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Forord 

   Interessen for de mellommenneskelige og de familiære relasjonene i de nytestamentlige 

tekstene har alltid vært tilstede hos meg, kanskje fordi vi får vite så lite om dem. 

Bibeltekstene er skrevet med en hensikt som på den ene siden, ved f. eks å kalle Gud for 

”far”, i høyeste grad er opptatt av familierelasjoner. På den andre siden, er tekstene ikke først 

og fremst nedskrevet for å dokumentere samtidens mellommenneskelige forhold, og man må 

grave litt for å komme nærmere innpå dem. Det finnes ingen mulighet for oss i dag å få vite 

noe mer om de bibelske karakterers psykologi enn det som allerede er gitt oss i tekstene. 

Samtidig, så kan man ved å undersøke stereotype kulturelle forventninger og normer i 

tekstenes samtid, danne seg et bredere bilde av forholdene mellom menneskene i 

bibeltekstene.  

    Forholdet mellom mor og sønn er kanskje det sterkeste familiære forhold gjennom tidene. 

Forholdet er spennende å flere grunner. Motsetningene mellom de to rollene er mange, men 

båndene er også ofte svært sterke. Kjønnsperspektivet er en viktig del av dette. Jeg ønsket å 

gjøre en oppgave hvor jeg kanskje kunne se Maria mer som mor enn f. eks disippel, og Jesus 

mer som Marias sønn enn som Guds sønn.  

 

    I arbeidet med oppgaven står man kanskje til syvende og sist alene om innholdet og det 

endelige resultatet. En god prosess er allikevel alltid gjort i samarbeid med andre. For 

prosessen i denne oppgaven om en mor og en sønn, vil jeg først og fremst takke min lille gutt 

og egen sønn, herlige Edvard, for at han alltid smiler til meg hver morgen når jeg går av sted 

til universitetet. Og takk til min store gutt Øystein, for at han er tilstede, støtter meg og tror på 

meg. Jeg kunne ikke gjort dette uten dere to!  

   Takk også til veileder Halvor Moxnes for gode innspill og uvurderlige tips og god 

veiledning. Takk til Hilde og Amina for gode lunsjer, og for at dere har støttet meg og trodd at 

jeg skulle klare det. 

   Sist, men ikke minst, takk til skjebnesvenninne Ruth som også har bodd på lesesalen. Takk 

for støtte, oppmuntring og lange pauser med gode samtaler! Vi klarte det!  

 
         Bjølsen, Oslo, 7. mai 2008 
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1. Innledning 

 

1.1. Oppgavens formål og problemstilling 

    Mor-sønn forholdet er en av de sterkeste familierelasjoner som finnes. Relasjonen står 

kanskje sterkest i Middelhavsområdet, kanskje også den dag i dag. Det er i dette området de 

nytestamentlige tekstene ble til, og det er her de har sine kulturelle referanser. 

 

Det jeg ønsker å gjøre, og det som da blir oppgavens problemstilling er: 

 

Følger beskrivelsen av forholdet mellom Maria og Jesus; mor og sønn, hos Lukas de 

kulturelle forventninger i samtiden? Og: hvilket bilde får man av forholdet mellom 

Maria og Jesus som mor og sønn ved å bruke denne vinklingen? 

   

Lukas’ tekst i form av Lukas evangeliet og Acta er et narrativ. Det er en pågående fortelling, 

den er en kompleks bevegelse og en prosess. Dens hensikt er frelseshistorisk, den forkynner 

budskapet om Jesus Kristus, Guds sønn. Forfatterens hensikt var ikke å gi noen sosiologisk, 

antropologisk, psykologisk eller historisk (i vår forstand av ordet) fremstilling av disse 

hendelsene. Vi kan allikevel bruke teksten til å få svar på noen spørsmål den ikke direkte vil 

svare på.  

 

   Kvinnene er primært ikke de utøvende karakterer i den bibelske verden. Når de dukker opp, 

er det ofte i en teologisk rolle i frelseshistorien. De er mødre til sønner som spiller viktige 

roller. De er underdanige disipler og tjenere, og eksempler på hvordan man skulle underordne 

seg mannen og Gud. Kvinner er også fremstilt som midler for noe en mann, eller Gud, vil 

oppnå. Samtidig ser man at Lukas har viet kvinner mye plass i sine skrifter. 

    Maria er gjennom historien først og fremst vektlagt som den ideelle disippel. Hun er også 

brukt som et morsideal, og som symbol for selve kirken. Men Maria er også selv mor, og 

dette er hennes kulturelle og relasjonsmessige rolle i fortellingene om Jesus i Det nye 

testamentet. Det er vanskelig å få tak i Marias og Jesu psykologi. Den ligger så langt under i 

teksten, og Lukas har i så liten grad forsøkt å formidle den at det er vanskelig å bruke den som 

grunnlag for noen konklusjon. Derimot beskriver Lukas med underliggende stereotypier som 

man kan finne igjen i teksten. Disse stereotypiene har sitt utspring i Lukas’ samtid, og med 
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kunnskap om dem vil teksten forhåpentligvis åpne seg mer for oss og gi oss et innblikk i 

forholdet mellom mor og sønn. 

  Jeg ønsker å se Maria som mor, og forholdet mellom henne og sønnen på en annen måte enn 

den bibelteksten direkte gir oss. Formålet er å se om jeg ved å bruke kulturelle referanser og 

med kulturelle forventninger kan se relasjonen mellom Maria og Jesus, mor og sønn, på en litt 

annen måte. 

   

1.2. Oppgavens oppbygging, begrensninger og metode 

   Jeg trenger å få kunnskap om de kulturelle forventningene til mor – sønn forholdet slik de 

kan ha artet seg på tiden da Det nye testamentet ble til. I den forbindelse er det relevant med 

en historisk kunnskap om familieforholdene og om noen samfunnsnormer i antikken. Det er 

også viktig med en innsikt i samtidens kjønnsperspektiv og en forståelse for hvordan et 

forhold mellom en mor og en sønn artet seg. 

   Dette gjør jeg ved at jeg først ser på familieforhold i Romerriket, med spesielt blikk for 

rollene til mor og sønn. Forholdet mellom mor og sønn er ikke bare en relasjon mellom en 

forelder og et barn, det er en relasjon mellom en kvinne og en mann. Jeg har derfor med et 

kapittel hvor jeg diskuterer de kjønnsbestemte rollene mor og sønn har, og også ser på 

hvordan dette kan ha påvirket forholdet dem i mellom.  

   Videre har jeg referert to artikler/tekster, av Suzanne Dixon og Bruce J. Malina, som er 

henholdsvis senior lecturer ved University of Queensland og professor i teologi ved Creighton 

University i Nebraska. Disse to tar på hver sin måte for seg forholdet mellom mor og sønn. 

Dixon undersøker forholdet mellom en mor og hennes unge voksne eller voksne sønn i 

Romerriket. Malina tar for seg morsrollen ved Middelhavet på Det nye testamentes tid, og har 

en delvis psykologisk tilnærming til forholdet mellom Maria og Jesus.  

    Jeg har så tatt for meg de avsnittene hos Lukas hvor Maria er med. Jeg forsøker å se 

forholdet mellom mor og sønn med et litt annerledes perspektiv enn det Lukas først og fremst 

gjør. Ved hjelp av de historiske perspektivene fra studien av de romerske familieforholdene, 

fra et kjønnsperspektiv og ved hjelp av innspill fra Dixon og Malina, håper jeg å se Maria som 

mor på en ny måte.  

  Til slutt i oppgaven har jeg en del hvor jeg oppsummerer de momenter jeg har funnet ved å 

gjennomgå bibeltekstene. 

   I prosessen har jeg også tatt noen valg i forhold til å begrense oppgaven. Jeg har valgt å ikke 

legge mye vekt på tekstkritikk og oversettelse fra gresk, med unntak av de steder hvor det er 

relevant i forhold til oppgavens problemstilling. Jeg har også valgt å gå lite inn på de ødipale 
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problemstillinger, som både Dixon og Malina nevner. Det er spesielt vanskelig å si noe om 

dette i forhold til Maria og Jesus fordi en så utstrakt psykologisk analyse ligger utenfor 

oppgavens hensikt og fordi jeg fant at ødipale momenter vanskelig kan begrunnes i den lille 

mengden tekstlig materiale som finnes om forholdet mellom Maria og Jesus hos Lukas. 

 

 1.3. Utfordringer i prosessen 

   Før jeg går videre i oppgaven er det viktig å ha vært bevisst noen utfordringer i prosessen. 

En klar utfordring i arbeidet med oppgaven er at bibelteksten er sparsom hva angår 

interaksjon mellom Maria og Jesus. Mye av det som står skrevet om Maria foregår før Jesus 

er født, når han er bare et foster i magen, og når han blir født. Oppgavens fokus hviler derfor i 

stor grad først og fremst på Maria som mor. Samtidig vil jeg ta tak i de steder hvor de snakker 

sammen, og hvor Jesus snakker om sin mor.  

