskapsbrott om någon av dem skulle skilja sig och sedan gifta om sig. Matt skriver istället 

att mannen som skiljer sig från sin hustru av någon anledning än otukt blir orsak till att 

äktenskapet kan brytas genom henne. Vidare skriver Matt att om någon skulle gifta sig med 

denna frånskilda kvinna bryter denna man hennes äktenskap. Matt 5:32 har dock ett särstoff 

kring anledningen om man fick skilja sig som inte finns hos Mark: otukt. Anledningen till att 

det finns olikheter bland dessa översättningar är på grund av vem den tilltänkta läsaren för 

evangelierna var. Matt har ett mer judiskt perspektiv medan Mark mer är skriven till hedningar 

där de judiska lagarna inte gällde. 

 

En stor skillnad mellan Matt 5:27-32 och Mark 10:11-1284 är att Mark är mer inkluderande och 

även belyser vad som händer om hustrun skiljer sig från sin man och inte bara vad som händer 

om maken skiljer sig från sin hustru, vilket Matt enbart fokuserar på. Reglerna för en skilsmässa 

såg olika ut beroende på om man var jude eller icke jude och denna skillnad blir tydlig när man 

belyser händelseförloppet beroende på kön i samband med beskrivningen ovan om skilsmässan 

hos Mark och Matt menar Weibling.85 

 

 
80 Betz, Hans Dieter, “Sermon on the mount” The New Anchor Bible. Red Freedman, David Noel, Herion, 

Gary A & Beck, Astrid B, Vol. 5, O-Sh, Doubleday, New York, 1992, 1108.  
81 Betz, 1992, 1108. 
82 Dennison, 2006, 42-48. 
83 Ibid. 42-48. 
84 Han svarade: Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om 

hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska. 
85 Weibling, 2001, 219. 
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Weibling fortsätter att fokusera på den kulturella skillnaden bland grupperna som evangelierna 

är skrivna för och påpekar att anledningen till att inte Matt anser att kvinnan ska kunna 

frånskilja sig sin make var för att inom den judiska kontexten vid denna tid sågs kvinnan som 

mannens ägodel istället för hennes partner. Därav anledningen till att det bara skrivs att mannen 

kan skilja sig från sin hustru och inte tvärtom. Weibling belyser också att i samtal med 

fariséerna skulle detta vara särskilt otänkbart.86 

 

Matteus och Jesus anspelar på mannens medlidande, att mannen inte ska skilja sig från sin 

hustru utan ha medlidande med henne. Mannen hade möjligheten att göra kvinnan till en 

äktenskapsförbryterska, och detta skulle inte användas, men om istället kvinnan själv begick 

äktenskapsbrott fick mannen skilja sig från henne.87Vidare anser Warden att man måste hålla i 

beaktande att Matt hade Mark framför sig när Matteusevangeliet skrevs. Samtidigt anser 

Warden att det viktiga för Jesus var enheten i äktenskapet.88 

 

 

Bergspredikans syfte 

I Bergspredikan finns delar där Jesus bekräftar, ändrar, eller reciterar kraven som Mose lag 

ställde på det judiska folket. Syftet med bergspredikan skiljer sig ganska stort beroende på 

vilken exeget som undersöks. Enligt vissa exegeter uppmärksammas inte om Matt 5:27-32 är 

en del av bergspredikan samtidigt som andra har ett mer övergripande sätt att se på texten. Betz 

menar att bergspredikan ska ses som riktlinjer, Talbert menar att det formar en moralisk 

individ. Dennison har mer kristet radikala åsikter, att det ska beskriva hur det är att leva i Guds 

rike. 

 

Congdon menar att Jesus upphävde en del judisk tradition som inte var grundad i skriften eller 

feltolkad av fariséerna samt att Jesus inte upphävde lagliga förordningar från gamla 

testamentet. Här åsyftar jag främst dem om äktenskapsbrott och skilsmässa.89  

 

Luz förankrar texten i de andra synoptiska evangelierna och belyser Mark 9:43,45 samt 47. 

Även hos Mark beskrivs helvetets eldar och hur den som begår äktenskapsbrott ska straffas, 

även om det är mer grafiskt än vad Matt själv beskriver detta så finns liknelserna med händer, 

ögon och även fötter med.90 Även i Matt 18:8–9 beskrivs flera kroppsdelar som är mer lika 

dem som Mark beskriver vid äktenskapsbrott. Enligt Luz har detta att göra med att 

Matteusevangeliet fyllde ut de material som de tog från Markus-evangeliet med särstoff från 

Q-källan och särskilt från QMT.  

