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1 Inledning
Människan har ofta haft en form av andligt behov och behov av att se ett sammanhang i vår tillvaro. 

För många ligger nära till hands att tro att det existerar en Gud och att söka tecken som stödjer det 

antagandet. Några av kristendomens centrala tecken är uppståndelsen, jungfrufödseln och Jesu 

under. I denna uppsats studerar jag tolkningen av ett av dessa centrala tecknen, nämligen 

jungfrufödseln, eller snarare en av de berättelserna som vanligen läses som en berättelse om 

jungfrufödseln, Luk 1:26-38.

1.1 Frågeställning

Mitt intresse kring jungfrufödseln handlar främst om vad Marias fråga ”Hur ska detta ske? Jag har 

ju aldrig haft en man.” egentligen betyder? Och ur ett feministiskt perspektiv, vad säger berättelsen 

om Maria och om det hon är med om? För att undersöka detta har jag gått igenom exegetisk 

kommentarslitteratur och därefter formulerat följande övergripande frågeställning: Hur har 

tolkningen av denna Luk 1:26-38 förändrats under de senaste 35 åren särskilt med avseende på 

kommentarslitteraturen? Har den feministiska exegetiska litteraturen har bidragit till ändrad 

förståelse av bebådelseberättelsen i Lukasevangeliet de senaste 35 åren? Och hur har dessa 

feministiska perspektiv i så fall förändrat de mer allmänna textkommentarerna? Eftersom detta är en 

stor fråga väljer jag att göra ett nedslag och ta min utgångspunkt just i Luk 1:26-38 och de 

föreställningar om jungfrufödsel som denna text vanligen anses innehålla. 

För att kunna ta reda på det har jag fokuserat på tre underliggande frågeställningar: 1) Hur 

tolkas Marias fråga ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft en man.” i den valda exegetiska 

litteraturen? 2) Vilket bidrag ger berättelsen om kristologin? samt 3) Vilket bidrag ger berättelsen 

om mariologin?

Det innebär att jag dels gör ett urval av frågeställningar som jag fokuserar på vilka står 

motiverade under ”Avgränsningar och material”; dels väljer jag att studera hur dessa 

frågeställningar behandlas i några exegetiska verk publicerade 1977-2012. Bland dessa ingår verk 

av två feministiska forskare där särskilt den ena, Jane D. Schaberg, har bidragit med en originell 

och kontroversiell tolkning. Valet av exegetisk litteratur motiveras även den under ”Avgränsningar 

och material”.

1.2 Avgränsning och material

För att göra det hela tydligare delar jag upp denna del i två. Första delen är valet av frågeställningar 
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och den andra valet av exegetisk litteratur. 

1.2.1 Val av frågeställning

Marias fråga ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft en man.”, är central i berättelsen och i 

materialet jag har studerat. I den frågan ligger mysteriet och undret i berättelsen. En annan aspekt av 

det hela är att texten vill säga oss någonting, men vill den säga oss något om Kristus eller vill den 

säga oss något om Maria, Jesu mor? Om t.ex. Marias fråga säger att Maria är oskuld och att det 

därmed är en fysisk omöjlighet för henne att bli med barn vad säger då det i sin tur om vem barnet 

är? Och vad säger det om Marias betydelse och roll? Utifrån Marias fråga ”Hur ska detta ske? Jag 

har ju aldrig haft en man.” förefaller det relevant att ta upp perikopens kristologi och mariologi då 

Lukas berättelse vill säga något om barnet och om Maria. Vad berättelsen säger om barnet och dess 

unicitet, och vad berättelsen säger om Maria och hennes utvaldhet blir därför av vikt att behandla i 

uppsatsen. 

1.2.2 Val av exegetisk litteratur 

Detta är en jämförande uppsats där jag jämför ett antal bibelkommentarer och artiklar som 

behandlar Luk 1:26-38. För att få en inte alltför ensidig vinkling har jag valt forskare med olika 

ståndpunkter i kristendomen då detta kan ha påverkat deras forskning. Både Raymond E. Brown 

och Joseph A. Fitzmyer var katolska präster. Jane D. Schabergs var också romersk-katolik, i sin 

ungdom nunna, men hennes position senare i livet är svårare att definiera då hon inte förblev en 

konventionell katolik. Francois Bovon var en protestantisk pastor, medan John T. Caroll, är 

presbyterian. Turid Karlsen Seim har sin tillhörighet i Den norske kirke, d.v.s. Norges evangelsiak-

lutheranska statskyrkan. 

Det första arbete jag valt att behandla är Raymond E. Browns Birth of the Messiah1, ett 

standardverk som senare forskning om berättelserna om Jesu födelse i Nya testamentet förhåller sig 

till. 

Efter Browns bok analyserar jag Josef Fitzmyer The gospel according to Luke I-IX.2 

Fitzmyers bok finns i en äldre utgåva (1970), men jag har här främst använt mig av den nyare 

utgåvan eftersom den i vissa avseenden hänvisar till Browns bok. 

Därefter behandlar jag ett arbete som ger exempel på feministisk exegetik och som skapat 

1 Brown S.S, Raymond E. Birth of the Messiah A commentary on the infancy narratives in Matthew and Luke; Garden 
City, New York: Doubleday, 1977.

2 Fitzmyer Joseph, A. The gospel according to Luke I-IX, (Anchor Bible), New Haven & London, Yale University 
Press, 1970, utgåva 1979. 
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debatt men också påverkat senare forskning3 Jane D. Schaberg, The illegitimacy of Jesus.4 

Forskaren Frank Reilly hävdar att Birth of the Messiah länge var en nödvändig referens för alla som 

studerade problemet med jungfrufödseln, men att Schabergs verk bör bli vad Browns var en gång.5 

Önskar man nyare tolkningar ur ett feministiskt perspektiv rekommenderas artiklen ”Virgin Mother 

or Bastard Child” av John Dominic Crossan och andra artiklar ur A feminist companion to 

Mariology från 2005.6 

För att få med en litet annan vinkling av den feministiska litteraturen använder jag också 

Turid Karlsen Seim, The double message,7 ”The Gospel of Luke”8 och ”The virgin mother: Mary 

and ascetic discipleship.”9 Anledningen till att Karlsen Seim representeras av inte färre än tre texter 

är att dessa texter är tämligen korta.

En viktig skillnad mellan Schaberg och Karlsen Seim är att den förra ställer historiska frågor 

om vad som kan finnas bakom Luk 1:26-38 medan Karlsen Seim snarare inriktar sig på vad Luk 

1:26-38 sade till den tid då den skrevs, vilket ideal för kristet liv i evangelistens tid och församling 

som den formulerar. Karlsen Seim berör inte Marias fråga eller kristologin på samma sätt som de 

andra, men jag tar emellertid ändå med henne eftersom det hon säger om Marias lärjungaskap är 

relevant och intressant. Karlsen Seim tre texter utgörs av en monografi, en mycket kort kommentar 

samt en artikel. I praktiken innebär detta att hon inte har tagit upp alla detaljer som en vanlig, lång 

kommentar gör. Därmed kan hon inte heller bidra med all den information som jag behöver i denna 

uppsats. 

Därefter studerar jag två kommentarer som publicerats efter Schabergs och Karlsen Seims 

böcker, F. F. Bovon Luke 1. A commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:5010 samt John Carroll Luke 

A commentary.11

Detta urval av litteratur är ett nedslag, och ger inte en fullständig bild, men det bör kunna 

3 Bland annat forskning av David T. Landry, Landry David T. ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary” (Luke 
1:26-38)” Journal of Biblical Literature, 114 no 1 Spr 1995 sid 65-79, och Frank J. Reilly, Reilly Frank J., ”J. 
Schaberg, Raymond E. Brown, and the problem of the illegitimacy of Jesus” Journal of Feminist Studies in Religion
21 No 1 Spr 2005, sid 57-80.

4 Schaberg Jane D. The illegitimacy of Jeus A feminist theological interpretation of the infancy narratives (Biblical 
Seminar), 28, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990.

5 Reilly Frank ”J. Schaberg, Raymond E. Brown, and the problem of the illegitimacy of Jesus” sid 79.
6 Levine Amy-Jill (red) och Robbins Maria Mayo A feminist companion to Mariology, Feminist companion to the 

New Testament and early Christian writings; 10, London; New York T & T Clark International 2005. 
7 Karlsen Seim, The double message, Edinburg: T&T Clark, 1994.
8 Karlsen, Seim Turid ”The Gospel of Luke”, Schüssler Fiorenza Elisabeth (red), Searching the Scriptures, New York: 

Crossroad Publishing Company, 1994, sid 729-762.
9 Karlsen Seim Turid ”The virgin mother: Mary and ascetic discipleship”, Levine Amy-Jill och Blickenstaff Marianne 

(red), A feminist companion to Luke, London: Sheffield Academic Press, 2002, sid 89-105.
10 Bovon F. F, Luke 1. A commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50, (Hermeneia), 9902494900, Minneapolis: 

Fortress, Press Minneapolis, 2002.
11 Caroll John T. Luke A commentary, Louisville, Kentucky:Westminster John Knox Press, 2012.

6



visa ett exempel på feministisk forskning om den aktuella texten samt om denna alls tagits upp i 

senare kommentarlitteratur, alltså en litteratur som har som en av sina funktioner att sammanfatta 

forskning om de texter som kommenterats.12

1.3 Metod och disposition

Efter den obligatoriska inledande delen med frågeställning, avgränsning och material tar jag i 1.4 

upp vissa definitioner och begrepp innan jag gör en forskningsöversikt och teologisk bakgrund i 

1.5.

Textens huvuddel, punkt 2, inleds med en enklare textanalys innan jämförelse av 

textkommentarerna tar vid med underrubrikerna Marias fråga, Kristologi och Mariologi. 

Under punkt 3 för jag en diskussion av det genomgågna materialet och i punkt 4 kommer 

min slutsats under rubriken ”Hur har bibelkommentarerna förändrats genom åren?”

1.4 Definitioner och begrepp

Med jungfrufödseln,13 avser jag föreställningen att en kvinna blir havande och föder ett barn 

utan någon mans medverkan. Havandeskapet sker alltså genom någon form av mirakel t.ex. genom 

Guds kraft som skapar liv i Maria.

1.5 Forskningsöversikt och teologisk bakgrund

I stycket nedan går jag igenom forskningsöversikt under de senare åren där jag främst framhåller 

två artiklar. Under rubriken ”Teologisk bakgrund” går jag igenom litet kort om mariologi generellt. 