 

  De historiske kildene er begrenset. Mange nedtegnelser ble gjort om det eksepsjonelle, og 

ikke om det som var typisk. De bibelske tekstene er ikke skrevet for  å gi oss et bilde av 

samtidens kultur, men for å vekke tro hos leseren.  Tekstene jeg skal undersøke, er slike 

eksepsjonelle tekster. De er fylt av mirakler, det er inntreff av det overnaturlige i nesten hver 

eneste fortelling. Det er fortellinger preget av forfatterens budskap, om at Jesus ble født som 

Guds sønn, og at alle disse inntreffene er Guds åpenbaringer og virke i verden. Å skulle lete 

etter noe så jordisk og ”dagligdags” som forholdet mellom mor og sønn inne blant alle disse 

engler og åpenbaringer, kunne vært en utfordring. Min undersøkelse skal heller ikke se bort 

fra det mirakuløse og overnaturlige. I relasjonen mellom Maria og Jesus, så spiller det 

guddommelige en helt avgjørende rolle for hvordan forholdet mellom dem fortoner seg. 

      Med en mer eller mindre feministisk tilnærming til tekstene, så er det viktig å ikke gjøre 

kvinners erfaringer universelle, men huske på at de er avhengig av mange faktorer som alder, 

sted, rase, samfunnsklasse, og utdanning. Man skal også være forsiktig med å forsøke å 

”frigjøre” kvinner i tekstene til en frigjørelse som er riktig for en selv og ens kultur. 

En begrensning i oppgaven er at jeg er en hvit, vestlig, velstående kvinne som skal forsøke å 

finne ut noe om en kvinne som levde i en helt annen kultur enn meg. Sine egne kulturelle 

briller kan man aldri legge helt fra seg, men man kan være dem bevisst. 
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2. Familierelasjoner i antikken 

  

  Lukas’ tekster ble til i et samfunn ved Middelhavet i antikken. Samfunnet var påvirket av det 

romerske styret, men også av den jødiske og greske kultur. Forskere har funnet at disse 

kulturene i stor grad ligner hverandre når det gjelder kulturelle forutsetninger og normer i 

forbindelse med familierelasjoner (Balla 1995, 109f)1. For at dette avsnittet ikke skal bli for 

langt, så har jeg i stor grad valgt å holde meg til de romerske forholdene, siden det altså har 

vist seg at disse i stor grad var gjeldende for kulturen også der Lukasevangeliet ble til2. Noen 

elementer viser seg å være særegne for den jødiske kulturen, og jeg kommer til å nevne dem 

på slutten av kapitlet. 

Middelhavssamfunnet i det første århundre e. Kr. er bygget opp med at det lønner seg å være 

mann, så gammel som mulig, ha så mange barn (helst sønner) som mulig, være lojal til 

organisasjon og sin familie, beholde sin ære i arbeid og sosiale relasjoner og å ikke feile ved 

de store valg i livet. Typisk for denne regionen er også slektskap som den sentrale sosiale 

institusjon, og skam innenfor en kjønnsbasert deling av arbeidet (Malina 1996, 98). 

 

2.1. Kilder 

   Forholdet mellom foreldre og barn er gjengitt i skrifter helt fra de tidligste litterære tider. 

Mye informasjon finner man i gravinnskripsjoner, og enda mer i lover, personlige brev og i 

beretninger om enkeltpersoner. Som kilder finnes mye fragmenter, fordi lite hele tekster har 

overlevd frem til i dag. Allikevel, etableringen av biblioteker, f. eks Museion i Alexandria i 

det 3. årh. e. Kr, er beviser på at man allerede da så verdien av å bevare skrifter for ettertiden. 

Til stor nytte for oss i dag. Den informasjonen som finnes er sparsom, og man må også ta i 

betraktning at skriftene som oftest stammer fra overklassemiljøet, og ikke fra de lavere 

klassene i samfunnet. Dette kan være en utfordring, siden de tekstene jeg skal undersøke, ikke 

først og fremst stammer fra overklassen. Samtidig ser man at overklassen ofte satte standard 

for de lavere klassene, og at enkelte strukturer og normer var gjeldende på tvers av 

samfunnsklassene.  
                                                 
1 Se også Balla sin redegjørelse i oppsummeringene til kapittel 1-3 i sin bok The child-parent relationship in the 
New Testament and its environment, hvor han viser at forventninger om plikter i forholdet mellom barn og 
foreldre i stor grad er likt mellom jødiske, greske, romerske og latinske kilder (Balla 1995).  
2 Ved å lete i kilder fra før den hellenistiske perioden finner man tanker og ideer  som i større eller mindre grad 
forble normgivende for tiden da Det nye Testamentet ble til. Det nye testamentes tekster ble også til i et området 
som lå under det romerske styret, og var påvirket av dette. Forskning viser at verdier etablert i denne perioden 
også forble toneangivende for familierelasjoner i tiden som kom etter, blant annet i evangelienes samtid. For 
eksempel finnes det bevis for at Homèr ble studert i århundrene etter ham (Balla 1995, 6). 
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   Vi finner personlige brev som en hyppig korrespondanse mellom voksne barn og foreldrene. 

Det ser i stor grad ut til at det er flere mødre representer i disse brevene, både som avsendere 

og mottakere. Man skal være forsiktig med å generalisere, fordi man ikke vet grunnene til at 

fedrene ikke har skrevet. Man finner også at det er oftere sønner enn døtre som skriver eller 

mottar brev. Disse brevene vitner om nære relasjoner mellom generasjonene. Sønner ønsker 

sine mødre god helse, og mødrene ønsker sine sønner (som ofte er reist vekk av forskjellige 

grunner) også god helse, og at de har det bra. Det er også eksempler på at sønnene blir lovet 

økonomisk sikkerhet hvis de skulle trenger det. Brevene viser at relasjonen mellom mor og 

sønn på ingen måte er kuttet selv om han er reist hjemmefra.  

   Når det står skrevet om barn i tekstene, så er det ikke alltid det er snakk om barn som en 

aldersbestemt kategori, men som en relasjon. Forskere har tidligere hevdet at romerne ikke 

hadde noe konsept av barndom som en egen kategori. Senere forskere (se bl.a. Balla 1995, 42) 

mener at romerne også i høyeste grad hadde dette, og at de også skilte ut ”ungdom” som en 

periode i oppveksten. I en tekst skriver Platon at han fremdeles regner at barn har ansvar for å 

ta vare på sine foreldre. Han mente at de som gjorde vondt mot sine foreldre fremdeles kunne 

straffes etter at de var blitt godt voksne. Platon skriver også at menn – hvis de fremdeles var 

sterke, kunne straffes med fengsel opp til en alder av tretti år. Når det gjaldt kvinner, så kunne 

de på samme måte straffes inntil de var førti år (sitert i Balla 1995, 7). 

 

2.2. Den romerske familien 

    Den romerske familien var gjerne en stor gruppe mennesker, et slags ”husfellesskap”. 

Allikevel, innenfor denne gruppen kan man se at en gruppe bestående av mor, far og barn, ble 

skilt ut som det vi i dag ville kalt kjernefamilie. Det eldste mannlige familiemedlemmet, 

paterfamilias, hadde livslang makt over sine barn. Kvinner og barn stod derfor sammen i en 

gruppe, f. eks som marginaliserte, og var ofte de som fikk skylden for moralske forfall 

innenfor familien/gruppen.  

    Kvinnen skulle reprodusere og barna skulle være lydige. I sin Lover lister Platon opp en 

rekke forhold som ikke er basert på likhet. Her nevner han blant annet at ”de bedre er 

overordnet de verre, og de eldre generelt de yngre, og derfor er altså foreldre overordnet sitt 

avkom, menn overordnet kvinner og barn…” (sitert i Balla 1995, 8).  Barn var altså dobbelt 

underordnet mannen, paterfamilias, siden han var både forelder og eldre. Kvinner og barn var 

også sammen om å være underordnet mannen. Allikevel, selv om kvinner og barn ifølge lov 

og kultur var underordnet mannen, var de nok i det daglige ganske frie. Mannen arbeidet stort 
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sett utenfor hjemmet, og kvinner og barn dannet sådan en egen gruppe som i praksis var de 

som fungerte sammen på dagtid.  

    Romerne brukte sjelden ordet ”familie” for å kjennetegne slektskap. ”Familia” ble i stedet 

brukt om en større gruppe, som også inkluderte slavene, ammer og barnepassere. De brukte 

”familia” om slekten også, men da som en teknisk betegnelse, og ikke i dagligtalen.  

  Når mannen ikke lenger bodde hos sin far, men stiftet egen familie, ble han paterfamilias. 

Han var overhodet i familien, og han var det eldste mannlige familiemedlemmet som levde. 

Han beholdt denne posisjonen til han døde (med mindre det ble formelt oppløst av et rettslig 

vedtak) (Rawson 1986, 7). Moren ble bare materfamilias hvis hun var gift.  

  Det var vanlig å beholde tette bånd med sin familie selv om man kanskje flyttet ut og startet 

en egen familie eller giftet seg. En kvinne tilhørte fremdeles til innunder sin fars 

(paterfamilias) gruppe eller familia selv om hun giftet seg.  

