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Inledning	
Intresset	för	denna	uppsats	väcktes	när	jag	läste	Schüssler	Fiorenzas	In	Memory	of	Her	och	

vad	hon	skrev	om	Mark	7:24-30.	Schüssler	Fiorenza	lyfter	det	uppseendeväckande	i	att	Jesus	

pratar	med	en	icke-judisk	kvinna	samt	hur	kvinnan	vinner	diskussionen	över	Jesus	vilket	leder	

till	att	hennes	dotter	helas.	Schüssler	Fiorenza	menar	att	hundarna	och	barnen	som	används	

i	diskussionen	mellan	Jesus	och	kvinnan	är	metaforer	för	hedningar	respektive	Israels	folk.	På	

så	sätt	likställs	kvinnan,	en	hedning,	med	hundar.	1	

Att	texten	har	fått	betydelse	för	den	feministiska	bibeltolkningen	står	klart.	Ett	exempel	

på	detta	är	Schüssler	Fiorenzas	bok	But	She	Said,	vars	titel	är	en	referens	från	historien	om	

den	syrisk-fenikiska	kvinna	och	är	det	som	inleder	kvinnans	svar	när	Jesus	precis	kallat	henne	

för	hund	(Mark	7:28a	i	The	Revised	Standard	Version	of	the	Bible).	Jesus	får	således	inte	det	

sista	ordet	i	diskussionen	utan	möter	motstånd	från	en	kvinna	som	inte	ger	sig.2	

Den	syrisk-fenikiska	kvinnan	är	i	mina	ögon	en	av	de	mest	positiva	förebilderna	i	hela	

Markusevangeliet	 eftersom	 detta	 är	 den	 enda	 gången	 som	 någon	 får	 Jesus	 att	 ändra	 sin	

uppfattning.3	Att	det	görs	av	inte	bara	en	kvinna	utan	även	en	icke-judisk	kvinna	är	det	som	

gör	 denna	 text	 intressant	 enligt	mig.	 Jag	 vill	 därför	 undersöka	 hur	 vedertaget	 det	 är	med	

tolkningen	som	Schüssler	Fiorenza	ger	angående	barnen	som	Israels	folk	och	hundarna	som	

hedningar	samt	vad	texten	fått	för	betydelse	 i	olika	kulturella	kontexter.	Jag	vill	göra	detta	

med	en	feministisk	synvinkel	med	den	anledning	som	Schüssler	Fiorenza	nämner	 i	But	She	

Said:	

Since,	throughout	the	centuries,	patriarchal	theology	and	church	have	silenced	
women	 and	 excluded	 us	 from	 religious	 institutions	 of	 authority,	 feminist	
theology	 must	 seek	 to	 empower	 women	 to	 become	 theological	 subjects,	 to	
participate	in	the	critical	construction	of	biblical-theological	meanings,	and	to	

																																																								
1	Schüssler	Fiorenza,	Elisabeth.	In	Memory	of	Her,	2:a	upplagan,	London:	SCM,	1995,	s.	138	
2	Schüssler	Fiorenza,	Elisabeth,	But	She	Said:	Feminist	Practices	of	Biblical	Interpretation,	Boston:	
Beacon;	1992.	s.	11-12	
3	Dewey,	Joanna,	”The	Gospel	of	Mark”,	red.	Schüssler	Fiorenza,	Elisabeth,	Searching	the	Scriptures:	
A	Feminist	Commentary,	New	York:	The	Crossroad	Publishing	Company,	1994,	s.	470-509:	484-486	
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claim	their	authority	 to	do	so.	 In	 reclaiming	women’s	authority	 to	shape	and	
determine	biblical	religions,	feminist	theology	attempts	to	reconceptualize	the	
act	of	biblical	interpretation	as	a	moment	in	the	global	praxis	for	liberation.4		

Syfte	
Uppsatsens	syfte	blir	således	att	studera	hur	Mark	7:24-30	har	tolkats	av	feministiska	exegeter	

i	modern	tid.	Mitt	syfte	är	även	att	studera	vad	den	valda	perikopen	har	fått	för	betydelse	i	

västerländsk	 respektive	 postkolonial	 kontext	 med	 ett	 fokus	 på	 etnicitet	 och	 frågan	 om	

tolkningen	av	barn	och	hundar	i	perikopen.		

Frågeställning	

Huvudfrågeställning	

Hur	 har	 feministiska	 exegeter	 från	 olika	 kulturella	 kontexter	 förhållit	 sig	 till	 frågan	 om	

etnicitet,	 kön	 och	 tolkningen	 av	 de	 grekiska	 begreppen	 τέκνα/παιδίον	 (barn)	 respektive	

κυνάρια	(hundar)	i	Mark	7:24-30?	

	

För	att	svara	på	min	frågeställning	kommer	jag	att	använda	mig	utav	fyra	underfrågor.	Dessa	

underfrågor	 kommer	 jag	 att	 ställa	 till	 de	 olika	 feministiska	 exegeternas	 texter	 som	 jag	

studerar.	Jag	kommer	därefter	undersöka	hur	de	förhåller	sig	till	dessa	frågor.	

Underfrågor	

• Ska	vi	se	hedningarna	som	hundar	och	barnen	som	Israels	folk?		

• Är	det	förolämpande	att	nämna	kvinnans	etnicitet	i	samma	sammanhang	som	hundar?	

• Hur	 stort	 fokus	 läggs	 på	 kvinnans	 etnicitet	 och	 är	 den	 av	 vikt	 för	 tolkning	 och	

betydelse?	

• Hur	kan	en	 icke	 judisk	kvinna	vinna	en	diskussion	över	 Jesus	som	både	är	man	och	

jude?	

																																																								
4	Shüzzler	Fiorenza,	But	She	Said,	1992,	s.	8	
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Disposition	
I	denna	uppsats	kommer	jag	inledningsvis	att	följa	det	traditionella	dispositionen	med	val	av	

material,	avgränsningar,	metod	och	teori.	Därefter	kommer	jag	dock	frångå	den	traditionella	

dispositionen	och	inte	ha	en	enskild	punkt	för	forskningsläget.	Forskningsläget	blir	nämligen	

som	en	del	av	min	analys	för	att	besvara	min	frågeställning.	Forskningsläget	kommer	således	

att	presenteras	allt	eftersom	under	analysdelen.	I	ett	större	arbete	hade	det	varit	relevant	att	

diskutera	hur	postkolonial	tolkning	respektive	feministisk	tolkning	förändras	över	tid	men	det	

finns	inte	utrymme	för	det	i	denna	uppsats.		

Analysdelen	 är	 indelad	 i	 tre	 större	delar.	 Först	 utläggning	 av	 texten	där	 jag	 studerar	

textens	 innehåll	och	allmänna	 tolkningar.	Därefter	kommer	 jag	 studera	vad	 texten	 fått	 för	

betydelse	i	västerländsk	feministisk	kontext	där	jag	studerar	två	vita	kvinnor	i	en	amerikans	

kontext.	 Slutligen	 studerar	 jag	 vad	 texten	 fått	 för	 betydelse	 i	 en	 postkolonial	 feministisk	

tolkning	med	hjälp	av	tre	feministiska	exegeter	från	Sri	Lanka	och	Indien.		

Val	av	material	och	avgränsningar	
Texten	som	jag	vill	fokusera	på	finns	i	två	varianter,	en	i	Mark	7:24-30	och	med	en	parallell	i	

Matt	15:21-28.	Kvinnan	är	i	Markusevangeliet	syrisk-fenikisk	medan	hon	i	Matteusevangeliet	

är	kanaaneisk.	Kvinnan	är	således	av	icke-judisk	härkomst	i	båda	evangelierna	och	dialogen	

som	 uppstår	mellan	 Jesus	 och	 kvinnan	 är	 till	 innehållet	 liknande	 i	Matteusevangeliet	 och	

Markusevangeliet.	 Jesus	nekar	kvinnans	bedjande	om	helande	för	sin	sjuka	dotter	med	ett	

uttalande	 om	 att	 barnen	 ska	 äta	 sig	 mätta	 först	 och	 kvinnan	 svarar	 att	 hundarna	 äter	

brödsmulorna	 som	 barnen	 tappat	 under	 bordet.	 De	 är	 dock	 inte	 ordagrant	 likadana	 och	

utspelar	sig	 i	olika	miljöer.	 Jag	har	valt	Mark	7:24-30	då	det	var	den	texten	 jag	 först	kom	i	

kontakt	 med	 och	 jag	 finner	 den	 intressantare	 då	 jag	 anser	 att	 den	 lämnar	 mer	 öppet	 i	

jämförelse	med	Matteusversionen.		

Till	 en	 början	 kommer	 jag	 att	 studera	 de	 tidiga	 feministiska	 exegeterna	 Elisabeth	

Schüssler	Fiorenza	och	Sharon	H.	Ringe	för	att	sedan	gå	ut	från	den	västerländska	tolkningen	

och	undersöka	hur	texten	har	tolkats	ur	ett	postkolonialt	perspektiv.	Att	jag	väljer	att	studera	

Schüssler	Fiorenza	och	Ringe	beror	på	att	de	både	är	tidiga	feministiska	exegeter	och	på	sätt	

och	vis	 lagt	grunden	för	den	feministiska	exegetiken.	Min	tanke	är	därför	att	kunna	se	hur	
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tolkningen	har	förändrats	och	om	den	tidigare	tolkningen	har	haft	någon	betydelse	för	den	

senare	postkoloniala	feministiska	tolkning.		

Schüssler	Fiorenza	har	gjort	en	stor	allmän	studie	av	kristen	teologi	ur	ett	feministiskt	

perspektiv	i	In	Memory	of	Her	och	även	en	studie	av	feministisk	interpretation	i	But	She	Said.	

Båda	dessa	kommer	ligga	till	underlag	för	denna	uppsats.		

Ringe	har	studerat	min	valda	perikop	mer	noggrant	i	A	Gentile	Woman's	Story.	Denna	

text	finns	i	två	varianter,	en	från	1985	och	en	revisited	version	från	2001.	Jag	kommer	studera	

både	 texterna	 för	 att	 undersöka	 om	 Ringe	 har	 ändrat	 uppfattning	 i	 sakfrågor	 och/eller	

utvecklat	sina	resonemang.			

I	den	postkoloniala	feministiska	tolkningen	kommer	jag	att	studera	hur	texten	tagits	i	

anspråk	ur	ett	allmänt	sydasiatiska	perspektiv	med	hjälp	av	Ranjini	Wickramaratne	Rebera	i	

hennes	artikel	”The	Syrophoenican	Woman:	A	South	Asian	Feminist	Perspective.”	Jag	kommer	

därefter	 att	 rikta	 in	mig	mer	på	 ett	 indiskt	 perspektiv	 och	 studera	hur	 kolonisationen	och	

missionen	sett	ut	i	Indien	samt	hur	dessa	förhållanden	påverkar	tolkningen	av	Mark	7:24-30.	

Jag	kommer	då	att	studera	Aruna	Gnanadason	och	Surekha	Nelavala.	De	har	skrivit	artiklarna	

"Jesus	and	the	Asian	Woman:	a	post-colonial	look	at	the	Syro-Phoenician	woman/Canaanite	

woman	 from	 an	 Indian	 perspective."	 respektive	 "Smart	 Syrophoenician	 Woman:	 A	 Dalit	

Feminist	Reading	of	Mark	7:24-31."	

Metod	
Jag	kommer	att	börja	med	en	exegetisk	analys	av	texten	där	jag	kommer	att	översätta	den	

från	den	grekiska	grundtexten	och	studera	 textkritiska	och	språkliga	problem.	 Jag	kommer	

efter	 det	 att	 studera	 var	 i	 Markusevangeliet	 den	 befinner	 sig	 samt	 om	 detta	 påverkar	

tolkningen	av	texten	för	att	sedan	göra	en	kort	narrativ	analys	av	textens	struktur	och	genre.	

Jag	 kommer	 sedan	 att	 studera	 ovannämnda	 feministiska	 exegeter	 och	 vad	 de	 säger	

kopplat	till	min	frågeställning.	För	att	finna	svar	på	min	huvudfrågeställning	kommer	jag	att	

ställa	de	underfrågor	som	nämns	under	frågeställning.		
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Teori		

Etnicitet	och	kön	

Smith	 menar	 att	 även	 fast	 personer	 av	 en	 etnisk	 grupp	 delar	 religion,	 språk	 och	 fysiska	

indikationer	 är	 det	 fel	 att	 definiera	 dem	 som	 en	 homogen	 grupp.	 Istället	 ska	 vi	 se	 etnisk	

identitet	som	socialt	konstruerat	och	subjektivt.5	På	liknande	sätt	går	det	att	se	kön	som	socialt	

konstruerade	eller	som	att	skillnaderna	mellan	könen	beror	på	inneboende	egenskaper.6	Jag	

kommer	här	att	utgå	ifrån	att	både	kön	som	etnicitet	är	socialt	konstruerade	och	något	som	

varierar	i	olika	kontexter	och	genom	historien.	

Intersektionalitet	

Intersektionalitet	 är	 ett	 redskap	 som	 används	 inom	 sociologin	 och	 då	 framförallt	 den	

feministiska	sociologin	och	handlar	om	hur	olika	identitets	markörer	samspelar	med	varandra.	