Mariologin ingår i den kristna traditionen och har påverkat kommentarlitteraturens olika författare, 

medvetet eller omedvetet, inte minst genom deras olika religiösa bakgrund. På ett eller annat sätt 

har författarna varit tvungna att förhålla sig till mariologin. 

1.5.1 Forskningsöversikt 

Min forskningsöversikt blir selektiv. I viss mån beror det på att en översikt över forskning om just 

Luk 1:26-38 är så stor att det blir oöverskådligt. Jag måste begränsa mig till tidigare forskning som 

diskuterar just den feministiska forskningens påverkan på exegetiken eller närliggande frågor. 

12 Jag har, på sajten http://bestcommentaries.com/luke, sökt på åren 2000-2013 under det som beskrivs som Technical 
och fick ett fåtal träffar. Då vissa av dessa kommentarer är svåra att få tag i på den svenska biblioteken har urvalet 
begränsats ytterligare och slutligen återstod de, i denna uppsats, valda Lukaskommentarerna.

13 Inte att förväxla med ”Immaculata Conceptio”, den obefläckade avlelsen, kallas även Jungfru Marias utkorelse och 
fullkomliga renhet, ”Maria Immaculata”. Ända från befruktelsen av Maria är hon helt fri från arvssynden och hon 
bevarar sin renhet under hela sitt liv. Denna händelse, högtidsdag och lärosats ska inte förväxlas med Jesu 
tillblivelse. 

7

http://bestcommentaries.com/luke


Dessutom är hela denna uppsats i viss grad en forskningsöversikt, om än med ett mycket snävt urval 

av forskning. Av den anledningen väljer jag i min forskningsöversikt enbart att ta upp två 

förhållandevis nya artiklar som på liknande sätt om jag behandlar texten Luk 1:26-38 David T. 

Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary (Luke 1:26-38)”14 från 1995, och Francis J. 

Reilly”Jane Schaberg, Raymond E. Brown, and the problem of the illegitimacy of Jesus” från 

2005.15

Landrys artikel är en jämförelse och diskussion av Browns, Fitzmyer och Schabergs 

tolkning av Luk 1:26-38. I artikeln diskuterar Landry två frågor som diskuterades under 70-talet av 

Brown och Fitzmyer och som jag därför också valt att fokusera på nämligen: a) Vilken mening är 

det för en kvinna trolovad, på väg att gifta sig att att invända mot ett meddelande att hon ska till att 

föda ett barn? Och, b) beroende på hur läsaren svarar på denna fråga, hur påverkas läsarens 

förståelse för hur Jesus har avlats? Brown och Fitzmyer löste problemen genom att jungfrufödseln 

av Jesus bibehölls, men, enligt Landry, på bekostnad av den berättelsens logik.16 Landrys ambition 

är att försöka visa hur en antik läsare skulle svarat på frågorna.17

Reillys artikel är en beskrivning av debatten mellan Brown och Schaberg. Reillys mål med 

artikeln är att analysera och bedöma debatten mellan dem, och testa de två olika hypoteserna mot 

varandra – antingen jungfrufödsel som hos Brown, eller öppnar för idén och tanken om våldtäkt 

som hos Schaberg.18 Reilly kommer fram till att utfallet i debatten mellan Schaberg och Brown blir 

att Schabergs grundade den, enligt Reilly, högst sannolika ställning att Lukas och Matteus skrifter 

handlar om att Maria förfördes eller, än mer troligt, våldtogs.19

Vad är det då som jag tillför som Landry och Reilly inte har gjort? Dels framför jag nyare 

kommentarer, skrivna efter det Landrys artikel skrevs, dels försöker jag undersöka om de 

feministiska kommentarerna har påverkat de senare Lukaskommentarerna. 

1.5.2 Teologisk bakgrund

Maria och jungfrufödseln har legat till grund för mycket forskning och annan form av reflektion 

t.ex. kyrklig teologisk reflektion genom historien. Vördnaden för jungfru Maria har varit viktig del 

för kristenheten sedan runt 500-talet. Detta ser vi inte minst i vår trosbekännelse, både den 

niecenska och den apostoliska där den nämns som central i frälsningshistorien. 

14 Landry David T. ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary” (Luke 1:26-38)” Journal of Biblical Literature, 114 
no 1 Spr 1995, sid 65-79.

15 Reilly Frank J. ”Jane Schaberg, Raymond E. Brown, and the problem of the illegitimacy of Jesus, sid 79.
16 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 65.
17 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 65.
18 Reilly sid 63.
19 Reilly sid 79.
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Maria blev tidigt föremål för kult, tidigast i Egypten. Man åkallade henne som Guds moder. 

Marias jungfrulighet innebar att Maria alltid förblivit jungfru (latin ”semper virgo”) vilket 

fastställdes som kyrkolära av en synod år 649. Under reformationstiden förblev detta 

okontroversiellt.20 Martin Luther avvisade emellertid Mariakulten vilken han uppfattade som 

gärningslära.21 I senare tiders teologi är Marias jungfrulighet ifrågasatt.  I dagens mariologi ses 

Maria som en urtyp för den sanna kyrkan vad gäller tron, kärleken och en fullkomliga föreningen 

med Kristus.22 

I romersk-katolska kyrkan har jungfru Maria haft en mer central roll än i de protestantiska. 

Uppfattningarna om den obefläckade avelsen och Marias upptagning i himlen dogmatiserades i den 

romerska-katolska kyrkan vilket har skapade ett avgörande ekumeniskt problem.23

Mariakulten försvann ur Svenska kyrkan först under århundradet efter reformationen. Maria 

har mer setts vara en vanlig kvinna som är hängiven åt Gud. Efter reformationen minskade antalet 

fester i kyrkoåret som var tillägnade Maria och fram till 1970-80-talet var Marias plats tämligen 

undanskymd i de svenska kyrkorna. Sedan dess har hon dock fått en en något större plats igen. 24

2 Huvuddel

2.1 Textanalys

Denna uppsats är en analys av forskning om texten i Luk 1:26-38 som behandlar Marias bebådelse. 

För att kunna analysera och diskutera forskningen behövs emellertid en analys av perikopen för att 

lättare kunna förstå de kommentarer som senare redovisas. 

2.1.1 Lukas 1:26-38 i litterär kontext

Den aktuella perikopen Luk 1:26-38 föregås av berättelsen om Johannes döparens tillblivelse. 

Ängeln Gabriel kommer till prästen Zakarias, Johannes Döparens far och talar om att hans fru 

20 Brodd Sven-Erik ”Mariologi”, Nationalencyklopedien http://www.ne.se/lang/maria/251000, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2014-07-29.

21 Brodd Sven-Erik ”Maria i kyrkoliv och fromhet”, Nationalencyklopedien http://www.ne.se/lang/maria/251000, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2014-07-29.

22 Brodd Sven-Erik ”Mariologi”, Nationalencyklopedien http://www.ne.se/lang/maria/251000, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2014-07-29.

23 Brodd Sven-Erik ”Maria i kyrkoliv och fromhet”, Nationalencyklopedien http://www.ne.se/lang/maria/251000, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2014-07-29.

24 Idag har Maria en egen söndag, förutom Marie bebådelsedag och Kyndelsmässodagen, nämligen den fjärde 
söndagen i advent. I 1986-års psalmbok återfinner vi också ett antal Mariapsalmer, inte bara psalmer om Maria utan 
också sådana som vänder sig till Maria (t.ex. Sv. Ps. 480, Var hälsad Herrens moder.) Även när det gäller mariologin 
hänvisar jag till A feminist companion to Mariology för den som är intresserad av den mer feministiska tolkningen 
av Maria som kvinna med kropp, sexualitet och barnafödande.
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Elisabet, som är ofruktsam på grund av ålder, ska föda en son och denne son ska kallas Johannes. 

Johannes Döparens tillblivelse är alltså ett under då Elisabet, som ofruktsam, trots allt blir gravid. 

Jesus tillblivelse är än mer fantastisk, han föds av en jungfru, något än mer ”omöjligt” för att visa 

att Jesus är än större än Johannes. De två berättelserna om Maria och Elisabet ska också peka på att 

ingenting är omöjligt för Gud, varken att en steril kvinna kan föda ett barn eller att en jungfru kan 

göra detsamma. 

Parallellberättelserna om Johannes Döparen och Jesu tillblivelser har många likheter.

Johannes Jesus

Föräldrarna introduceras, förväntas inga barn Föräldrarna introduceras, förväntas inga barn

Ängelns uppenbarelse Ängelns entre

Zakarias är bekymrad Maria är bekymrad

”Var inte rädd...” ”Var inte rädd...”

”Din hustru Elisabet skall föda en son...” ”Du skall bli havande och föda en son...”

”...och du skall ge honom namnet Johannes.” ”...och du skall ge honom namnet Jesus.” 

”Ty han skall bli stor inför Herren...” ”Han ska bli stor...”

Zakarias fråga: ”Hur skall jag få visshet om 

detta?”

Marias fråga: ”Hur ska detta ske?”

Ängelns svar: ...och jag är utsänd för att tala 

med dig och ge dig detta glädjebud.”

Ängelns svar: ”Helig ande skall komma över 

dig...”

Tecken ges: ”Men du skall bli stum...” Tecken ges: ”Elisabet, din släkting, väntar också 

en son, nu på sin ålderdom.”