   

   I Romerriket var ikke familien nødvendigvis en stabil instans. Dødsraten var svært høy, og 

levealderen lav, så det var svært vanlig å miste foreldre eller barn. Man kan anta at få vokste 

opp med besteforeldre i huset, i alle fall over lengre tid. De romerske sønnene hadde kanskje 

fedrene sine i live til de selv var ca. 20 år, den tiden de selv kanskje begynte å starte familie 

på. Barnefødsler var ofte en stor risiko for både mor og barn.  

   I tillegg finnes det kilder som omtaler skilsmisser og gjengifte. Familien med mor, far og 

barn kan sees som en kjerne, som hele tiden ble utvidet, innskrenket og forandret ettersom 

livet steg frem. På denne måten ble nye familiestrukturer etablerte. På tross av disse 

omskiftelighetene, så finner man sterke spor etter at familiebåndene var sterke, og det var 

svært viktig å tilhøre en gruppe. Familietradisjoner var svært viktig å ivareta, og det å 

opprettholde familienavnet (nomen) var av stor betydning (Rawson 1986, 8). 

De tidligere studier som er gjort av romerske familieforhold tok lite hensyn til følelser og 

forholdene mellom familiemedlemmene (Dixon 2001, 15). Disse aspektene ved 

familierelasjoner kan vi til en viss grad får innsikt i ved å studere kildene nærmere. Spesielt i 

personlige brev og på gravinnskripsjoner får man nærmere tilgang på hvilke følelser 

familiemedlemmene hadde ovenfor hverandre.  

 

2.3. Plikter: Gruppeidentitet og familielojalitet  

   Både foreldre og barn hadde plikter ovenfor hverandre. Barn skulle, mens foreldre 

fremdeles var i live; være lydige mot dem, lære fra dem og snakke respektfull ovenfor dem. 

Begrepet om å ære som går igjen hos kildene (f. eks. Platon, Aristoteles, Menander, Hesiod, 
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Pytagoreerne osv. ) er forskjellige former av τιμαω (Balla 1995, 36). Hos Timocles brukes 

uttrykket φοβεομαι − frykt, når det er snakk om å ære sin far (ibid). Som barn hadde man 

også ansvar for å ta seg av sine foreldre når de ble eldre. Etter at foreldrene døde hadde barn 

ansvar for å gi dem en verdig begravelse, men de hadde også ansvaret for å akte og ære dem, 

som guddommelige vesener (Balla 1995, 37). Disse pliktene hadde rot både i den 

guddommelige og den menneskelige sfære. Man skulle ære sine foreldre fordi de var 

overordnede og eldre, det var av naturens vesen at de skulle være slik. Man fant grunnlag i 

menneskeskapte lover, og kunne bli straffet i rett og blir satt i fengsel hvis man ikke overholdt 

dette. Å utføre sine plikter ovenfor foreldrene var å være en god samfunnsborger, og det var 

en måte å betale tilbake for at foreldrene tok vare på sine barn da de var spedbarn. I forhold til 

den guddommelige sfære var det viktig å ære sine foreldre for å blidgjøre gudene. Barn måtte 

forberede seg på straff fra gudene hvis de vanærte eller neglisjerte sine plikter ovenfor sine 

foreldre, fordi det ble betraktet som en synd mot gudene (ibid). På den andre siden, hvis man 

æret sine foreldre, så kunne man få belønning fra gudene. Som foreldre hadde man også 

plikter ovenfor sine barn. Foreldrene var, fra naturens side, overordnet sine barn. Platon 

refererer også til dette som at det er en universell rett (Balla 1995, 38). Utdanning var en 

aktivitet som hørte familien til. Her hadde foreldrene en plikt til å oppdra og undervise sine 

barn. Foreldre skulle sørge for at døtrene ble gift, og for at sønnene ble opplært i en profesjon.  

  I den jødiske tradisjon kom et ekstra argument med i bildet. Jødene forholdt seg også til sin 

hellige skrift, som åpenbart av Gud. Det 5. bud sier at man skal ære sine foreldre, og grunnen 

er ”at man skal få leve lenge i landet” (Gen. 20:12). I den jødiske tradisjon var det ikke lenger 

snakk om å ære sine foreldre som guddommelige vesener etter deres død. Det ville bli 

forkastet som avgudsdyrking. Derimot skulle man ære sine foreldre i livet etter døden ved å 

respektere dem også etter at de er døde (Balla 1995, 111).  

   

 

3. Et kjønnsperspektiv 

 
    Kjønn setter sterke premisser for livet allerede ved fødsel. I antikken var man ikke forelder 

eller barn, man var far eller mor, sønn eller datter. Forventninger til den enkeltes funksjon i 

samfunnet var avhengig av hvilket kjønn man var, og den sosiale rolle ble bestemt av det. I 

den forbindelse er det svært relevant å se litt på kjønns-tematikk i tekstenes samtid. For; en 

mor er også en kvinne, en kvinne som har vært en jente, og som må forholde seg til sin rolle i 
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samfunnet, bestemt av hennes kjønn. En sønn er også en gutt eller mann, og må forholde seg 

til sin rolle, og som etter hvert når han vokser opp må løsrive seg fra sin mor og følge etter sin 

far.  

   Israel delte visse forestillinger om kjønnsroller med andre samfunn i samtiden, og dette kan 

samles i ordet patriarkat. Et mannsdominert samfunn vil samtidig alltid være avhengig av 

kvinner for å reprodusere seg og til å føde sønner for å videreføre slekten. Kvinnen forblir 

allikevel på en måte på utsiden av gruppen hun gifter seg inn i (Blenkinsopp 1997, 76). 

Samtidig vil hennes barn alltid være hennes avkom, og den forbindelsen er derfor sterkere enn 

til den familien hun er blitt en del av. En kvinnes forhold til sine barn vil derfor kunne være 

sterkere enn forholdet til mann og svigerfamilie. 

  Kvinnens rolle i barneoppdragelsen betydde at hun var ansvarlig for innarbeidelsen av 

gruppens etos og for det som var generell utdannelse. Dette finnes det også belegg for i Det 

gamle testamentet, f. eks i Ordspråkene 1:8; 6:20; 23:22-25; 31:1-9.  

   Mange av forskjellene mellom kvinne og mann finner man grunn for i offentlige lover, men 

langt fra alle. Aller mest er kanskje kjønnsrollene fundamentert i dypet på samfunnets 

strukturer, ordninger og vaner. Man antok at denne kjønnsfordelingen var ”naturlig”, altså at 

den stammet fra naturen, mer enn fra ens egen kultur. En annen grunn for kjønnsinndelingen 

var religiøst motivert, og man fant grunn for den i skriftene.  

   Mannens makt over kvinnen var stor, men ikke total.  En kvinne var ikke helt avhengig av 

en mann for å klare seg økonomisk. Ved skilsmisse fikk hun med seg det hun tok med inn i 

ekteskapet. Hun kunne eie annen eiendom, som ble disponert av hennes far. Dessuten kunne 

hun frigjøre seg økonomisk. Dette kunne gjøres bl.a. ved ”lus liberorum”: En freeborn måte 

føde 3 barn, en ”freedwoman” måtte føde 4 barn.  

 

3.1. Kvinnens rolle 

En kvinne er født inn i sin rolle. Som små skulle jentene i likhet med sine små brødre, holde 

seg hjemme sammen med moren. De skulle lære seg sine roller, men forhåpentligvis fikk de 

noen gode barneår først. Små gutter ble bortskjemt, små jenter ble oppdratt strengt.  

  Alder for giftemål var omtrent 12 år for jenter (Malina og Rohrbaugh 1992, 21). Det var da 

paterfamilias som i stor grad tok avgjørelsen om hvem som skulle bli hennes mann. Fra da av 

var den lille jentas liv et ganske annet. Hun skulle inn i en annen gruppe, men var fremdeles 

inkludert i sin fars familie. Inntil hun fikk barn, aller helst en sønn, var hun ikke betraktet 

som en ”ordentlig” kvinne. I et brev datert 1 f. Kr finner vi et sterkt eksempel på at et 

guttebarn var mer verdt enn et jentebarn. En mann skriver til sin kone: ”Hvis du skulle bære 
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et barn, hvis det er en gutt, la det være, hvis det er en jente, kast det ut.” (Barrett 1987, 30). 

Og dette er kvinnens primære rolle, som ”føderske”. Det var mannen, som i sin sæd, sitt frø, 

bar på det potente. Kvinnen derimot, var bare et instrument, og man trodde at kvinnen ikke 

hadde noe egentlig biologisk med unnfangelsen å gjøre. 

   Også i Bibelen kan vi se at kvinnens rolle i stor grad dreier seg om hennes reproduktive 

evner. Gud viser seg (ofte gjennom engler) gjerne for kvinner kun i forbindelse med deres 

evne til å føde barn. Dette er da ofte betydningsfulle barn som får fokuset fremfor kvinnen. 

(For eksempel Hagar i Gen. 16:7-16, Samsons mor i Dom. 13:1-25, og Maria i Lk. 1:26-38. I 

Gen. 18:1-15 åpenbarer Gud seg for Abraham for at Abrahams kone Sara skal bli med barn, 

og det kommer en engel til Sakarja for å fortelle at hans kone Elisabet skal bli med barn i Lk. 

1:5-25.)  