Identitetsmarkörerna	handlar	framför	allt	om	marginaliserade	och	stigmatiserad	identiteter	

såsom	 etnicitet,	 ekonomisk	 status,	 kön	m.m.	 I	 olika	 sammanhang	 så	 kan	 olika	 identitets-

markörer	vara	mer	eller	mindre	framträdande	och	viktiga.	Det	är	dock	viktigt	att	 förstå	att	

olika	markörer	samspelar	och	måste	behandlas	tillsammans	och	inte	var	och	en	för	sig.7		

I	fallet	med	den	syrisk-fenikiska	kvinna	går	det	alltså	inte	att	se	henne	enbart	som	kvinna	

eller	enbart	som	hennes	etnicitet	utan	båda	komponenterna	behövs	tas	i	beaktning	och	inte	

bara	var	och	en	för	sig.	Kvinnan	är	således	dubbelt	förtryckt	genom	både	genom	sitt	kön	och	

sin	 etnicitet.8	 Det	 kan	 vara	 värt	 att	 notera	 att	 detta	 begrepp	 är	 relativt	 nytt,	 debatten	

påbörjades	under	80-	och	90-talet	men	fick	egentligen	ett	stort	uppsving	först	på	00-	och	10-

talet.9	Fenomenet,	att	studera	utsatta	människor	i	förhållande	till	flera	aspekter,	t.ex.	svarta	

kvinnors	 kamp	 i	 Amerika,	 fanns	 absolut	 när	 Schüssler	 Fiorenza	 och	 Ringe	 påbörjade	 sina	

																																																								
5	Smith,	Julien	C.	H.	”The	Construction	of	Identity	in	Mark	7:24-30:	The	Syrophoenician	Woman	and	
the	Problem	of	Ethnicity”	ur	Biblcal	Interpretation	20,	2012,	s.459-481:	463-464	
6	Gemzöe,	Lena,	Feminism,	2a	Upplagan,	Stockholm:	Bilda,	2014,	s.	52	
7	Glancy,	Jennifer	A.	"Jesus,	the	Syrophoenician	Woman,	and	Other	First	Century	Bodies"	Biblical	
Interpretation	18,	no.	4-5:	2010.	342-363:	243-244	
8	Dewey,	”The	Gospel	of	Mark”,	1994,	484	
9	Gemzöe,	Feminism,	2014,	s.	190-191	



Sandra	Blomgren		
Bibelvetenskap	C2NTs	

Kvinnan	som	inte	lät	Jesus	vinna	
	

6	
	

respektive	 verksamheter10	 men	 begreppet	 fick	 en	 större	 genomslagskraft	 och	 började	

användas	i	den	bredare	massan	senare.	Därav	saknar	både	Schüssler	Fiorenza	och	Ringe	ett	

större	 perspektiv	 i	 sina	 tidigare	 texter.	 Ringe	 tar	 in	 det	mer	 i	 ”A	 Gentile	Woman’s	 Story:	

Revisited”	jämfört	med	den	första	versionen	men	den	senare	versionen	publicerades	även	på	

00-talet	då	Intersektionalitet	alltså	har	börjat	slå	igenom.	Detta	kommer	jag	att	återkoppla	till	

senare.	

Utläggning	av	texten	
Jag	kommer	här	göra	en	kort	utläggning	av	själva	texten.	Jag	berör	framför	allt	struktur	och	

genre	för	att	få	en	vidare	förståelse	för	hur	texten	är	uppbyggd	och	hur	den	förhåller	sig	till	

liknande	 texter	 i	Markusevangeliet.	 Jag	 skall	 alltså	 undersöka	hur	 texten	 särskiljer	 sig	 från	

andra	texter	av	liknande	karaktär.	Jag	kommer	därefter	behandla	vissa	teman	i	texten	för	att	

slutligen	fokusera	på	diskussionen	mellan	kvinnan	och	Jesus.		

Den	grekiska	grundtexten	

24Ἐκεῖθεν	 δὲ	 ἀναστὰς	 ἀπῆλθεν	 εἰς	 τὰ	 ὅρια	 Τύρου.	 καὶ	 εἰσελθὼν	 εἰς	 οἰκίαν	
οὐδένα	ἤθελεν	γνῶναι,	καὶ	οὐκ	ἠδυνήθη	λαθεῖν:	25ἀλλ'	εὐθὺς	ἀκούσασα	γυνὴ	
περὶ	 αὐτοῦ,	 ἧς	 εἶχεν	 τὸ	 θυγάτριον	 αὐτῆς	 πνεῦμα	 ἀκάθαρτον,	 ἐλθοῦσα	
προσέπεσεν	πρὸς	τοὺς	πόδας	αὐτοῦ:	26ἡ	δὲ	γυνὴ	ἦν	Ἑλληνίς,	Συροφοινίκισσα	
τῷ	γένει:	καὶ	ἠρώτα	αὐτὸν	 ἵνα	τὸ	δαιμόνιον	ἐκβάλῃ	ἐκ	τῆς	θυγατρὸς	αὐτῆς.	
27καὶ	 ἔλεγεν	αὐτῇ,	Ἄφες	πρῶτον	 χορτασθῆναι	 τὰ	 τέκνα,	οὐ	 γάρ	ἐστιν	 καλὸν	
λαβεῖν	τὸν	ἄρτον	τῶν	τέκνων	καὶ	τοῖς	κυναρίοις	βαλεῖν.	28ἡ	δὲ	ἀπεκρίθη	καὶ	
λέγει	αὐτῷ,	Κύριε,	καὶ	τὰ	κυνάρια	ὑποκάτω	τῆς	τραπέζης	ἐσθίουσιν	ἀπὸ	τῶν	
ψιχίων	τῶν	παιδίων.	29καὶ	εἶπεν	αὐτῇ,	Διὰ	τοῦτον	τὸν	λόγον	ὕπαγε,	ἐξελήλυθεν	
ἐκ	τῆς	θυγατρός	σου	τὸ	δαιμόνιον.	30καὶ	ἀπελθοῦσα	εἰς	τὸν	οἶκον	αὐτῆς	εὗρεν	
τὸ	παιδίον	βεβλημένον	ἐπὶ	τὴν	κλίνην	καὶ	τὸ	δαιμόνιον	ἐξεληλυθός.	

	

	 	

																																																								
10	Schüssler	Fiorenzas	In	Memory	of	Her	kom	ut	i	sin	första	version	1983	medan	Ringe	”A	Gentile	
Woman’s	Story”	kom	1985.		
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Översättning:	

24Därifrån	steg	han	upp	och	gick	bort	till	trakten	kring	Tyros.	Där	gick	han	in	i	
ett	hus.	Han	ville	inte	att	någon	skulle	få	veta	det	men	han	förmådde	inte	att	
vara	obemärkt.	 25En	kvinna	som	hade	en	dotter	med	en	oren	ande	 fick	 strax	
höra	om	honom	och	kom	och	föll	ner	vid	hans	fötter.	26Kvinnan,	som	var	grekiska	
och	 av	 syrisk-fenikisk	 härkomst,	 bad	 honom	att	 kasta	 ut	 den	 onda	 anden	 ur	
hennes	dotter.	27Han	sa	till	henne:	”Låt	barnen	äta	sig	mätta	först.	Ty	det	är	inte	
rätt	att	ta	brödet	från	barnen	och	kasta	det	åt	hundarna.”	28	Men	hon	svarade	
honom:	 ”Herre,	hundarna	under	bordet	äter	av	barnens	 smulor.29	Han	 sa	 till	
henne:	 ”För	 de	 ordens	 skull,	 gå	 hem,	 den	 onda	 anden	 har	 farit	 ut	 ur	 din	
dotter.”30	Hon	gav	 sig	 iväg	 till	 sitt	hem	och	där	 fann	hon	barnet	 liggande	på	
sängen	och	den	onda	anden	hade	farit	ut	ur	henne.		

Textkritik	

Till	v	28	finns	det	två	olika	läsarter,	den	ena	säger	bara	Κύριε	(Herre)	och	den	andra	ναί	Κύριε	

(ja,	Herre).	De	har	båda	två	tydliga	belägg	då	de	båda	förekommer	i	flera	olika	tidiga	skrifter.	

Bara	Κύριε	förekommer	dock	i	en	papyrusskrift,	 45	och	dateras	därför	tidigast	av	dem	båda.	

ναί	Κύριε	är	det	som	förekommer	i	Matt	15:27,	dvs	parallellen	till	Mark	7:28,	och	därför	

skulle	ναί	Κύριε	kunna	bortförklaras	som	en	senare	konstruktion	då	den	som	skrev	av	kände	

till	Matteusversionen	och	skrev	fel	på	grund	av	detta.11	Jag	anser	därför,	precis	som	The	Greek	

New	 Testament	 4e	 reviderade	 upplagan,	 2001,	 samt	 Bibelkommissionens	 översättning	 av	

Bibel	2000,	att	ναί	Κύριε	är	ett	tidigt	tillägg	och	att	det	ska	vara	enbart	Κύριε.	

Språkliga	kommentarer	

7:26	 ἡ	 δὲ	 γυνὴ	 ἦν	 Ἑλληνίς,	 Συροφοινίκισσα	 τῷ	 γένει:	 καὶ	 ἠρώτα	 αὐτὸν	 ἵνα	 τὸ	 δαιμόνιον	

ἐκβάλῃ	ἐκ	τῆς	θυγατρὸς	αὐτῆς.	

Έλληνίς,	kan	både	tolkas	som	en	kvinna	av	grekisk	kultur	och	som	pratar	grekiska	eller	

som	en	kvinna	av	grekiskt	ursprung	som	lever	i	en	judisk	kontext.	12	

	

																																																								
11	The	Greek	New	Testament,	utgiven	av	K.	Aland	m.fl.,	4e	rev.	upplagan,	Stuttgart:	Deutsch	
Bibelgesellschaft/United	Bible	Societies,	2001,	s.	148	
12	Danker	Frederick	William,	A	Greek-English	Lexicon	of	the	New	Testament	and	other	Early	Christian	
Literature,	BDAG,	third	edition,	The	University	of	Chicago	Press,	2000	s.	318-319	
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7:27-28	καὶ	ἔλεγεν	αὐτῇ,	Ἄφες	πρῶτον	χορτασθῆναι	τὰ	τέκνα,	οὐ	γάρ	ἐστιν	καλὸν	λαβεῖν	τὸν	

ἄρτον	τῶν	τέκνων	καὶ	 τοῖς	κυναρίοις	βαλεῖν.	ἡ	δὲ	ἀπεκρίθη	καὶ	λέγει	αὐτῷ,	Κύριε,	καὶ	 τὰ	

κυνάρια	ὑποκάτω	τῆς	τραπέζης	ἐσθίουσιν	ἀπὸ	τῶν	ψιχίων	τῶν	παιδίων.	

Det	 är	 intressant	 hur	 Jesus	 använder	 sig	 av	 τέκνα	medan	 kvinnan	 använder	 sig	 utav	

παιδίον.	Båda	orden	kan	översättas	till	barn.	τέκνα	används	oftare	i	samband	med	θεοῦ	och	

översätts	då	till	Guds	barn	eller	på	liknande	sätt	barn	till	en	specifik	stad	eller	person.	Det	kan	

således	i	många	sammanhang	översättas	till:	”barn	till	….	”,	”avkomma”	eller	”ättling”.13	Jag	

drar	därför	slutsatsen	att	det	med	lätthet	går	att	tolka	τέκνα	som	en	metafor	för	Israels	barn	

i	och	med	ordvalet	från	Jesus	sida.	Genom	att	kvinnan	använder	sig	av	παιδίον	syftar	hon	mer	

allmänt	 på	 barn	 innan	 pubertal	 ålder.14	 Att	 kvinnan	 väljer	 att	 använda	παιδίον	 istället	 för	

τέκνα	tolkar	jag	som	att	hon	förminskar	den	upphöjning	av	Israels	barn	som	Jesus	gör	i	sitt	

uttalande.	Jag	ställer	mig	därför	frågan	om	hennes	ordval	kan	vara	av	betydelse	för	att	Jesus	

ändrar	 uppfattning.	 Jag	 har	 dock	 inte	 hittat	 några	 argument	 för	 eller	 emot	 detta	 då	 de	

kommentarer	jag	läst	inte	behandlar	denna	åtskillnad.	Jag	uppfattar	dock	hennes	ordval	som	

en	del	 av	 tyngden	 i	 hennes	 argument.	Detta	 kommer	diskuteras	mer	under	punkten	 ”Hur	

lyckades	kvinnan	vinna	diskussionen?”		

Litterär	kontext	
Berättelsen	 om	 den	 syrisk-fenikiska	 kvinnan	 är	 placerad	mot	mitten	 av	Markusevangeliet.	

Jesus	har	samlat	lärjungar	och	kommit	igång	med	sin	verksamhet.	Han	har	undervisat,	helat	

sjuka,	drivit	ut	demoner	och	orena	andar	och	upprört	fariséer.		

