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Abstract

Luke 1:28-38 is read in Church of Sweden every year during “Feast of the Annunciation”.

During the sermons focus often lies on Mary as a role model for the people. A role model be-

cause Mary chose to accept the mission from God to carry Jesus in her womb. The question

the essay answers is; Did Mary have a choice, could she say no to the angel Gabriel when he

told her she would get pregnant and carry Jesus? In this thesis Luke 1:28-38 is analyzed using

two different methods, grammatical criticism and motive criticism, which is a form of tradi-

tion criticism. In the essay I do not analyze the biblical texts in the original language in depth,

instead I rely on translations of the original texts and commentaries.

In the beginning I establish the key word in the pericope as “servant” and I analyze it. The

Greek word that equivalent to “servant” and used in the Greek original text is “doulos”. After

the analysis I conclude that it is more accurate to use “slave” than “servant” to describe what

it means to be a “doulos”, because as a “slave” you do not have any choice but to obey your

lord.

I then move on to see if I can detect any birth narratives in the rest of the Bible. I use a model

of five criteria, that according to Raymond E. Brown constitutes a birth narrative. With the

help of this model I come to the conclusion that there are three birth narratives that fulfill the

five criteria. Genesis 17:1-22, Genesis 18:1-15 and Luke 1:11-20 are the ones that not only

fulfill the five criteria but can also tell us something about Mary’s freedom of choice in Luke

1:28-38, since it is highly probable that Luke had access to Old Testament scripture and used

the birth narratives from there as models for the birth narratives in his gospel.

When I combine the fact that the word Luke uses to describe Mary is “doulos”-“slave” and

that you do not find any expressions of choice in the birth narratives that Luke surely had ac-

cess to and used as models I come to a conclusion. The essays conclusion is that the answer to

the thesis question to be that Mary had no other choice then to accept the mission from the an-

gel Gabriel to give birth to Jesus.

Keywords: Luke 1:28-38, Birth narratives, Mary, Servant of the Lord
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1. Inledning

1.1. Syfte och frågeställning

Lukasevangeliet innehåller en av de mest kända texterna i Bibeln, berättelsen om Jesus bebå-

delse i Lukasevangeliet 1:28–38. Denna text läses varje år i Svenska kyrkan på Maria bebå-

delsedag och har Maria som huvudperson. Min erfarenhet är att man, när man predikar över

denna text, ofta väljer att lyfta fram Maria som ett föredöme. Man gör en poäng av, och tolkar

texten som, att Maria ställs inför valet att säga ja eller nej till att bära Jesus och att hon väljer

att säga ja1. Gör man det inte uttryckligen så antyds eller förutsätts det att Maria sade ja.2

Tolkningen att Maria sade ja utgår då från Lukas 1:38, vilket gör det intressant att undersöka

just denna vers närmare.

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den vedertagna uppfattningen, att Maria aktivt

valde att säga ja, stämm**er.

Frågeställningen som uppsatsen ger svar på är om Maria hade något val när ängeln Gabriel
berättade för henne att hon skulle bli gravid i Lukas 1:28-38.

1.2. Avgränsningar

Uppsatsen berör inte den historiska Maria och hennes situation utan den handlar om hur Ma-

rias situation framställs i Lukasevangeliet. Då detta är en icke-språklig uppsats kommer jag

inte att göra en fördjupad analys av grekiska eller hebreiska. Jag kommer emellertid att vara

tvungen att göra språkliga analyser avseende grekiska ord. I dessa fall förlitar jag mig på

kommentarlitteratur istället för att själv översätta och analysera. Vidare kommer jag endast att

fokusera på de texter i Nya testamentet som tillskrivs Lukas, vilket innebär att exempelvis

evangelietexten som tillskrivs Matteus inte kommer att behandlas i uppsatsen. Anledningen

till att jag inte berör Matteusevangeliet är att det finns stöd i bibelforskningen för att Lukas

inte hade tillgång till Matteusevangeliet. Enligt tvåkällshypotesen skrev Lukas sitt evangelium

oberoende av Matteus text. Lukas hade däremot tillgång till Markusevangeliet och den hypo-

tetiska texten som benämns som ”Q”. Lukas och Matteus hade sannolikt också tillgång till

andra textmaterial, så kallat ”särstoff”. Trots att majoriteten av bibelforskare anser att detta är

1 Rebecca Söderblom, ”Text & tolkning,” SKT 6 (2010): 96
2 Helen Persson, ”Text & tolkning,” SKT 7 (2008): 80-81
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den mest sannolika förklaringen finns det forskare som inte håller med och som har tagit fram

andra hypoteser. Ett exempel på detta är Farrerhypotesen. Den innebär att Matteus utvecklade

och bearbetade Markus text och att Lukas sedan kombinerade Matteus och Markus och lade

till eget särstoff. Denna hypotes har emellertid fått kritik för att den inte förklarar varför inte

Lukas inte återger typiska drag som finns i Matteus. Kritiker till denna hypotes menar att det

är osannolikt att exempelvis Bergspredikan skulle blivit utelämnad i en bearbetning.3 Jag an-

sluter mig till tvåkällshypotesen eftersom detta är den mer eller mindre vedertagna hypotesen

angående evangeliernas tillblivelse.

1.3. Forskningsöversikt

I detta avsnitt tar jag upp några av de forskare som tar upp Lukas 1:28-38 i sin forskning. An-

ledningen till att just dessa blivit valda är bland annat att de representerar olika traditioner och

att deras verk är skrivna i olika årtionden.

Raymond E. Brown

Brown tar upp i sin bok The Birth of the Messiah4(1977)  upp frågan om de motiv som utspe-

lar sig i Lukas 1:28–38 återfinns som förlagor i Gamla testamentet. Brown menar att det van-

ligaste sättet att se på Maria i perikopen är att det alluderar till begreppet Sions dotter i Gamla

testamentet.5

Brown tar också upp att det finns paralleller mellan Johannes Döparens bebådelseberättelse i

Lukas 1:5–1:23 och perikopen om Maria. Om man jämför själva kärnan i berättelsen om Jo-

hannes Döparen (Lukas 1:11–1:20) och berättelsen om Maria (Lukas 1:26–1:38) ser man

dessa paralleller.6 Brown går sedan vidare med att titta på frågan om Maria som tjänarinna.

Maria svarar ängeln två gånger i Lukas 1:34 och 1:38. I Lukas 1:34 svarar hon med ett ifråga-

sättande mot det som ängeln säger till henne. Hur kan hon bli havande när hon inte har haft

någon man? Brown menar att detta är ett sätt för Lukas att uppmärksamma jungfrufödseln och

3 Dieter Mitternacht och Anders Runesson, red., Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet
(Stockholm: Verbum, 2006), 204-205.
4 Raymond E. Brown, The Birth of the Messiah: A Commentary of the Infancy Narratives in the Gospels of Matt-
hew and Luke (New Haven&London: Yale University Press, 1977).
5 Brown, The Birth of the Messiah, 320.
6 Brown, The Birth of the Messiah, 293.
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det följer det typiska mönstret i Bibeln när det berättas om bebådelser. Men när det gäller Ma-

rias andra svar i Lukas 1:38 är det annorlunda. Marias svar att hon är Herrens tjänarinna föl-

jer inte detta mönster. Det finns inte heller någon motsvarighet till Marias svar i Johannes Dö-

parens bebådelseberättelse, som annars är väldigt snarlik Lukas 1:28–1:38.7 Vidare menar

Brown att Marias svar är ett sätt för Lukas att visa att Maria var en sann lärjunge som lyder

Gud. Brown tar emellertid aldrig upp frågan huruvida Maria hade något val i frågan, kunde

hon sagt nej?

Trots att Browns bok The Birth of the Messiah är gedigen och ses som ett standardverk, och

att forskare som är intresserade av bebådelseberättelserna och Maria utgår ofta ifrån Browns

bok, berör han inte min frågeställning angående Marias valmöjligheter.