Zakarias blir stum Marias spontana svar 

Zakarias går iväg Ängeln går iväg

Det finns dock betydande skillnader mellan de två är vilket är tydligt i följande:

Johannes föräldrar är rättfärdiga Maria är välsignad och har funnit nåd hos Herren

Johannes mor är åldrad och ofruktsam men bär 

Johannes på naturlig väg

Jesu mor är ung och bär Jesus genom ett under 

Johannes banar väg för Herren Jesus kommer kallas Herre

Johannes far ifrågasätter och blir stum Jesu mor ifrågasätter och blir förvissad om att hon 

är Guds tjänarinna 
Direkt efter den valda perikopen kommer berättelsen om Marias besök hos sin kusin 

Elisabet som är i den sjätte graviditetsmånaden. När Elisabet ser Maria fylls hon och barnet hon 

väntar av helig ande. Johannes fylls alltså av helig ande redan i moderlivet medan Jesu själva 
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tillblivelse förutsätter andens delaktighet. Då Elisabet fyllts av helig ande och hon ser Maria brister 

hon ut i något som blir en första form av trosbekännelse då hon uttalar att hon vet att det är Guds 

son som Maria väntar.25 Mötet mellan Maria och Elisabet avslutas med Marias lovsång (Magnificat) 

där Maria, ”Guds ringa tjänarinna”, prisar och lovar Herren.26 

2.1.2 Textens genre

Texten kan tyckas kort för att behandla en så uppseendeväckande episod som jungfrufödseln ändå 

är. Det är inte bara NT som har berättelser om jungfrufödsel. Det har sagts om många av gångna 

tiders stora andliga ledare och kungar. Att vara född av en jungfru innebar att de var direkta söner 

av Gud. Föreställningen om jungfrufödsel där barnet växer upp till hjälte, kung e.dyl. förekommer i 

många religioner, inte minst i det gamla Främre Orienten och inom den hellenistiska kulturen. Man 

antar att motivet även fanns i det gamla Israel.27 Det var en del av forna tiders mysterier.Tiden 

kring Jesu tid är rik på underberättelser, även utanför NT.28 

Texten har en episk karaktär, nästan som en saga eller en legend, men med dokumentära 

inslag i sin redogörelse för händelseförloppet. Texten syftar till att förklara något som är oförklarligt 

nämligen hur Kristus, Guds son, kan födas till människa och fortfarande vara gudomlig, att Kristus, 

som människa ändå har samma makt som Gud.

2.1.3 Berättelsens struktur

Berättelsens struktur är upplagd så att i vers 27 och 28 får vi reda på tid plats och bakgrund till den 

kommande berättelsen. Efter detta gör ängeln i vers 28 och 29 entré. Vi får här också reda på Marias 

reaktion över att få möta ängeln. I vers 30 berättar ängeln för Maria vad som kommer att ske med 

henne, hon ska bli havande och föda en son, och i vers 31-34 berättar ängeln att detta barn kommer 

att bli unikt. I vers 34 kommer Marias svar till ängeln och den fråga som upptar så stor del av 

kommentarerna ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”, och i verserna 35 och 36 

beskriver ängelns svar till Maria. Hela berättelsen bygger alltså på en dialog mellan Maria och 

ängeln och just Marias fråga är ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft en man.” blir central då 

den antyder att det som den Helige Ande säger åt Maria ska hända, är en ren omöjlighet. Hennes 

graviditet förutsätter ett, för oss vanliga människor, oförklarligt under. Den öppnar till flera 

25 Luk 1:42-45.
26 Luk 1:46-55.
27 Gerhardsson Birger, ”Jungfrufödsel” I: Nationalencyklopedien http://www.ne.se/lang/jungfrufödelse, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2014-07-22.
28 Bl.a. finns en inskrift på Asklepiostemplet i Epiduaros i Grekland från 300 f Kr. Det är en berättelse om en kvinna 

som väntade barn i 10 år och bad tillslut guden om hjälp. När barnet väl föddes kunde han både tvätta sig själv och 
vandra med sin mamma. Berättelsen uppmanar läsarna till att häpna över guden. (Fornberg, Tord, 1A 
Matteusevangeliet 1:1-13:35 (KNT), EFS-förlaget, Uppsala, 1989, sid 142.)
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tolkningar bl.a. att berättelsen avspeglar ett faktiskt händelseförlopp. En annan tolkning kan vara att 

berättelsen vill säga något om vem barnet är, att han är Kristus, Guds son. En tredje är att den vill 

säga något om Maria och hennes fullständiga tillit till Gud, att hon direkt, utan att ifrågasätta, gör 

det Gud vill.

2.1.3.1 Marias fråga

Varför ställer Maria frågan ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft en man.”? Vad ville Lukas 

egentligen med att Maria ställer den frågan till ängeln i texten? Marias fråga ”Hur ska detta ske? Jag 

har ju aldrig haft en man.” förefaller något märklig då den kommer från en kvinna som är trolovad 

och ska gifta sig. Svaret från ängeln att Helig Ande ska ”komma över” henne och den högstes kraft 

ska ”vila över” henne ger en knapphändig förklaring. Anledningen till frågan skulle dels kunna vara 

att den stödjer idén om jungfrufödsel, speciellt påståendet att hon aldrig haft en man; dels ger den 

ängeln en öppning om att tala om barnets karaktär. Att ängeln ”kommer över” Maria skulle kunna 

vara ett sätt att beskriva barnets speciella relation till Gud. 

2.1.3.2 Kristologi 

Typen av text om jungfrufödelse handlar snarare om barnet än någonting annat, något som också 

Marias, i berättelsen, så centrala fråga indikerar. Lukas skulle alltså kunna läsas som att det inte 

handlade om jungfrulig befruktning. Istället skulle alltså Marias konstaterande att hon aldrig haft 

någon man ge ängeln en öppning att tala om barnets karaktär. Även om ängelns ord nämner genom 

den ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig” utesluter det inte 

möjligheten att Maria kommer att få ett barn på fullt mänskligt naturligt sätt, men med assistans av 

den Helige Anden.29 Man skulle kunna säga att en jungfrulig befruktning förutsätter gudomlig 

inblandning, men en gudomlig inblandning förutsätter inte nödvändigtvis en jungfrulig befruktning. 

Med Maria är båda dessa fenomen involverade, både gudomligheten och den jungfruliga 

befruktningen.30 Båda dessa element förutsätter också ett gudomligt ingripande. 

2.1.3.3 Mariologi 

Maria har funnit nåd hos Herren (Luk 2:11) vilket i detta fall innebär att hon ska bli mor till 

Messias. Liksom Johannes Döparen är Marias sons namn, identitet, karaktär och roll bestämd av 

Gud. Det är Gud, inte Jesu mor, som har bestämt namnet.31 Hon indikerar att hon är villig att 

29 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”,. sid 65-67.
30 Crossan John Dominic ”Virgin Mother or Bastard Child?, Levine Amy-Jill och Robbins Mary (ed.) A feminist 

companion to Mariology, London; New York: T & T Clark International, 2005, sid 37-55, sid. 54.
31 Caroll Luke A commentary sid 40.
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samarbeta fullt ut och för detta kommer hon att hyllas i alla tider. Hon blir bilden av förtroende och 

lydnad och föregriper sin senare roll som Jesu lärjunge.32 

2.2 Jämförelse

2.2.1 Brown Birth of the Messiah A commentary on the infancy 

narratives in Matthew and Luke, 1977 

2.2.1.1 Marias fråga

Hos Brown används, liksom hos många andra forskare, två modeller för att förklara Marias fråga, 

en psykologisk och litterär. Den psykologiska ser berättelsen som en historisk berättelse, medan den 

litterära konstruktionen lämnar det historiska och ser hur berättelsen ska kunna fungera litterärt. 

Detta är något jag återkommer till i min diskussion. 

Hur förstår vi logiskt Marias fråga, undrar Brown. Innehåller verkligen Lukasevangeliet 

idéen om jungfrufödseln? När ängeln berättar för Maria att hon ska föda ett barn ställer hon frågan 

”hur” som att det skulle vara ett problem. Varför antar hon inte att barnet skulle födas när hon tagits 

till Josefs hem? Varför antar hon att graviditeten kommer direkt? 

Brown hävdar att Lukasevangeliet visst innehåller idéen om jungfrufödsel, något han 

belägger dels med stegparallellismen med Johannes Döparens födelseberättelse, samt Marias 

påstående att hon aldrig haft en man.

En av de psykologiska förklaringarna möter vi i de tidiga kristna texterna som innebar att 

Maria av någon anledning skulle ha förbundit sig till livslångt jungfruskap. Detta var i och för sig 

inte helt ovanligt under denna tid. Förebilden skulle vara de präster som genomförde ceremonier i 

templet, dessa skulle en tid före ceremonin ha gått in i celibat. Detta celibat torde emellertid endast 

varat en tid eftersom det var viktigt att prästerna upprätthöll det prästliga släktet. Denna förklaring 

förefaller emellertid märklig då berättelsen handlar om en byflicka som dessutom var trolovad. 33

En annan psykologisk förklaring skulle vara att hon hade tagit del av Jes 7:14 om att 

Messias skulle födas av en ung kvinna och att många unga judiska flickor gärna ville vara Guds 

utvalda att föda Messias. Frågan skulle då egentligen varit ”Hur ska denna befruktning ske, enligt 

Jes 7:14 då jag inte har varit med en man?” Men faktum är att det inte finns något i Jes 7:14 som 

talar om en jungfrulig graviditet34. Det står ”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga 

kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med 

32 Caroll Luke a commentary sid 43.
33 Brown Birth of the Messiah sid 305.
34 Brown Birth of the Messiah, sid 305.
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oss’.” (Jes 7:14).

Tredje psykologiska förklaringen skulle vara att Maria var en ogift jungfru så när hon fick 

reda på att hon skulle föda ett barn frågade hon naturligtvis ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig 

haft någon man/make.” 

Lukas upplyser oss vid två tillfällen om att Maria är jungfru. Existensen av jungfrutemat hos 

Lukas har blivit utmanat på olika sätt. En fråga Brown lyfter är om innehållet i det nuvarande 

Lukasevangeliet säkert innehåller idén om jungfrufödsel. Både Brown och Fitzmyer argumenterar 

för att Lukas inte gör något tydligt uttalande om att Maria inte hade en sexuell relation med Josef 

efter trolovningen, men före hemtagningen till Josefs hus.35 Rent teoretiskt, om Maria och Josef 

hade en relation och barnet blev till på naturlig väg kanske Lukas ändå sett tillblivelsen som den 

Helige Andes orsak eftersom ängeln berättade om tillblivelsen redan innan befruktningen och att 

barnet skulle få en unik roll som Guds son.36 Brown håller dock med många forskare att Lukas 

faktiskt menade att det handlade om en jungfrufödsel eftersom den har vävts genom en tolkning av 

Jes 7:10-14.37 

2.2.1.2 Kristologin

Vad kristologin anbelangar skulle den ena litterära förklaringen till Marias fråga vara tänkt att 

förklara för läsarna hur barnet skulle bli till och att de skulle förstå barnets identitet.38 Brown menar 

att Lukas önskade förklara den davidiska Messias identitet vars födelse ängeln hade proklamerat i 

Luk 1:31-33. Han var nämligen Guds son och han hade fått sina krafter från den Helige Ande.39 

Maria skulle vara en talesperson för Lukas kristologiska budskap, då med hjälp av Gabriel som en 

annan talesperson. I dialogen mellan de två fylls bilden av Messias befruktning som Guds son, en 

tillblivelse inte på mänskligt sätt, utan genom Helige Ande.40 Det skulle inte kunna skapas någon tro 

om Maria blev med barn på samma sätt som vilken annan kvinna som helst. Maria måste alltså 

övervinnas av helig kraft för att kunna föda Jesus.41 

Den litterära förklaringen finner Brown, skänker total tillfredsställelse för att förstå Marias 

fråga.42 

35 Lukas nämner Josefs härkomst med länk tillbaka till Davids släkt. Marias familjeursprung verkar av mindre vikt.
36 Brown Birth of the Messiah, sid 299.
37 Brown Birth of the Messiah sid 300.
38 Brown Birth of the Messiah sid 308.
39 Brown Birth of the Messiah sid 308.
40 Brown Birth of the Messiah sid 308.
41 Brown Birth of the Messiah sid 301.
42 Brown Birth of the Messiah sid 309.
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2.2.1.3 Mariologi

Brown gör inte mycket mer av mariologin än att han framställer henne som en mönsterlärjunge. 