 

 
86 Ibid. 223. 
87 Warden, 1997, 143. 
88 Warden, 1997, 144-146. 
89 Congdon, Roger D, “Did Jesus sustain the law in Matthew 5”, Bibliotheca Sacra, 135 no 538 Apr – Jun 

(1978), 125 
90 Luz, 1989, 242. 
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Du Plessis anser att Guds rike är det centrala i Jesus lära och att detta tydligt speglas i 

bergspredikan, ett rike som både beskrivs som en vacker gåva och ett behov i våra vardagliga 

liv. När Jesus förklarar att även genom att se på någon med en särskild önskan bör även detta 

ses som äktenskapsbrott då blir det mer en förfining av vad lagen egentligen innebär än en 

förändring.91 

 

Talberts synsätt på bergspredikan skiljer sig från andra forskare som jag har undersökt i denna 

uppsats då han anser att bergspredikan inte är en grundläggande text för kristen etik utan istället 

handlar om formandet av en moralisk individ och dennas relation med Gud. Bergspredikan kan 

visserligen ses som en etisk text och kan ha att göra med etik, men detta är inte dess egentliga 

betydelse.92 Verserna kring att rycka bort ögat eller hugga av handen för att rädda en del av 

kroppen istället för att hela ska hamna i helvetet bör tolkas bildligt och inte bokstavligt enligt 

Talbert. Det Jesus talar om är kroppen som en helhet, på liknande sätt som att de två kropparna 

ses som en helhet vid äktenskapet.93 Jesus syfte med bergspredikan enligt Talbert är att lära ut 

skriften på rätt sätt till lärjungarna och berätta vad belöningen blir för den som följer och tolkar 

lagen korrekt.94 Jesus visar i Matt 5:28 genom att referera tillbaka till 2 Mos 20:14 eller 5 Mos 

5:18, som både säger ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” och att det fortfarande är Mose lag 

som gäller. 

 

Bergspredikan har som tidigare nämnt en annan uppgift enligt Dennison, att den handlar om 

hur livet i Guds rike är. Jesus berättar för lärjungarna hur det är att leva i Guds rike: det är som 

att leva som man befann sig i Guds rike redan nu. Det är en påminnelse till lärjungarna att redan 

nu leva som om de befann sig framför Gud i Guds rike. Det är det unika med 

bergspredikan.95Det är en påminnelse för att människan ska titta på andra människor, inte med 

åtrå i blicken, utan som den fantastiskt vackra skapelsen som Gud skapat hen till.96 Som nämnts 

i jämförelse med de andra exegeterna jag har presenterat är det här sex verser som har haft och 

fortfarande har väldigt stor betydelse beroende på hur man tolkar dem. 

 

Jesus agerande och androcentrism  

 

Jesus agerande och syfte 

 

Hur Jesus uppfattades när han ifrågasatte Torah kan skilja sig. I Matt 5:27 säger Jesus till 

exempel ”Ni har hört att det blev sagt” och det är ett exempel på när Jesus citerar och 

ifrågasätter Torah eftersom han presenterar den nya lagen efteråt. Jesus kan uppfattas som både 

 
91 Du Plessis, 1967, 17. 
92 Talbert, 2010, 106. 
93 Talbert, 2010, 84. 
94 Ibid. 81. 
95 Dennison, 2006, 42–48. 
96 Ibid. 42–48. 
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kättare och ortodox beroende på vilken forskare man frågar97. Jesus lära var judisk och genom 

att gå tillbaka till hur Torah och lagen skulle tolkas presenterade han den i Matt. 

 

Jesus frånsäger sig inte skriften utan säger istället till lärjungarna att de ”har hört” och det som 

de har hört är feltolkningar till skriften som har berättats för dem i synagogan. Det är inte bara 

lärjungarna som har hört skriften tolkas fel utan även deras förfäder. Jesus vill att lärjungarna 

ska agera som förebilder för de andra folken och inte bryta äktenskapet, men Jesus lär även ut 

att vid otrohet har äktenskapet redan brutits för båda parter genom den otrogne partnerns 

handling.98 Här kan man tydligt se hur Jesus både tar ifrån delar av det som judendomen säger 

om äktenskapet vid den här tiden, men även påminner om det rätta som gavs till Mose på 

Sinaiberget. 

 

Eftersom man inte vet hur många skilsmässor som ägde rum och inte heller hur många 

hemgifter som betalades tillbaka vid dessa skilsmässor kan Jesus tankesätt att behålla kvinnan 

inom äktenskapet för hennes trygghet ha gynnat henne. Samtidigt som mannen med sin blick 

och inte bara handling ses som den som begår äktenskapsbrott, blev Jesus tal något som 

eventuellt stärkte kvinnorna. 