Deborah F. Middleton

När Middleton i sin artikel8(1989) går till andra böcker i Bibeln för att se kopplingar mellan

berättelsen i Lukas 1:28–38 och andra liknande berättelser i Bibeln delar hon inte Browns

tanke om likheterna med Johannes Döparen. Hon påpekar att berättelsen om Maria inte följer

samma mönster som Johannes Döparens bebådelseberättelse, som har en förlaga i berättelsen

i Gamla testamentet om Abraham och Sara. Skillnaderna som Middleton pekar på är att Maria

aldrig bad Gud om ett barn. Som en ogift kvinna fanns det ingen anledning för henne att be

om en sådan sak, det var helt enkelt inte aktuellt. Vidare menar hon att den enda berättelsen i

Bibeln som stämmer överens med berättelsen om Maria och bebådelsen finner vi i berättelsen

om skapandet av Adam och Eva. Det är den enda berättelsen om en födelse utan en mänsklig

fader. I Genesis 1:2 sveper Guds Ande (Guds vind i Bibel 2000) fram över vattnet och i Lukas

1:35 får Maria reda på att Helig ande skulle komma över henne.9

Middleton fortsätter med att kommentera Marias svar i 1:38. Hon menar att genom Marias

svar möjliggör Maria för Gud att stiga in i den mänskliga världen och i historien. Middleton

drar också paralleller mellan Jesus som innan korsfästelsen accepterar människornas domslut

och Gud som är beroende av en kvinnas beslut. ”Mary in her willingness to take part in God’s

7 Brown, The Birth of the Messiah, 316.
8 Deborah. F. Middleton ” The Story of Mary: Luke’s version”, NBf 70(1989): 555-564.
9 Middleton, ”The story”, 559.
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plan becomes co-creator in the new dispensation. God becomes subject to a woman’s decis-

ion, just as the Messiah born to her will allow himself to be subject to human justice.”10

Liksom Brown så tar Middleton inte upp frågan om Maria egentligen hade något val. Det för-

utsätts att Maria sa ja till Gud.

N. Clayton Croy och Alice E. Connor

Croy och Connor ser i sin artikel från 2011 närmare på Maria och huruvida man kan se Maria

som en profet utifrån verserna Lukas 1:26–56. 11 De tittar närmare på ordet tjänarinna/slavinna

i vers 38. I sin artikel använder de översättningen ”Herrens slavinna”, ”The Lord’s slave”.12

Detta till skillnad från Bibel 2000 där man översatt ordet i vers 38 till tjänare/tjänarinna.

Artikelförfattarna skriver i artikeln att under antiken var slavar ett vanligt förekommande

samhällsfenomen och att detta fenomen gav tidiga kristna och judar ett bildspråk att använda

för att beskriva någons åtagande och hängivelse till Gud. Croy och Connor kopplar vidare

samman ”The Lord’s slave” med profeter. De pekar på att det har använts på detta sätt i ex-

empelvis Uppenbarelseboken 10:7 och 11:18. I den första versen inkluderas profeterna som

”Herrens slavar” och den senare versen inkluderas även helgon och de som fruktar Herrens

namn.13 I Gamla testamentet är det rätt vanligt att frasen ”Herrens slavar”, eller liknande defi-

nieras som profeter. Exempel på detta återfinns bland annat i Andra Kungaboken 9:7, 17:13,

Amos 3:7 och Jeremia 7:24/25. Croy och Connor påpekar att även om ”Herrens slavinna” i

Lukas 1:38 inte behöver vara liktydigt med profet, så som det förstås i Uppenbarelseboken

och i de gammaltestamentliga verserna ovan, finns det skäl att tolka det så. Skälet till detta är

att Lukas i Apostlagärningarna 2:18 använder samma ord som i Lukas 1:38 och kopplar det

explicit till profeterande.14

Även om Croy och Connor har behandlat den perikop som utgör min frågeställning så har de

inte ställt frågan huruvida Maria hade något val, om Maria kunde säga nej till Gud. De berör

den såtillvida att de har översatt ordet i Lukas 1:38 till ”slavinna”, istället för ”tjänarinna”.

10 Middleton, ”The story”, 561.
11 N. Clayton Croy och Alice E. Connor, ”Mantic Mary? The Virgin Mother as Prophet in Luke 1:26-1:56 and the
Early Church,” JSNT 34 (2012) 254-276.
12 Croy och Connor, ”Mantic Mary?”, 260.
13Croy och Connor, ”Mantic Mary?”, 260.
14 Croy och Connor, ”Mantic Mary?”, 260.
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Men istället för att fördjupa sig i frågan om Maria hade något val så fokuserar man på frågan

om Maria ska förstås som profet och kopplingarna mellan jungfrulighet och profeterande.

Genom denna forskningsöversikt kan man konstatera att de aktuella forskarna väljer att foku-

sera på andra saker i perikopen än det som är mitt fokus. Brown konstaterar att det finns be-

rättelser som påminner om bebådelseberättelsen i Lukas 1:28-38 och att man kan se ett möns-

ter i dessa berättelser som återkommer. Vidare påpekar Brown att det skiljer berättelsen om

Marias bebådelse från de andra är att Marias ger ett svar i Lukas 1:38. Middleton fokuserar på

Marias jungfrulighet och menar att den enda berättelsen utöver bebådelseberättelsen i Lukas

1:28-38 där en kvinna föder ett barn utan en mänsklig fader är i Genesis berättelse  om skap-

andet av Adam och Eva. Croy och Connor tar upp frågan om betydelsen av ordet doulē och

använder det i betydelsen ”slavinna”. Men istället för att kommentera Marias valfrihet kopplar

man ”Herrens slavinna” till profeter och profeterande.

Mot bakgrund av denna forskningsöversikt blir jag stärkt i min övertygelse att det kan finnas

ett behov av att söka svar på min frågeställning. Detta eftersom man antingen förutsätter ett

frivilligt ”ja” från Maria, utan att utveckla detta förutsättande, eller att man helt enkelt inte be-

rör huruvida hon hade något val eller inte eftersom den frågan inte är relevant för deras fråge-

ställningar. Trots detta bidrar en del av forskarna med pusselbitar till min uppsats.

1.4. Metod och material

Jag använder mig av två olika metoder för att söka svar på min frågeställning. Den ena meto-

den är den som Hayes och Holladay benämner ”Grammatical criticism”.15 Med hjälp av

denna metod kommer jag att analysera Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Jag kommer

att analysera Lukas 1:38 för att söka svar på hur ordet ”tjänarinna” används av Lukas och

också se vad ordets betydelse och användning är på grundspråket.16 Jag finner det relevant att

titta just på ordet ”tjänarinna” eftersom jag anser det vara ett nyckelord i dialogen mellan Ga-

briel och Maria och det är viktigt för min frågeställning. Som Hayes och Holladay skriver i

kapitlet som behandlar ”Grammatical criticism”; ”Cracking the code of an important term or

expression often provides the key to interpreting a much larger passage.”17

15 John H. Hayes och Carl R. Holladay, Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook (Louisville: Westminister John
Knox press, 2007), 72.
16 Detta gör jag genom att använda interlinjär översättning och uppslagsverk.
17 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis, 72.
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Eftersom det kan hända att ord i en perikop användes och hade en annan betydelse när texten

skrevs är det nödvändigt att ägna tid åt att analysera orden. Man kan då börja med de ord som

man anser ha en framträdande roll i texten, ord som kan vara relevanta för en bättre förståelse

av texten.18 Eftersom jag anser att ordet tjänarinna är ett sådant nyckelord för att få svar på

frågeställningen börjar jag med att analysera detta ord. Eftersom jag inte+ har kunskaper i det

grekiska språket går jag till en interlinjär översättning av Nya testamentet och lexikon för att

identifiera nyckelorden i texten.

Som ett led i att finna svar på min frågeställning kommer jag att se om jag kan finna några lik-

nande motiv i Gamla testamentet. Jag väljer att gå till Gamla testamentet då det borde vara

den källa som författaren till den aktuella perikopen har haft tillgång till och möjligen hittat

inspiration ifrån. Exempelvis har man sett att det som kallas för ”Marias lovsång” (Lukas

1:46–1:55) har en förlaga i det som kallas ”Hannas lovsång” (Första Samuelsboken 2:1-3)

Detta gör att jag anser det vara nödvändigt se om även min perikop har en förlaga i Gamla

testamentet. Här använder jag en metod som är motivkritisk och jag kommer delvis att an-

vända det som Hayes och Holladay benämner som ”Tradition criticism”.19 Till skillnad från

Hayes och Holladays metod kommer jag inte att titta på hur texten har ackumulerats, förts vi-

dare genom historien och förts vidare från den eventuella förlagan, utan istället kommer jag

att se om jag kan finna liknande motiv och i så fall var dessa finns. Hayes och Holladys

”Tradition criticism” omfattar både muntlig tradition och skriftlig tradition. ”Tradition critic-

ism” fokuserar på hur en enskild text har vuxit fram genom historien och vilka gamla tradit-

ioner som har format texten. Hayes och Holladay skriver i sin bok att en del texter uppenbarli-

gen har skrivits av en ensam författare. Men oavsett om det är en ensam eller flera författare

som skrivit en text så går det alltid att se olika traditionsbundna mönster, teman eller motiv.