Maria har två repliker i kungörelsen om barnets födelse. Den ena är frågan om hur det ska gå till – 

vilket enligt Brown är Lukas sätt att uppmärksamma detta att en jungfru ska föda ett barn och på så 

sätt kunna visa en väg in i hans kristologi.43 Den andra repliken Maria har, ”Må det ske med mig 

som du har sagt”, är när hon ger sitt samtycke till det som ska komma att hända henne, att hon ska 

föda detta barn. Detta visar att Jesu mor alltså var en av de människor som inte bara hörde Guds ord 

utan även gjorde det, som en sann lärjunge.44

2.2.2 Fitzmyer Luke, The Gospel according to Luke, 1979

2.2.2.1 Marias fråga 

Fitzmyer diskuterar Marias fråga om hur det hela ska gå till, eftersom hon inte har haft någon man, 

genom att upp några alternativa lösningar som diskuteras hos Brown. _En är att Marias ord är 

uttalade att referera till ett löfte om evig jungfrulighet som hon har avgivit. Men, menar Fitzmyer, 

frågan hon ställer uttrycker snarare ett förnekande av ett sexuellt umgänge än att det skulle ha med 

ett föregående löfte eller föresats av evig jungfrulighet att göra. Den kontext i vilket frågan ingår 

antyder ju knappast något sådant45. 

Det finns också teorier som skulle innebära att Marias ord kan ses som en protest mot det 

som ska hända eftersom hon är trolovad. Hon har därför svårt att förstå att hon ska bli Jesu mor då 

Israels historia förväntar sig att det är en jungfru som ska bli mor åt Messias. Maria skulle, liksom 

många judiska flickor, direkt ha förstått ängelns ord, att hon skulle bli jungfrumor åt Messias. Det 

finns emellertid, enligt Fitzmyer, inga bevis som tyder på att Jes 7:14 skulle ha influerat Lukas 

berättelse. Dessutom är en sådan tolkning inte känd i den förkristna, judiska litteraturen, menar 

han.46  

Marias ord har förståtts som ett uttryck av förvåning. Hon som förvisso var trolovad med 

Josef, men inte ännu sammanboende med honom, skulle alltså få ett barn där och då eller i alla fall i 

den direkta framtiden.47 Hennes påstående ”Jag har ju aldrig haft någon man.” skulle avse att Maria 

förstod att ängeln menade att hon skulle bli gravid direkt.48

43 Brown Birth of the Messiah, sid 316.
44 Brown Birth of the Messiah, sid 318.
45 Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 349.
46 Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 349.
47 Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 349.
48 Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 350.
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2.2.2.2 Kristologin

Fitzmyer instämmer med Brown att stegparallellismen i de två tillkännagivelserna kräver det 

mirakulösa gudomliga ingripandet, och detta visar att Jesus har en än mer extraordinär tillblivelse 

än Johannes Döparens. Jesus bebådelse måste alltså vara mer fantastisk än Johannes Döparens, 

nämligen jungfrulig49 – därför ska han kallas Guds son. Fitzmyer menar att den jungfruliga födelsen 

av Jesus är bekräftad och att det är fortsättningen, att försöka förklara någonting om Jesus, inte 

primärt om Maria, som är intressant.50 Hela episoden om ängelns kungörelse till Maria om Jesus 

identitet har komponerats av Lukas högst dramatiskt för att läsaren ska förstå vem Jesus är.51 

2.2.2.3 Mariologi

Fitzmyer hävdar att Maria, för Lukas, är modellen av en troende. Hon är uttalat välsignad för att 

hon utvalts och för detta kommer hon att bli hyllad av alla generationer.52 

2.2.3 Schaberg,The illegitimacy of Jesus A feminist theological 

interpretation of the infancy narratives, 1990 

2.2.3.1 Marias fråga 

Som en reaktion mot Brown och Fitzmyers artiklar kom Schaberg med en artikel som innehöll en 

stark kritik mot deras lösningar och föreslog en egen mer kontroversiell sådan.53 Hennes idé var att 

Jesus skulle vara en oäkta son till Maria och på så sätt tyckte hon att den logiska biten av den 

aktuella texten fungerade.54 Schaberg såg möjligheten att Guds son föddes illegitimt till en 

förnedrad kvinna som blivit gravid med en man som inte var hennes. Marias invändning har inte 

alls med den fysiska omöjligheten att göra att, som jungfru, föda ett barn.. Hennes invändning 

handlar snarare om möjligheten att Guds son föds som oäkting till en förödmjukad kvinna som har 

blivit med barn med någon annan än hennes man.55 

Ängeln svarar Maria att den Helige ande ska ”komma över” henne. Schaberg hävdade att 

även om ängelns ord nämner gudomlig inverkan utesluter det inte möjligheten att Maria ska få barn 

på ett för människan naturligt sätt, men med assistans av den Helige Ande.56 Frågan ”Hur ska detta 

ske? Jag har ju aldrig haft en man.” skulle enligt Schaberg snarare vara ”Hur ska detta ske? Jag har 

49 Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 338.
50 Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 341.
51 Fitzmyer, The gospel according to Luke sid 341.
52 Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 341.
53 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 65.
54 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 95.
55 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 68.
56 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 66.
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ju inte haft MIN man.”57 Schaberg påstod att Maria har god anledning att ställa frågan eftersom hon 

antar att graviditeten kommer att uppstå genast, men hon inte kommer att ha sex med sin man på en 

tid, inte förrän hon hemtagits till Josefs hus. Ängeln bör därför tala om en annan man än just Josef, 

den blivande maken. Till stöd för sitt resonemang hänvisade Schaberg både till besöket av ängeln 

och i Marias lovsång på så sätt att:

1. Maria skyndar till Elisabeth. Att hon har bråttom beror på att hon är rädd därför att 

graviditeten skulle komma ur en våldtäkt eller en förförelse av någon annan man än den 

blivande maken, Josef.

2. Magnificat innehåller flera påstående som anspelar på lagen som rör förförelse och våldtäkt 

av en jungfru. Att Gud skulle ha sett till sin ”ringa tjänarinna”58 betyder då att han har sett 

henne i hennes förnedring.59 Tonen i Marias lovsång framstår som personlig och skulle 

enligt Schaberg handla om social frihet.60

Jesus födelse är större än Johannes Döparens, liksom hos Brown, men till skillnad från Brown är 

det inte miraklet vid befruktningen som är större i Jesusfallet utan att Gud ser Maria i sin förnedring 

och besegrar den djupare förnedringen.61

Landry påstår att Schaberg punkterar Browns och Fitzmyers idé om att Marias fråga skulle 

vara enbart för att ge Lukas ytterligare en chans att beskriva vem Jesus är. För Schaberg var frågan, 

enligt Landry, en viktig del av formen av berättelsen och själva handlingen. Historien måste fungera 

och verka vettig så långt som det är möjligt. En läsare som läser berättelsen som Brown och 

Fitzmyer, måste ge upp för snabbt för att historiens logik inte fungerar, ansåg Schaberg. Att läsa 

Marias fråga bara som litterärt nödvändig för att förklara barnets identitet, som föreslagits är 

”litterärt nonsens”, tyckte Schaberg i Landrys artikel, och menar att det inte är tillräckligt att säga 

att Lukas inkluderar litterärt nonsens i sin berättelse för ett större teologiskt syfte.62 Lukas skulle 

helt enkelt vara en för bra historieberättare för att ha gjort något sådant, ansåg hon .

I sin bok The Illegitimacy of Jesus påstår Schaberg att Marias fråga till ängeln, efter ängelns 

påstående att hon ska föda ett barn, understryker hennes tillstånd som jungfru och att Lukas menade 

57 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 68.
58 Maria kallar sig ”Herrens tjänarinna” (eg. slavinna), en socialt lägst placerad. En slavinna stod lägre än hennes 

maskulina motsvarighet. Termen doulé (femininum) bär alltid och överallt associationer till sexuellt utnyttjande, 
enligt Schaberg (Schaberg The illegitimacy of Jesus sid 136). Det finns en paradox i detta med slavar, påstår 
Schaberg, nämligen den att Gud frisläpper slavarna, befriar dem för  att de ska kunna bli slavar till Gud själv 
(Schaberg The illegitimacy of Jesus sid 136). Lukas användning av doulé i Luk 1:38 och 1:48 tror emellertid 
Schaberg var för avsikt att vara positiv. Det fanns nämligen i judisk tradition en hederstitel som tjänare, vanligtvis 
som Guds tjänare, doulos theou. (Schaberg The illegitimacy of Jesus sid 137). 