    Kvinner ble ofte sett på som den svake part. En kvinne var svak for påvirkning og var den 

potensielle synder. Kvinner ble også tilsett gode egenskaper. En god kone og en god mor var 

uvurderlige skatter, og mødre fortjener sin sønners respekt, ære og oppmerksomhet. Videre er 

en hustru eller mor, datter eller søster verdig til kjærlighet, omsorg, og respekt. Samtidig må 

hun forbli innenfor de parameter som er satt av det patriarkalsk styrte samfunnet og må 

konstant bli holdt i sjakk av de voksne mennene i familien. Menn må passe på familiens 

kvinner, og kontinuerlige være på vakt mot kvinner fra utsiden.   

  Det må ha vært en svært sammensatt opplevelse å være kvinne i antikken. Man kan tenke på 

kvinnens som innesperret og anonym, som dydig og underlegen mannen, og senere også 

underlegen sin sønn. Samtidig fikk kvinnen en del frihet gjennom samfunnets ordninger, og 

hadde sin egen sfære i hjemmet, som hun i stor grad styrte.  

   Det var få kvinnelige forfattere i antikken. Det er derfor vanskelig å finne særlig materiale 

om kvinner som også er skrevet av kvinner. Allikevel finner vi noen. Perictyone og Phintys er 

to eksempler på kvinnelige forfattere, men deres tekster er vanskelige å datere. I sitt arbeid On 

the Harmony of a Woman skriver Perictyone om hvordan er kvinne skal oppføre seg. Hun 

skriver bl.a.: ”En kvinne skal leve med sin mann lovlig og vennlig og ikke kreve noe som sin 

egen eiendom men preservere og beskytte hans seng, for denne beskyttelse inneholder alle 

ting… Hun skal videre tålmodig bære hans sinne, … og hvilke andre feil han måtte han fått 

fra naturen” (sitert i Balla 1995, 49). Hun nevner også at en kvinne skal ha flere dyder, som 

rettferdig, modig, forsiktig, nøysom og skal hate innbilskhet (ibid). For, med disse dydene, 

sier Perictyone, så blir hun en kone, og vil opptre verdig ovenfor seg selv, sin mann, sine barn 

og sin familie. I sin avhandling On Woman’s Temperance, mener Phintys at en kvinnes 

oppgave er å vokte huset, og ikke skal en kvinne gå ut mellom soloppgang og solnedgang 
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alene (Balla 1995, 50). Døtrene lærte alle disse dydene fra sine mødre. Dette var en plikt 

mødrene hadde, samtidig hadde døtrene en plikt til å tålmodig lære seg dette.  

  Det er helt tydelig at alt dette reflekterer en hverdag hvor kvinnens fokus ikke lå på henne 

selv, men på gruppen. Det er ikke en individ-orientert tenkning, og kvinnen hadde ansvaret 

for, som Perictyone skriver, å opptre verdig mot de andre medlemmene av gruppen sin. 

   Kvinnens seksualitet ble definert innenfor et patriarkalsk system. En datter var verdifull som 

fremtidig brud, så lenge hun var virgo intacta. Dette kan vi se i tekster fra Det gamle 

testamentet, blant annet i Deutr. 22:13-21, 28-29. Døtre var derfor også verdifulle, selv om de 

ikke skulle bære videre families ætt, men giftes bort. Kvinnens seksualitet ble kun styrt av 

omstendighetene, og en mann og en kvinne skulle ikke oppholde seg alene i samme rom med 

mindre de var mor og sønn, datter og far eller søster og bror.  

   Kvinner hadde ofte ikke en annen mulighet enn å følge mønstret som var forventet av dem. 

Samtidig ser vi at det var kvinner, som Rebekka og Batseba som spilte en dominant rolle på 

den offentlige arena (Blenkinsopp 1997, 78).  

  Siden kvinnen ikke selv bestemte hvem hun skulle gifte seg med, var nok ikke ekteskapet 

alltid en lykkelig instans. Aldersforskjellen mellom kone og mann var som regel også 

forholdsvis stor, noe som kanskje bidro til å skape større avstand mellom de to.  

   Det faktum at kvinner hadde lite å si i valget av ekteskapspartner, den konstante innblanding 

fra medlemmer av mannens familie, og ikke minst mangelen på privat rom må ha virket lite 

oppmuntrende på følelsesmessig varme og intimitet mellom ektefellene (Blenkinsopp 1997, 

77).  

 

3.2. Gutten/mannens rolle 

   En gutts tidlige år ble tilbrakt i stor grad sammen med kvinner, eventuelt med brødre i nær 

alder. Faren var gjerne fraværende. Fra å være liten gutt under sin mors beskyttelse, skulle 

gutter etter hvert lære en profesjon. Det mest vanlige var da at gutten begynte å være sammen 

med faren, for å lære etter ham. Etter hvert ville nok gutter forstå at det var menn som hadde 

de ledende roller i samfunnet. Guttene oppdras til å vite at deres mannlighet består i å ikke 

være kvinnelig, og farens fravær gjorde at gutten manglet et mannlig forbilde å strekke seg 

etter når han var i prosessen mot å bli en voksen mann. 

  Som voksen vil gutten fremdeles ha en forbindelse til sin mor. Han vil ha plikt til å ta vare 

på henne som eldre, og til å sørge for hennes begravelse. Han er pliktig til å ære henne, og til 

å gjengjelde den tjeneste hun gjorde ham når hun tok vare på ham som spedbarn. For sønner, 
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som skal ha denne ”utover”-orienteringen, er familien spesielt aktiv i å konsulteres i valg. 

Enhver avgjørelse må drøftes med familien overhode og resten av familien.  

    Og, hvis en sønn gjør det godt senere i livet, så er det ikke bare faren som får berømmelse 

for det, men også moren, som har hatt ansvar for den tidligste oppdragelsen. En sønn er det 

beste forsikring en mor kan ha for fremtiden og for sin alderdom (Malina 1993, 173).  

   

3.3.  Mor-sønn: Kvinne-mann 

    Mor-Sønn forholdet er kanskje den sterkeste familierelasjonen i Middelhavsområdet. 

Relasjonen er basert på et felles behov: Moren for sønnen (til å føde en sønn) for å bevise 

hennes modenhet og hennes verdi til ”the inside group”. Sønnen trenger moren til å oppdra 

ham, og til å være en omsorgsfull karakter pga. det ofte manglende mannlige nærværet.  

   Gutten må forholde seg til moren og identifisere seg med henne.  Han skal siden bli mann 

ved å ta avstand fra alt feminint, og på mange måter også ved å ta avstand fra sin mor, og det 

forbildet hun har vært for ham. Gutten må bytte identifiseringsforbilde fra moren til faren, og 

dermed også bytte kjønnsidentifikasjon.  

  Forholdet mellom mor og sønn kunne utnyttes til å utfordre paterfamilias’ autoritet 

(Blenkinsopp 1997, 78). Eksempler på dette er Rebekka og Jakob som slår seg sammen så 

Jakob kan lure til seg farens velsignelse (Gen. 27), og Batseba som utrøttelig forkynner 

Salomos rett til tronen (2 Sam. 11; 1 Kong. 1-2).  

De kulturelle forventningene til forholdet er klare: En mor skal først og fremst føde en sønn. 

Hun skal oppdra ham, og lære ham de grunnleggende verdier og normer i livet. Hun er i de 

første hans nærmeste forbilde, den primære omsorgsperson, som gutten ubevisst vil 

identifisere seg med. På dette tidspunktet vil det være liten eller ingen konflikt selv om en mor 

og en sønn er kvinnelig og mannlig, altså forskjellige kjønn. Snarere vil forholdet av denne 

grunn være sterkt. Morens avhengighet av å føde en sønn for å oppnå sin status vil være 

tydelig i forholdet de to imellom. Morskjærligheten vil alltid ligge til grunn for alle forhold 

mellom en mor og hennes barn, men i dette tilfellet er kanskje avhengigheten til en å få en 

sønn utslagsgivende for mor-barn forholdet. Videre vil forholdet endre seg etter hvert som 

gutten blir eldre og skal i større grad bli en voksen mann, og ta avstand fra det kvinnelige.   

De kulturelle forventningene til en sønn er også klare: Han skal ære og respektere sin mor. 

Han skal ta vare på henne når hun blir gammel, sørge for hennes begravelse, og ære henne 

etter hennes død.  

   Forholdet mellom de to er uansett preget av et brudd omtrent halvveis i guttens liv. Hva gjør 

dette med guttens forhold til sin mor? Er det å ta avstand fra det feminine det samme som å ta 
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avstand fra moren? Kan det bli et negativt ladet forhold, eller forblir den sterke relasjonen 

alltid positiv? Forblir morens føleleser gode, mens sønnens kanskje mer negative? 

Sønnens rolle som mann og som fremtidig paterfamilias i sitt eget hus vil nødvendigvis være 

et brudd med den virkelighet han har kjent til gjennom moren. I denne overgangen, hvor 

sønnen skal etablere seg i en ny sfære, så er det interessant å se hvordan forholdet mellom han 

og moren utviklet seg. Det er dette  Suzanne Dixon undersøker i sin artikkel 

 

 

4. Dixon og Malina 

 

4.1. Suzanne Dixon: The Roman mother and the adolescent or adult son.3 

  I sin tekst gir Suzanne Dixon et bilde av mannlig ungdom i Romerriket og rollen en mor 

ville kunne ha i sin sønns liv når han gjennomgikk prosessen fra barndom, gjennom ungdom, 

og inn i den voksne manns verden. Fra mange av disse sfærene ble hun nok ekskludert (Dixon 

1988, 169). Jeg skal her gjennomgå Dixons artikkel for å se om det kan gi meg relevante 

kulturelle momenter å videre ta med til bibeltekstene.  