Närmast	 före	 texten	 (7:1-23)	handlar	om	rent	och	orent.	 I	det	 första	stycket,	7:1-13,	

ifrågasätter	fariséerna	varför	Jesus	lärjungar	äter	utan	att	ha	tvättat	händerna,	så	som	den	

judiska	seden	säger	att	de	ska	göra.	Jesus	svarar	genom	att	citera	Jes	29:13	och	menar	att	de	

upphäver	Guds	bud	för	att	deras	egna	ska	gälla.	 I	nästkommande	stycke,	7:14-23	 följer	en	

vidare	debatt	om	rent	och	orent.	Jesus	säger	”Inget	av	det	som	kommer	in	i	människan	utifrån	

kan	göra	henne	oren.	Bara	det	som	kommer	ut	ur	människan	kan	göra	henne	oren”	(7:15).	

																																																								
13	Danker,	A	Greek-English	Lexicon	of	the	New	Testament,	2000,	s.	994-995	
14	Danker,	A	Greek-English	Lexicon	of	the	New	Testament,	2000,	s.	749	
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Därefter	förklarar	Jesus	för	lärjungarna	vad	han	menar.	Ingenting	som	människan	stoppar	i	

sig,	dvs	mat,	kan	göra	henne	oren	då	det	bara	går	in	i	magen	och	sedan	kommer	ut	igen.	Därför	

menar	Jesus	här	att	all	mat	är	ren.	 Istället	är	det	det	som	kommer	 inifrån	hjärtat,	de	onda	

tankarna,	som	gör	människan	oren.15		

Efter	 detta	 stycke	 kommer	 perikopen	 om	 den	 syrisk-fenikiska	 kvinnan.	 Flera	 menar	

därför	 att	 historien	 om	 den	 syrisk-fenikiska	 kvinnan	 också	 handlar	 om	 rent	 och	 orent.	

Hundarna,	hedningarna,	är	de	som	får	stå	för	det	orena	medan	barnen,	Israels	folk,	står	för	

det	rena	i	berättelsen.	

Efter	berättelsen	beger	sig	Jesus	tillbaka	till	Galileiska	sjön	där	han	botar	en	döv	man.	

Berättelsen	 om	 den	 syrisk-fenikiska	 kvinnan	 hamnar	 således	 lite	 konstigt	 mitt	 emellan	

berättelser	som	alla	utspelar	sig	på	galileiskt,	judiskt,	område.	Detta	kommer	behandlas	mer	

under	punkten	”Trakten	kring	Tyros”	där	en	diskussion	om	just	området	sker.		

Struktur	och	genre	

Sharon	H.	Ringe	menar	i	sin	första	upplaga	av	”A	Gentile	Woman’s	Story”	att	det	är	svårt	att	

avgöra	vilken	roll	denna	text	fick	för	den	tidiga	kyrkan.	Vid	första	anblicken	ser	det	ut	att	röra	

sig	om	en	exorcism	men	med	en	längre,	uttömmande	dialog.	Dialogen	uppstår	dock	där	vi	i	

vanliga	 fall	 i	Markusevangeliet	 presenteras	 inför	 ett	 helande	 som	äger	 rum.	Därför	menar	

Ringe	 att	 det	 finns	 de	 som	 vill	 placera	 det	 som	 en	 berättelse	 om	 yttrande	 eller	

meningsskiljaktigheter.16	

I	sin	andra	version	av	texten,	”A	Gentile	Woman's	Story,	Revisited:	Rereading	Mark	7.24-

31a.”	menar	Ringe	att	diskussionen	som	utspelar	sig	mellan	kvinnan	och	Jesus	(vv26b-29b)	

liknar	till	formen	de	konflikter	som	Jesus	har	med	olika	personer	med	auktoritet	i	t.ex.	Mark	

2:7-11,	18-21,	24-27.	Här	är	det	dock	Jesus	som	får	ta	rollen	som	hans	motståndare	annars	tar	

																																																								
15	Sammanställning	av	läsning	ur	bibel	2000	
16	Ringe,	Sharon	H.	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	Feminist	Interpretation	of	the	Bible,	red.	Russell,	
Letty,	M.	Philadelphia,	The	Westminister	Press:	1985	
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och	kvinnan	som	övertalar	med	liknande	retorik	som	Jesus	annars	använder	sig	utav.	Hennes	

ord	(λόγος)	träffar	Jesus	och	han	uppfyller	hennes	önskan.	17	

Lars	Hartmans	går	på	ett	liknande	spår	och	i	det	stora	hela	klassificeras	perikopen	som	

en	 underberättelse	 då	 den	 följer	 i	 stort	 de	 mönster	 som	 andra	 underberättelser	 gör	 i	

Markusevangeliet.	 Det	 som	 skiljer	 denna	 typscen	 från	 andra	 underberättelser,	 enligt	

Hartman,	är	att	kvinnans	etnicitet	påpekas.18	Joanna	Dewey	å	andra	sidan	menar	att	dialogen	

sticker	ut	från	övriga	dialoger	i	Markusevangeliet.	I	andra	dialoger	är	det	en	skarp	dialog	med	

en	vass	replik,	men	till	skillnad	mot	andra	dialoger	i	Markusevangeliet	är	att	det	här	är	kvinnan	

och	inte	Jesus	som	står	för	den	vassa	repliken.19	Det	är	således	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	

som	blir	huvudpersonen	jämfört	med	evangeliet	som	helhet	där	Jesus	är	huvudperson.20	

Underberättelser	i	Markusevangeliet	följer	mönstret	(a)	en	person	kommer	till	Jesus;	(b)	

någonting	efterfrågas;	(c)	ett	hinder	övervinns;	(d)	Jesus	talar	eller	blir	berörd;	(e)	Jesus	helar	

en	sjuk;	(f)	det	blir	en	reaktion.21	I	berättelsen	med	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	bryter	dock	

dialogen	mönstret	och	den	passar	inte	riktigt	in	i	mallen.	Det	är	även	Jesus	som	överkommer	

ett	 hinder.	 Punkt	 (c)	 blir	 således	 något	 som	 vi	 får	 klart	 för	 oss	 i	 och	med	 att	 Jesus	 talar.	

Strukturen	för	texten	blir	därför	närmast	

1. Inledning	v.	24		

a. Kvinnan	kommer	till	Jesus	v.	25	

b. Kvinnan	ber	Jesus	att	hela	hennes	dotter	som	har	en	oren	ande	i	sig.	v.26	

Jesus	nekar	och	kvinnan	argumenterar	emot	v.	27-28	

c. Jesus	ändrar	sig…	

d. …och	blir	berörd	av	hennes	ord	v.	29a.	

e. Dottern	helas	v.	29b	

f. Kvinnan	går	hem	och	finner	dottern	frisk	v.	30	

	

Utav	detta	står	det	klart	att	dialogen	blir	av	vikt	att	studera	närmare.		

																																																								
17Ringe,	Sharon	H.	”A	Gentile	Woman's	Story,	Revisited:	Rereading	Mark	7.24-31a.”	A	Feminist	
Companion	to	Mark,	red.	Levine,	Amy-Jill,	2001:	79-100:	s.	83	
18Hartman,	Lars,	Markusevangeliet	1:1-8:26,	2a	utgåvan,	Stockholm:	EFS/Verbum,	2005,	s.	255	
19	Dewey,	”The	Gospel	of	Mark”,	1994,	s.	484-486	
20	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	1985,	s.	70	
21	Smith,	”The	Construction	of	Identity	in	Mark	7:24-30”,	2012,	s.	469	
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Trakten	kring	Tyros	
I	och	med	att	evangelisten	redogör	för	vart	Jesus	går,	Tyros,	så	menar	Hartman	att	läsaren	får	

klart	för	sig	att	Jesus	nu	befinner	sig	på	icke-judiskt	område.	Att	det	sker	en	förflyttning	från	

det	 tidigare	 icke	 namngivna	 judiska	 området	 som	 Jesus	 befinner	 sig	 i,	 i	 7:1-23	 till	 Tyros	

indikerar	på	att	något	viktigt	ska	hända.	Jesus	går	själv.	Det	är	oklart	varför	han	vill	vara	själv.22	

Darrell	L.	Bock	menar,	till	skillnad	mot	Hartman,	att	Tyros	hade	en	population	av	etnisk	mix	

och	att	även	judar	bodde	i	området.	Därav	är	det	inte	klart	huruvida	Jesus	stiger	in	i	ett	judiskt	

eller	icke	judiskt	hem.23	Ringe	som	håller	med	Bock	om	att	det	är	ett	blandområde	menar	att	

det	tydlig	rör	sig	om	ett	judiskt	hem	som	Jesus	går	in	i.	Detta	då	hon	menar	att	området	till	

och	med	kunde	var	hem	för	den	församling	som	evangelisten	Markus	skriver	till.	Detta	menar	

hon	då	det	finns	spår	av	både	hedningar	och	judar	i	evangelisten	Markus	målgrupp	om	man	

ser	till	hur	evangeliet	är	skrivet.24	

Adela	Yarbro	Collins	anser	att	det	är	mycket	märkligt	att	Jesus	beger	sig	till	Tyros.	Hon	

menar	att	det	vore	mer	sannolikt	att	berättelsen	skulle	utspelats	på	galileiskt	område.	Dels	för	

att	det	hade	varit	närmare	för	Jesus	att	bege	sig	till	Betsaida	och	ta	 in	där	eftersom	det	är	

närmare	dit	från	Kafarnaum	men	också	då	kvinnans	etnicitet	påpekas.	I	Tyros	hade	det	varit	

en	regel	snarare	än	ett	undantag	att	vare	hedning.	Slutligen	menar	Collins	att	i	och	med	att	

Jesus	 säger	att	barnen	ska	äta	 sig	mätta	 först	 så	passar	detta	bättre	 in	 i	en	 judisk	kontext	

(galileisk)	för	att	tydliggöra	att	det	är	Israels	folk	som	åsyftas.25	

Diskussionen	mellan	kvinnan	och	Jesus	
I	 diskussionen	mellan	 Jesus	 och	 kvinnan,	Mark	 7:27-30,	menar	 t.ex.	 Hartman	 att	 kvinnan	

likställs	med	hundarna	och	att	det	är	nedvärderande	att	göra	detta.26	I	och	med	att	kvinnan	

																																																								
22	Hartman,	Markusevangeliet,	2005,	s.	255	
23	Bock	Darrell	L.	Mark,	New	Cambridge	Bible	commentary,	New	York:	Cambridge	University:	2015,	s.	
226-229:	227	
24	Ringe,	Sharon	H.	”A	Gentile	Woman's	Story,	Revisited:	Rereading	Mark	7.24-31a.”	A	Feminist	
Companion	to	Mark,	red.	Levine,	Amy-Jill,	2001:	79-100,	s.	85	
25	Collins,	Adela	Yarbo.	Mark:	A	Commentary,	Hermeneia	Menneapolis,	MN:	Fortress,	2007,	s.	364-
365	
26	Hartman,	Markusevangeliet,	2005,	s.256	
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plockar	upp	metaforen	om	sig	själv	som	hund	nedvärderar	hon	även	sig	själv.	Men	varför	gör	

hon	det	och	hur	skall	detta	tolkas?		

Barn	-	Israels	folk.		

Den	vanligaste	tolkningen	är	att	τέκνα/παιδίον	symboliserar	Israels	barn	så	som	det	åsyftas	i	

t.ex.	5	Mos	14:1,	32:5;	Jes	1:2.27	Evangelisten	Markus	ska	alltså	använda	sig	av	detta	på	ett	

liknande	 sätt	 som	det	görs	 i	Gamla	 testamentet	och	på	 så	 sätt	 visa	på	deras	priviligierade	

ställning	genom	att	de	ska	få	tillgång	till	Guds	rike	först.	Evangelisten	Markus	låter	här	som	

Paulus	 i	Rom	9:4	och	Petrus	och	Paulus	 i	 t.ex.	Apg	9:20.	Det	 vill	 säga	att	 judarna	 först	 får	

tillgång	till	Gudsriket	och	sedan	hedningarna.28		

Att	 Jesus	vänder	sig	 till	 sina	egna,	 judarna,	görs	 tydligt	då	majoriteten	av	evangeliets	

händelser	utspelar	sig	i	en	judisk	kontext	och	det	är	tydligt	att	Jesus	predikar	för	sina	egna.	

Detta	visas	när	Jesus	använder	sig	av	termen	πρῶτον	(först).	Den	pekar	på	prioritering,	inte	

exkludering,	men	det	görs	tydligt	att	det	är	Israel	som	åsyftas.	Jesus	har	tidigare	varit	i	hedniskt	

område	och	helat	en	man	(5:1-20)	men	det	görs	här	tydligt	att	han	vänder	sig	till	sina	egna.29	

Det	är	intressant	att	kvinnan	väljer	att	använda	παιδίον	istället	för	att	använda	samma	

ord	som	Jesus	τέκνα.	Diskussion	om	detta	sker	ovan.		