59 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 71.
60 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 71.
61 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 72.
62 Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 70.
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att hon aldrig haft någon sexuell relation till sin blivande man.63

Det förefaller litet underligt varför en trolovad kvinna skulle ifrågasätta upplysningen om att 

hon ska komma att bli gravid. Vissa, menar Schaberg, hävdar att Maria varken motsätter sig 

graviditeten eller ens var trolovad.64 Detta vore emellertid märkligt då Marias trolovning med Josef 

är tydligt betonad i berättelsen. Den mest naturliga tolkningen torde vara att Maria invänder mot 

havandeskapet i den närmaste framtiden eftersom hon är i mellanperioden mellan trolovning och 

”hemtagningen”, den period hon inte ”känner” Josef.65 Josef torde alltså inte vara far till barnet, 

men skulle kanske någon annan man än Josef kunna vara det, frågar Schaberg. Hon för sedan ett 

resonemang om huruvida Maria skulle kunna utsatts för våldtäkt eller förförelse.66 

Det ängeln säger till Maria efter hennes fråga ger knappast något uttömmande och 

förklarande svar. Ängelns information om ”hur” graviditeten ska kunna ske är ”Helig ande skall 

komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig.” (Luk 1:35). Det är inte ”hur” 

befruktningen ska gå till som är av intresse här utan snarare mönstret av att förtröstan följer på 

tvekan när Maria efter sin tvekan och undran får ängelns förklaring och svarar ”Jag är Herrens 

tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” (Luk 1:38).67 Det finns slående likheter mellan 

Marias dialog med Gabriel och Jesus dialog med Nikodemus i Joh 3. Båda frågorna handlar om 

födslar och båda får ett svar som är på en helt annan nivå än frågan, ett andligt svar där båda 

nämner Andens roll.68

Ängelns svar till Maria är alltså ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft 

skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.” (Luk 1:34). Orden ”komma 

över” (επελευσεται) återfinns bara hos Lukas och bara på ett ställe till används det om Anden, 

nämligen i Apg 1:8. Där lovar den uppståndne Jesus ”Men ni skall få kraft när den heliga anden 

kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända 

till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8). 

Marias medgivande till Gabriels meddelande är inte helt lätt att förstå. Enligt Schaberg ärvde 

Lukas en tradition om den illegitima tillblivelsen av Jesus som anspelar på 5 Mos 22:23-27, vilken 

handlar om en förförelse eller våldtäkt av en trolovad jungfru. Man kan invända mot detta genom 

att peka på Marias samtycke i Luk 1:38. Schaberg finner att det antyds hos Lukas att vi har att göra 

med en sexuell relation utan kvinnans fulla medgivande.69 Genom att läsa det så, skulle textens 

63 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 84.
64 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 86.
65 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 87.
66 Schaberg, The illegitimacy of Jesus sid 85.
67 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 110.
68 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 111.
69 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 131.
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detaljer förklaras bättre än, den traditionella tolkningen enligt henne.70 Både Lukas och Matteus 

yrkar på att Josef inte var den biologiske fadern, men, säger Schaberg: 

”I see no way of making even an educated guess about whether the conception was a result of rape or not, or about 

whether the historical Mary was a victim or a free spirit or something between. The suspicion of rape or seduction could 

have served to cover up conception by consensual sex outside the betrothal.”71

Hur kan då Maria enligt Lukas ge sitt medgivande till detta? Även om Maria ger sitt 

medgivande i Luk 1:38 till en framtida graviditet och moderskap säger inte det att hon skulle godta 

själva akten som leder till graviditeten. Den akten diskuteras nämligen aldrig och hennes fråga 

”hur” besvaras aldrig.72

Bebådelsen och våndan är evangeliets centrala och mest kritiska stund av val och beslut, 

menar hon.73 Marias svar till Gabriels ord i Luk 1:38, motsvarar Jesus bön precis innan han 

arresteras, bönen att Guds vilja ska ske.74 I bebådelsen lovar Gabriel Maria kraft och skydd för det 

som ska komma. I scenen med Jesu vånda stärker ängeln Jesus för det som ska drabba honom. Båda 

personerna står inför sitt livs största kris. Det är endast i dessa scener som personerna är skildrade 

att uttrycka en total och fullständig acceptans av Guds vilja.75

I båda dessa scener handlar det om att människan accepterar sitt öde och litar på att det 

gudomliga ska hjälpa dem och att det ska segra. I Jesu fall handlar det om att det gudomliga ska 

segra över döden. I Marias fall handlar det i stället om Guds vilja att besegra sexuell förnedring.76 

Det torde emellertid vara enklare för Lukas att framställa en oskyldig martyr som inte motsätter sig 

döden än att föra vidare en tradition om den oskyldiga jungfrun och hennes utomäktenskapliga 

graviditet.77

I den traditionella tolkningen av Luk 1 innebär jungfrufödelsen Marias medgivande till ett 

mirakel där hon ändå kan bevara sin renhet, sin sexuella oskuld och oerfarenhet. 

”This is seen to have religious value, in that her virginity is the 'void' in which God's new creation is brought into 

existence; her consent provides the opportunity for this 'action' of God and is a response to the grace of God.”78

2.2.3.2 Kristologin

Schaberg menar att själva orsaken till befruktningen är att den Helige Ande ”kommer över” barnets 

70 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 139.
71 Schaberg Jane D. (2005) ”Feminist Interpretations of the Infancy Narrative of Matthew”, Levine Amy-Jill och 

Robbins Mary (red), A feminist companion to Mariology, London; New York T & T Clark International, 2005, sid 
15-36, sid 31.

72 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 132.
73 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 133.
74 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 133.
75 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 134.
76 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 135.
77 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 135.
78 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 138.
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mor, vilket innebär att barnet blir heligt. Att den Helige Ande ”kommer över” Maria förklarar 

snarare barnets natur och öde, och dess speciella relation till Gud än att Gud skulle orsaka dess 

fysiska existens.79

Jesus var en ny skapelse från ingenting, en direkt handling av Gud, med Maria bara som ett 

redskap, en kärl att låta Guds foster växa i. Lukas insisterar på att den Helige Andes inblandning i 

graviditeten innebär att kvaliteten och kraften av helighet kommer att komma till detta barn. 80

Att den Helige Ande ”kommer över” Maria innebär också att Maria därmed att hon får ett 

gudomligt skydd för att hon ska klara av en situation som är dömd som ohelig, att bli med barn 

genom en förförelse eller våldtäkt.81 Marias öde avser m.a.o. inte att den unga kvinnan undergivet 

finner sig i att föda ett barn, utan på att Gud beskyddar en tonårsflicka som har blivit gravid under 

oklara omständigheter. 

I den andra utgåvan av Browns The Birth of the Messiah argumenterar han flera gånger mot 

hennes tolkning i The illegitimacy of Jesus. Schaberg anser att Brown misstolkar hennes tolkning 

och det centrala i den och istället bara ser det som att Maria, rent historiskt, blev våldtagen eller 

förförd. Hon menar att det inte är det hon säger utan att det istället skulle kunna finnas en möjlighet 

att Maria utsattes för våldtäkt.82 Faktum är, säger hon, det måste hållas öppet för att graviditeten 

skulle vara ett resultat av en förförelse, våldtäkt eller ett fritt val att ha sex med någon annan än 

Josef.83 För Brown skulle all typ av mänskligt faderskap för Jesus förstöra Jesu teologiska identitet, 

menar hon och fortsätter att påstå att det Brown säger beror otvivelaktigt att han är influerad av sin 

ställning som katolsk präst.84

2.2.3.3 Mariologi

Det har pågått diskussioner om Maria enligt Lukas skulle vara en symbol för Sions dotter. Schaberg 

säger att Lukas med detta vill framkalla bilden av en förtryckt och skändad kvinna. Till slut ska 

denna kvinna slippa förtrycket och istället komma att glädjas över sitt öde och utropa sin räddning i 

sin lovsång. Det är dock inte någon perfekt bild, säger Schaberg, då Lukas försöker få fram brottet 

av jungfrun utan att hon tappar sin renhet, vilket vanligtvis kommer med denna bild.85 

Det finns en betydande likhet mellan texten då anden ”kommer över” Maria och när anden 

kommer över Jesu lärjungar i Apg 1:8. Skillnaden är att Maria är en ensam person som anden 

”kommer över”. Hon blir prototypen för en troendelärjunge genom sitt svar och den första som 

79 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 122.
80 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 124.
81 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 125.
82 Schaberg Infancy Narrative of Matthew sid 34.
83 Schaberg Infancy Narrative of Matthew sid 34.
84 Schaberg Infancy Narrative of Matthew sid 34-35.
85  Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 120.
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proklamerar de goda nyheterna i sin Magnificat. 86Lukas porträtterar Maria oföränderlig genom hela 

evangeliet, hon är lärjungen, den troende, högt aktad för att höra Guds ord och följa det.87 

Konsekvensen av att Anden ”kommer över” Maria är att hon kommer föda ett barn som blir 

”heligt”. Konsekvensen av att Anden ”kommer över” Jesu samlade efterföljare är att de får kraft att 

bli vittnen att proklamera Jesus som Guds heliga.88 Att Anden ”kommer över” Maria leder till 

resultatet att Jesus blir Guds son. Anden blir orsaken till detta. Schaberg tror emellertid att det är 

troligare att Lukas menar att det handlar om att Anden ”kommer över” Maria för att skydda henne.89

Maria framställs av Lukas som modellen för en troende människa. Hennes uppoffrande 

inställning och hennes hängivenhet har fått henne att framstå näst intill som en gudinna. Marias 

karaktärisering av sig själv är ”Guds tjänarinna” och hon framstår som en tämligen passiv karaktär. 

Maria är enligt författarna det som Lukas ser som en kvinnas perfekta svar till Guds ord, lydig i tillit 

och självuppoffrande.90 Hon är den enda kvinna som Lukas har givit ett fullt tillkännagivande i 

Magnificat. 

2.2.4  Karlsen Seim, The double message, 1994

Turid Karlsen Seim flyttar fokuset från Marias jungfruskap till evangelisternas tid och ideal. På så 

sätt kan hon sätta fokus på något annat, minst lika intressant, inte minst ur feministiskt perspektiv, 

nämligen vilka ideal som målades upp. Turid Karlsen Seim anser att, Marias jungfrulighet är ett 

urval av nåd. Marias jungfrulighet ska ses på ett positivt sätt, menar hon, istället för att vara ett 

hinder och ett moraliskt problem blir detta ett urval av nåd. 