Dessa är traditionsbundna i meningen att de är kända i den aktuella kontexten där texten

skrevs. De menar att det då är exegetens uppgift att finna dessa olika mönster, teman eller mo-

tiv för att fastställa hur och varför de finns i texten. 20 Jag kommer alltså inte att fördjupa mig i

frågorna hur och varför utan enbart se om motiven förekommer och var någonstans de före-

kommer för att se om Lukas kan ha använt dessa som förlagor till sin text. Genom att analy-

sera dessa eventuella texter i Gamla testamentet, som har liknande motiv, kan jag också se

vad dessa texter säger om valfrihet. Jag anser det vara relevant att titta på valfriheten i dessa

18 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis, 73.
19 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis, 115.
20 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis 117.
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texter då detta kanske kan säga något om Marias valfrihet i Lukas 1:28-38 eftersom jag anser

att det är ett rimligt antagande att Lukas har haft tillgång till dessa texter och använt dessa

som inspiration.

Primärmaterialet jag använder när jag gör den grammatisk-kritiska analysen är Lukasevange-

liet och Apostlagärningarna, när jag gör den motiv-kritiska analysen använder jag även

material från Gamla testamentet. Primärmaterialet som jag använder i uppsatsen är texter i

översättning. När det gäller översatta texter använder jag främst Bibel 2000, vid något fall gör

jag jämförelser med flera översättningar. Trots att Lukasevangeliets författare använde Septu-

aginta använder jag Bibel 2000, som bygger på den Masoretiska grundtexten. Eftersom jag i

uppsatsen kommer att använda Gamla testamentet för att leta efter motiv och inte analysera

texten grammatiskt-kritiskt utgör detta inget problem. I de fall jag gör jämförelser använder

jag även 1917 års Bibel, Svenska folkbibeln och New Revised Standard Version. Sekundär-

materialet kommer att bestå av bibelkommentarer för att se om det finns liknande motiv som

finns i perikopen återfinns i övriga Lukasevangeliet och Gamla testamentet. Som sekundär-

material kommer jag även att använda ordlista och uppslagsverk för att närmare studera olika

ord och begrepp samt litteratur som är relevant för min frågeställning.

1.5. Disposition

I kapitel två kommer jag att analysera orden doulē/doulos, som återfinns i Lukas 1:38 och pai-

diskē som har en snarlik betydelse för att se hur Lukas har använt dessa ord. Jag kommer

också att se i vilken kontext han har använt dem. I kapitel tre går jag, med utgångspunkt i

Brown, till Gamla testamentet och till Lukasevangeliet för att se om det finns berättelser där

som liknar bebådelseberättelsen i Lukas 1:28–38 och vad dessa berättelser kan säga om valfri-

het. I det fjärde kapitlet mynnar detta ut i en slutsats och i detta kapitel ger jag förslag på olika

sätt som man kan vidare utveckla och forska kring uppsatsens ämne.
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2. Slavinna eller tjänarinna?

För att få svar på min frågeställning tittar jag närmare på det ord som Maria använder för att

beskriva sig själv i Lukas 1:38. Nedan har jag ställt upp fyra olika översättningar av Lukas

1:38 med det aktuella ordet kursiverat.

”Maria sade: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln

lämnade henne.(Bibel 2000)

”Maria sade: Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln

lämnade henne.”(Svenska Folkbibeln)

”Då sade Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt. Och ängeln läm-

nade henne.”(1917 års översättning)

”Then Mary said, ’Here am I, the servant of the Lord; let it be with me according to your

word.’ Then the angel departed from her.”(New Revised Standard Version)

Det ord som Lukas använder här är doulē. I det lukanska dubbelverket återfinns doulē/doulos

nio gånger, sex gånger i Lukasevangeliet och tre gånger i Apostlagärningarna. Croy och Connor

väljer i sin artikel att översätta doulē till slave, till skillnad från New Revised Standard Version

som använder servant.21 Jag har även har även tittat på paidiskē, som har en snarlik betydelse,

det vill säga i betydelsen tjänarinna. Det förekommer på fyra ställen i det lukanska dubbelver-

ket, två gånger i Lukasevangeliet och två gånger i Apostlagärningarna.

Detta är en icke-språklig uppsats och då jag inte har kunskap i något av Bibelns grundspråk

kommer jag i uppsatsen att translitterera de grekiska orden till doulē/doulos/douloi och pai-

diskē/paidiskas.

2.1. Metaforisk betydelse

I detta första avsnitt kommer jag att fokusera på de ställen där doulē, paidiskē och douloi an-

vänds metaforiskt. Det innebär att jag här exempelvis kommer att titta närmare på de verser

som ger uttryck för att någon är som en doulē, inte att denne någon faktiskt är en doulē.

21 Se sidan 4
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I Lukas 1:48 används doulē, liksom i vers 1:38, för att alludera till Hannah i Första Samuels-

boken 1:11. Även här används ordet för att visa på Marias ringhet och låga ställning, detta för

att ge uttryck för att Maria är ovärdig att bära Guds son, Messias. Genom att hon, trots att hon

är så ovärdig, ändå får bära Jesus kan hon visa på Guds storhet.22

I Lukas 2:29 används doulē. Här används ordet i ett motsatsförhållande till herre eller mäs-

tare. Det grekiska ordet som Lukas använder för herre är samma ord som han använder för att

benämna Gud. Gud framställs här som herren som äger sin tjänare eller slav.

I Apostlagärningarna 2:18 används doulos i betydelsen tjänare. Denna vers ingår i Apostlagär-

ningarna 32:17–21, som är ett citat från Joel 2:28 ff. I vers 18 flyttas fokus från att gälla alla,

män och kvinnor, gamla och unga, till att gälla just Guds ”tjänare”, vilket i detta fall innebär

de troende.23 Går man sedan vidare i Apostlagärningarna, till 16:17 blir bland andra Paulus

kallade för Guds douloi 24

2.2. Bokstavlig betydelse

I detta avsnitt kommer fokus ligga på liknelserna i perikoperna. Liknelser använder kända

samtidsförhållanden och genom att analysera dessa kan man få en realistisk inblick i textens

sociala miljö. Här kommer jag att titta på verser där doulē/doulos/douloi och paidiskē/paidis-

kas används bokstavligt, det vill säga där orden används om faktiska doulē/doulos/douloi eller

paidiskē/paidiskas.

I Lukas 12:43-47 återfinner vi både doulos och paidiskas. I perikopen har vi en doulos som har

blivit upphöjd till att ta hand om de övriga tjänarna medan herren är borta.25 I vers 47 beskrivs

vad som händer en doulos som inte gör det som förväntas av dennes herre. ”..han skall piskas

med många rapp.”26 Enligt Marshall är grundtextens betydelse angående straffet för doulos som

inte gör det som förväntas av honom ännu hårdare. ”It means ´to cut in pieces´, and was used

to signify execution by this drastic method”.27

22 Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke X-XXIV (Garden City: Doubleday & Company INC, 1981),
367.
23 Richard I. Pervo, Acts: A Commentary; (Minneapolis: Fortress Press, 2009), 79.
24 Munck, The Acts, 159.
25 John Nolland, Luke 9:21-18:34 (WBC; Waco: Words books publisher, 1993), 703.
26 Bibel 2000.
27 Marshall, The Gospel of Luke, 543.
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I Lukas 15:22 används doulos i betydelsen faderns tjänare i liknelsen om den förlorade sonen.