Hundar	-	hedningar	

Hur	κυνάρια	skall	 tolkas	är	dock	 inte	 lika	klart.	Den	vanligaste	 tolkningen	som	presenteras	

bland	annat	av	Bock30	och	Collins31	är	att	hundarna	tolkas	som	hedningar.	Men	det	finns	också	

en	 annan	 tolkning,	 som	 dock	 inte	 är	 lika	 vedertagen,	 och	 Alan	 H.	 Cadwallader	 tycks	 vara	

tämligen	ensam	om	den.	Han	menar	att	den	 typiska	synen	på	hundar	 som	en	metafor	 för	

hedningar	 inte	 har	 förankring	 i	 den	 antika	 världen.	 Istället	 syftar	 hundmetaforen	 på	 en	

persons	 karaktär	 och	 att	 det	 då	 specifikt	 för	 hund	 kan	 syfta	 på	 bland	 annat	 slavar,	

prostituerade,	nedvärderande	om	kvinnor	eller	män	som	betedde	sig	som	kvinnor,	men	även	

																																																								
27	Hartman,	Markusevangeliet,	2005,	s.	241	
28	Hartman,	Markusevangeliet,	2005	s.	256	
29	Bock,	Mark,	2015,	s.	228	
30	Bock,	Mark,	2015,	s.	227-228	
31	Collins,	Mark:	A	Commentary,	2007,	s.	366	
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på	personer	av	annan	etnicitet/nationalitet.	Cadwallader	menar	här	att	kvinnan	likställer	sig	

själv	som	prostituerad	och	att	det	inte	är	fokus	på	hennes	etnicitet	trots	att	metaforen	alltså	

kan	innebära	detta.32		

Cadwallader	tycks	dock	inte	ha	särskilt	bra	förankring	i	sina	argument.	Han	applicerar	

fakta	angående	detta	på	studier	som	inte	rör	hundar-hedningar	utan	metaforer	om	djur	och	

människor	i	allmänhet,	vilket	får	hans	studie	att	bli	ytterst	tveksam.	Jag	förstår	heller	inte	hur	

han	helt	bortser	från	det	han	själv	skriver:	att	metaforen	visst	kan	tyda	på	kvinnans	etnicitet.	

Han	saknar	helt	ett	intersektionalitetsperspektiv.	

I	Gamla	testamentet	förekommer	hundar	i	stora	drag	i	två	varianter.	Vildhundar	som	

driver	omkring	och	äter	det	de	kommer	över	 (te.x.	2	Mos	22:31,	1	Kung	14:11)	 samt	 som	

vakthundar	(t.ex.	Jes	56:10).33	Hundar	sågs	ofta	i	negativt	ljus	(t.ex.	2	Sam	26:9;	Ps	22:16;	Jes	

56:10).	Men	det	finns	också	texter	där	hundar	ses	i	positivt	ljus	så	som	en	kompanjon	eller	

livskamrat	(t.ex.	Tob	6:1;	11:4;	Pred	9:4).	I	5	Mos	23:18	används	hundar	som	en	metafor	för	

en	manlig	prostituerad.34	Detta	har	 tolkats	och	översatts	olika.	 I	bibel	2000	 står	det	 ”Med	

horpengar	eller	hundlön	får	du	inte	komma	till	Herrens,	din	Guds,	hus	...”	Medan	folkbibeln	

tolkar	 det	 som	 ”Du	 får	 inte	 komma	med	 lönen	 från	 kvinnlig	 eller	 manlig	 prostitution	 till	

Herrens,	din	Guds,	hus	...”.	Detta	tycks	dock	inte	vara	relevant	i	detta	sammanhang	mer	än	

det	skulle	stärka	Cadwalladers	teori	om	att	det	åsyftar	kvinnans	sexuella	profession.	Jag	anser	

det	dock	vara	mer	rimligt	att	Jesus	använder	hundar	som	en	metafor	för	kvinnans	etnicitet	

och	att	han	använder	det	som	ett	nedlåtande	tillrop	för	hedning.	

Från	grekiska	har	κυνάρια	en	innebörd	av	både	en	hundvalp	och	en	tamhund.	Det	är	

oklart	exakt	vilken	typ	som	åsyftas	i	texten	men	det	är	hur	som	helst	troligen	en	hund	som	

lever	 inne	 i	 huset.35	 Jag	 väljer	 att	 tolka	 användningen	 av	 κυνάρια	 som	 en	 metafor	 för	

hedningar	och	att	detta	sker	på	ett	nedvärderande	sätt.	Det	blir	alltså	nedlåtande	att	Jesus	

likställer	kvinnan	och	hennes	dotter	vid	hundar	samt	att	kvinnan	själv	 inte	ser	sig	som	mer	

värd	utan	också	använder	sig	av	metaforen.	

																																																								
32	Cadwallader,	Alan	H.	"When	A	Woman	is	A	Dog:	Ancient	and	Modern	Ethology	Meet	the	
Syrophoenician	Women",	The	Bible	&	Critical	Theory	1,	no.	4:	2005:	s.	35.1-35.3	
33	Hartman,	Markusevangeliet,	2005,	s.	242	
34	Collins,	Mark:	A	Commentary,	2007,	s.	367	
35	Bock,	Mark,	2015,	s.	227-228	
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Västerländsk	feministisk	tolkning	
I	studiet	av	den	västerländska	tolkningen	kommer	jag	att	använda	mig	av	Elisabeth	Schüssler	

Fiorenza	och	Sharon	H.	Ringe.	De	är	tysk-amerikan	respektive	amerikan.	Båda	räknar	sig	själva	

som	feministiska	exegeter.		

När	 Schüssler	 Fiorenza	 skrev	 In	 Memory	 of	 Her	 gjorde	 hon	 det	 med	 två	 mål:	 att	

återskapa	den	tidiga	kristendomens	historia	som	kvinnornas	historia,	men	även	att	göra	det	

tydligt	att	det	handlar	om	historia	 för	både	män	och	kvinnor.	Detta	gör	Schüssler	Fiorenza	

genom	 att	 främst	 undersöka	 Nya	 testamentet	 då	 detta	 berör	 den	 tidiga	 kristendomens	

framväxt	men	också	att	det	 är	hennes	 specialområde.	Hon	gör	det	utifrån	ett	 feministiskt	

synsätt	men	inte	bara	som	en	feministisk	teolog	utan	också	som	en	feministisk	historiker.36		

I	But	She	Said	har	Schüssler	Fiorenza	inte	som	mål	att	skriva	för	att	bevisa	huruvida	Gud	

finns	eller	inte.	Hon	skriver	med	målet	att	klargöra	vilken	typ	av	Gud	som	bibeln	presenterar	

och	som	kristna	finner	en	tilltro	på.37		

Sharon	H.	Ringe	skriver	i	egenskap	som	forskare	inom	bibelvetenskap	men	också	som	

medlem	i	United	Church	of	Christ	och	professor	i	United	Methodist	Seminary.38	Hon	uttrycker	

således	mer	av	en	personlig	tro	än	vad	Schüssler	Fiorenza	gör.	Jag	gör	dock	antagandet	att	

även	hon	är	kristen	så	kan	Ringe	tolkas	som	att	ha	ett	egenintresse	vilket	hon	själv	påpekar.		

Hundar	och	barn		
I	In	Memory	of	Her	lyfter	Schüssler	Fiorenza	det	uppseendeväckande	i	att	Jesus	pratar	med	en	

icke-jude,	som	dessutom	är	kvinna,	samt	hur	hon	vinner	diskussionen	över	Jesus	vilket	leder	

till	 att	hennes	dotter	helas.	 Schüssler	 Fiorenza	menar,	precis	 som	vi	mött	 tidigare	 i	 denna	

uppsats,	att	barn	ska	vara	en	metafor	för	Israels	folk	och	hundar	för	hedningar.	Hon	använder	

sig	då	av	ett	annat	sätt	att	argumentera	och	hänvisar	till	Matt	7:6	där	det	står:	”Ge	inte	det	

som	är	heligt	åt	hundarna,	och	kasta	inte	era	pärlor	åt	svinen;	de	trampar	på	dem	och	vänder	

																																																								
36	Schüssler	Fiorenza,	In	Memory	of	Her,	1995,	s.	XLIV-XLV	
37	Schüssler	Fiorenza,	But	She	Said,	1992,	s.	6	
38	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story,	Revisited”,	2001,	s.	80	



Sandra	Blomgren		
Bibelvetenskap	C2NTs	

Kvinnan	som	inte	lät	Jesus	vinna	
	

15	
	

sig	om	och	sliter	sönder	er”39.	Även	här	används	alltså	en	liknelse	involverande	hundar	och	

hon	menar	att	inte	bara	hundar,	utan	också	svin,	sågs	som	orena	och	kunde	därför	användas	

för	att	 likna	hedningar.	Kvinnans	argument	blir	 således	att	βασιλεία	 (kungariket)	 inte	bara	

skall	ges	till	Israels	folk	utan	även	till	hedningarna.	40		

Schüssler	Fiorenza	menar	senare	i	But	She	Said	att	idag	har	bilden	av	hundar	och	barn	

vänts	om.	På	Jesus	tid	vad	det	judarna	som	symboliserades	med	barn	men	idag	är	det	de	den	

världsvida	kyrkan	som	fungerar	som	barnen,	medan	judarna,	de	som	dödade	Jesus,	blir	de	

som	symboliseras	med	hundar.41	

Ringe	å	sin	sida	hänvisar	till	Taylor	som	menar	att	det	finns	belägg	för	att	judar	kallade	

hedningar	 för	 hundar.	 Ringe	menar	 vidare	 att	 anledningen	 till	 att	 berättelsen	 finns	med	 i	

Markusevangeliet	 beror	 på	 stridigheter	 mellan	 hedningar	 och	 judar	 i	 den	 tidiga	 kristna	

rörelsen.	I	Mark	6:45-8:26	rör	sig	Jesus	i	och	omkring	hedniskt	område	och	han	inte	bara	helar	

utan	medlar	även	i	konflikter	mellan	hedningar	och	judar.	Exempelvis	i	avsnittet	om	rent	och	

orent.	Jesus	är	på	så	sätt	positiv	till	hedningar	och	det	tycks	tämligen	märkligt	att	han	nekar	

att	hela	den	syrisk-fenikiska	kvinnans	dotter.42		

Det	är	väldigt	uppseendeväckande	att	Jesus	går	så	långt	att	han	kallar	kvinnan	för	hund.	

Även	fast	det	grekiska	ordet	κυναριον	går	att	översätta	till	hundvalp	eller	liten	hund	så	menar	

Ringe	att	det	inte	minskar	förödmjukelsen.	Kvinnan	blir	fortfarande	jämfört	med	ett	smutsigt	

djur	på	ett	nedlåtande	sätt.43	

I	Ringes	andra	version	av	”A	Gentile	Woman’s	Story”	presenteras	antaganden	som	gjorts	

angående	det	sociala	klimatet	i	Palestina	under	första	århundradet.	De	är	för	det	första	att	

judar	 använde	 sig	 av	 hundar	 som	 något	 nedvärderande	 om	 hedningar.	 För	 det	 andra	 att	

kvinnor,	på	grund	av	rådande	könsroller,	inte	skulle	gått	fram	till	män	som	inte	hörde	till	deras	

familj	och	speciellt	inte	någon	av	annan	etnicitet.	Slutsatsen	av	detta	skulle	alltså	vara	att	Jesus	

uttalande	 är	 färgad	 av	 den	 sexism	 och	 rasism	 som	 rådde	 i	 samhället	 alternativt	 att	 den	

																																																								
39	Översättning	enligt	Bibel	2000	
40	Schüssler	Fiorenza,	In	Memory	of	Her,	1995,	s.	137-138	
41	Schüssler	Fiorenza,	But	She	Said,	1992,	s.	161	
42	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	1985,	s.	68	
43	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	1985,	s.	69	
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”perfekta”	och	kristna	Jesus	säger	det	för	att	skämta	eller	för	att	testa	kvinnan.	Ringe	ställer	

sig	 kritiskt	 till	 detta	 då	hon	menar	på	 att	 det	 ger	 en	negativ	 syn	på	dåtidens	 judendom.44	

Självklart	kan	det	vara	problematiskt	att	se	Jesus	som	färgad	av	sin	tid.	Detta	medför	att	han	

beskrivs	mer	som	en	människa	än	som	Guds	son.	Jag	kommer	dock	inte	gå	vidare	in	på	detta	

då	det	leder	in	på	en	kristologisk	debatt	som	det	inte	finns	utrymme	för	i	denna	uppsats.		