Marias jungfruliga status, indikerar, socialt sett, en situation i vilken en graviditet varken 

skänker glädje eller välsignelse, men en moralisk och laglig försyndelse. Jungfruligheten är dock 

etablerad redan i inledningen av evangeliet som något positivt att vara Gud till lags. 91 Det ger också 

Maria ett oberoende och status.92 Marias mirakulösa graviditet överträffar Elisabets, något Elisabet i 

uttrycker själv i Luk 1:42-45. Berättelsen verkar bekräfta att graviditet och barnafödande 

86 Själva Magnificat påstås av Schaberg, vara värdefull för kvinnor och förtryckta människor för sin vision om frihet 
från orättvisor. Det är, enligt författarna, en sång om frihet, personlig, social, moralisk och ekonomisk. Det är inte att 
flickan som uttrycker lovsången är blygsam och oansenlig i jämförelse med Gud som är poängen med den utan mer 
att Gud har sett hennes förnedring och hjälpt henne och barnet. Maria predikar som de fattigas profet. Hon 
representerar deras hopp som en kvinna som har lidit och blivit rättfärdigad. (Schaberg Jane D. &  Ringe Sharon H. 
”Gospel of Luke”, Newsom Carol A. och Ringe H. Sharon (red), Women's Bible commentary, 3rd Edition, 2012, sid 
493-511, sid 504).

87 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 142.
88 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 113.
89 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 121.
90 Schaberg Jane D. & Ringe Sharon H. ”Gospel of Luke” I: Women's Bible commentary, 504.
91 Vid denna tid var det kvinnans fel om det inte blev några barn. Barnlöshet innebar skam, förnedring för kvinnan. 

När Elisabeth får sin son försvinner denna vanära från henne. Sanningen för en oskuld som Maria är tvärtom 
(Karlsen Seim The double message sid. 200).

92 Karlsen Seim The double message sid 204
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representerar fullkomlighet i en kvinnas liv.93 Maria är välsignad bland kvinnor för att hon trodde på 

vad Guds budbärare meddelade skulle hända.94 Först förstår hon inte hur graviditeten ska kunna ske, 

men så snart hon får en förklaring är hon villig att ställa upp. 

Historien i Lukas fokuserar på Maria på ett sätt som sätter Josef i skuggan av henne. Marias 

oberoende är stort. Maria lever i ett äktenskap med Josef så att Jesus på så sätt blir involverad i 

Davids släkt95, men det är Maria som framträder för dem båda. Maria är välsignad av kvinnor för att 

hon tror det som sades åt henne att Gud skulle låta hända henne.96 I Lukasevangeliet saknar hennes 

reaktion funderingar över att Josef hamnar i en speciell situation. Istället funderar hon på hur det 

ska kunna ske, och när det berättas för henne förklarar hon sig villig.97 

 Hos Karlsen Seim porträtteras Maria som en mönsterlärjunge. Enligt Schaberg porträtterar 

Lukas Maria som oföränderlig genom hela evangeliet, hon är lärjungen, den troende, högt aktad för 

att höra Guds ord och följa det.98 Maria är den enda, sånär som Jesus och Johannes Döparen, från 

Jesu födelseberättelse som återkommer i historien och även i Apostlagärningarna.  

”Mary is to be understood as the exemplary disciple, a Christian prototype, through her listening obedience and her 

openness toward future explanation and fulfillment.”99 

Maria tycks ha tre olika roller i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna som mor, profet 

och lärjunge. Dessa roller överlappar varandra snarare än att de tävlar mot varandra.100 Karlsen 

Seim påstår att Maria förespråkar ett asketiskt lärjungaskap också för kvinnor. Något hon menar 

stämmer ihop med Lukas, som påverkats av samtida filosofiska ideal om självkontroll, men också 

synen att änglalivet i paradiset nåddes via asketism, som hellenistisk judendom.101

93 Karlsen Seim ”The virgin mother: Mary and ascetic discipleship” sid 95.
94 Karlsen Seim ”The virgin mother: Mary and ascetic discipleship” sid 100.
95 Historien i Lukas fokuserar på Maria på ett sätt som sätter Josef i skuggan av henne. Marias oberoende är stort. 

Maria lever i ett äktenskap med Josef så att Jesus på så sätt blir involverad i Davids släkt, men det är Maria som 
framträder för dem båda. Maria är välsignad av kvinnor för att hon tror det som sades åt henne att Gud skulle låta 
hända henne (Karlsen Seim The double message sid 202). I Lukasevangeliet saknar hennes reaktion funderingar 
över att Josef hamnar i en speciell situation. Istället funderar hon på hur det ska kunna ske, och när det förklaras 
förklarar hon sig villig (Karlsen Seim The double message sid 204).

96 Karlsen Seim The double message sid 202.
97 Karlsen Seim The double message sid 204.
98 Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 142.
99 Karlsen Seim Turid ”The Gospel of Luke”, Schüssler Fiorenza Elisabeth (red), Searching the Scriptures, New York: 

Crossroad Publishing Company, 1994, sid 729-762, sid 733.
100Karlsen Seim The virgin mother: Mary and ascetic discipleship sid 103.
101Karlsen Seim The virgin mother: Mary and ascetic discipleship sid 90.
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2.2.5 Bovon (2002), Luke 1. A commentary on the Gospel of Luke 1:1-

9:50

2.2.5.1 Marias fråga 

Bovon återkopplar tre frågor som Browns ställde, nämligen 1) om Lukas verkligen innehåller idén 

om jungfrufödsel, 2) hur vi logiskt förstår Marias fråga samt 3) varför Maria ställer frågan hur som 

om det vore ett problem.102 Lösningarna han kommer fram till är desamma som Browns, att a) 

Lukas innehåller idén om jungfrufödsel och det beläggs med stegparallellismen samt Marias 

påstående att hon aldrig haft någon man. b) Att det finns både en psykologisk förklaring och en 

litterär dito. Där skulle de psykologiska förklaringarna bero på att Maria antingen a) avlagt ett löfte 

om livslångt jungfruskap, b) ren förvåning över att hon, som inte varit med en man, skulle föda ett 

barn, ses som en protest eftersom hon förstår att hon är trolovad och inte passar in med den 

jungfrulighet som Israels historia förväntade av Messias mor. Maria skulle liksom många judiska 

flickor vilja bli jungfrumor åt Messias, och hon förstod direkt ängelns ord, men hon var ju 

trolovad103. Den litterära förklaringen är att berättelsen snarare handlar om barnets identitet.

2.2.5.2 Kristologin

Bovon diskuterar den davidiska Messias och menar att det inte handlar om en adoption till Gud av 

en davidisk kung, utan att anden skapar liv i Maria.104 

2.2.5.3 Mariologi

Bovon behandlar inte direkt frågan om Maria kan ses som en Jesu lärjunge men tar upp att Maria 

ibland har påståtts vara en parallell till Sions dotter i GT. Bovon menar dock att även om det finns 

likheter med jungfruskapet hos Maria och hos Sion och Israel i GT är det inte korrekt att se det som 

bakgrund för Lukas beskrivning av jungfru Maria. Hon identifieras med de fattiga och de med låg 

ställning, men hon är inte förtryckt och skändad, och är fullständigt trofast till Guds ord .105

102Bovon F. F, (2002), Luke 1. A commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50, (Hermeneia), Minneapolis, MN: 
Fortress, sid 303.

103Fitzmyer Joseph, A. (1993) Luke, The gospel according to Luke The Oxford companion to the Bible, Oxford 
University Press, sid 349.

104Bovon Luke 1 A commentary on the Gospel of Luke sid 312.
105Bovon Luke 1 A commentray on the Gospel of Luke sid 321.
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2.2.6 Caroll, (2012) Luke A commentary, 

2.2.6.1 Marias fråga och kristologi 

Berättaren identifierar Maria först och främst som en jungfru (Luk 1:27) och de följande verserna 

utvecklar den tanken, menar Caroll. Maria är förvirrad över nyheten då hon är oskuld, men Gabriel 

svarar henne att Guds Ande ska ordna detta .106 Caroll menar att vi blir varse att Maria är jungfru 

främst genom Marias fråga. Jungfrubebådelsen berättar mest om Gud, att det är Gud som är 

huvudaktören i Marias graviditet. Helige ande ”kommer över”. Med andra ord kommer Jesus ur 

Guds egen ande.107 Perikopen säger också att Maria funnit nåd hos Gud något som enligt Caroll 

menar betyder att hon ska bli mor till Messias. 108

Frågan som Maria ställer till Gabriel, ”Hur ska detta ske?” visar att Maria inte begär något 

för sig själv utan frågan ställs av en orsak – hon har aldrig haft sex med en man.109 Frågan har en 

dubbel funktion, skriver Caroll, dels ska frågan kunna ge en förklaring till att Maria är jungfru, och 

därmed hävda det gudomliga initiativet av Jesu födsel. Eftersom hon är jungfru kan hon inte bli 

gravid på annat sätt än genom gudomligt ingripande.110 Dels ger hennes fråga till ängeln Gabriel en 

möjlighet för Gabriel att ge en förklaring till mysteriet av Jesu andebefruktning, att den Helige Ande 

”kommer över” Maria.111 Jungfrufödseln av Jesus säger mindre om Maria än om Gud. Gud är 

huvudaktören i att Jesus blir Messias.112 

2.2.6.2 Mariologi

Maria föregriper sin senare roll som Jesu lärjunge genom att, både i sitt möte med ängeln och i sin 

lovsång måla upp bilden av sig själv som en Guds tjänarinna. Hon blir bilden av förtroende och 

lydnad i svar på Guds initiativ. Genom att signalera sitt förtroendefulla accepterande av det 

gudomliga meddelandet indikerar att hon är villig att samarbeta fullt ut. 113 Enligt Caroll är Maria 

dubbelt välsignad. a) Hon är välsignad på grund av det barn som hon ska föda och b) på grund av 

sitt förtroendefulla svar, hennes stora tillit till Gud genom sitt accepterande av Guds budskap till 

106Caroll Luke A Commentary sid 39.
107Caroll Luke A Commentary sid 39.
108Caroll Luke A commentary sid 40.
109Caroll Luke a commentary sid 41. Denna fråga är till skillnad från Zakarias fråga ”Hur ska jag veta detta?” Inte 

ställd utifrån ett egetintresse.
110Även om Maria inte kräver att få ett tecken på det Gabriel sagt henne erbjuder han henne ett, att hennes kusin, den 

ofruktsamma Elisabet, väntar barn. Gud gör alltså både ofruktsamma kvinnor och jungfrur gravida. Ingenting är 
omöjligt för Gud. Gud är den som agerar och Guds avsikt nekas inte även om den utmanar människans hopp och 
förväntningar. (Caroll Luke a commentary sid 42).