Enligt Fitzmyer tyder detta på att fadern ännu var den som bestämde i hushållet eller ägde

mark.28 Enligt Marshall är doulos det mest lämpliga för att beskriva förhållandet mellan fa-

dern och hans tjänare. De tjänare som åsyftas i versen är troligen hushållstjänare och inte de

anställda som arbetade på gården. 29 Det syns i Lukas 15:22-23 att det rör sig om olika grup-

per. I vers 22 vänder sig fadern till hushållstjänarna, doulos, och säger åt dem att hämta dräkt,

ring och skor till sonen. I versen efter vänder sig fadern till de anställda på gården och säger åt

dem att hämta gödkalven.

I Lukas 17:7-10 återkommer doulos. I Lukas 17:7 används doulos för att beskriva den tjänare

eller slav som arbetar på åkern, men som också arbetar inne i hushållet med att laga mat.30

Marshall menar att texten tyder på att det handlar om en bonde med en mindre gård med endast

en slav som arbetar, därför utför den både arbete ute på gården och inne i hushållet.31 Bovon

menar, likt Marshall, att verserna 7-10 visar en bild av en enkel bonde och hans slav och hur

det livet var.32 Bovon ställer sig också frågan huruvida doulos ska översättas som tjänare eller

slav. Bovon hänvisar i en not till Weiser som finner det troligt att det i denna vers är rätt att

översätta doulos till slav.33

I vers 10 har karaktären ändrats i jämförelse med vers 7. Här är det istället förhållandet mellan

Gud och hans tjänare som åsyftas och de bud och lagar som han ger till sina tjänare.34 Fitzmyer

menar i sin kommentar att Lukas Jesusord avser att poängtera att en lärjunge som betraktar sig

som en tjänare eller slav, som har gjort sina plikter, inte kan förvänta sig något i gengäld.35

I Apostlagärningarna 12:13 skriver Lukas om en tjänsteflicka som ska låsa upp dörren för

Petrus. Ordet som används om tjänsteflickan är paidiskē.36 I Apostlagärningarna 16:16 an-

vänds paidiskē om en tjänarinna som har en spådomsande i sig.37 Även i Lukas 22:56 används

28 Fitzmyer, Gospel According to Luke, 1090.
29 Marshall, The Gospel of Luke, 610.
30 Fitzmyer, Gospel According to Luke, 1146.
31 Marshall, The Gospel of Luke, 646.
32 Fran ̜̜ois Bovon, Luke 2: A Commentary on the Gospel of Luke 9:51-19:27 (Minneapolis: Fortress press, 2013),
496.
33 Bovon, Luke 2, 496, (Då Bovon hänvisar till Weisers bok ”Die Knechtsgleichnisse der synoptischen Evangelien
(Studien zum Alten und Neuen Testament)” och denn endast finns på tyska har det inte varit möjligt för mig att
gå till källan.)
34 Marshall, The Gospel of Luke, 646.
35 Fitzmyer, Gospel According to Luke, 1146.
36 Johannes Munck, The Acts of the Apostles (Garden City: Doubleday & Company INC, 1967), 112-114.
37 Munck, The Acts, 159.
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paidiskē om en tjänarinna.38 Även om dessa verser berättar en del om hur Lukas använt orden

berörs inte frågan om valfrihet.

Har en person som är doulē/doulos, utifrån Lukas 12:43-47, Lukas 15:22 och Lukas 17:7-10,

någon valfrihet? Jag anser att svaret på frågan är nej. Det finns inget i de aktuella bibeltexterna

som tyder på att den som är doulē/doulos har något annat val än att utföra det som ägaren säger

åt dem att göra. Detta syns tydligt i Lukas 15:22 och Lukas 17:7-10. I Lukas 12:43-47 finns det

inte heller något som tyder på att valfrihet förekommer eftersom det där beskrivs vad som hän-

der om en doulos inte fullgör sin plikter och gör det som förväntas av dess herre, straffet som

väntar är hårt och visar på att valfriheten för doulos är begränsad.

2.3. Diskussion

Vid en överblick kan vi se att doulē/doulos och paidiskas/ paidiskē framträder vid två sam-

manhang, metaforiskt och bokstavligt. För att få reda på huruvida Maria hade något val, om

hon kunde säga nej till Gud, behöver vi titta närmare på Lukas 1:38. I Lukas 1:38 förekommer

ordet doulē vilket Fitzmyer menar att Lukas använder för att anspela på Hannah i Första

Samuelsboken 1:11. Genom att använda samma term som i Septuaginta ska Maria förstås som

en kvinna med låg ställning som är underkastad sin Herres vilja, så som Hannah var underkas-

tad YHWH.39 Enligt Marshall används ordet doulos av män, om sig själva, som tilltalar sina

överordnade och det används även av fromma män som tilltalar Gud.40

Det som är relevant för min frågeställning är att se hur Lukas använt ordet i sitt bokstavliga

sammanhang, vilket vi kan se i Lukas 12:43-47, 15:22-23 och 17:7-10. I Lukas 17:7 får vi en

god bild över hur en doulos villkor såg ut och hur konceptet med slavar fungerade. Här används

ordet om en faktisk slav. Slaven skulle göra sina plikter, dess huvudsakliga syfte var att arbeta,

och det fanns ingen anledning att visa tacksamhet till slaven för utförda plikter. I Lukas 17:10

jämförs sedan att vara en slav med att vara Guds tjänare eller lärjunge. Att äga slavar var vanligt

förekommande under denna tid. Till skillnad från exempelvis en hustru som förväntades, både

av sig själv och av mannen, att ha maten klar när mannen kom hem så var slavens uppgift

38 Fran ̜̜ois Bovon, Luke 3: A commentary on the Gospel of Luke 19:28-24:53 (Minneapolis: Fortress Press, 2012),
230.
39 Fitzmyer, Gospel According to Luke, 352.
40 I. Howard Marshall, The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text (NIGTC; Grand Rapids: William B.
Eerdmans Publishing Company, 1978), 72.
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samma som djuren på gården, att arbeta. Slaven var inköpt för att arbeta, det var dennes enda

uppgift och precis som övriga djur skulle denne tas omhand och inte misskötas.41 Slavens syfte

var att arbeta, det fanns inget val för slaven, därför fanns det heller ingen anledning tacka för

utfört arbete. I Lukas 15:22-23 ser vi att det finns olika grupper. Dels hushållstjänare, doulos,

och tjänare som var anställda. Vidare får vi också en bild av vad som händer en doulos som inte

fullgör sina plikter och gör det som förväntas av honom i Lukas 12:43-47. Straffet som väntar

slaven är hårt, att bli huggen i bitar.42

Min analys bekräftar vad Rengstorf hävdar, nämligen att ordet doulē/doulos betyder sla-

vinna/slav, eller ett tillstånd som är som en slavinna/slav. Även Croy och Connor menar att

doulē/doulos betyder slavinna/slav. I sin artikel väljer de att översätta doulē till slave, istället

för handmaid.43 Croy och Connor utvecklar däremot inte varför de har valt denna översättning

utan verkar ta det som självklart att doulē ska översättas till slave.

Att vara doulē/doulos innebär att man inte är det av egen vilja, det handlar inte om ett fritt val.

Det innebär också man är underkastad någon annans vilja, sin ägares vilja, och man måste ut-

föra sina plikter oavsett man vill eller inte. Doulē/doulos har betoning på ett beroendeförhål-

lande från slavens sida gentemot sin ägare, herren.44 När Lukas väljer att använda doulē för att

beskriva Maria och hennes förhållande till Gud väljer han alltså ett ord som innebär ett bero-

endeförhållande där man inte har något att säga till om, där ens egen vilja är underkastad sin

herres vilja. Med tanke på hur Lukas har använt doulē/doulos och ordets betydelse anser jag

att det än så länge tyder på att Maria inte hade någon möjlighet att neka till uppdraget. Ser

man enbart till ord analysen tyder den på att Maria inte hade något val. För att få en mer hel-

täckande bild behöver man även se om det finns ett mönster som återkommer i bebådelsebe-

rättelser och om samma motiv finns någon annanstans.

41 Nolland, Luke 9:21-18:34, 842.
42 Marshall, The Gospel of Luke, 543.
43 Croy och Connor, ”Mantic Mary?”, 260.
44 Karl Heinrich Rengstorf,”δούλος,” TDNT 2: 261.
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3. Bebådelseberättelser i Gamla testamentet och Lukas-

evangeliet

I detta kapitel kommer jag att titta närmare på om det finna några berättelser med motiv som

liknar Lukas 1:28-38, det vill säga bebådelseberättelser. Jag kommer att undersöka var man

kan finna dessa berättelser och vad dessa berättelser säger om valfrihet. Jag börjar med att

titta på strukturen på bebådelseberättelser och analyserar sedan de berättelser som jag har fun-

nit för att se vad de kan säga om valfrihet.