Kvinnans	identitet	och	identifikation	
Jämfört	 med	 andra	 mirakelberättelser	 i	 Markusevangeliet	 där	 det	 finns	 en	 traditionell	

patriarkal	familjestruktur	närvarande	så	sticker	berättelsen	om	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	

ut.	Här	saknas	nämligen	närvaron	av	en	fader	till	dottern	eller	annan	manlig	familjemedlem.45	

Anledningarna	till	detta	kan	vara	många	och	Ringe	spekulerar	i	detta	i	sin	första	version	av	”A	

Gentile	Woman’s	Story”.	Om	det	hade	funnits	en	manlig	familjemedlem,	om	det	så	rör	sig	om	

en	ingift	man,	så	hade	han	haft	som	uppgift	att	ta	hand	om	henne	och	hennes	dotter	men	

detta	verkar	inte	finnas.	Därav	är	kvinnan	och	hennes	dotter	helt	lämnade	för	sig	själva.	I	och	

med	detta	menar	Ringe	att	de	var	osynliga	i	samhället.	Ingen	man,	framför	allt	inte	en	judisk	

man,	förväntade	sig	att	bli	tilltalade	av	en	kvinna	oavsett	ursprung.	Men	vi	vet	från	berättelsen	

att	kvinnan	inte	höll	sig	till	dessa	sociala	normer.	På	grund	av	sin	kärlek	till	sin	sjuka	dotter	

närmar	hon	sig	Jesus	och	ber	honom	att	hela	hennes	dotter.46	

Ringe	menar	att	i	och	med	att	kvinnan	presenteras	både	genom	hennes	etnicitet	och	

hennes	ursprung	så	sticker	detta	ut	från	den	övriga	texten.	Det	blir	som	ett	abrupt	avbrott	i	

berättelsen.	Kvinnan	sticker	således	ut	från	Jesus	anhängare,	inte	bara	genom	hennes	etnicitet	

utan	troligen	även	genom	hennes	ekonomiska	status.	47	

Kvinnans	 etnicitet	 och	 ursprung	 benämns	 inte	 särskilt	 väl	 av	 Schüssler	 Fiorenza	 i	 In	

Memory	of	Her.	Hon	tar	upp	det	 i	 samband	med	utläggningen	av	hundar	som	metafor	 för	

hedningar	och	bekräftar	detta	genom	kvinnans	etnicitet.	Schüssler	Fiorenza	tar	även	upp	att	

kvinnan	är	dubbelt	bestraffad	genom	sin	etnicitet	och	att	detta	påverkar	synen	på	henne	som	

																																																								
44	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story,	Revisited”,	2001,	s.	82	
45	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story,	Revisited”,	2001,	s.	88-89	
46	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	1985,	s.	70-71	
47	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story,	Revisited”,	2001,	s.	86	
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rituell	oren.48	Jag	upplever	dock	att	det	ligger	ett	större	fokus	på	att	kvinnan	är	just	kvinna,	än	

hennes	 etnicitet	 vilket	 jag	 kan	 se	 som	 ett	 problem.	 Kvinnans	 kön	 och	 etnicitet	 behövs	

behandlas	likvärdigt	och	Schüssler	Fiorenza	problematiserar	inte	Jesus	bemötande	av	henne,	

åtminstone	inte	i	In	Memory	of	Her.	

I	 But	 She	 Said	 utvecklar	 Schüssler	 Fiorenza	 bilden	 av	 kvinnan	 och	 beskriver	 henne	

liknande	som	Ringe	gör.	Hon	lyfter	fram	att	kvinnan	inte	har	ett	eget	namn	och	att	hon	inte	

heller	känns	igen	genom	sin	faders	eller	någon	makes	namn.	Det	är	istället	hennes	kulturella,	

religiösa	 och	 etniska	 identitet	 som	 beskriver	 henne.	 Genom	 den	 beskrivningen	 visar	 det	

dessutom	på	att	hon	står	utanför	samhället.	Schüssler	Fiorenza	ändrar	här	även	åsikt	och	går	

så	långt	som	att	kalla	kvinnan	trippelt	förtryckt	genom	sitt	kön	som	kvinna,	sin	syrisk-fenikiska	

etnicitet	och	sitt	grekiska	ursprung.49	

Sammanfattningsvis	 så	saknar	både	Schüssler	Fiorenza	och	Ringe	ett	 intersektionellt-

perspektiv	och	jag	anser	att	det	är	problematiskt	att	de	inte	diskuterar	frågan	om	etnicitet	och	

ursprung	mer	ingående.	Exempelvis	så	borde	de	problematisera	var	det	blir	för	konsekvenser	

för	kvinnan	i	samhället	på	grund	av	hennes	etnicitet	och	inte	bara	för	att	hon	saknar	en	man	i	

sin	närhet.	Ringe	är	dock	bättre	på	detta	men	det	berör	framför	allt	hennes	senare	version	av	

texten.	 Där	 kommer	 hon	 in	 på	 vad	 texten	 har	 fått	 för	 betydelse	 i	 olika	 kontexter	 och	

presenterar	olika	postkoloniala	feministiska	teologer.	Hon	tar	upp	hur	texten	behandlar	”the	

inside	others”.	De	människor	som	är	en	del	av	en	större	grupp	men	av	olika	anledningar,	så	

som	kön	och	etnicitet,	hamnar	utanför.	Ringe	påpekar	att	perikopen	har	kommit	att	få	stor	

betyda	 för	 dessa	 ”inside	 others”.50	 Ringe	 börjar	 här	 alltså	 att	 glida	 över	 i	 en	 postkolonial	

tolkning	vilket	jag	tycker	är	bra	men	det	får	mig	bara	att	vilja	läsa	mer	om	dessa	postkoloniala	

tolkningar	 vilket	 även	 är	 en	 av	 anledningarna	 till	 upplägget	 av	 denna	 uppsats.	 Där	 de	

västerländska	feministiska	teologerna	brister	får	de	postkoloniala	feministiska	teologerna	ta	

vid.		

																																																								
48	Schüssler	Fiorenza,	In	memory	of	Her,	1995,	s.	137-138	
49	Schüssler	Fiorenza,	But	She	Said,	1992,	s.	12	
50	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story,	Revisited”,	2001,	s.	94	
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Kvinnan	som	förebild	
Den	 världsvida	 kyrkan	 har	 alltid	 fått	 handskas	 med	 kvinnor	 som	 sätter	 sig	 upp	 mot,	 och	

kritiserar	 de	 ledande	makterna.	 Precis	 så	 som	den	 syrisk-fenikiska	 kvinnan	 gör	mot	 Jesus.	

Skillnaden	är	att	kvinnor	i	historien	ofta	har	försökt	tystats	ner	något	som	den	syrisk-fenikiska	

kvinnan	inte	gör.	Kvinnor	i	alla	tider	har	därav	använt	sig	av	berättelsen	om	den	syrisk-fenikiska	

kvinnan	och	sett	henne	som	en	förebild	samt	texten	som	en	bibeltext	att	finna	kraft	ur.51	

Schüssler	 Fiorenza	menar	att	 kvinnan	bryter	mot	de	vanliga	 förhållningsreglerna	och	

uppträder	 inte	 som	 en	 riktig	 kvinna	 ska	 göra	 när	 hon,	 för	 det	 första	 talar	 i	 det	 offentliga	

rummet	och	för	det	andra	stör	en	samling	av	män.	Hon	träder	över	gränserna	för	de	som	står	

innanför	och	de	som	står	utanför,	gränserna	för	det	privata	och	det	offentliga	samt	gränserna	

mellan	könen.52	 I	Markusversionen	är	 Jesus	ensam	men	 i	Matteusversionen	är	detta	ännu	

tydligare	då	Jesus	är	på	väg	med	sina	lärjungar	och	kvinnan	avbryter	dem.	Att	hon	ger	sig	in	i	

en	 teologisk	 debatt	med	en	manlig	motståndare,	 det	 om	något	 visar	 på	hennes	 kärlek	 till	

hennes	dotter	och	viljan	att	få	henne	frisk.	

Till	en	början	handlar	denna	historia	om	hur	Jesus	bär	fram	sitt	budskap	genom	helande	

men	samtidigt	handlar	det	om	kvinnans	vittnesbörd	om	Jesus	som	en	mirakelgörare	och	om	

att	hjälp	kan	fås	till	de	som	är	ihärdiga.	Ytterligare	en	dimension	om	det	budskap	som	bärs	

fram	 i	 texten	handlar	om	kvinnans	 tro	på	 Jesus	vilket	dock	kommer	bättre	 fram	 i	Matteus	

parallellen	då	Jesus	svara	”din	tro	är	stark”	(Matt	15:28)	jämfört	med	”för	de	ordens	skull”	

(Mark	7:29).	Detta	till	trots	så	upplever	jag,	och	det	tycks	vanligtvis	tolkas,	att	kvinnan	visar	på	

en	tro	på	Jesus.	Tron	handlar	inte	om	en	övertro	på	att	han	är	Messias	men	att	hon	litar	på	att	

Jesus	kan	och	kommer	hela	hennes	dotter	och	att	det	ska	bli	bra	för	hennes	dotter.	I	denna	

tilltro	riskerar	hon	allt	men	samtidigt	kan	hon	inte	få	mer	än	ett	nej.	Genom	den	tilltro	hon	

visar	till	Jesus	så	öppnar	hon	upp	ett	nytt	synsätt	för	Jesus.	Jesus	handlar	mot	något	som	tycks	

vara	bortom	hans	eget	synfält.	Detta	var	kvinnans	gåva	till	Jesus.	Ringe	menar	på	att	Jesus	i	

och	med	detta	får	en	annan	syn	på	de	utstötta.53		

																																																								
51	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	1985,	s.	65	
52	Schüssler	Fiorenza,	But	She	Said,	1992,	s.	103	
53	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	1985,	s.	70-71	
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Kvinnan	blir	således	både	en	förebild	i	sitt	handlande	men	även	i	att	hon	får	Jesus	att	

ändra	sitt	synsätt.	Jag	tolkar	detta	som	att	om	nu	Jesus,	Guds	son,	kan	ändra	uppfattning	så	

kan	även	några	föråldrande	högt	uppsatta	män	i	kyrkan	ändra	sig.		

Hur	lyckas	kvinnan	vinna	diskussionen?	
När	jag	läser	texten	hakar	jag	upp	mig	på	att	de	ord	som	kvinnan	säger	är	så	knapphändiga	

och	att	Jesus	säger:	”För	de	ordens	skull,	gå	hem,	den	onda	anden	har	farit	ut	ur	din	dotter.”	

(Mark	7:29,	i	egen	översättning)	Vad	menas	med	”för	de	ordens	skull”?	Det	är	ju	knappt	några	

ord.	 Cadwallader	menar	 här	 att	 vi	 behöver	 se	 det	 i	 ett	 större	 perspektiv.	 Troligen	 talade	

kvinnan	 inte	 bara	med	 sina	 ord,	 utan	 även	med	 sin	 kropp.54	Men	 jag	 tycker	 ändå	 det	 är	

intressant	 hur	 kvinnan	 vinner	 diskussionen.	 Inte	 genom	 kvinnans	 tro	 eller	 precision	 utan	

genom	sina	ord,	helar	Jesus	hennes	dotter.	Efter	denna	passage	helar	och	mättar	Jesus	inte	

bara	 judar	 utan	 också	 hedningar.	 Kvinnan	 får	 alltså	 Jesus	 att	 ändra	 sig	 och	 nu	 kan	 även	

hedningar	ta	del	av	Jesus	härlighet.55	

Schüssler	Fiorenza	menar	i	In	Memory	of	Her	att	kvinnan	vinner	diskussionen	genom	att	

använda	Jesus	argument	mot	honom	och	på	så	sätt	även	förödmjuka	sig	själv.56	

Senare	i	But	She	Said	 lyfter	Schüssler	Fiorenza	upp	den	alternativa	läsarten	ναί	Κύριε	

som	jag	tidigare	diskuterade	och	avfärdade.	Även	Schüssler	Fiorenza	är	emot	den	då	det	blir	

en	annan	betydelse	för	texten.	7:28	ἡ	δὲ	ἀπεκρίθη	καὶ	λέγει	αὐτῷ,	Κύριε	skulle	således	lyda	

med	tillägget	”men	hon	svarade	honom	och	sa:	 ja,	Herre	…”.	Schüssler	Fiorenza	menar	att	

genom	detta	så	nedvärderas	”men”	i	början	av	meningen	och	”ja”	lyftes	fram	som	att	kvinnan	

först	ödmjukar	sig	inför	Jesus	och	accepterar	hans	uttalande.	Genom	detta	blir	kvinnan	inte	

lika	 stark	 och	 självständig.57	 Det	 blir	 därför	 av	 vikt	 vilka	 ord	 hon	 faktiskt	 säger	 till	 Jesus.	

Ödmjukar	hon	sig	först	eller	går	hon	rakt	på	sak?	Jag	står	fast	vid	att	jag	uppfattar	ναί	Κύριε	

som	ett	tillägg	men	det	väcker	en	debatt	om	hur	kvinnan	uttalade	sig	och	hur	historien	formats	

i	den	muntliga	traditionen	innan	den	skrevs	ner.		

																																																								
54	Cadwallader,	”When	A	Woman	is	A	Dog”,	2005,	s.	35.8	
55	Dewey,	”The	Gospel	of	Mark”,	1994,	s.	485	
56	Schüssler	Fiorenza,	In	Meomry	of	Her,	1995,	s.	137	
57	Schüssler	Fiorenza,	But	She	Said,	1992,	s.	12	
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Jag	vill	här	komma	tillbaka	 till	det	 jag	 tidigare	diskuterade	med	 tanke	på	att	kvinnan	

använder	ett	annat	ordval	för	barn,	παιδίον	istället	för	τέκνα.	Jag	drar	slutsatsen	att	eftersom	

kvinnan	säger	παιδίον	istället	för	τέκνα	så	bekräftar	hon	inte	Jesus	uttalande	om	att	Israels	

folk	ska	ha	rätt	till	Guds	rike	före	alla	andra.	Istället	menar	hon	att	oavsett	vilka	barn	det	hade	

varit	så	hade	hedningarna	ätit	brödsmulorna	som	de	tappade	under	bordet	och	indirekt	tagit	

del	av	Guds	rike.	Hon	gör	det	dock	skickligt	och	hon	väljer	sina	ord	noga.	