111Caroll Luke a commentary sid 42.
112Caroll John T. Luke A commentary sid 39.
113Caroll Luke a commentary sid 43.
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henne.114

3  Diskussion

3.1.1.1 Marias fråga

Som jag nämnde i inledningen till Browns kommentar finns det enligt Brown alltså två sätt att se på 

Marias fråga, psykologiskt och litterärt, något som även Fitzmyer och Bovon instämmer i. Detta tar 

jag upp redan i inledningen om Browns kommentar. De psykologiska förklaringarna skulle alltså 

vara att: a) Maria av någon anledning skulle ha förbundit sig till livslångt jungfruskap, b) hon hade 

tagit del av Jes 7:14 om att Messias skulle födas av en jungfru och gärna ville vara Guds utvalda att 

föda Messias, men hon var ju trolovad, samt c) Maria var ogift jungfru så när hon fick reda på att 

hon skulle föda ett barn frågade hon naturligtvis ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon 

man.” Browns, Fitzmyers och Bovons litterära förklaringar visar också att frågan snarare är till för 

att berätta för läsaren hur barnet avlats och härav förklara barnets identitet.115 En ängels meddelande 

till Maria om underverket att Jesus ska födas ger oss en bild av Jesu identitet och roll. Detta är syftet 

till episoden.116

Frågan till detta påstående är, varför skulle en trolovad flicka förbundit sig till ett livslångt 

jungfruskap? Om man ingår i en trolovning och ämnar gifta sig förefaller det märkligt att förbinda 

sig till ett livslångt jungfruskap. 

Frågan till det andra påståendet är om det inte, återigen, verkar märkligt att hon som 

trolovad och förväntad att gifta sig ska hålla på sitt jungfruskap, oavsett om hon tagit del av Jes 7:14 

eller inte? Då hon ju var trolovad och på väg att gifta sig torde idén om att bli Guds utvalda jungfru  

till att föda Messias inte längre aktuellt. 

Till det tredje påstående kan invändas att bara för att Maria inte varit gift innebär detta inte 

med nödvändighet att hon inte varit med någon man. Och vad säger att det inte skulle vara med 

Josef hon varit, trots att de inte är gifta? Som trolovade ämnar de ju ändå att gifta sig. Men det 

skulle också, som Schaberg påstår, kunna vara en annan man oavsett om det skett frivilligt eller ej.

Schaberg vill istället omformulera Marias påstående ”Jag har inte varit med en man” till att 

vara ”Jag har ju inte varit med MIN man”. Ändrar man påstående till det senare blir fortsättningen 

av berättelsen mer logisk enligt Schaberg.

114Caroll Luke a commentary sid 45.
115Bovon, Luke 1. A commentary, sid 307.
116Fitzmyer, The gospel according to Luke I-IX, sid 335.
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Maria har god anledning att ställa frågan då hon antar att graviditeten kommer att uppstå 

genast, men hon inte kommer att ha sex med sin man på en tid. Därför bör ängeln tala om en annan 

man. Varför skulle inte Josef kunna vara den som har gjort henne gravid? Varför skulle det, som 

Schaberg menar, nödvändigtvis bero på en förförelse eller våldtäkt? Till stöd för sitt resonemang 

hänvisar hon till besöket av ängeln och att Maria skyndar till Elisabet, men också att Marias lovsång 

innehåller flera anspelningar på lagen som rör förförelse och våldtäkt av en jungfru.

Att ”Gud har sett till sin ringa tjänarinna” betyder att han har sett henne i sin förnedring, 

säger Schaberg. 117 Men, undrar jag, skulle inte ”ringa tjänarinna” kunna tänkas handla om att Maria 

helt enkelt är av enkel börd? Att hon kommer från enkla förhållanden. Och om Marias graviditet 

skulle ske genom förförelse, vad är det som säger att det inte är Josef som skulle förföra Maria, om 

än före själva äktenskapet? Det står heller ingenting om att Maria skulle få det svårt att bli 

accepterad av omgivningen trots att hon blir med barn utanför äktenskapet. Att bli med barn som 

ogift kvinna torde ju kunna innebära en utstötning även om Josef gifter sig med henne.

Landry tar i sin slutsats upp ett antal fakta som han anser talar mot Schabergs slutsats bl. a. 

att: 

a) Lukas vid två tillfällen nämner att Maria är jungfru. Detta lämnar emellertid vissa 

funderingar. Lukas poängtering av Marias jungfruskap, behöver det verkligen betyda att han hävdar 

att hon är just jungfru i rent kroppslig bemärkelse? Skulle inte jungfruskapet kunna stå för något 

annat, att hon är ”ren” på annat sätt än just kroppsligt? Ett oförstört sinnelag, djupt troende etc. 

b) Marias fråga skulle indikera att hon blev gravid direkt. Gör den verkligen det? Det enda 

som skulle bevisa detta faktum är att hon direkt skyndar sig till sin kusin Elisabet och att Maria då 

redan skulle vara gravid. Men hur är det med tidsuppfattningen i Bibeln? Tidsbeskrivningarna är 

inte alltid helt logiska och överensstämmer inte ens mellan evangelierna. Behöver det vara så att 

Maria verkligen skyndar direkt till Elisabet eller skulle det kunna vara ett visst tidsglapp mellan 

mötet med ängeln och visiten hos Elisabet? Stämmer verkligen tidsangivelserna till punkt och 

pricka? Och även om hon skyndar sig till Elisabet innebär det knappast att hon inte skulle kunna 

hinna bli med barn innan hon avreser. 

c) Landry tar, i sin slutsats, också upp ängelns ”förklarande svar” som ett bevis på Marias 

oskuld, men ger ängeln egentligen ett förklarande svar? Vad betyder egentligen ”komma över” och 

att ”den Högstes kraft ska vila över dig”? Skulle inte detta kunna ske trots att Maria blir gravid på 

naturlig väg? 

117Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 71.
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d) Landry tar också upp att det skulle förefalla märkligt att Maria skulle acceptera sitt öde 

om graviditeten skulle ske utifrån en våldtäkt eller förförelse. Gör det det? Av ängeln får Maria reda 

på att hon ska föda Messias, Guds son. För en vanligt människa skulle bara det meddelandet vara 

svårt att begripa och förstå dess hela innebörd, men hon accepterar detta. Hur detta ska gå till 

kanske är av mindre vikt för henne. Det är Guds vilja att just hon ska göra detta. Hon vet att hon ska 

föda Guds son, och på något sätt måste hon bli gravid. Detta är ett faktum som Maria uppenbarligen 

accepterar. Om det då, dessutom, skulle vara Guds vilja att det ska ske genom en förförelse eller 

våldtäkt skulle då inte Maria kunna känna att Guds vilja då må ske även i detta? Hon har förtröstan i 

Gud och hans handlingar och lägger sitt livsöde i Guds händer och förväntar sig hans beskydd. Hon 

accepterar det livsöde som Gud givit henne och vilken människa tvingas inte acceptera sitt öde 

oavsett vad det ödet innebär? Skulle det kunna vara så att Maria, i sitt medgivande till inkarnationen 

vid bebådelsen, ”Må det ske med mig som du har sagt” i samma uttalande också redan samverkat i 

det verk som hennes son skall genomföra?

e) Elisabet gratulerar Maria till att hon är utvald till att Guds ord ska uppfyllas genom henne. 

Att Elisabet gratulerar Maria förefaller föga märkligt. Att gratulera någon till att de ska föda ett barn 

är tämligen vanligt. Däremot att hon gratulerar henne till att Guds ord ska uppfyllas genom Maria 

förefaller märkligare. Hur kan Elisabet veta det, såvida det inte kan vara så att ängeln förberett 

henne på det?

Enligt Landry måste vi se om Marias fråga är en fråga från en rollfigur till en annan rollfigur 

i Lukas berättelse. Detta i termen av att kunna föra en vettig logik i själva berättelsen. Det ska alltså 

finnas en fråga mellan Maria och ängeln som ger berättelsen en vettig logik. Den vettiga logiken 

finns i Schabergs sätt att förklara berättelsen, men inte i Browns och Fitzmyers enligt Landry.118 

Trots mina ifrågasättande av Landrys argument håller jag med honom i att Marias samtycke 

till att bli gravid verkar märklig om det handlar om en våldtäkt eller förförelse, som Schaberg 

förespråkar. Inte heller Elisabets gratulation förefaller vettig i ljuset av en förförelse eller våldtäkt, 

men finner, liksom Schaberg att ängelns svar knappast är förklarande. Vad innebär det att ängeln 

”kommer över” Maria? Ur ett rent litterärt perspektiv håller jag med om att det finns en vettigare 

logik i berättelsen i Schabergs tolkning än i Brown och Fitzmyer. Frågan är huruvida Lukas har satt 

den litterära logiken främst när han skrev berättelsen, eller inte. 

3.1.1.2 Kristologin

Fitzmyer anser att Jesu tillblivelse måste vara extraordinär för att bevisa det mirakulösa gudomliga 

118Landry ”Narrative Logic in the Annunciation to Mary”, sid 71.
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ingripandet. Utan denna extraordinära tillblivelse skulle ingen tro efterfrågas. Maria måste alltså 

övervinnas av helig kraft för att kunna föda Jesus.119 Måste verkligen själva tillblivelsen av Jesus 

vara speciell för att bevisa det gudomliga ingripandet? Kan det inte bara vara Lukas beskrivning av 

att födelsen är speciell för att han vill säga att det är något speciellt med detta barn? Måste verkligen 

den reella tillblivelsen vara extraordinär? Kan Helig Ande vara inblandad i bebådelsen trots normal, 

mänsklig befruktning?

Den jungfruliga födelsen av Jesus är bekräftad enligt Fitzmyer.120 Är den verkligen det? För 

att Lukas nämner ordet ”jungfru” vid två tillfällen? Räcker det som en bekräftelse? Men, säger 

Fitzmyer, och sällar sig till Brown, primärt är det inte om Maria berättelsen handlar utan om varför 

barnet ska kallas för Guds son.121

Schaberg säger att det i den traditionella tolkningen av Luk 1 innebär jungfrufödseln ett 

mirakel där hon bevarar sin renhet, sin sexuella oskuld och oerfarenhet. Behöver verkligen sexuell 

erfarenhet innebära orenhet? Till stor del säger detta något om antikens syn på kvinnan och hennes 

renhet. De giftes vanligtvis bort vid 13 års ålder och deras främsta uppgift var att föda barn. En 

kvinna som hade en sexuell relation utanför äktenskapet tappade sin renhet.122 

Eftersom den Helige Ande ”kommer över” Maria blir barnet hon bär heligt. Dessutom får 

Maria genom detta ett gudomligt skydd och klarar av en situation som är dömd som ohelig.123 Mer 

än att Gud skapar barnets fysiska existens säger perikopen oss att Gud orsakar barnets speciella 

förhållande till sig.124

Det som lämnar mig med stor nyfikenhet är just vad Lukas menar med att anden”kommer 

över” Maria. Att tro att det handlar om en sexuell handling är antagligen inte vad Lukas menar, utan 

att anden i någon form är med i själva tillblivelseprocessen på något annat sätt, men hur?