 

Jesus som han porträtteras i Matteusevangeliet beskrivs som någon med ett sätt att bemöta 

kvinnor som skilde sig betydligt från till exempel hur religiösa ledare fick röra sig och föra sig 

kring kvinnor. Då religiösa ledare vid denna tid enligt Luz inte fick prata onödigt mycket med 

kvinnor eller gå bakom dem på gator innebar det också att de inte skulle titta på kvinnor, om 

än mindre om denna kvinna var gift.99 

 

Vad Jesus säger och gör skiljer sig en del beroende på vilken exeget man fokuserar på men det 

finns ett par punkter som är återkommande och jag anser att både skillnaderna och likheterna 

är viktiga att belysa för att förstå dessa texters tolkningshistoria. Det Jesus gör är att lära ut 

skriften till lärjungarna genom att bekräfta Mose lag och lär ut vissa delar på nytt sätt där 

människor har tolkat den fel. För Jesus likt författaren till Matteusevangeliet, innefattades inte 

bara den fysiska handlingen utan även en önskan av att begå äktenskapsbrott.  

 

 

Skillnader mellan exegeter  

Jesus ses inte som någon befriare av kvinnan enligt de forskare som jag har undersökt utan 

Jesus fokus är att äktenskapet ska behållas i sin helhet. Vissa forskare som Murray menar dock 

att efter Jesus uttalande ses inte kvinnan som mindre av en äktenskapsförbryterska om hon 

gifter om sig eftersom det ursprungliga äktenskapet fortfarande har brutits.100 Mannen ses som 

att ha syndat när han bröt äktenskapet samtidigt ses kvinnan som den som har syndat om hon 

 
97 Betz, 1992, 1110. 
98 Talbert, 2010, 84. 
99 Luz, 1989, 246. 
100 Murray, 1947, 188. 
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gifte om sig. Det Jesus alltså kom för var att ta bort äktenskapsbrotten i sin helhet och här leder 

mannens handlingar tydligt kvinnan till att begå äktenskapsbrott enligt Murray.101 

 

Att Jesus bekräftar lagen har både Betz, Congdon, Luz och Talbert bekräftat. Murray har ett 

annat synsätt vilket jag anser är kopplat till tiden som den skrevs i. Han resonerar att Jesus inte 

var en befriare av kvinnor utan att äktenskapet var i fokus, men samtidigt uppmärksammar 

Murray flera exempel där han uppmärksammar jämställdhet i Jesus agerande. Murray menar 

att Jesus syfte var att inte heller mannen fick gifta om sig, att mannen begick brottet med 

otroheten i äktenskapet och att mannens handlingar leder till att kvinnan syndar i sitt omgifte. 

Var äktenskapsbrottet börjar enligt både författaren till Matteus och Luz omdefinieras genom 

Jesus i detta stycke, från handling till att även innefatta blick och tanke. 

 

I verserna 27–30 citerar Jesus 2 Mos 20:14. Congdon anser att Jesus bekräftar den 

gammaltestamentliga läsningen men att han tillägger att det är att betrakta som äktenskapsbrott 

om man ser på någon lustfyllt. Det finns flertalet exempel i gamla testamentet som bekräftar 

det sättet att se på äktenskapsbrott (2 Sam 11:2; Ords 6:25) och därför vill Congdon stärka att 

Jesus inte ändrade lagen utan bekräftade den.102 Något som de flesta exegeter som jag har 

undersökt har ansett; de skiljande punkterna handlar mest om vad som är ett äktenskapsbrott. 

 

En skiljefråga är om texten är bildlig eller saklig och här framförallt avhuggande av handen 

eller utryckandet av ögat. Oenigheten bland exegeter beror på om Jesus bekräftade Mose lag 

eller förmedlade den rätta läran till lärjungarna. Frances tolkning beskriver att rycka ut ögon 

och hugga av händer egentligen bara var metaforer eftersom judar var förbjudna att skända den 

egna kroppen103. Detta motsäger sig dock flertalet andra exegeter, bland annat J.D.M. Derrett. 

Enligt Derrett handlar det om faktisk stympning.104  

 

Samtidigt är frågan om hur jämställd Jesus gjorde sin samtid något som alla exegeter inte har 

valt att fokusera på och därför blir oenigheterna svårare att se där. Du Plessis visar på ett mer 

jämställt tänkande genom att uppmärksamma att Jesus tilltalar mannen och sätter mannen och 

kvinnan på samma nivå gällande äktenskapsbrott. Den bredd av var exegeterna har valt att visa 

Jesus agerande skiljer sig verkligen men något som de alla är eniga om är att Jesus inte ändrar 

lagen utan bekräftar den. 