Reflektion	om	texterna	
Min	uppfattning	av	både	Ringe	och	Schüssler	Fiorenza	är	att	de	läser	in	saker	i	texten	som	jag	

har	 svårt	att	 förstå	vart	det	 kommer	 ifrån.	De	belägger	helt	enkelt	 inte	vad	de	 skriver	om	

tillräckligt	väl	till	och	från.	Exempelvis	så	menar	Ringe	att	det	 inte	finns	någonting	inom	de	

synoptiska	evangelierna	som	tyder	på	en	åtskillnad	mellan	könen,	så	väl	som	inom	familjen	

som	i	det	offentliga,	var	en	norm	i	den	kultur	och	miljö	där	berättelsen	tar	plats.	Vidare	menar	

hon	att	det	finns	många	föreställningar	om	att	rabbinsk	judendom	under	denna	tid	separerade	

kvinnor	och	män	men	samtidigt	finns	det	inga	belägg	för	det.	58	Jag	känner	mig	tveksam	till	att	

det	 inte	 gjordes	 någon	 åtskillnad	 alls	mellan	 könen.	 I	Markusevangeliet	 förekommer	 flera	

kvinnor	som	inte	blir	omnämnda	vid	namn	medan	flera	män	blir	omnämnda	vid	namn.	Därför	

anser	 jag	 att	 det	 ändå	 görs	 en	 åtskillnad.	 Kvinnan	 i	 texten	 blir	 bara	 benämnd	 utefter	 sin	

härkomst	 och	 etnicitet	 medan	 Jarius	 i	 Mark	 5:22	 benämns	 både	 utifrån	 sin	 profession,	

synagogföreståndare,	och	med	namn.	Det	signalerar	för	mig	vikten	av	de	olika	personerna	och	

dessutom	att	det	är	av	vikt	att	nämna	att	Jarius	var	synagogföreståndare.	Det	är	möjligt	att	

kvinnans	 profession	 inte	 nämns	 då	 den	 är	 skamfylld,	 att	 hon	 är	 prostituerad	 så	 som	

Cadwallader	(se	punkten	hundar-	hedningar)	vill	få	henne	till	att	vara.		

Jag	funderar	även	på	vilken	som	är	målgruppen	för	Schüssler	Fiorenza	respektive	Ringe.	

Framför	allt	när	jag	läser	Ringe	uppfattar	jag	det	som	vissa	resonemang	passar	bättre	in	i	en	

predikan	än	i	en	exegetisk	text.	Det	är	möjligt	att	synen	på	en	akademisk	text	har	förändrats	

sedan	80-talet	 eller	 att	målgruppen	 för	Feminist	 Interpretation	of	 the	Bible	 där	 ”A	Gentile	

Woman’s	Story”	återfinns	inte	bara	var	den	akademiska	världen	utan	alla	kvinnor	i	kyrkans	

värld.	I	dag	i	Sverige	är	vi	vana	vid	att	göra	en	åtskillnad	på	akademin	och	kyrkans	värld	men	

																																																								
58	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story,	Revisited”,	2001,	s.88	
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det	tycks	inte	lika	självklart	överallt.	Det	som	får	mig	att	tvivla	är	bland	annat	att	Ringe	hänvisar	

till	grekiska	utan	att	skriva	vad	det	grekiska	ordet	är	t.ex.	”the	Greek	word	 is	a	diminutive,	

meaning	’puppies’...”59.	Hon	utelämnar	alltså	att	säga	vad	det	grekiska	ordet	är	men	beskriver	

ändå	tolkningsförslag	på	det.	Detta	upplever	 jag	som	väldigt	 främmande	 i	vårt	akademiska	

sätta	 att	 relatera	 till	 bibeltexterna.	 Schüssler	 Fiorenza	 är	 bättre	 på	 detta	 och	 återger	 de	

grekiska	termerna,	om	än	transkriberat	till	latinska	bokstäver.		

Postkolonial	feministisk	tolkning	
Ett	 postkolonialt	 perspektiv	 på	 bibeltolkningen	 innebär	 att	 kritisera	 den	 västerländska	

tolkningsmodellen	som	den	allmängiltiga	tolkningsmodellen	av	bibeln.	Att	göra	detta	ur	ett	

feministiskt	perspektiv	innebär	således	att	låta	kvinnorna	ta	plats	i	bibeln60		

För	att	förstå	postkolonial	feministisk	tolkning	bör	vi	blicka	tillbaka	på	kolonisationstiden	

och	framför	allt	den	mission	som	då	bedrevs.	Jag	kommer	här	att	undersöka	hur	det	har	sett	

ut	och	vilka	konsekvenser	det	har	fått	i	den	sydasiatiska	kulturen	men	framför	allt	rikta	in	mig	

på	Indien.	För	att	göra	detta	kommer	jag	studera	Ranjini	Wickramaratne	Rebera	som	har	fokus	

på	södra	Asien.	Hon	tar	in	delar	av	Indien	och	diskuterar	till	och	från	kastsystemet	men	även	

andra	 länder	blir	 representerade.	 Jag	kommer	därefter	 rikta	 in	mig	på	 Indisk	 tolkning	med	

hjälp	av	Aruna	Gnanadason	som	är	kristen	och	bland	annat	medlem	i	EATWOT,	Ecumenical	

Association	of	Third	World	Theologians	och	har	 jobbat	med	kristen	ekumenik	och	kvinnors	

rättigheter	inom	kyrkan	både	internationellt	och	i	Indien.61	Jag	kommer	därefter	att	behandla	

Surekha	Nelavala	som	skriver	utifrån	sina	egna	upplevelse	som	kvinna,	dalit	och	kristen.62		

																																																								
59	Ringe,	”A	Gentile	Woman’s	Story”,	1985,	s.	69	
60	Olsson,	Birger,		”Vägar	till	texten”,	Jesus	och	de	första	kristna,	inledning	till	Nya	testamentet,	red.	
Dieter	Mitternacht	&	Anders	Runesson,	Kristianstad:	Verbum	förlag,	2008,	389-406:	403.	För	vidare	
läsning	rekommenderas	Anna	Runesson	”Legion	heter	jag,	för	vi	är	många,	en	postkolonial	läsning	av	
Mark	5:1-20”	ur	Jesus	och	de	första	Kristna.		
61	Gnanadason,	Aruna.	"Jesus	and	the	Asian	Woman:	A	post-colonial	look	at	the	Syro-Phoenician	
woman/Canaanite	woman	from	an	Indian	perspective"	Studies	In	World	Christianity	7,	no.	2:	2001.	
162-177,	s.	176	
62	Nelavala,	Surekha.	"Smart	Syrophoenician	Woman:	A	Dalit	Feminist	Reading	of	Mark	7:24-31."	The	
Expository	Times	118,	no.	2	(November	2006):	64-69:	s.	64-65	
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Grunden	till	perikopen	bygger	på	frågan	om	renhet	men	det	blir	även	fokus	på	identitet,	

skillnader,	 makt,	 interreligiös	 dialog	 och	 kristologin	 samt	 hur	 detta	 tas	 till	 uttryck	 i	 ett	

pluralistiskt	 samhälle.63	 För	 att	 åter	 igen	 klargöra	 varför	 jag	 väljer	 att	 även	 studera	 ur	 ett	

postkolonialt,	feministiskt	perspektiv	väljer	jag	att	citera	Gnanadason:		

A	post-colonial	critique	of	this	text	[Mark	7:24-30]	would	argue	that	the	story	of	
the	 Syro-Phoenician	woman	must	 be	 viewed	not	 just	 as	 a	 story	 of	 a	woman	
challenging	patriarchal	power	and	finally	having	her	say.	Is	is	also	a	story	that	
articulates	relationships	of	domination	and	subordination	in	a	colonizing	setting	
–	 this	 requires	 that	 the	 text	 be	 not	 just	 depatriarchalized	 but	 also	 must	 be	
decolonized.64	

Kolonisation	och	mission	

Kolonisationen	och	missionen	i	dagens	Indien	började	på	1500-talet	utav	portugiserna	som	

framför	allt	såg	området	kring	 Indiska	Oceanen	som	ett	handelsimperium.	Det	var	först	de	

katolska	jesuiterna	som	bedrev	mission	och	det	var	framför	allt	människor	som	stod	lägst	ner	

i	 kastsystemet	 som	 omvändes.	 Under	 1700-talet	 kom	 den	 protestantiska	 missionen	 till	

områdena	kring	Indiska	oceanen	och	de	började	då	anlägga	skolor	för	lokalbefolkningen	där	

bland	annat	den	västerländska	naturvetenskapen	 ingick	 i	 läroplanen.	Mot	mitten	av	1700-

talet	började	britterna	gradvis	ta	kontrollen	över	området	och	1858	lades	Indien	direkt	under	

det	 brittiska	 kungahusets	 styre.	 Det	 finns	 dock	 inga	 klara	 band	mellan	 kolonisationen	 och	

missionen	som	bedrevs	i	området.	Även	fast	området	var	brittiskt	så	bedrevs	mission	även	

utav	andra	länder.65		

Under	kolonisationen	i	Indien	sågs	den	indiska	traditionen,	spiritualiteten	och	filosofin	

som	något	dåligt.	Det	var	inte	bara	landet	som	skulle	vinnas	utan	även	sinnena	och	kropparna.	

Därför	sågs	den	indiska	traditionen	som	hednisk.66	

Det	är	även	av	vikt	att	 förstå	vilken	 typ	av	kristendom	som	togs	med	 till	 Indien	utav	

britterna.	Det	var	den	Jesus	som	satte	sig	upp	mot	fariséer	och	saddukeer.	 Inte	direkt	den	

																																																								
63	Wickramaratne	Rebera,	Ranjini.	”The	Syrophoenican	Woman:	A	South	Asian	Feminist	Perspective.”	
A	Feminist	Companion	to	Mark,	red.	Levine,	Amy-Jill,	2001:	101-110:	101	
64	Gnanadason,	”Jesus	and	the	Asian	Woman”	2001,	s.	163-164	
65	Rasmussen,	Tarald	och	Thomassen	Einar,	Kristendomen,	en	historisk	introduktion,	översatt	och	
fackgranskad	av	Per	Beskow,	Malmö:	Artos	&	Norma	bokförlag,	2007,	s	387-388	
66	Gnanadason,	”Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s.	166	
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ledande	 makten,	 romarna,	 utan	 de	 religiösa	 grupperna.	 Med	 detta	 i	 bagaget	 så	 tog	 de	

engelska	missionärerna	med	sig	en	syn	om	att	andra	religioner	i	Indien	var	motsättningar	mot	

kristendomen.	 Ur	 detta	 så	 förstärktes	 även	 britternas	 syn	 på	 sig	 själva	 som	 överlägsna	

urbefolkningen.	Med	denna	syn	på	kristendomen	följer	även	en	syn	på	Jesus	som	den	fredliga	

räddaren,	det	passiva	subjektet	och	den	 lidande	tjänaren.	Detta	 leder	till	att	kristendomen	

kan	hålla	subjektiva	personer	i	slaveri	oförmögna	att	protestera.	Uttryck	som	”Kristus	dog	på	

korset	för	din	skull,	då	borde	du	klara	av	lite	lidande”	är	dessvärre	något	som	kvinnor	kan	få	

höra	 för	 att	 de	 inte	 ska	 revoltera	 mot	 övermakten	 som	 råder	 både	 inom	 religionen	 och	

kulturen.	De	 indiska	 kvinnorna	 som	anslöt	 sig	 till	 kristendomen	gick	 således	 från	 sitt	 egna	

patriarkala	förtryck	inom	den	egna	kulturen,	religionen	och	samhällssystemet	till	en	annan.67		

Under	missionerandet	i	Indien	riktade	de	kristna	engelsmännen	specifikt	in	sig	på	utsatta	

grupper.	Det	 var	 kvinnor	 som	 skulle	 räddas	 från	deras	 förtryckta	patriarkala	 kontext	 och	 i	

denna	process	 att	 bli	 rena	och	 anständiga	 lärdes	de	 indiska	 kvinnorna	 att	 bli	mer	 som	de	

engelska	kvinnorna68.	Det	var	även	daliterna,	de	som	står	längst	ner	bland	Indiens	kast.	Detta	

ledde	till	att	kyrkan	i	Indien	idag	till	stor	del	består	av	daliter.69	På	detta	sätt	försöktes	alltså	

folket	att	formas	till	en	homogen	grupp.	Västerländsk	utbildning	och	lagar	sågs	som	verktyg	

för	att	göra	dem	civiliserade.	De	indiska	kvinnorna	skulle	alltså	räddas	från	sina	egna	män	men	

gick	bara	in	i	en	annan	patriarkal	sfär	med	de	missionerande	kristna.70		

Rent	och	orent	
Att	 klassas	 som	oren	och	bli	 bortstött	 är	 två	 viktiga	 frågor	 som	kvinnor	 i	 den	 sydasiatiska	

kulturen	 får	handskas	med	oavsett	 religiös	 tillhörighet.	En	av	anledningarna	är	 tron	på	att	

demoner	kan	besitta	människor.	Berättelsen	om	den	syrisk-fenikiska	kvinnans	dotter	som	är	

besatt	av	en	demon	blir	därför	realitet	i	den	sydasiatiska	kontexten.	En	människa	som	är	besatt	

av	en	demon	ses	som	ond	eller	oren	och	måste	antingen	genomgå	en	exorcism	eller	renas.	