    I mange kulturer er det svært vanlig at forholdet mellom barn og foreldre blir litt anstrengt 

når barnet blir ungdom eller ung voksen. På denne tiden vises forskjellene mellom 

generasjonene, og foreldre og barn tester hverandre gjensidig (Dixon 1988, 168). Det finnes 

noe bevis på at dette også er gjeldene i romerske familier. Problemet her er at perioden som 

ung voksne sjelden er skilt ut fra den generelle termen ”barn”, og det er da vanskelig å vite 

barnets alder. Noen kilder gir oss allikevel hint om alder, som personlige brev hvor en sønn 

allerede er i militær tjeneste, og derfor må vær av en viss alder. På gravinnskripsjoner er ofte 

den unges alder angitt. Andre kilder faller ofte inn i kjente kategorier for denne tidens skrifter, 

og brevene og inskripsjonene er derfor velkomment som kilder til innsikt i forholdet mellom 

mor og sønn. 

   Gjennom undersøkelse av kilder (bl.a. Cicero) finner Dixon at det var vanlig at den voksne 

sønnen ikke lenger bodde sammen med sin mor, selv om moren fremdeles hadde sin mann i 

live og bodde sammen med ham. Var moren skilt, kan det være at sønnen ikke hadde bodd 

sammen med henne på mange år når han ble voksen. Dette indikerer at separate boliger var 

normalt, men at det fremdeles var en forestilling om at det å beholde sønnene hjemme var 

bedre (Dixon 1988, 169). 

                                                 
3 Kapittelet er hentet fra Dixons bok The Roman mother, side 168-209. Se litteraturliste for detaljer. 
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  Om moren var enke, gjengift eller skilt, så er det tydelig at en mor uansett har rett på besøk 

fra sin sønn (ibid). En ble kritisert for å ikke besøke en aldrende mor, og det blir snakket om 

den gleden en mor ville få av slike besøk. Besøkene ble sett på som et uttrykk for 

familiefølelse og respekt. Ble de ikke utført, var det derimot et uttrykk for manglende 

anerkjennelse og ble sett på som en fornærmelse.  

  En ung gutt etablerte gjerne sitt eget hjem når de var mellom tretten og sytten år. Den unge 

mannen stod i en merkelig spenning mellom frihet og avhengighet. Hans ”lovlige” status var 

fri: Uavhengig av en tutor, en veileder for å styre det økonomiske, var han sui iuris 

(uavhengig av faderlig makt). Var hans far død, fikk han også status som paterfamilias 

uavhengig av hans foreldre- og sivilstatus (Dixon 1988, 170).  

  Den politiske engasjerte unge mann begynte sin karriere tidlig. På den samme tid som de 

unge jentene begynte å gifte seg, så ledet de nittenårige menn saker i retten. Han knyttet seg 

gjerne til en etablert taler i Roma, eller søkte den filosofiske eller retoriske kunsten som ble 

tilbudt på Rodos eller i Aten. I denne sammenheng, hvor de unge menn begynte å bevege seg 

i kretser hvor kvinner ikke var tilstede, er det desto mer spennende å se på i hvilken grad 

forholdet mellom mor og sønn bestod. En mor var fremdeles svært interessert i sin sønns 

utvikling i denne fasen (Dixon 1988, 170). Hun fikk ros for en sønns gode moral, men en mor 

tok også innover seg å styre retningen i hans studier. Moren var en del av den eldre 

generasjonen, som hadde overtaket på den yngre.  

  Dixon har videre skissert det hun kaller et av de mest intime portretter av mor og sønn. 

Historien handler om Pliny og hans mor under et utbrudd fra vulkanen Vesuv. Pliny, sytten år, 

har under morens overvåkning, fortsatt sine studier på en åpen plass, mens de venter på at 

hans bror skal komme tilbake fra redningsaksjonen. Moren innser tilslutt at situasjonen er for 

farlig, og oppfordrer sønnen til å flykte, uten henne. Plinys mor var Plinia Secunda, en enke 

som bodde hos sin bror, og var klart ansvarlig for sin sønns handlinger og sikkerhet. 

     

Det ser ut til at mødre og fedre tok en like stor rolle i å ta avgjørelser som skulle komme til å 

ha påvirkning på en ung manns karriere (Dixon 1988, 172). Det ser også ut til at mødre hadde 

større innflytelse enn en onkel eller stefar hadde når den unge mannens far var død. En enke 

ville ofte be en mannlig slektning om hjelp til en sønns utdannelse. En romersk matron hadde 

en stor grad av økonomisk frihet. Dette kan være en av grunnene til at sønnen så henne som 

sterkere, og tok hennes meninger på alvor. En kvinne ble gjerne sui iuris når hennes far var 

død, og hadde en egen økonomi. En sønn ville da forvente å motta arv etter hennes død. 
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  En mors autoritet kan også komme fra hennes slekt. Var man datter av velkjente, rike eller 

mektige politiske aktører, fikk en kvinne kanskje mer gehør hos en sønn. I de lavere 

samfunnsklasser ble en mors status overført på hennes barn hvis ikke ekteskap mellom henne 

og barnas far var formelt anerkjent. Dette kunne være enda en faktor som la vekt på hennes 

posisjon (Dixon 1988, 174). Det at en sønn ikke fulgte sin mor i en profesjon eller at hun ikke 

hadde det samme studiet som ham, trengte derfor ikke være en hindring for hennes 

innvirkning på hans aktiviteter som voksen (ibid). Begge disse faktorene, slekt og økonomi, 

kunne brukes av en ambisiøs sønn som ville frem i livet (Dixon 1988, 176). 

 

  En mor kunne også få økt viktighet når det ikke var mulig å produsere en rett linje med 

mannlige arvinger. Her ble forskjellige løsninger brukt, mange med en mor som bindeledd 

(Dixon 1988, 175).  

   På tross av alt dette synes det å være å fin grense mellom aksepten av en mors aktive rolle 

og gode råd i den politiske sfære, og det å gå for langt i kvinnelig innblanding. En konflikt 

mellom mor og sønn var derfor ikke uvanlig, og Dixon siterer Seneca som setter fokus på 

kontrasten mellom den passende hjelp han får av sin egen mor, og den upassende ambisjonen 

til andre mødre: 

som utnytter sine barns innflytelse med kvinnelig uansvarlighet, som oppfyller sine 

ambisjoner gjennom disse sønnene fordi kvinner ikke kan ha politiske verv.4  

         (sitert i Dixon 1988, 175). 

   Selv om en mor altså hadde stor grad av innflytelse på sin voksende sønn, så skiller hennes 

rolle seg allikevel fra den en far hadde. Dixon finner at hennes rolle er mer sosialt enn 

lovmessig definert, og den kan ikke angripes på samme måte (Dixon 1988, 176).  En mor ville 

nok i stor grad forsøke å unngå konflikt. Hun hjalp kanskje sin sønn så langt på vei hun kunne 

i å oppnå god utdannelse og en politisk karriere, men krevde ikke så mye tilbake.  

  Dixons argument i denne sammenheng er altså at den moderlige autoriteten forandret seg 

gjennom en sønns livssyklus, men at det ikke fulgte det mønstret vi er vant til i noen moderne 

samfunn. Forholdet mellom mor og sønn avtok ikke ettersom tiden gikk og sønnen nådde 

voksen alder, og forholdet var ikke avhengig av at de bodde sammen (Dixon 1988, 176). 

  Selv om morens innflytelse økte hvis hun ble enke, så var den ikke avhengig av dette. En 

mor hadde på lik linje som en far noe å si når det kom til en sønns utdannelse og ambisjoner. 

En mor var forventet å vise interesse for sin sønns valg, og å lede ham inn på riktig vei hvis 

                                                 
4 Sitatene i de to artiklene fra Dixon og Malina er alle mine oversettelser. 
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han ble avledet av ungdommelige tendenser. I motsetning til faren hadde allikevel ikke 

kvinnes noen lovmessige rettigheter, potestas, ovenfor sønnen.  

 

  Videre ser Dixon nærmere på en mors rolle når sønnen er blitt voksen. Hun hadde, lik faren, 

en hel del å si i hans valg av hustru, slik hun også hadde innflytelse når en datter skulle giftes 

bort. En mors ønsker hadde ofte også en plass i sfærer hvor en kvinne ellers aldri hadde en 

rolle, nemlig det militære.  

  En mors meninger betydde altså en hel del for unge romerske menn. Og enda mer betydde 

det hvis moren var enke, og det ikke var en far tilstede. Og kvinner som overlevde 

barnefødsel, ble sannsynligvis enker på et eller annet tidspunkt (Dixon 1988, 179). En kvinne 

som på tross av skilsmisse, at hun ble enke, eller gjengift, valgte å bli hos sine unge barn, fikk 

nok stor innflytelse i deres liv. Den unge romerske mann hadde behov for en kollektiv innsats 

hvis han skulle oppnår noe i livet, og da kunne en mor være avgjørende i hans liv. Det var 

kanskje også derfor en ung mann aksepterte en kvinnes involvering i hans liv. 