 

 

Androcentrism 

Luz menar att det som Jesus vill åstadkomma med sina begränsningar av den manliga friheten 

och förändringar av äktenskapsbrotten inte handlade om någon form av frigörelse för kvinnor 

utan istället att säkerställa att äktenskapet inte bröts. Även om Jesus talar till lärjungarna under 

de tal som satts ihop till bergspredikan finns det särskilda stycken som är riktade till kvinnan 

 
101 Ibid. 189. 
102 Congdon, 1978, 120. 
103 5 Mos 1. 
104 Audience, 201–204. 
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och där är bland annat de verser som jag har valt att behandla om äktenskapsbrott och 

skilsmässa. Genom att göra detta vill jag försöka uppmärksamma delar av texten som inte 

tidigare har gjorts i den androcentriska tolkningshistorian. Matt är därför inte svart och vitt i 

hur det talas om kvinnan, men det är väldigt sällan kvinnan får tala själv eller att man tar 

kvinnan i beaktande. 

 

Slutsatser och resultat 
 

Slutsats: 

 

Presenteras Jesus kvinnosyn gällande äktenskapsbrott och skilsmässa enligt Matt 5:27-32 som 

feministisk? Jag skulle säga att med den definitionen som jag har lagt för begreppet feminism 

tillsammans med den kunskap som har införskaffats kring det judiska samhället Jesus befann 

sig i och dess kultur så blir svaret både ja, och nej. 

 

Jesus syfte var att äktenskapet skulle behållas i dess helhet. Det vore rimligt att anse att Jesus 

ansåg att det skedde för många skilsmässor eftersom Jesus beskriver det som de två kropparna 

som skulle vara en inte var det längre. Det som Jesus samtidigt kan ha sett var att kvinnor 

straffades hårdare vid äktenskapsbrott och flyttade tillbaka straffet till den som begick 

äktenskapsbrottet. Jesus enligt Matt säger att äktenskapsbrotten lika mycket var mannens fel, 

och att i ett redan patriarkalt samhälle behövde mannen börja ses som den skyldiga för 

äktenskapsbrottet istället för kvinnan om detta var fallet. 

 

På samma sätt anser jag att Jesus såg att om äktenskapet skulle brytas skulle kvinnan inte 

automatiskt ses som skyldig utan att även hennes perspektiv behövde uppmärksammas. 

Samtidigt tog Jesus bort en del av möjligheterna för mannen att skilja sig, denna maktbalans 

som tidigare var extremt ojämn blev nu mer jämställd. Nu delade mannen och kvinnan samma 

möjlighet för skilsmässa, och det var bara en: otrohet. Visserligen definierade Jesus inte vad 

som räknades som otrohet, men genom att minska de godkända anledningarna återfick kvinnan 

en del av makten. 

 

Luz menar som tidigare nämnt att Jesus ville begränsa den manliga friheten och säkerställa att 

äktenskapet inte bröts. Luz anser inte att det Jesus presenterar är en frigörelse för kvinnor, men 

jag anser att det är viktigt att läsa Luz som en kommentersbok som är skriven på slutet av 80-

talet. 

 

Förståelsen för äktenskapet och skilsmässa under det första århundrandet v.t. är också 

grundläggande för att förstå Jesus. En del av exegeterna har talat om hemgift och ifall denna 

betalades tillbaka till hustrun och i vilken proportion, men samtidigt är det viktigt att fokusera 

på fakta. Det finns inga historiska belägg på att hemgiften betalades tillbaka vid denna tid, men 

inte heller på att den inte betalades tillbaka. Det finns bevis på att gifta par skildes. 
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Under vems skydd kvinnan hamnade är en fråga som inte kunde besvaras, det var tydligt att 

kvinnan gick från sin faders ägo till sin makes ägo genom giftermålet, men var hennes plats i 

samhället blev efter en skilsmässa beror på hennes ekonomiska situation menar Instone-

Brewer. Många kvinnor valde att förbli singlar efter sin skilsmässa då de fick större frihet, men 

detta berodde helt på hur mycket av hemgiften som de fick tillbaka då kvinnans inkomst inföll 

hennes man under tiden hon var gift.105 

 

Sammanfattningsvis: Jesus i Matteusevangeliet har en feministisk kvinnosyn på sätten som han 

förändrade samhällets rådande skilsmässokultur för de som blev kristna, och kvinnans plats i 

samhället blev mer jämställd i frågor som rörde skilsmässa och äktenskapsbrott efter detta 

utlåtande. 