3.1.1.3 Mariologi

Marias fråga och medgivandet leder till olika tolkningar inte endast för den rent historiska 

tolkningen om vad som egentligen skedde, utan sätter även fokus på mariologin och frågan om 

Marias eventuella jungfruskap och lärjungaskap.

Marias lärjungaskap är det som det står minst om i kommentarerna. Enligt Brown var Maria 

119Brown Birth of the Messiah sid 301.
120Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 341.
121Fitzmyer The Gospel according to Luke sid 341.
122I dagens samhälle har vi en något kluven syn på att ha ”sexuell erfarenhet”. Man kan även idag hävda att unga 

flickor inte ska ha haft så många partner, inte minst gäller det i många frireligiösa sammanhang. I andra delar av 
samhället förväntas det i att man ha en sexuell erfarenhet som står i relation till ens ålder. Sexuell erfarenhet behöver 
inte ses som något negativt utan ses i vissa tillfällen till och med näst intill som något positiv.

123Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 125.
124Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 124.
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som en av Jesu lärjungar genom att hon var den som gav sitt samtycke till det som skulle hända 

henne, och inte bara det att hon hörde Guds ord utan hon handlade också efter dem.125 Hon var 

modellen för en troende enligt Fitzmyer. Hon var dessutom utvald och uttalat välsignad av Gud. Att 

hon var utvald av Gud skulle alltså kunna tolkas i ängelns uttalande om att Maria hade ”funnit nåd” 

hos Gud, men vad innebär att hon ”funnit nåd” hos Gud? 

Genom sitt svar till ängeln blir Maria prototypen för en troendelärjunge och hon blir den 

första som proklamerar de goda nyheterna i sin lovsång säger Schaberg och hävdar att 

konsekvensen av att Anden ”kommer över” Maria är att hon kommer att föda ett ”heligt” barn.126 

Att Maria skulle kunna ses som en lärjunge kan också ses i Luk 8:20 där Jesus säger ”Min mor och 

mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.” Även i Luk 11:28 återfinns 

Jesu uttalande om att saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det. Och just hör Guds ord och 

handlar efter det stämmer överens med Maria och hennes öppenhet för Gud och hennes handlande 

efter Guds ord. Maria lever alltså upp till detta och blir alltmer presenterad som en lärjunge i 

Lukasevangeliet. 

4 Slutsatser: Hur har bibelkommentarerna förändrats genom 
åren?

Frågan i inledningen var: Hur har tolkningen av Luk 1:26-38 förändrats under de senaste 35 åren, 

särskilt med avseende på kommentarslitteraturen? Har den feministiska exegetiska litteraturen 

bidragit till ändrad förståelse av bebådelseberättelsen i Lukasevangeliet de senaste 35 åren? Och hur 

har dessa feministiska perspektiv i så fall förändrat de mer allmänna textkommentarerna? För att 

kunna ta reda på det fokuserade jag på tre underliggande frågeställningar 1) Marias fråga, ”Hur ska 

detta ske? Jag har ju aldrig haft en man?” 2) Vilket bidrag berättelsen ger till kristologin, och 3) 

Vilket bidrag berättelsen ger till mariologin.

4.1.1.1 Marias fråga

Vad säger kommentarerna om Marias fråga ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft en man.” 

Genom den får vi veta att Maria är jungfru. Både Fitzmyer och Brown ser detta som en försäkran på 

att Maria verkligen var en jungfru vid bebådelsen. Det är Guds ande som ”kommer över” Maria så 

att Maria blir gravid.

Schaberg kom med en helt annan hypotes, att Maria skulle bli förförd eller våldtagen av 

någon annan man än Josef. En rätt radikal idé, men som är svår att kringgå om man vill dyka 

125Brown Birth of the Messiah, sid 318.
126Schaberg The Illegitimacy of Jesus sid 142.
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djupare ner i denna fråga.

Vad kan vi då se från de nyare kommentarerna? Har det blivit någon skillnad i metoder och 

hermenueutiska perspektiv såsom feminismen förändrat tolkningen om jungfrufödseln sett utifrån 

Marias fråga? Ser man till både Caroll och kanske främst Bovon så vill jag påstå att skillnaden i 

tolkningen om jungfrufödseln är minimal från Browns och Fitzmyers. Det är intressant att 

skillnaden är så minimal trots att Caroll och Bovon är presbyterian respektive protestant, medan 

Brown och Fitzmayer var katoliker. Inte heller tillhörigheten till olika kristna rörelser verkar leda 

till olika tolkningar. Schabergs idéer har alltså inte påverkat den senare tolkningen. 

4.1.1.2 Kristologi

Vilket bidrag ger Marias fråga och perikopen ger till vår förståelse av vem Kristus är? Handlar 

kristologin om Jesu storhet? Både de tidiga kommentarerna och de senare kommentarerna vill påstå 

detta. De menar att Marias fråga ska visa att Jesu bebådelse är större än Johannes Döparens 

tillblivelse. Om Johannes Döparen föds av en ofruktsam kvinna måste Jesu tillblivelse överträffa 

detta genom att födas av en jungfru. Andens inblandning i Jesu bebådelse är nödvändig för att Jesus 

ska kunna bli till och detta visar att Jesu är inte vilket barn som helst, utan Guds egen son. Gud är 

huvudaktören i Jesu tillblivelse eftersom, Jesu liv kommer ur Guds egen ande.

Schabergs instämmande i att eftersom den Helige Ande ”kommer över” och att barnet Maria 

bär därmed blir heligt innebär att Schabergs idéer inte ligger så långt ifrån Browns och Fitzmyers – 

andens inblandning visar Jesu speciella förhållande till Gud. Schaberg tar dock också fasta på den 

prekära situation som Maria hamnar i genom att bli gravid som jungfru, och speciellt om hon blir 

det genom en förförelse eller våldtäkt. Men man kan ju tänka sig att oavsett hur Maria blir gravid 

hamnar hon i en besvärlig situation att som ogift bli med barn. Denna aspekt kommer inte alls fram 

i de senare kommentarerna av Caroll och Bovon. Båda lämnar denna idé därhän.

4.1.1.3 Mariologi

Vilket bidrag ger frågan och perikopen till vår förståelse av vem Maria är? Denna fråga är den av 

frågorna som det varit svårast att hitta svar på i kommentarstexterna. Alla kommentarer pekar åt 

samma håll, att Maria är en prototyp för en troende, hon är utvald och välsignad och hon inte bara 

lyssnar till Guds ord, hon handlar också efter det och hon är den första att lovsjunga de goda 

nyheterna. Hon är Guds tjänarinna, villig att samarbeta fullt ut och föregriper sin senare roll som 

lärjunge till Jesus. På denna punkt är både nyare och äldre kommentarer inne på samma tolkningar, 

så även Schaberg. 
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Min övergripande undran var alltså om kommentarer utifrån feministiska perspektiv, så som 

Schaberg och Karlsen Seim har influerat och förändrat de senare komna generella perspektiven. I 

det stora hela är bibelkommentarerna som avhandlar den aktuella perikopen i stort sett desamma nu 

som för 35 år sedan. Vad jag har kunnat finna har det inte de nyare bibelkommentarerna 

behandlande Luk 1:26-38 påverkats i några större mått de senaste 35 åren trots till exempel 

Schabergs något omdiskuterade tolkning.

5 Avslutning: nya frågor 
I mitt arbete har jag studerat bibelkommentarer som behandlar Luk 1:26-38, från de senaste 35 åren.

Om urvalet av kommentarer varit fler kanske det hade givit ett annat resultat än det jag nu 

fått. Det är inte mycket som är annorlunda i kommentarstolkningen 1977 och 2012. Men det faktum 

att t. ex. Schaberg seriöst formulerar hypoteser som är exegetiskt väl underbyggda har tvingats de 

andra att förhålla sig till hennes och andra feministers idéer. Det finns en diskussion, men den 

kommer inte fram i kommentarslitteraturen, i alla fall inte den jag har läst. Diskussionen om 

Schabergs synsätt pågår emellertid fortfarande i forskningen och kanske kommande 

kommentarslitteratur kommer att plocka upp en del av hennes idéer. 

Ska man arbeta vidare inom området tycker jag att det skulle vara intressant att komma ett 

steg bortom polariseringen mellan Brown och Schaberg. Finns det andra mindre 

uppseendeväckande tolkningsmöjligheter i berättelsen? Frivilligt sex med någon annan än Josef? 

Frivilligt sex med Josef? 

Ett annat intressant perspektiv är att utgå från situationen när Lukas faktiskt satt och skrev 

sitt evangelium. Lukas har ju inte, likt en nutida journalist, intervjuat Maria strax efter händelsen 

utan det hela är skrivet 75-100 år efter själva bebådelsen. Därmed blir det dokumentära värdet av 

berättelsen begränsat och Lukas torde ha varit mer upptagen av tankarna på att få ihop ett 

evangelium som tjänade sitt syfte och kändes logiskt. 

Ytterligare en fråga som väcks är om renhet och jungfrulighet hör samman. De kommentarer 

jag läst brottas ej med uttrycket renhet även om det kan ligga i undertexten. Finns det arbeten som 

diskuterar renhet i en annan aspekt t. ex. som integritet? Hur behandlar olika litteratur 

renhetsaspekten? Vad händer om man tar in den exegetiska förståelsen av renhet och satte in den i 

dagens systematiskt teologiska Marialitteratur idag; eller om andra feminister omtolkar 

traditionerna om renhet? Detta är frågor som hade varit intressant att fördjupa sig i, men som 

förståeligt är skulle detta få arbetet att svälla över alla gränser då arbetet dessutom hade behövt 

delvis andra metoder för att komma fram till ett tillfredsställande svar. 
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