   De uskrevne regler for forholdet mellom en romersk mor og hennes sønn var på mange 

måter vage, og noen mødre ser ut til å ha utøvd betydelig makt over en sønns liv. Samtidig, så 

var ikke denne makten lovfestet på noen måte, og moren må også ha opplevd maktesløshet 

ovenfor en sønn som velger annerledes enn hun ville ønsket. Gikk hun for langt i sine råd og i  

sin innblanding, så kunne en sønn velge å ta avstand fra sin mor (Dixon 1988, 181). Den 

faderlige autoritet var annerledes. Den var lovmessig grunngitt, en paterfamilias hadde stor 

makt, og kunne stille en sønn for retten.  

  Dixon refererer til Veyne (Dixon 1988, 181) som har diskutert den effekten den sterke 

posisjonen paterfamilias hadde, kan ha hatt på andre familieforhold. Han sier at dette systemet 

kun var akseptabelt fordi de fleste fedre døde før deres barn ble voksne. Mødre kunne også 

dø, i barnefødsel, men om de overlevde, så ble de først en hjelp, så en byrde, i en sønns 

voksne liv.  

  Dixon finner som sagt at det var vage grenser som for en mor var lett å tråkke over. Da 

sønnen var bare et lite barn var hennes arena og bestemmelse stor, men mange mødre feilet 

kanskje i å se at denne ble innskrenket når sønnen nærmet seg voksen alder. En sønns opprør 

mot foreldres krav kan også sees som en del av en ung manns prosess mot å bli en voksen 

mann (Dixon 1988, 186). En mors mangel på lovmessig rett på innblanding i sin sønn liv 

skapte rom for sønnens opprør og innsigelser. En fars status derimot, var det atskillig mer 

problemfylt å gjøre opprør mot. Alder og det å være forelder var vektige statusindikatorer i 

Romerriket. En mann som valgte å gå i imot sin mors ønsker, måtte derfor trå forsiktig. En 
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mors mulighet til å øke en sønns formue betraktelig kunne være en kilde til makt over sønnen, 

eller det kunne bli en konflikt i seg selv.  

  Dixon anser det som vanskelig å konkret si mye om en sønns følelser for sin mor, men det 

man finner sikkert i kildene, og som vi ser gjennom hennes gjennomgang i artikkelen, er at 

respekt, kjærlighet, selvinteresse og engstelse alle er følelser som er godt begrunnet (Dixon 

1988, 189). Seneca antyder sin mors Marcias protest mot hans argumenter, og antyder en 

konvensjonell sorg når forholdet mellom mor og sønn ble vanskelig:  

 

Allikevel, det er en vanskelig ting å miste en ung mann som du har oppdratt, som en 

beskyttelse og utsmykning til hans mor og far. Hvem nekter for at det er vanskelig?  

               (ad Marciam 17.1, sitert i Dixon 1988, 191). 

og videre at 

Det vil ikke være noen til å beskytte meg, til å verne meg fra forakt.   

                         (ad Marciam 19.2, sitert i Dixon 1988, 191). 

 

Disse sitatene gjenspeiler foreldres forventning om støtte og trøst fra voksne barn, en 

passende gjengjeldelse for anstrengelse og bekymring det var å oppdra dem gjennom deres 

barndom.  

   

 

Dixon finner at  

Mer enn en generell felles interesse mellom generasjonene, så er det en spesiell 

identifikasjon mellom sønner og mødre som – ute av stand til å selv oppnå offentlig 

ære på egen hånd – investerte sine håp og drømmer i dem.  (Dixon 1988, 192). 

 

   Lattimore har pekt på at barn i greske og romerske gravskrifter, ikke konvensjonelt 

uttrykker sorg i forbindelse med foreldrenes død (sitert i Dixon 1988, 199). Det er heller 

foreldrene som uttrykker savn etter døde barn, for det er passende at barn lever lenger enn 

sine foreldre. Allikevel var det upassende for foreldre i noen stor grad å sørge over veldig små 

barn, men det finnes eksempler på at foreldre har brutt denne konvensjonen (Dixon 1988, 

200). Gjennom gravskrifter får man ikke noe særskilt bilde av at en mor sørget tyngre over en 

sønn enn over en datter. Freudianere hevder at seksuell rivalliering, selv om det er ubevisst, 

gjør foreldre mer overbærende med barn av det motsatte kjønn (Dixon 1988, 201).  
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    Selv om det i gravskrifter ikke finnes et tungt grunnlag for å si at mødre sørget over sønner 

mer enn over døtre, og mødre mer over sønner enn det fedre gjorde, så kan man allikevel ved 

hjelp av logikk, forstå en del. Mødre bekymret seg for sine sønner i det militære, og for sine 

døtre i barnefødsler (hvis de levde så lenge.) Man sitter allikevel igjen med inntrykket at 

forfatterne, som sønner, var mer opptatt av den moderlige oppførsel mot sønner som en 

gruppe.  

   

  Til slutt vil det være nyttig å oppsummere Dixons observasjoner og konklusjoner:  

En romersk mor (hvis hun overlevde fødselen) fulgte sin sønn gjennom hans liv, fra barndom, 

gjennom ungdom, til han var en voksen mann. Hennes innflytelse over hans utdannelse og 

livsvalg kunne være betydelig, spesielt hvis hun var enke, og guttens far ikke lenger var i live. 

En mors domene var allikevel begrenset i og med at hun ikke hadde den samme lovmessige 

rett over sin sønn slik en far hadde. En romersk mors autoritet var derimot bestemt gjennom 

allmenne konvensjoner i det romerske samfunnet, og hadde sine grenser. Hvor disse grensene 

gikk, er vanskelig å si. De varierte nok fra sønn til sønn og fra mor til mor, men en mor kunne 

også, i kraft av økonomisk velstand eller en ærefull ættetavle, utøve store mengder makt. En 

sønn ville kanskje tenke seg godt om før han gjorde opprør mot en mor hvis han kunne ha 

nytte av hennes formue eller gode navnformue eller gode navn i sin egen karriere. Allikevel, 

forholdet mellom den romerske mor og voksne sønn var i all normalitet og til vanlig basert på 

gjensidig avhengighet og følelser. En god mor skulle sørge for sin sønns oppdragelse gjennom 

hans oppvekst og videre ha omsorg og var forventet å bekymre seg for sin sønn, og for å 

oppmuntre ham til å oppnå passende mål. Samtidig var en sønn forventet å besøke en 

aldrende mor, og til å ta seg av henne i alderdom og etter hennes død. En kvinne kunne 

normalt ikke ha politiske verv, det var en mannsdominert sfære. De aristokratiske karrerie-

mønstrene i Romerriket gjorde at mødre ofte ble beskyldt for å forsøke å nå sine drømmer 

gjennom sønnenes oppnåelser. Dette kunne føre til spenninger mellom mor og sønn, hvis hun 

presset ham over grenser. Men, sier Dixon, hvis begge lærte seg å moderere sine 

forventninger og å legge begrensninger på sin utålmodighet, så kunne sønnens ambisjoner bli 

en kontinuerlig kilde til gjensidig tilfredsstillelse, siden hans oppnåelser også kastet positivt 

lys på hans mor (Dixon 1988, 203). 
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4.2. Bruce J. Malina: Mary and Jesus, Mediterranean mother and son5 

   Bruce Malinas hensikt med kapittelet er å “betrakte Jesus fra Nasarets mor gjennom gamle 

Middelhavske øyne” (Malina 1996, 97). For å finne ut hva enhver tekst betyr, sier Malina, så 

er det åpenlyst at det sosiale systemet uttrykt i teksten er av primær interesse siden ordene 

som utgjør den skrevne Bibel stammer fra et sosialt system (Malina 1991, sitert i Malina 

1996, 97). Dette sosiale system er den bibelske forfatters og hans publikums system. 

     Malina viser hvordan man har studert Maria i den kristne tradisjonen. Langt fra alt som er 

blitt kreditert Maria står i Det nye testamentet. Lite sies om hennes foreldre, hennes egen 

fødsel, barndom, ekteskap. Lite blir fortalt gjennom evangelistene om hennes liv i den hellige 

familie, hennes rolle i den tidige kristendom (hvis hun hadde noen) og hennes død. Det lille 

som står skrevet om Maria står i stor grad for å belyse hvem Jesus er.  

   Malinas forsøker så å plassere Maria inn i Middelhavske verdier. Fra den tiden da 

kristendommen i det fjerde århundre ble den offentlige romerske religion, fikk de kristne 

ledere det travelt med å få ideene om Jesus Kristus klare. Det var viktig å ha de riktige 

verdiene om Jesus, og siden disse filosoferende kristne var menn i Middelhavsområdet, så var 

det en naturlig bekymring for Marias rolle. Mariologien stammer derfor fra en slik mannlig 

applikasjon av hva som var passende og riktig (Malina 1996, 101). Ideen var å snakke om 

Jesu mor på en måte som var passende når hun hadde den rolle hun hadde, siden hun tross alt 

var mor til Messias, kirkens grunn og herre. Slik oppstod det filosofiske prinsippet med hva 

som var passende. Prinsippet var som følger:  

 

Hvis det er passende, så må det ha vært slik, og derfor var det slik (Malina 1996, 101). 