 

 

Reflektion: 

Bergspredikan har använts som en form av riktlinje för hur kristna ska leva sitt liv, både inom 

den tidiga kyrkan men även efteråt. Sexualetik har påverkats rent etiskt speciellt av katolska 

forskare för att forma den katolska synen på sexualetik och även om äktenskapet. 

 

Luz menar att kyrkan gjort detta för att gynna kyrkans sexualetik men det har istället lett till att 

skuldbelägga ordet lust. De flesta som har forskat på dessa verser, Matt 5:31-32 har haft en 

särskild trosuppfattning och därför är det viktigt att se om dennas personliga tro kan ha påverkat 

tolkningarna. 

 

Under mitt uppsatsskrivande har jag uppmärksammat den påverkan som vissa av bibelns 

böcker har haft av en androcentrisk tolkningshistoria vilket har gynnat mannen och det 

patriarkala samhället mest. Först genom att se bibelns berättelser från den förtrycktas sida, som 

den historiske Jesus ofta själv tog men kanske inte alltid porträtterades rätt av författare eller 

översättare, kan vi lära oss förstå det budskap som Jesus egentligen ville förmedla till oss. 

 

Tolkningen av Matt 5:27-32 har påverkat kyrkan genom historien genom att ändra från ”att 

titta med åtrå i blicken ” till ”lust”, har kyrkan fått en väldigt begränsande syn på sexualetik. 

På samma sätt som man med πορνεια valt att tolka detta ord snävare för att stämma överens 

med den kontrollerande sexualetik som kyrkan haft i stort sett sedan medeltiden. 

 

Genom en sexualetik som nu börjar brytas upp inom vissa kristna förgreningar, kan man 

omarbeta sexualetiken till att istället gynna kyrkans medlemmar istället för att skuldbelägga 

dem. Genom att Jesus tog bort skillnaden mellan handling och tanke inkluderades även lust 

och därför bör ingen människa ses som ett sexuellt objekt. Det här anser jag är ett feministiskt 

ställningstagande av Jesus, att säga att kvinnan inte ska ses som ett sexobjekt. I dagens samhälle 

är det fortfarande en stor utmaning, så att Jesus uppmärksammar detta för nästan 2000 år sedan 

var ett väldigt stort steg för jämställdheten. 

 
105 Instone-Brewer, 2002, 124-125. 
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När det kommer till texter som just bergspredikan kan man tydligt se hur dessa verser som har 

forskats på i en stor utsträckning fortfarande tolkas olika. Exegeter har undersökt dessa texter 

olika men ett eller några sätt att tolka dem har setts som att mer gynna kyrkan och därför har 

denna variant använts som norm. 

 

I ett eftersvall av #MeToo och Svenska kyrkans egen variant, #VarDeLjus undrar jag hur Jesus 

originella tankar om äktenskapsbrott kan tillämpas på vårt samhälle idag. Om man redan i 

blicken begår ett äktenskapsbrott, eller begår ett sexuellt ofredande, hur mycket bättre skulle 

då samhället vara om man återgick till Jesus ord? Om man återvände till att man ska respektera 

kvinnan, att det är mannen som är ansvarig för att inte titta på kvinnan på ett lustfullt sätt. 

Självfallet gäller det för kvinnor också, att inte titta på män med åtrå i blicken. Hur skulle du 

samhället se ut? Skulle Jesus tankar betyda en skillnad för det feministiska arbetet idag? Jag 

vill ändå tro det. 

 

 

Sammanfattning: 

I denna ideologkritiska feministiska uppsats har jag undersökt om Jesus budskap och agerande 

tillsammans med bakomliggande kunskap kring kontexten och judendomens utövande kan ses 

som feministiskt. I ett sekulärt samhälle där man har blivit van att kunna ifrågasätta religiösa 

ledare kan detta eventuellt inte ses som radikalt som i ett mer religiöst samhälle likt det Jesus 

befann sig i. Jag har vidare undersökt historiska bibeltolkningar som påverkat kyrkans 

sexualetik och undersökt på vilket grunder detta material står. Det har lett till att jag 

uppmärksammat att författaren ofta har applicerat sin egen ideologi på texten och sedan tolkat 

den på ett sätt som har gått i linje med denna ideologi. Genom denna insikt har jag sedan arbetat 

mig vidare med en bredd av feministteologisk litteratur för att belysa den genom historien 

annars förtryckta kvinnan. 
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