Detta	 blir	 problematisk	 då,	 precis	 som	 i	 övriga	 världen,	 menstruation	 ses	 som	 något	

																																																								
67	Gnanadason,	”Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s.	171-172	
68	Gnanadason,	”Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s.	164	
69	Gnanadason,	”Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s.	168	
70	Gnanadason,	”Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s.	164-167	
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tabubelagt	 och	 till	 och	 med	 som	 en	 anledning	 till	 att	 kvinnan	 står	 under	 mannen.	 Trots	

undervisning	 inom	 både	 naturvetenskap	 och	 medicin	 fortsätter	 antagandet	 om	 kvinnans	

orenhet	på	grund	av	menstruation.	Det	är	inte	heller	ovanligt	att	en	kvinna	med	dysfunktionell	

menstruation	 anses	 vara	 besatta	 av	 demoner	 eller	 ses	 som	 orena.	 Exempel	 på	 detta	 är	

berättelsen	om	kvinnan	med	blödarsjukan	(Mark	5:24-34	med	paralleller).71	Hon	rör	vid	Jesus	

mantel	”Och	genast	stannade	blodflödet,	och	hon	kände	i	kroppen	att	hon	var	botad	från	sitt	

onda”	(Mark	5:29).	I	detta	fall	uttalas	det	inte	huruvida	kvinnan	var	besatt	av	en	demon	eller	

inte	 och	 det	 är	 en	 av	 sakerna	 som	 skiljer	 denna	 underberättelse	 mot	 Mark	 7:24-30.	 I	

berättelsen	om	den	syrisk-fenikiska	kvinnans	dotter	som	helas	så	är	det	oklart	hur	dottern	är	

sjuk	mer	än	att	det	rör	sig	om	en	demon.	Wickramaratne	Rebera	menar	dock	att	det	är	flickans	

etnicitet	 som	 gör	 henne	 oren	 och	 att	 det	 är	 det	 som	 skiljer	 dottern	 och	 kvinnan	 med	

blödningarna	åt.72	Den	ene	är	oren	i	och	med	sin	fysiska	dysfunktion	och	den	andra	på	grund	

av	sin	etnicitet	och	ursprung.	Det	berättelserna	har	gemensamt	blir	således	synen	på	orenhet	

och	hur	det	medför	utanförskap.	På	detta	 sätt	går	det	att	 likna	 Jesus	helande	av	kvinnans	

dottern	med	den	exorcism	och	rening	från	demoner	som	även	idag	pågår	i	södra	Asien.	

Även	idag	är	frågan	om	rent	och	orent	något	som	människor	i	södra	Asien	får	tampas	

med.	 Genom	 missionerande	 under	 kolonisationen	 samt	 i	 och	 med	 det	 att	 hinduer	 och	

buddhister	omvändes	till	kristendomen	förstärktes	detta	problem.	Eftersom	kristna	ser	ner	på	

andra	 religiösa	 grupper	 och	 betraktar	 dem	 som	 orena	 blir	 detta	 även	 ett	 problem	 vid	

interreligiösa	dialoger.73	

När	 jag	 läser	 denna	 tolkning	 av	 Markus	 7:24-30	 och	 dess	 betydelse	 för	 daliter	 och	

kvinnor	i	allmänhet	ställer	jag	mig	frågan	om	Markus	medvetet	placerade	texten	direkt	efter	

diskussionen	om	rent	och	orent	för	att	lättare	kunna	koppla	kvinnan	till	orenhet	eller	om	det	

mest	bara	blev	så	av	en	slump.		

																																																								
71	Wickramaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	102-103	
72	Wickramaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	103	
73	Wickermaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	104	
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Identitet	och	identifikation	
I	 södra	 Asien	 så	 identifieras	man	 inte	 bara	 genom	 sin	 etnicitet	 eller	 ursprung	 utan	 också	

genom	sitt	namn.	Genom	att	berätta	sitt	efternamn	eller	pappas	namn	så	går	det	även	att	

säga	vilken	socio	social	grupp	eller	kast	som	man	tillhör	och	även	mer	geografiskt	specifikt	var	

man	kommer	ifrån.	Att	fråga	en	person	efter	dennes	fulla	namn	är	något	som	är	vanligt	och	

uppfattas	inte	som	oförskämt.	Det	handlar	mer	om	att	ta	reda	på	personens	fulla	identitet.74		

Den	syrisk-fenikiska	kvinnan	är	annorlunda	än	andra	kvinnor	Jesus	möter.	Andra	kvinnor	

blir	 själva	 fysiskt	 helade	 (t.ex.	Matt	 5:25-34;	Matt	 8:14-15).	 De	 upplever	 Jesus	 både	 som	

Messias	och	som	botgörare.	Den	syrisk-fenikiska	kvinnan	upplever	inte	detta	för	sig	själv	utan	

för	sin	dotter	och	Jesus	helar	även	på	avstånd	så	hon	har	alltså	snarare	hans	ord	att	gå	på	än	

bevisen	av	dem.	Hennes	glädje	berör	både	henne	själv,	för	att	hon	slipper	se	sin	dotter	lida,	

samt	den	fröjd	det	är	att	se	sitt	barn	bli	friskt.75		

I	södra	Asien	så	är	det	ett	negativt	stigma	att	föda	ett	flickebarn.	Det	går	ibland	så	långt	

att	flickebarn	aborteras	redan	innan	födsel	eller	dödas	vid	födseln.	Denna	stigma	är	något	som	

flickor	växer	upp	med	och	tar	med	sig	in	i	vuxenlivet.	Att	som	den	syrisk-fenikiska	kvinnans	

dotter	dessutom	anses	vara	besatt	av	en	demon	är	en	svår	stigma	att	leva	med.	Hon,	som	folk	

redan	från	början	ser	ned	på	grund	av	hennes	kön,	blir	dessutom	oren.	Att	den	syrisk-fenikiska	

kvinnan	ber	om	hjälp	för	sin	dotter	visar	på	hennes	kärlek	till	henne.	Hon	måste	värdera	henne	

väldigt	högt.	På	liknande	sätt	finns	det	då	som	nu	ensamstående	mammor	med	sjuka	barn.	

Det	går	alltså	för	kvinnor	att	känna	igen	sig	i	den	smärtan	som	kvinnan	känner	i	och	med	att	

hennes	dotter	ses	som	oren.76	

Kvinnan	som	förebild	
Kvinnan	blir,	precis	som	i	den	västerländska	kontexten,	en	förebild	för	kvinnor	i	dagens	kyrka	

i	det	att	hon	 inte	 låter	 Jesus	vinna	när	han	nekar	hennes	vädjan	om	hjälp.	Wickermaratne	

Rebera	menar	att	kvinnan	inte	försöker	påverka	Jesus	att	ändra	sin	åsikt	utan	påpekar	istället	

																																																								
74	Wickermaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	104	
75	Wickermaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	106	
76	Wickermaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	106	
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motsättningen	i	hans	uttalande	när	han	nekar	henne.	Genom	detta	låter	hon	honom	inte	vinna	

och	hon	gör	det	med	den	artighet	som	förväntas	av	henne	när	hon	tilltalar	honom	som	Herre.		

She	meets	Jesus	as	an	equal	in	her	tenacit	to	be	true	to	her	mission,	as	much	as	
he	feels	the	need	to	be	true	to	his	mission	to	the	covenant	community.	Beause	
of	her	tenacity,	her	commitment	to	her	daughter’s	healing,	and	her	ability	to	
use	 the	 ’power	 of	 the	 weak’	 in	 a	 positive	 and	 life-giving	 manner,	 she	 also	
becomes	 the	 catalyst	 for	 moving	 Jesus	 acknowledge	 his	 ministy	 to	 Gentile	
people.77	

Det	finns	ingenting	i	Markus	texten	som	tyder	på	att	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	kommer	till	

tro	 på	 Jesus.	 Det	 finns	 inte	 heller	 något	 som	 visar	 på	 att	 hon	 skulle	 bli	 en	 missionär	 till	

hedningarna	efter	att	hennes	dotter	helas	så	som	de	samariska	kvinnan	vid	brunnen	(Joh	4:1-

41).	Den	tro	som	kvinnan	visar	på	i	texten	och	som	Matteus	skriver	ut	bättre	än	Markus	(Matt	

15:28)	tyder,	enligt	Wickermaratne	Rebera,	på	den	tilltro	till	Jesus	kraft	att	hela,	inte	på	att	

Jesus	är	Messias.78	

	 Trots	att	kvinnan	inte	är	en	kristen	förebild	i	det	att	kristendomen	sprids	så	är	hon	en	

förebild	för	de	svaga	i	det	att	hon	vågar	säga	emot	Jesus.	Även	fast	hon	inte	har	en	tro	på	Jesus	

som	Messias	så	har	hon	en	tro	på	att	han	ska	hjälpa	henne	och	det	om	något	är	minnesvärt.		

Liknelse	mellan	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	och	den	indiska	kvinnan	
Den	syrisk-fenikiska	kvinnan	kan	likställas	med	den	indiska	kvinnan	som	görs	till	främling	i	det	

att	 hon	 kristnas.	Hon	 som	 isoleras	 från	 sin	egen	grupp	och	 söker	ett	 hem	och	 som	 tillslut	

känner	att	hon	 inte	är	en	del	av	sitt	egna	 land	 längre.79	Det	går	att	 ta	det	 längre	och	 likna	

kvinnan	med	dalitkvinnan.	Dalitkvinnan	är	precis	som	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	den	som	

tillhör	 samhället	 men	 samtidigt	 står	 på	 utsidan.	 Dalit	 är	 det	 kast	 som	 står	 lägst	 ner	 och	

dalitkvinnor	blir	således	de	som	står	längst	ner	i	hierarkitrappan.	Daliter	kallas	till	och	med	för	

kastlösa	och	de	står,	till	stor	del,	utanför	det	indiska	samhället.80	På	detta	sätt	går	det	att	likna	

den	syrisk-fenikiska	kvinnan	som	står	utan	för	sitt	eget	samhälle	med	dalitkvinnan	som	också	

står	utanför	sitt	eget	samhälle.		

																																																								
77	Wickermaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	106-107	
78	Wickermaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	107	
79	Gnanadason,	"Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s.	164	
80	Gnanadason,	"Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s	167-168	
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Detta	 beskriver	Nelavala	 väldigt	 bra	 utifrån	 två	 av	 sina	 egna	 upplevelser.	Den	 första	

händelsen	som	hon	återger	handlar	om	när	hon	var	liten	och	skulle	hyra	ett	hus	tillsammans	

med	sin	mamma.	Mannen	som	hyrde	ut	huset	frågade	vilket	kast	de	tillhörde	men	de	svarade	

att	de	var	kristna.	Genom	detta	svar	förstod	mannen	att	de	var	daliter	som	konverterat	till	

kristendomen.	Han	informerade	då	dem	om	att	han	inte	skulle	hyra	ut	till	de	oberörbara	och	

kallade	dem	för	smutsiga	grisar.	Nelavalas	mamma	svarade	genom	att	berätta	för	mannen	att	

trots	att	han	kallade	dem	för	de	oberörbara	och	smutsiga	grisar	så	var	det	de	oberörbara	som	

hade	berört	och	tagit	hand	om	alla	riskorn	som	han	nu	satt	och	åt.	Mannen	blir	chockad	och	

ville	sedan	inte	prata	med	dem	något	mer.	När	de	sedan	gick	och	berättade	vad	som	hade	

hänt	för	Nelavalas	fader	svarade	han	med	att	han	önskade	att	han	hade	varit	med	och	menade	

med	detta	att	om	han	hade	varit	där	i	egenskap	av	man	hade	inte	husägaren	vågat	säga	något	

så	nedvärderande	till	dem.	I	och	med	detta	uttalande	förminskade	fader	situationen	till	att	

handla	om	kön	och	inte	deras	etniska	tillhörighet	som	daliter.81	

Den	andra	berättelsen	som	Nelavala	återger	handlar	om	hennes	granne	som	jobbade	

som	hushållerska	åt	en	man.	Hon	var	änka	och	hade	en	ung	dotter.	Hennes	chef	såg	ner	på	

dem	 eftersom	 de	 var	 daliter,	 fattiga	 och	 utan	 en	manlig	 familjeförsörjare.	 En	 dag	 gjorde	

mannen	sexuella	närmande	mot	den	unga	dottern	eftersom	han	trodde	att	hon	skulle	ge	med	

sig.	Hon	gjorde	dock	motstånd	och	sa	att	om	han	antastade	henne	skulle	hon	berätta	för	hela	

byn	vad	han	gjorde.	Mannen	blev	rädd	för	vad	dotter	skulle	säga	om	honom	och	kallade	till	

sig	hennes	mamma	och	anklagade	dottern	för	att	stjäla.	Modern	förstod	vad	som	hade	hänt	

men	eftersom	hon	inte	hade	råd	att	förlora	sitt	jobb	då	mannen	trots	allt	betalade	dem	väldigt	

bra	jämfört	med	liknande	jobb	sa	hon:	’ja	Herre,	snälla	förlåt	oss.	Jag	ska	tillrättavisa	henne’.	