 

  Som eksempel er det passende å kalle Jesus for Gud. Derfor er det passende å kalle Maria 

for Guds mor, noe hun må ha vært og derfor var hun Guds mor. Videre leder filosofien en til å 

tenke at ”det er fint at hun er Guds mor, men hva godt gjør det, nå hun er død og begravet?” 

Det er altså ikke passende at hun er død og begravet, men hun må derfor ha blitt oppreist etter 

sin død, fordi det er passende, derfor må det ha vært slik, og derfor var det slik. Og derav 

kommer Marias oppstandelse og himmelfart inn i Mariologien, uten å ha noen spesiell 

referanse i Det nye testamentes tekster. På denne måten ble det produsert en hel mengde 

”fakta” som tillot enhver hengiven og intelligent mariolog til å finne paralleller mellom Jesu 

                                                 
5 Kapitlet er hentet fra Bruce J. Malinas bok The social world og Jesus and the gospel, s. 97-122. 
  Se litteraturliste for videre henvisning. 
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og Marias liv og død. Hvis Jesus var konge, så var Maria dronning, og på denne måten blir 

Maria den feminine siden av Jesus (Malina 1996, 102).  

    Den gamle Middelhavske eliten viste seg altså å være gode på filosofi, men ikke så gode på 

psykologi. De var ikke så gode på å se individene og individuelle forskjeller, men dømte 

heller menneskene etter stereotype beskrivelser og forklaringer (Malina 1996, 102). 

 Spørsmålet som da stilles er da; hvilken stereotypisk beskrivelse er det som er passende for 

Maria? Maria var den ideologiske rollefigur for den feminine, spesielt som jomfru og mor. De 

beskrev Maria på en måte som var passende for deres system og for deres tenkemåte. I kraft 

av deres biologiske misforståelser, deres mistro til det kvinnelige, og deres frykt for det 

feminine, får dette konsekvenser for hva som ble applisert Maria.  

   

    Malina hevder at en ikke vil finne noe psykologisk i Det nye testamentet (Malina 1996, 

104). Dette i møte med vår tids psykologisøkende metoder kan være en utfordring. Det har 

ikke stoppet vår tids mariologer. De har vevd inn symboler for det feminine og tillagt Maria 

dem i lang tid. Malina vil derfor tegne et annet bilde av Maria, denne gangen delvis 

psykologisk (Malina 1996, 104).  

  Bildet Malina tegner er først av den stereotypiske mor i Middelhavsområdet. Det er slik 

Maria blir beskrevet i de få tekstene hun opptrer i Det nye testamentet.  

   Familien, og samfunnet som helhet, var i høyeste grad delt etter en bevissthet om kjønnenes 

plass og rolle. Og slik som selvet var kvinnelig eller mannlig, slik var også ”de andre”, 

naturen, tid og rom og Gud/guder kvinnelig eller mannlig (Malina 1996, 105). 

 Fremfor å bruke uttrykket foreldre om sitt opphav, så snakket en person ved Middelhavet i 

det første århundre om sin mor og sin far. Rollene som far og mor var helt separate sfærer. En 

far hadde ansvaret for familiens ”utside” mens en mor hadde ansvaret for det som var på 

”innsiden”. Det var faren som genererte avkommet. Hvis faren er et potent eller impotent frø, 

så er moren som fruktbar eller ufruktbar jord. Moren fungerer bare som en  passiv aktør som 

unnfanger og bærer barn. Barna blir avlet fra dem eller i dem, ikke av dem (ibid). Barna som 

fødes, fødes som gutt eller jente, som kjønnet (jfr. ”hun fødte en sønn” (Lk 2:7), ikke ”et 

barn”). Denne kjønnsdelingen reflekterer områdets kjønnsdelte kultur. Den gjennomsyrer alle 

samfunnets sfærer. De kvinnelige verdiene ser innover, mens de mannlige ser utover. 6 

   Denne kjønnsdelingen, sier Malina, resulterte i at mødre skjemte bort sine små gutter, mens 

hun oppdro de små jentene strengt. Det var av stor betydning å ta godt vare på de små, 

                                                 
6 For nærmere studie se Malinas artikkel, s. 105ff. 
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verdifulle guttene. Dette fordi det var de små guttene som når de ble voksne hadde plikt til å 

ta seg av sine aldrende foreldre, jentene skulle uansett giftes inn i en annen familie og ta seg 

av svigerforeldrene når de ble gamle.  

   I denne virkeligheten var en far forventet å kun henvende seg til sine barn på en formell 

måte, og holde seg psykologisk fjernt fra dem. Fordi faren i de fleste tilfeller tilbrakte dagen 

utenfor hjemmet, så var barneoppdragelsen nesten ensidig kvinnenes oppgave. De små sønner 

holdt seg nesten kun med moren til de ble gamle nok til å bevege seg inn i den voksne manns 

verden. Malina bruker eksempelet fra Lukas 2:48 hvor det er Jesu mor som håndterer 

situasjonen når Jesus er blitt igjen i templet i Jerusalem (Malina 1996, 107).  

 

   Videre viser Malina ved hjelp av Carroll hvordan familien er det man kan kalle ”den fars-

ineffektive” familien. Dette fordi faren i stor grad er fraværende, og fordi han er den 

økonomiske marginal forsørger (Malina 1996, 107). Den fars-ineffektive familien bidrar til at 

små barn blir oppdratt i et eksklusivt kvinnelig miljø (Gilmore, sitert i Malina 1996, 107). 

Dette, sier Malina, vil psykologisk føre til at guttene som kun omgås kvinner, utvikler en 

seksuell tiltrekning for den sentralt kontrollerende kvinnen, som nesten alltid vil være moren. 

Denne ødipale følelsen vil bli sterkt undertrykket, og senere, når gutten skal være alt annet en 

kvinnelig, resulterer det i at han vil være permanent usikkert på sin rolle som mann. Den 

ekstreme vekten de i Middelhavsområdet la på de menneskelige genitalier, på seksuell 

overtredelse og på mannens usikkerhet på sin mannlighet, er alle deler av det samme scenario 

(Malina 1996, 108).  

  Ved hjelp av Carroll (se Malina 1996, 109) viser Malina hvordan dette psykologisk kan 

forsterke en mariologi. I en hengivenhet til Mariakulten kan menn, og sønner, få passende 

uttrykk for en sterk men undertrykket seksuell tiltrekning mot sin egen mor. På samme måte 

kan også kvinner ved å identifisere seg med Maria og hennes historie få utløp for en 

undertrykket lyst til å ha sex med sin far, og til å få barn med ham (Carroll, sitert i Malina 

1996, 109).  

   Den samtidige kulturelle oppfatning var at en mann og en kvinne utvilsomt ville ha sex med 

mindre de ble hindret av omstendigheter. I et slikt samfunn vil begge parter også opptre etter 

dette (Malina 1996, 99). Skulle så en mann få en kvinne for seg selv, så vil hun kanskje først 

gjøre motstand, men så fort han så mye har rørt ved henne vil hun gi etter (ibid). Malina peker 

så på hvor enkelt Maria gir etter når engelen ”tvinger henne inn i et hjørne”. Selv om lyst 

tydelig ikke er tilstede hos Maria, peker scenarioet fremdeles til det tradisjonelt pressende 

behovet i Middelhavsområdet til å holde kvinner på plass, som seg hør og bør. Marias svar i 
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denne situasjonen er: ”La det skje med meg som du har sagt” (Lk. 1:38). Malinas oversettelse 

til typisk Middelhavsspråk er: ”Som du vil!” 

 

   Malina plasserer Maria og Jesu mor og sønn forhold inn i den typiske slektskapsenheten ved 

Middelhavet. Familien fungerer som den primære enhet, hvor den underliggende 

middelhavske verdien er slektskaps- og familielojalitet (Malina 1996, 110). Dette betyr 

bunnløs og betingelsesløs lojalitet til familiemedlemmer. Malina trekker frem mor-sønn 

forholdet som den kanskje sterkeste middelhavske sammenligning for den intensiteten som 

mennesker i USA forventer i kjærlighet i en ekteskapsrelasjon i dag (ibid).  

   Fra et Freudiansk synspunkt er dette begrunnet i den primære ødipale ego-identifikasjonen 

som et barn har med den som har omsorgen for dem. For den middelhavske unge gutt som 

vokser opp til mann fører dette til en sterk ambivalens i hans identifikasjons-forbilde i det han 

skal skifte fra å identifisere seg selv med sin mor til å identifisere seg selv med sin far. Malina 

kaller dette ”dis-identifikasjon og kontra-identifikasjon” (min oversettelse, eng: dis-

identification and counter-identification.”) Et nytt moment oppstår i disse unge mennene ikke 

har en mann tilstede i sin sfære når dette identifikasjonsskiftet finner sted. I den fars-

ineffektive familien er et mannlig forbilde ofte fraværende for unge gutter i denne perioden.  