3.1. Bebådelseberättelsernas struktur

I både Nya testamentet och i Gamla testamentet kan man finna olika bebådelseberättelser.

Raymond E. Brown menar att man kan se ett mönster i hur dessa berättelser är uppbyggda.45

De typiska bebådelseberättelserna är enligt honom uppbyggda i fem steg.

I det första steget får en person en uppenbarelse av en ängel eller av Gud själv. I det andra ste-

get blir personen rädd för den uppenbarade ängeln eller Gud eller ödmjukar sig inför det up-

penbarade. I det tredje steget förmedlas ett meddelande till personen från ängeln eller Gud.

Detta meddelande möts i det fjärde steget av en protest från mottagaren i form av ett ifrågasät-

tande om det som meddelats faktiskt är möjligt eller ett krav från mottagaren på ett tecken.

Det femte och sista steget innebär att personen får ett tecken på från ängeln eller Gud för att

bekräfta meddelandet.

När jag har gått igenom bebådelseberättelser i Gamla testamentet och Lukas evangeliet utefter

de fem steg som Brown har ställt upp i sin bok har jag behövt ta ställning till vad det är som

konstituerar en bebådelseberättelse. Jag anser att en berättelse åtminstone behöver innehålla

de tre första stegen, uppenbarelse, reaktion på uppenbarelsen och ett budskap om en gravidi-

tet. Jag har valt att göra det tredje steget snävare än vad Brown skriver i sin bok genom att det

tredje steget ska handla om en graviditet. Brown har i det tredje steget åtta olika understeg

som kan passa in på en berättelse. Bland dessa finns exempelvis att budskapet kan innehålla

45 Brown, The Birth of the Messiah, 157.
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barnets namn, vad barnet kommer att åstadkomma i framtiden eller att en kvinna är eller ska

bli gravid.46

I detta kapitel kommer jag dels analysera de berättelser som Brown tar upp i sin bok efter de

steg som han ställer upp och jag kommer även att applicera Browns modell på en berättelse

som vid en första anblick ser ut som en bebådelseberättelse, detta för att testa modellen på en

berättelse som inte Brown tagit upp.

Brown visar i sin bok att detta mönster går att se i fyra fall i Gamla testamentet.47 I Genesis

återfinns mönstret i tre fall, i de två bebådelseberättelserna om Isak och i berättelsen om Is-

mael. När det gäller Isak så finns det två olika bebådelseberättelser. I den första är det enbart

Abraham som är närvarande medan Sara också är närvarande vid den andra. Det tredje fallet

finns i Domarboken i berättelsen om Simson.48 Brown nämner också bebådelsen av Samuel i

sin bok. Han bortser emellertid denna berättelse när han applicerar de fem stegen och nämner

endast att det finns likheter mellan Marias och Hannas svar och mellan deras lovsånger.49 I

Nya testamentet finner man tre bebådelseberättelser. I Lukas finner man bebådelsen av Jesus

och av Johannes. I Matteus finns också en bebådelseberättelse om Jesus. Denna berättelse un-

dersöker jag inte eftersom det finns stöd i forskningen, även om det finns forskare som kritise-

rar denna uppfattning50, för att Lukas inte hade tillgång till Matteus text utan Lukas skrev obe-

roende av Matteus men med tillgång till Markus text, Q och särstoff.51 Eftersom jag antar att

Lukas har haft tillgång till Gamla testamentet och använder motiv därifrån i sin berättelse om

Jesus bebådelse tittar jag på motiv i Gamla testamentet för att se om berättelserna säger något

om valfrihet. Jag tittar också på berättelsen om Johannes bebådelse eftersom den ligger i an-

slutning till Jesus bebådelse.

46 Brown, The Birth of the Messiah, 156.
47 Brown, The Birth of the Messiah, 156.
48 Brown, The Birth of the Messiah, 156.
49 Brown, The Birth of the Messiah, 319.
50 Se avsnittet ”Avgränsingar” angående tvåkällshypotesen.
51 Mitternacht och Runesson., Jesus och de första kristna, 204.
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Jag har ställt upp Browns fem steg för att få en överskådlighet och går igenom bebådelsebe-

rättelsen punkt för punkt enligt dessa steg nedan.

Browns fem steg i bebådelseberättelser:

1. Uppenbarelse av ängel eller Gud.

2. Uppenbarelsen möts av rädsla eller ett ödmjukande inför den uppenbarade.

3. Meddelande från en ängel eller Gud.

4. Meddelandet möts av protest i form av ett ifrågasättande huruvida det som sagts är möjligt el-

ler ett krav på tecken.

5. Protesten eller kravet svaras med ett tecken för att visa på riktigheten.

Isak I Isak II Ismael Simson Samuel Johannes Jesus

Steg 1 Gen

17:1

Gen

18:1

Gen

16:7-8

Dom

13:3-5

X Luk

1:11

Luk

1:28

Steg 2 Gen

17:3

Gen

18:2

Gen

16:13

Dom

13:6

X Luk

1:12

Luk

1:29

Steg 3 Gen

17:16

Gen

18:10

Gen

16:10-12

Dom

13:3-5

X Luk

1:13-17

Luk

1:31

Steg 4 Gen

17:17

Gen

18:12

X X X Luk

1:18

Luk

1:34

Steg 5 Gen

17:19

Gen

18:13-15

X X X Luk

1:19-20

Luk

1:35-37
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3.2. Bebådelseberättelser i Gamla testamentet

3.2.1. Den första bebådelsen av Isak (Genesis 17:1-22)

1. I det första steget sker en uppenbarelse av en ängel eller en uppenbarelse av Gud och det fin-

ner man i Genesis 17:1 där Abram får en uppenbarelse av Gud.

2. Det andra steget i bebådelsemönstret ser vi exempel på i vers 3; när Gud uppenbarar sig faller

Abraham52 ner på marken med ansiktet före som ett sätt att visa att han ödmjukar sig inför

Gud och är redo att lyssna på vad Gud har att säga.53 Westerman skriver att falla till marken

var ett sätt att visa sig underordnad Gud och att det också var ett kultiskt bruk för att visa

vördnad för Gud.54

3. Det tredje steget, som handlar om att någon får ett meddelande från en ängel eller Gud, finner

man i vers 16 där Abraham får reda på att hans hustru ska föda en son.

4. Det fjärde steget ser man i vers 17. Där faller Abraham ner till marken igen, denna gång gör

han det leendes, och ifrågasätter det Gud har sagt till honom på grund av hans och hustruns

ålder.

5. Det femte steget i bebådelsemönstret återfinns i vers 19. Där upprepar Gud för Abraham att

han ska få en son genom Sara. Vidare talar Gud om för Abraham att sonen ska heta Isak och

att Gud kommer att upprätta ett förbund med Isak.55

Genom analysen ovan kan man konstatera att samtliga fem steg återfinns i berättelsen i Gene-

sis 17:1-22. Leendet från Abraham i vers 17 tyder på att han misstrodde Gud och Guds löfte.

Att Abraham slängde sig till marken och log är i sig något tvetydigt. Genom att slänga sig till

marken visar han att han är överväldigad och tacksam. Men leendet är inte ett leende av glädje

över budskapet. Fortsättningen i vers 17 visar på att leendet i själva verket är ett leende i miss-

tro till Guds löfte.56 Detta spelar emellertid ingen roll för Gud utan i vers 19 upprepar Gud

vad som kommer att hända.

52 I berättelsen har Abram nu fått namnet Abraham av Gud.
53 John Nolland, Luke 1-9:20 (WBC; Waco: Word books publisher, 1989), 21.
54 Claus Westermann, Genesis 12-36: A Commentary (London: SPCK, 1985), 260.
55 Nolland, Luke 1-9:20, 26-27.
56 Gordon J.Wenham, Genesis 16-50 (Waco: Word Books, 1994), 25-26.
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3.2.2. Den andra bebådelsen av Isak (Genesis 18:1-15)

I Genesis 18:9-15 kommer en andra bebådelseberättelse som skiljer sig lite åt från den i kapi-

tel 17. I kapitel 17 riktar sig Gud till Abraham medan han i kapitel 18 mer riktar sig till Sara,

genom Abraham.57

1. Det första steget ser man i vers 1 där Gud uppenbarar sig för Abraham.

2. Det andra steget som innebar en rädsla eller ett ödmjukande inför den som uppenbaras finner

man i vers 2. Där kan man läsa att Abraham kastade sig till marken.