Även	fast	hon	sa	ja,	och	därigenom	accepterade	hon	hans	anklagelser	mot	dottern,	så	indirekt	

sa	hon	att	hon	skulle	skydda	sin	dotter	mot	honom	i	det	att	hon	sa	att	hon	skulle	tillrättavisa	

henne.	Hon	vände	således	hela	situationen	till	sin	egen	fördel	genom	att	spela	en	naiv	roll.	

Mannen	kunde	inte	heller	protestera	då	hon	bemötte	honom	med	hövlighet	och	respekt.	Han	

måste	däremot	ha	känt	sig	skyldig	då	han	efter	händelsen	förändrades	gentemot	dem	och	

började	bli	mer	hjälpsam.82	

																																																								
81	Nelavala,	"Smart	Syrophoenician	Woman”,	2006,	s.	66	
82	Nelavala,	"Smart	Syrophoenician	Woman”,	2006,	s.	66-67	
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Nelavala	 ser	 flera	 liknelser	med	händelserna	och	berättelsen	om	den	 syrisk-fenikiska	

kvinnan.	Nelavalas	mamma	närmade	sig	mannen	de	ville	hyra	boende	av	på	ett	snällt	sätt	men	

blev	bryskt	avbruten	precis	som	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	som	ber	om	hjälp	av	Jesus	men	

blir	kallad	för	en	hund.	I	berättelsen	i	Markusevangeliet	ändrar	sig	dock	Jesus	efter	att	kvinnan	

tillrättavisat	honom	vilket	mannen	i	Nelavalas	berättelse	inte	gör.	Trots	att	han	får	smaka	på	

sina	egna	ord	precis	som	Jesus	får.	Nelavala	påpekar	en	annan	skillnad	mellan	hennes	mor	och	

den	syrisk-fenikiska	kvinnan.	Hennes	mamma	är	oren	genom	sin	födsel	som	dalit	medan	den	

syrisk-fenikiska	kvinnan	är	oren	genom	att	hon	är	hedning	och	att	hennes	dotter	är	besatt	av	

en	oren	ande.83		

I	den	andra	berättelsen	menar	Nelavala	på	att	precis	som	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	

spelade	modern	en	roll	för	att	komma	fram	till	sitt	mål.	De	båda	kvinnorna	kommunicerade	

sina	 åsikter	 genom	 att	 vara	 artiga	 och	 visa	männen	 respekt.	 De	 förnekar	 inte	 vad	 chefen	

respektive	Jesus	säger	utan	vänder	det	till	sin	egen	fördel	så	att	kvinnorna	går	som	segrare	ur	

respektive	diskussion.84	 Jag	 tolkar	Nelavala	som	att	detta	kan	vara	anledningen	till	att	den	

syrisk-fenikiska	 kvinnan	 vinner	 diskussionen.	 I	 och	 med	 att	 kvinnan	 har	 svar	 på	 tal	 och	

dessutom	levererar	det	på	ett	finkänsligt	sätt	går	hon	ut	som	segrare	i	diskussionen.		

Jesus	och	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	kom	från	olika	kulturer	och	med	olika	religioner.	

De	delade	varken	samma	kön,	etnicitet	eller	ursprung.	På	så	sätt	möts	de	som	två	helt	olika	

parter.	Även	fast	de	utmanar	varandras	identiteter	i	sin	diskussion	så	görs	det	inte	med	avsikt	

att	vinna	makt	över	den	andra	utan	mer	för	att	påpeka	den	skillnad	som	finns	dem	emellan.	

De	 arbetar	 således	 tillsammans	 för	 att	 klargöra	 skillnaderna.	Det	 leder	 till	 att	 de	upplever	

varandras	styrkor.	Kvinnan	ger	Jesus	makten	att	föra	sitt	budskap	ut	till	hedningarna	medan	

Jesus	 ger	 kvinnan	 makt	 över	 livet	 genom	 att	 hela	 hennes	 dotter.	 På	 så	 sätt	 menar	

Wickermaratne	Rebera	att	det	 finns	ett	ömsesidigt	missionerande	 från	 Jesus	och	kvinnans	

sida.85		

																																																								
83	Nelavala,	"Smart	Syrophoenician	Woman”,	2006,	s.	66	
84	Nelavala,	"Smart	Syrophoenician	Woman”,	2006,	s.	67	
85	Wickermaratne	Rebera,	”The	Syrophoenican	Woman”,	2001,	s.	107	
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Synen	på	kyrkan	idag	
Även	 i	 dag	 ses	 kristendomen	 som	 något	 västerländskt	 och	 därav	 även	 som	 främmande	 i	

Indien.	Det	görs	även	en	åtskillnad	på	den	första	syrisk	kristna	kyrkan	som	kallas	”the	authentic	

churches”	och	de	missionskyrkor	som	kom	under	kolonisationen.	På	grund	av	kolonisationen	

och	mission	 som	bedrevs	då	har	 kristendomen	 i	 Indien	 förknippats	med	en	dominant	och	

erövrande	hjälte	som	stred	mot	andra	religiösa	uppfattningar.86		

Utöver	det	religiösa	 livet	som	kolonisatörer	tog	med	sig	till	 Indien	så	följde	även	den	

västerländska	kulturen	med	västerländska	namn,	värderingar,	mat	och	livsstil.	På	detta	sätt	så	

är	den	kristna,	indiska	kvinnan	idag	väldigt	lik	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	i	Markusevangeliet.	

Den	som	står	utanför	sitt	eget	samhälle	och	som	söker	efter	sina	rötter.87	

Idag	utgör	de	kristna	ca	50	miljoner,	dvs	omkring	5	%,	av	Indiens	befolkning.	Katolska	

kyrkan	är	störst	som	enskilt	samfund	och	det	är	framför	allt	i	den	södra	delen	av	Indien	som	

kristendomen	har	sitt	fäste.88		

Reflektion	om	texterna	
Ett	problem	som	uppstår	i	den	postkoloniala	läsningen	är	att	alla	postkoloniala	exegeter	jag	

har	studerat	har	läst	både	Schüssler	Fiorenza	och	Ringe.	Jag	upplever	det	därför	svårt	att	veta	

vad	som	är	egna	resonemang	eller	nya,	liknande	resonemang.	Exempelvis	så	använder	både	

Schüssler	Fiorenza	och	Nelavala	ett	resonemang	angående	kvinnans	svar	i	det	att	hon	säger	

”Yes”.	Schüssler	Fiorenza	avvisar	detta	medan	Nelavala	bygger	vidare	på	det	och	menar	att	

kvinnan	säger	nej	i	det	att	hon	säger	ja.89	Nelavala	verkar	dock	inte	vara	insatt	i	olika	läsarter	

eller	grundtexten	särskilt	väl	och	problematiserar	 inte	detta	utan	resonerar	helt	utifrån	en	

engelsk	översättning	(hon	klargör	inte	vilken	översättning).		

Det	som	dock	står	klart	i	läsningen	av	Nelavala,	Gnanadason	och	Wickramaratne	Rebera	

är	 att	 kvinnans	 etnicitet	 och	 ursprung	 får	 en	 betydligt	 större	 plats	 och	 är	 avgörande	 i	

tolkningen.	Jag	vill	även	trycka	på	att	den	får	ta	en	större	plats	än	kvinnans	kön.		

																																																								
86	Gnanadason,	"Jesus	and	the	Asian	Woman”,	2001,	s.	172	
87	Gnanadason,	"Jesus	and	the	Asian	Woman	”,	2001,	s.	173	
88	Rasmussen,	Tarald	och	Thomassen	Einar,	Kristendomen,	en	historisk	introduktion,	översatt	och	
fackgranskad	av	Per	Beskow,	Malmö:	Artos	&	Norma	bokförlag,	2007,	s.	389	
89	Nelavala,	"Smart	Syrophoenician	Woman”,	2006,	s.68	
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Slutsats	
I	västerländsk	tolkning	har	berättelsen	om	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	fått	en	betydelse	av	

att	det	är	en	kvinna	som	vinner	en	diskussion	mot	Jesus.	Där	läggs	det	stort	fokus	på	att	hon	

är	kvinna	och	att	västerländska	kvinnor	kan	känna	igen	sig	i	rollen	som	just	kvinna.	När	det	

kommer	till	frågan	om	etnicitet	läggs	det	mindre	fokus.	Det	används	mer	som	ett	argument	

för	att	förstärka	kvinnans	utsatta	roll.		

I	 den	 postkoloniala	 tolkningen	 är	 det	 däremot	 av	 vikt	 att	 kvinnan	 är	 av	 en	 annan	

etnicitet,	ursprung	och	religion	än	vad	Jesus	är.	Framför	allt	för	dalitkvinnor	i	Indien	har	detta	

blivit	av	vikt	då	de	kan	känna	igen	sig	i	kvinnans	utsatta	läge	och	utanförskap.	Men	även	för	

den	större	sydasiatiska	kulturen	där	det	är	vanligt	att	bli	misstrodd	och	antagen	för	att	vara	

besatt	av	en	ond	ande	precis	så	som	kvinnans	dotter	är.	Det	går	att	finna	styrka	i	att	Jesus	

helar	en	flicka	besatt	av	en	demon	som	inte	tillhör	samma	grupp	som	han	gör.	I	och	med	att	

Jesus	ändrar	sin	uppfattning	så	tror	jag	att	den	världsvida	kyrkan	kan	förändras.	Exempelvis	så	

har	både	män	och	kvinnor	 inom	Svenska	kyrkan	 rätt	 till	prästämbetet	och	att	äktenskapet	

numera	är	könsneutral	 i	Sverige	och	det	går	att	vigas	såväl	borgerligt	men	också	 i	Svenska	

kyrkan.	

I	denna	uppsats	har	jag	kommit	fram	till	att	bilden	av	hundar	används	som	en	metafor	

för	hedningar	och	att	barn	på	liknande	sätt	symboliserar	Israels	folk.	Detta	är	en	uppfattning	

som	inte	har	varierat	i	de	olika	kulturella	kontexterna	eller	över	tid.	Jag	har	även	kommit	fram	

till	 att	 det	 är	 förolämpande	 att	 kalla	 någon	 för	 hund	 och	 att	 dessutom	nämna	 personens	

etnicitet	i	sammanhanget.		

Jag	har	kommit	fram	till	att	de	västerländska	feministiska	exegeterna	Schüssler	Fiorenza	

och	Ringe	saknade	ett	intersektionalitetsperspektiv	när	de	skrev	på	80-	och	90-talet	vilket	inte	

är	så	konstigt	med	tanke	på	att	uttrycket	inte	var	så	vanligt	då.	Det	är	även	till	deras	nackdel	i	

denna	 fråga	då	de	båda	är	 vita.	De	har	därför	 aldrig	 känt	ett	utanförskap	på	grund	av	 sin	

hudfärg	eller	ursprung	på	det	sätt	som	exempelvis	Nelavala	berättar	om	i	sin	text.	Kvinnans	

etnicitet	 och	 utanförskap	 på	 grund	 av	 ursprung	 blir	 av	 större	 vikt	 i	 den	 postkoloniala	

feministiska	tolkningen	i	Indien	och	för	förståelsen	om	texten	om	den	syrisk-fenikiska	kvinnan.		

Kvinnan	lyckas	vinna	diskussionen	på	grund	av	hur	hon	bemöter	Jesus	svar.	Hon	är	klok	

och	brusar	inte	upp	i	sitt	svar	utan	är	artig	och	bemöter	Jesus	svar	genom	att	tilltala	honom	
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med	Herre	men	samtidigt	vända	på	det	han	precis	har	sagt.	Jag	menar	även	att	i	och	med	att	

kvinnan	använder	ett	annat	ord	för	barn,	παιδίον	istället	för	τέκνα,	så	öppnar	hon	upp	för	en	

frälsning	till	alla	och	inte	bara	Israels	folk.		

Jag	menar	att	jag	genom	denna	uppsats	har	visat	på	hur	tolkningen	av	Mark	7:24-30	har	

varierat	inom	den	feministiska	exegetiken	över	tid	och	även	över	olika	kontexter.	Jag	har	på	

så	sätt	visat	på	att	den	syrisk-fenikiska	kvinnan	kan	ses	som	en	förebild	av	både	amerikanska	

kvinnor	och	indiska	kvinnor.	Även	fast	tolkningar	varierar	så	är	det	just	det	som	är	lika	inom	

de	olika	 tolkningarna.	 Kvinnan	blir	 nedvärderad	 i	 det	 att	 Jesus	 kallar	 henne	 för	hund	men	

eftersom	hon	inte	ger	sig	utan	ger	Jesus	svar	på	tal	så	är	hon	en	stor	förebild	för	kvinnan	som	

på	grund	av	sitt	kön	inte	får	ta	plats	i	den	kyrkliga	världen.	Jesus	kan	ändra	uppfattning	så	bör	

kyrkans	ledning	kunna	göra	det	också.		
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