3. Tredje steget, som innebar överlämnande av ett budskap, finner vi i vers 10 där Abraham får

reda på att Sara ska ha en son vid samma tid ett år senare.

4. I det fjärde steget ifrågasätts detta budskap av Sara i vers 12, som har hört budskapet inifrån

tältet. Sara ler åt det hela eftersom hon är så pass gammal att en graviditet inte är möjlig.

5. Det femte steget kommer i verserna 13-15. I dessa verser uppkommer en konfrontation mellan

Gud och Sara. När Gud frågar varför Sara log förnekar hon att hon log och Gud upprepar sitt

budskap som han gav Abraham i vers 10, att Sara ska ha en son vid samma tid ett år senare.

Den andra berättelsen om Isaks bebådelse i Genesis 18:9-15 uppfyller också samtliga fem

steg. Precis som Abraham i den förra bebådelseberättelsen misstror Sara Gud och ler åt det

hela. Trots detta påpekar Gud för henne, som han gjorde med Abraham, att det han sagt kom-

mer att ske ändå.

3.2.3. Bebådelsen av Ismael (Genesis 16:7-13)

1. I vers 7-8 möter Hagar Herrens ängel vid en källa i öken på vägen till Shur, vilket uppfyller

det första av de fem stegen.

2. När det gäller steg två är det svårt att hitta att Hagar blir rädd eller ödmjukar sig inför den up-

penbarade. Det närmaste man kan finna i texten att Hagar ödmjukar sig inför Herrens ängel är

i vers 13. I denna vers ger hon Gud namnet ”Seendets Gud” på grund av hennes fundering

över om hon verkligen har mött Gud och överlevt.

3. I vers 10-12 får Hagar ta emot budskapet från Herrens ängel om att hennes ättlingar ska bli

talrika och att hon är havande.

57 Wenham, Genesis 16-50, 47.
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4. Steg fyra går inte att finna i bebådelseberättelsen om Ismael. Hagar varken protesterar eller

begär något tecken när hon fått ta emot budskapet från Herrens ängel.

5. Inte heller steg fem går att finna i berättelsen. Eftersom Hagar varken protesterar eller begär

något tecken så behöver inte Herrens ängel svara med något för att bevisa riktigheten i det

som han har sagt.

Berättelsen om Ismaels bebådelse uppfyller de tre första stegen. Det tredje steget skiljer sig åt

från de övriga berättelsernas tredje steg. Hagar får i berättelsen reda på att hon redan är ha-

vande, medan det vanligtvis brukar vara att någon kommer att bli havande inom en snar fram-

tid.58

3.2.4. Bebådelsen av Simson (Domarboken 13:1-24)

1. I verserna 3-5 får Simsons mor en uppenbarelse av Herrens ängel.

2. I vers 6 berättar Simsons mor för sin man att hon fylldes med bävan vid mötet, vilket uppfyll-

ler det andra steget.

3. Steg tre finner man i verserna 3-5. Budskapet överlämnas direkt efter att Herrens ängel har

uppenbarat sig, budskapet att kvinnan ska bli havande och föda en son.

4. Någon protest från kvinnan eller mannen går inte att finna i texten, däremot är de ovetandes

om att det är Herrens ängel som kommit till dem och mannen frågar efter namnet på ängeln i

vers 16-17.

5. Som svar på deras okunskap och för att visa vem han är går Herrens ängel in i altarlågorna

vilket gör att mannen och kvinnan förstår vem det är som har varit hos dem i vers 20.

Berättelsen om Simsons bebådelse uppfyller också tre av de fem stegen. Som i berättelsen om

Ismaels bebådelse protesteras det inte mot budbäraren och följaktligen behöver budbäraren

inte bevisa riktigheten i budskapet. Däremot ges ett tecken i vers 20, inte för att möta en pro-

test utan för att visa vem budbäraren är.

58 Wenham, Genesis 16-50, 10.
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3.2.5. Bebådelsen av Samuel (Första Samuelboken 1:9–20)

1. Det första av de fem stegen går inte att finna i texten. Hanna får ingen uppenbarelse av Gud

eller någon ängel.

2. Eftersom Hanna inte får någon uppenbarelse kan hon inte möta den med rädsla eller ödmjuka

sig inför den uppenbarade. Däremot ber hon ödmjukt i templet om att Gud ska skänka henne

en son.

3. I texten får inte Hanna något budskap från Gud eller någon ängel, hon får däremot ta emot ett

budskap från Eli att Gud ska ge henne vad hon har bett om.

4. Hanna varken protesterar eller begär något tecken.

5. Eftersom det inte finns någon protest eller något krav på tecken, svarar Gud inte heller på det.

Vid en första anblick ser berättelsen i Första Samuelsboken 1:9-20 ut som en bebådelseberät-

telse. En kvinna som fåt reda på att hon ska få sin önskan uppfylld, att föda en son, vilket hon

senare också gör. Analyserar man texten med de fem stegen ser man emellertid att inte något

av stegen uppfylls.

3.3. Bebådelseberättelser i Lukasevangeliet

3.3.1. Bebådelsen av Johannes Döparen (Lukas 1:11–20)

1. I vers 11 uppenbarar sig Herrens ängel för Sakarias.

2. I vers 12 blir Sakarias förskräckt av uppenbarelsen.

3. Budskapet överlämnas till Sakarias från Herrens ängel i vers 13–17. Hans hustru ska föda en

son och de ska ge honom namnet Johannes.

4. I vers 18 ifrågasätter Sakarias det Herrens ängel sagt. Både han och hans hustru är gamla, hur

är det möjligt att de ska bli föräldrar?

5. Eftersom Sakarias inte trodde på det Herrens ängel sa till honom bekräftar ängeln budskapet

och gör Sakarias stum i vers 19–20.

Berättelsen om Johannes bebådelse innehåller samtliga av de fem stegen. Sakarias ifrågasät-

tande i vers 18 är rimligt med tanke på åldern. Bovon menar emellertid att det ser annorlunda

ut sett från Gabriels perspektiv och att han blir förnärmad av Sakarias ifrågasättande. Gabriel
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berättar vem han är och redogör sitt uppdrag för Sakarias och gör honom stum som ett tecken,

eller straff.59

3.3.2. Bebådelsen av Jesus (Lukas 1:28–38)

1. I vers 28 uppenbarar sig ängeln Gabriel för Maria.

2. I vers 29 blir Maria förskräckt när hon får se och höra honom.

3. Maria får ta emot ett budskap från Gabriel om att hon ska bli havande, föda en son och ge ho-

nom namnet Jesus i vers 31.

4. Det fjärde steget finner man i vers 34. I denna vers ifrågasätter Maria budskapet, eftersom hon

inte har haft någon man.

5. Ängeln svarar, i vers 35-37, Maria med att berätta för henne hur det ska gå till, helig ande ska

komma över henne och för att bekräfta att det kommer att hända hänvisar ängeln till Elisabet.

Trots att Elisabet var ofruktsam var hon havande, ingenting är omöjligt för Gud.

Precis som de båda berättelserna om Isaks bebådelse och berättelsen om Johannes bebådelse

följer bebådelseberättelsen om Jesus i Lukas mönstret. Samtliga fem steg återfinns i Lukas

1:28–38. Bebådelsen av Jesus i Lukas 1:28–38 skiljer sig åt från de övriga berättelserna i det

att Maria svarar ängeln Gabriel i Lukas 1:38. I denna bebådelseberättelse är det Maria som får

det sista ordet medan det i alltid är budbäraren som får det sista ordet i bebådelseberättelserna

i Gamla testamentet, påpekar Nolland.60 I berättelsen om Johannes Döparens bebådelse är det

också budbäraren som har det sista ordet. Han menar vidare att Marias svar är ett uttryck för

hennes tro och ett sätt för henne att visa att hon böjer sig för Guds vilja.61 Brown menar att

Lukas har avbildat Maria efter den informationen som han har tillgång till i Markusevangeliet.

Lukas parallell till Markus 3:33–34 i Lukas 8:19–21 är ett exempel på detta. Lukas 8:19-21

ska inte förstås som att Jesus biologiska familj ersätts av de som hör hans Ord, istället ska det

förstås som att Maria och hans bröder är en del av skaran som hör hans Ord.62 Brown menar

59 Bovon, Luke 1, 38.
60 Nolland, Luke 1-9:20, 57.
61 Nolland, Luke 1-9:20, 59.
62 Brown, The Birth of the Messiah, 317-318.
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att det kan te sig märkligt att Lukas inte lyfter fram Maria mer i resten av Lukasevangeliet, ef-

tersom han lägger stor vikt vid framställningen av henne i Lukas 1:28-38. ”Mary is never

mentioned by name in the Lucan account of Jesus’ ministry, death, and resurrection (chaps. 3-

24), although there are two references to Jesus’ mother (8:19-21; 11:27-28).63 Han menar

emellertid att det är fullt förståeligt om man tar i beaktande att Lukas inte är intresserad i Ma-

ria som person utan Lukas intresse ligger snarare i att se Maria som en symbol för lärjunges-

kap.64 I bebådelseberättelsen är det just Maria som är den enda som kan illustrera detta och i

resten av evangeliet finns det andra personer som kan illustrera lärjungaskap, exempelvis de

tolv apostlarna. De två ställen som Jesu moder nämns på visar på Marias fortsatta lärjunges-

kap genom Jesu liv.65

Marias svar i Lukas 1:38 visar henne som en sann lärjunge till Jesus och att hon blev det re-

dan när Helig ande kom över henne i Lukas 1:35. ”Mary responded to that confrontation as a

true disciple obedient to the word of God; and Luke assures us that her initial confrontation

was also that of an ideal disciple.”66 Middleton menar att det kan vara lätt att gå till berättelser

som handlar om bebådelser när man letar efter texter i Bibeln som liknar Lukas 1:28-38, som

exempelvis berättelsen om Johannes Döparen och berättelsen om Isak. Hon menar emellertid

att dessa berättelser skiljer sig från Lukas 1:28-38 genom att Maria aldrig bad Gud om ett

barn, vilket Middleton hävdar att fallet var i berättelserna om Johannes och Isak.67 Jag håller

inte med Middleton om detta. Middleton förutsätter att Elisabeth och Sara bad Gud om ett

barn och jag anser att hon läser in saker i texterna som inte finns där. Läser man berättelserna

i Genesis och i Lukasevangeliet finner man ingenting som tyder på att varken Abraham, Sara,

Sakarias eller Elisabeth ber till Gud om något barn utan, ängeln uppenbarar sig och berättar

vad som kommer att hända.

3.4. Diskussion

Berättelsen i Första Samuelsboken 1:9–20 ser ut som en bebådelseberättelse vid en första an-

blick. Det är en berättelse om en kvinna som ber Gud om ett barn och får reda på att Gud ska

ge henne vad hon har bett om. Brown har inte tagit med denna berättelse i sin uppställning

63 Brown m.fl, Mary in the New Testament, 162
64 Raymond E. Brown m.fl, red., Mary in the New Testament (Philadelphia: Fortress Press, 1978), 162.
65 Brown m.fl, Mary in the New Testament, 163
66 Brown, The Birth of the Messiah, 318.
67 Middleton, ”The story”, 559.
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utan någon närmare förklaring och därför valde jag att ta med den för att analysera den med

hjälp av de fem stegen för att se om det fanns fog för att utelämna berättelsen. Jag har kommit

fram till att det finns fog för att inte ta med den eftersom Första Samuelsboken 1:9–20 inte

uppfyller något av de fem stegen som Brown ställt upp i sin bok och därmed uppfyller den

inte heller mitt minimumkrav på de tre första stegen.

Berättelsen om Ismaels bebådelse och berättelsen om Simsons bebådelse uppfyller däremot de

tre steg som jag anser är minimum för vad som konstituerar en bebådelseberättelse. Bebådel-

seberättelsen av Ismael skiljer sig åt från de övriga som jag har analyserat. När det gäller Sara,

Elisabet, Maria och Simsons moder handlar budskapet om en framtida graviditet medan Ha-

gar redan är gravid när hon får ta emot budskapet.68

Vidare kan man konstatera att de berättelser som har mest gemensamt med varandra och som

uppfyller samtliga fem steg är bebådelsen av Jesus i Lukas 1:28–38, bebådelsen av Johannes i

Lukas 1:11–20 och i Gamla testamentet är de båda berättelserna om Isaks bebådelse i Gene-

sis.

Slutsatsen blir då att det finns berättelser i Gamla testamentet med liknande motiv som det i

Lukas 1:28–38.

När man sedan ska se på huruvida dessa berättelser säger något om valfrihet får man se vilka

steg som är aktuella, det vill säga vilka steg som kan hjälpa till att svara på frågan. Jag anser

att det som är aktuellt är att titta närmare på steg fyra och fem. Budskapet möts av en protests

i form av ett ifrågasättande, eller ett krav på tecken och protesten eller kravet möts med ett

tecken.

Detta innebär att bebådelsen av Ismael och Simson faller bort. Dessa uppfyller de tre första

stegen som konstituerar en bebådelseberättelse, men inte de två sista stegen som jag anser

vara nödvändiga för att kunna få svar huruvida de som fått budskapet hade något val. De be-

rättelser som är kvar de två berättelserna om Isaks bebådelse i Genesis och berättelsen om Jo-

hannes bebådelse.

I båda berättelserna om Isaks bebådelse kan man se att Abraham och Sara inte hade något val

ifråga om Sara skulle bli havande. I Genesis 17:17 faller Abraham ner till marken med ett le-

ende på läpparna. Ett leende inte av glädje utan i detta fall är det ifrågasättande av budskapet

68 Wenham, Genesis 16-50, 10.
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från Gud. Detsamma sker i den andra berättelsen om Isaks bebådelse i Genesis 18:12 när Sara

ler åt budskapet om att hon ska bli havande. Trots denna misstro till budskapet verkar det inte

spela någon roll för Gud, det han har sagt kommer att ske trots misstro från de som fått höra

budskapet.

Går man sedan vidare till berättelsen om Johannes bebådelse i Lukasevangeliet ser man att

Sakarias ifrågasättande i Lukas 1:18, om att han är för gammal, möter en ganska kraftig reakt-

ion från budbäraren, ängeln Gabriel. I Lukas 1:19–20 berättar Gabriel vem han är och vad han

har för uppdrag från Gud och gör Sakarias stum som ett tecken, eller straff. Det verkar inte

här som att Sakarias hade något val.

Marias svar i Lukas 1:38 gör bebådelsen av Jesus unik, vanligtvis är det alltid budbäraren som

får det sista ordet i bebådelseberättelserna. Anledningen till att Lukas låter henne svara verkar

vara för att visa henne som en sann lärjunge, och att hon var det redan från det ögonblicket

som hon blev gravid. Lukas har avbildat Maria på detta sätt baserat på det han kände till om

Maria genom Markusevangeliet, exempelvis Markus 3:33-34 där Maria och Jesus bröder är en

del av de personer som hör Jesus Ord. Den enda gången Maria nämns vid namn i Lukase-

vangeliet är Lukas 1:28-38 medan det hänvisas till Jesu moder i övriga evangeliet, Lukas

8:19-21 och 11:27-28. Lukas är inte intresserad av Maria som person utan istället ligger hans

intresse i att framställa Maria som en symbol för lärjungaskap. De två perikoper som hänvisar

indirekt till Maria, Jesus moder, visar på hennes fortsatta lärjungaskap genom Jesus liv. För

att poängtera att Maria var en sann lärjunge, utefter det Lukas kände till om henne från Mar-

kusevangliet lägger Lukas stor vikt vid sin framställning av Maria i Lukas 1:28-38, och låter

henne svara på ett sätt som visar henne som en sann lärjunge redan från början i Lukas 1:38.
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4. Marias valfrihet?

4.1. Sammanfattning

Frågeställningen för uppsatsen är huruvida Maria hade något val i Lukas 1:28–38, med ett sär-

skilt fokus på vers 38 där Maria svarar ängeln Gabriel.

”Maria sade: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln läm-

nade henne.”69

Med utgångspunkt från texten i Lukasevangeliet, kunde Maria säga nej till uppdraget?

Metoderna som jag använt för att få svar på min frågeställning är dels en ordanalys där jag

analyserar hur ordet tjänarinna används av Lukas och tar reda på ordets betydelse och använd-

ning på grundspråket. Jag har också undersökt om det finns liknande motiv som i Lukas 1:28–

38 och var de förekommer för att se om dessa texter säger något om valfrihet.

Detta är en icke-språklig uppsats. Det innebär att jag, trots att den innehåller en del behand-

ling av grekiska ord, inte har gjort någon fördjupad grammatisk analys. Istället har jag använt

mig av kommentarlitteratur och förlitat mig på dessa. Detsamma gäller när jag ser om det

finns liknande motiv i Gamla testamentet som i Lukasevangeliet 1:28–38, jag har inte analy-

serat den hebreiska grundtexten. När jag har tittat på bebådelseberättelser i Gamla testamentet

och Lukasevangeliet har jag inte tagit med bebådelseberättelsen i Matteusevangeliet. Anled-

ningen till att jag inte analyserar texten i Matteus är att det finns stöd i forskningen att Lukas

inte hade tillgång till den texten och att Lukas skrev sin text fristående från Matteus men med

tillgång till Markus text, Q och särstoff. Även om det synoptiska problemet är en intressant

fråga att fördjupa sig i så är det en fråga för en annan uppsats.

När det gäller Browns fem steg som jag använt när jag undersökt motiv i Gamla testamentet

och Lukasevangeliet kom jag fram till att det räcker med de tre första stegen för att avgöra om

en berättelse är att betraktas som en bebådelseberättelse. Någon får en uppenbarelse av Gud

eller en ängel, reaktionen på uppenbarelsen och ett budskap om en graviditet. Jag anser att det

räcker med att det tredje steget innehåller att en graviditet redan pågår eller kommer att ske

för att kvalificeras som ett tredje steg. Vidare kom jag fram till att det är steg fyra och fem

som är relevanta när det gäller frågan om valfrihet.

69 Bibel 2000.
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4.2. Slutsatser

Tittar man på texten i Lukas 1:28–38 ser man att Lukas valde att använde ordet doulē när han

beskriver Marias förhållande till Gud, det innebär att deras förhållande borde ses som ett för-

hållande mellan en herre och dennes slavinna. Går man vidare och ser hur Lukas har använt

ordet doulē i sitt bokstavliga sammanhang, när ordet används om en faktisk slav i Lukas

12:43-47, 15:22-23 och 17:7-10 ser man hur villkoren för en som var doulē såg ut. En doulē

skulle göra sina plikter och dess huvudsakliga uppgift var att arbeta, det fanns ingen anledning

till att visa tacksamhet mot doulē för att denna fullgjort sina plikter. Maria benämner sig själv

som en doulē. Med den självutnämnda benämning var hon tvungen att utföra sina plikter, att

finna sig i det som hennes herre sagt åt henne.

I Lukas 17:10 jämförs sedan att vara en slav med att vara en Guds tjänare, en lärjunge till

Gud. Förhållandet mellan Gud och människan är som förhållandet mellan slaven och ägaren

till slaven. Om man ser på Lukas 12:47 i Lukasevangeliet får man också reda på vad som kan

hända en doulos som inte gör som dennes herre säger. I Bibel 2000 står det att ”..han skall pis-

kas med många rapp.”70 Går man vidare och ser på betydelsen av ordet doulē/doulos ser man

att doulē/doulos ,betyder slavinna/slav, eller som en slavinna/slav. Det handlar inte om ett fritt

val, utan man är underkastad sin ägare vilja. Ordet har en betoning på ett beroendeförhållande

från slavinnans/slavens sida gentemot sin ägare. Lukas väljer alltså att använda ett ord som

innebär en person som är i ett beroendeförhållande där personen inte har något att säga till

om, där personens egen vilja är underkastad sin ägares vilja när han beskriver Maria.

Eftersom jag förutsätter att Lukas hade tillgång till Gamla testamentets texter är det relevant

att se om det berättelser med liknande motiv där. Jag har kommit fram till det finns berättelser

med liknande motiv som säger något om en eventuell valfrihet i två fall. Dessa båda fall finns

i Genesis i berättelsen om Isaks bebådelse. I båda dessa fall misstror den som tagit emot bud-

skapet det som sägs. I Genesis 17:17 faller Abraham ner till marken med ett leende på läp-

parna och i Genesis18:12 ler också Sara åt budskapet. Abrahams och Saras leende är inget le-

ende på grund av glädje, utan ett tecken på en misstro mot budskapet. Trots detta ifrågasät-

tande påverkar det inte budskapets uppfyllande. Sara kommer i vilket fall som helst att föda

ett barn, oavsett om de tror på det eller inte.

70 Bibel 2000.
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Går man vidare och ser på liknande berättelser i Lukasevangeliet ser man att det finns lik-

nande motiv i berättelsen om Johannes Döparens bebådelse. I denna berättelse ifrågasätter Sa-

karias budskapet från ängeln Gabriel vilken svarar med en rätt kraftig reaktion. I Lukas 1:19–

20 deklarerar Gabriel vem han är, vad hans uppdrag är från Gud och gör Sakarias stum. Det

som är unikt för bebådelseberättelsen i Lukas 1:28–38 är att Maria svarar ängeln Gabriel i

vers 38. Vanligtvis har alltid budbäraren det sista ordet i de typiska bebådelseberättelserna, så

är inte fallet i Lukas 1:28–38. Anledningen till det är med stor sannolikhet att Lukas vill fram-

ställa Maria som en lydig och sann lärjunge till Gud.

Hade Maria då något val i Lukas 1:28–38, när ängeln Gabriel berättade för henne att hon

skulle bli gravid? Mitt svar på frågan är att Maria inte hade något annat val än att säga ja. Ma-

ria identifierar sig som en slavinna som står i ett beroendeförhållande till sin ägare, Gud. Ma-

ria är underkastad Guds vilja och som en slavinna måste hon utföra de plikter som åläggs

henne, skulle hon inte utföra sina plikter riskerar hon att straffas hårt. Marias unika svar i Lu-

kas 1:38 visar att Lukas vill framställa Maria som den ideala lärjungen. Lukas hade med

största sannolikhet tillgång till de båda berättelserna om Isaks bebådelse. I dessa berättelser

finns det inget som pekar på att vare sig Abraham eller Sara hade något annat val än att accep-

tera det Gud har bestämt.

4.3 Vidare forskning

I princip varje gång jag har hört präster i Svenska kyrkan predika över denna perikop har bud-

skapet och syftet varit att lyfta fram Maria som ett föredöme i tron, med utgångspunkt att Ma-

ria sa ja till Gud, trots sin ringa ålder och utsatthet. Jag hävdar att det är att göra det lätt för sig

och jag kan se olika sätt som man kan vidareutveckla slutsatserna i uppsatsen.

Dels hade det varit intressant att gå vidare och se hur man genom den kristna kyrkans historia

har tolkat och utlagt perikopen Lukas 1:28–38. Hur har exempelvis kyrkofäderna tolkat pe-

rikopen?  Ett annat spår man kan gå för att gå vidare är att se hur man inom den Evangelisk-

lutherska Svenska kyrkan har tolkat perikopen och jämföra hur man har tolkat perikopen inom

den Romersk-katolska kyrkan, där jag uppfattar det som att Maria tar en större plats. Skiljer

sig tolkningarna åt eller finns det en samsyn på tolkningen av perikopen? Om det finns skill-

nader, vad kan dessa bero på?
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Min förhoppning med denna uppsats är att den väcker någons intresse att gå vidare med både

dess frågeställning eller dess slutsatser. Eftersom detta är en icke-språklig uppsats och jag

själv inte har kunskap om de bibliska grundspråken ges det utrymme för att någon med dessa

kunskaper gräver djupare i betydelsen av Marias svar till Gabriel. Ett exempel är hur motsva-

rande begrep till det grekiska ordet doulē i hebreiskan använts i Gamla testamentet och vad

det ger för implikationer för perikopen i Lukasevangeliet.
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