  En datters liv er enda sterkere separert fra faren, i og med at hun i motsetning til en sønn 

beholder sin identifikasjon med moren. En datter ble også tidlig giftet bort, og bodde derfor 

generelt kortere sammen med sine foreldre enn en sønn gjorde.  

   Malinas finner at resultatet av denne type barneoppdragelse avler frem mannlig sadisme og 

kvinnelige masochisme (Malina 1996, 111). Menn ser ikke noe galt i å påføre andre smerte, 

mens kvinner lærer seg å bøye seg og å lide i stillhet, fordi dette er kvinnens bør å bære. Menn 

vil kanskje aldri føle at de når opp til det idealet som er satt for dem, og de vil derfor ha en 

tendens til å være aggressive og sadistiske, og kvinner vil (spesielt i forbindelse med ekteskap 

og å føde en sønn) opptre masochistisk.  

   

   Malina forsøker til slutt å gi et bilde av den gjensidige avhengigheten (eng.: codependence) 

som finnes mellom mor og sønn. Han har funnet frem to definisjoner på dette. Den første er 

hentet fra Subby, sitert først hos Whitfield: 

 

Et følelsesmessig og psykologisk atferdsmønster for å klare  seg som utvikler seg som 

et resultat av et individs forlengede utsettelse for, og praksis av, et sett med 
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undertrykkende regler – regler som forhindrer en åpen utfoldelse av følelser, likesom 

en direkte diskusjon av personlige og interpersonlige problemer. 

        (sitert i Malina 1996, 112f). 

 

Den andre er hentet fra Whitfield: 

 

En hvilken som helst lidelse og/eller dysfunksjon som er assosiert med eller resultat av 

å fokusere på andres behov og oppførsel.          (sitert i Malina 1996, 113). 

 

Selv sier Malina at den gjensidige avhengigheten 

  

 utvikler seg fra å snu vårt ansvar fra våre liv og vår lykke over til andre mennesker og 

til Gud som i fatalisme eller ”tillitt i forsynet”, uansett om man er israelitt, kristen 

eller muslim (Malina 1996, 113).  

  

I et Middelhavssamfunn, hvor gruppen var den primære enhet, ble individets behov tilsidesatt. 

Ens egne observasjoner, følelser og reaksjoner overkjøres og ignoreres i lys av gruppens 

behov. For å overleve må barn som ikke kan utvikle et sterkt selv kompensere ved å utvikle et 

overdrevet og falskt gjensidig avhengig selv (Malina 1996, 113). 

  Maria, som en ung, middelhavsk kvinne og mor, vil sannsynligvis i liten grad ha fått sine 

individuelle behov møtt som barn. Hun ville da være i et slikt behov at hun ville bruke andre 

for å få disse behovene tilfredsstilt, slik middelhavske mødre gjerne gjorde (ibid.)  

  En grunn til dette var at kvinnene i dette samfunnet i stor grad først fikk  bli en voksen 

kvinne gjennom ekteskap og fødsel, aller helst fødsel av en sønn. Ethvert samfunn som setter 

ekteskap og mannlig avkom som premiss for en jentes voksne alder, sier Malina, må virkelig 

bli betraktet som primært opptatt av morens behov fremfor barnets (ibid). 

   En slik undertrykkelse av sine egne følelser og behov, og med fullstendig fokus på andres 

behov, forstyrrer en normal psykologisk utvilkling fra barnestadiet av. Evnen til å takle egen 

smerte ved å ignorere den, og til å undertrykke den, leder til en i større eller mindre grad av 

immunitet også mot andres følelser og smerte. Man vil derfor kunne påføre og ignorere andre 

smerte og ubehag, fysisk, følelsesmessig eller spirituelt (Malina 1996, 114). Denne 

oppførselen fører kanskje til en følelse av forløsning av noe av spenningen i forhold og i 

selvet. Samtidig, ved å påføre smerte på noen i ens egen familie/gruppe, vil en føle 
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skamfølelse og det vil resultere i lav selvtillit. Resultatet er at man igjen vil kompensere for 

dette med et behov for å kontrollere enda mer (Malina 1996, 114).  

   En slik spenning i et samfunn fører til at et avansert stadium av gjensidig avhengighet kan 

oppstå. Dette kjennetegnes med dysfunksjon av kroppsorganer, ekstreme humørsvingninger, 

problemer med intime forhold og kronisk ulykkelighet (Whitfield, sitert i Malina 1996, 115). 

Kvinnens rolle i dette er selvsagt. Hun har ansvaret for familien innad, og i sin masochistiske 

holdning vil hun også ta inn over seg den skam som blir påført familien. Dette er som følge av 

kvinnens kjønnsrolle, og ikke som følge av deres menneskelige behov (Malina 1996, 115). 

Kvinnen vil samtidig være symbol på det rene, på kyskhet. Ideelt sett skulle ikke kvinner bli 

sett alene av menn. Kvinnen så seg selv som svært sårbar i forhold til menns seksualitet, og 

som beskyttelse hadde de kun mannlige overvåkning, i form av ektemann, far eller bror. 

Sterke ”maskuline” kvinner blir allikevel ofte beundret (Gilmore, sitert i Malina 1996, 116). 

 

Malina konkluderer med å bruke det filosofiske prinsippet om hva som var passende, om en 

på en litt annen måte. Han sier at  

 

hvis middelhavskvinner giftet seg i tidlig ungdom og har vært og fortsetter å være 

gjensidig avhengige personer, så var Maria også det. Hvis det har vært og fremdeles 

er slik at middelhavskvinner er opptatt av sin skam, så var Maria også det. Hvis det 

har vært og fremdeles er slik at i den middelhavske verden, så er hovedinndelingen i 

livet kjønnsbasert, og verden er essensielt kvinnelig og mannlig, så er det inn i en slik 

essensielt kvinnelig og mannlig verden at Maria og Jesus og resten av den første 

generasjon kristne levde og rørte seg og hadde sin væren (Malina 1996, 117). 

 

Som en oppsummering, så har Malina forsøkt å vise hvordan man kan tolke Maria på en 

annen måte enn den tradisjonelle mariologien har gjort, ved å undersøke hennes samtidige 

samfunn ved hjelp av psykologiske modeller og uttrykk. Det jeg leser at han finner er at Maria 

kan nyanseres som en kvinne og mor, som lik sine medmødre og kvinner på den tiden, var 

sterkt avhengig av ekteskap og av å føde en sønn for å bli betraktet som voksen kvinne. 

Kanskje undertrykket Maria sine egne behov i møte med de kulturelle forventningene.  

  Malina bringer hele tiden inn kjønnsperspektiv. Det ligger i kulturen, og er derfor også en 

tolkningsnøkkel til forhold mellom mor og sønn.  
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4.3.  Betraktninger fra tekstene til nytte for bibelstudiene.  

 Min studie av forholdet mellom Maria og Jesus, mor og sønn, i Lukasevangeliet, vil kunne 

belyses av flere aspekter i Malinas og Dixons tekster. Var f. eks Maria og Jesus gjensidig 

avhengige av hverandre, i så fall, på Malinas litt dysfunksjonelle måte, som et resultat av 

undertrykte følelser og lojalitet til slekt og familie? Eller var de mer gjensidig avhengige av 

hverandre på Dixons måte; som mor avhengig av å føde en sønn for å oppnå en viss status, og 

som sønn avhengig av sin mor for oppdragelse og omsorg, støtte og veivalg i voksen alder?  

  Et annet spørsmål er om Maria, som kvinner i Middelhavsområdet ifølge Malina var, var 

opptatt av sin skam. Og hvordan har hun fått den skammen? Og sist men ikke minst; levde 

Maria og Jesus i en verden som var essensielt mannlig og kvinnelig?  

  Jeg vil også se etter om jeg kan kjenne igjen noe av Dixon og Malinas beskrivelser av 

forholdet mellom mor og sønn i Romerriket og i Middelhavsområdet i det første århundre.  

   

 

5. Maria og Jesus: Mor og Sønn i Lukasevangeliet 

 
5.1. Litt om Lukas – Acta 

    Lukas’ skrifter i Det nye testamentet er delt inn i to deler, Lukasevangeliet og Acta 

(Apostlenes gjerninger). I Det nye testamentes kanon er de to skriftene separert av 

Johannesevangeliet. Så å si alle samtidige forskere mener at evangeliet og Acta ble skrevet og 

brukt som ett litterært volum, på tross av at tradisjonen ikke har plassert dem sammen 

(Johnson 1991, 1). Begge de to skriftene er skrevet med henvisning til den samme Teofilus, 

og introduksjonen til Acta er rett og slett et sammendrag av Lukasevangeliet. De to tekstene 

er også like når det gjelder stil, struktur, og tematiske elementer.  

  Lukas-Acta opptar en fjerdedel av Det nye testamentet. Vi finner tekster om Maria, Jesu mor 

i begge av Lukas’ skrifter. I Acta dukker hun riktignok bare opp en gang, i 1:14, men det er 

allikevel en tekst som er verdt å merke seg, og som jeg skal behandle senere i oppgaven.  

 

5.2. Kvinner hos Lukas 

Når jeg videre skal se på forholdet mellom Maria og Jesus, mor og sønn hos Lukas, så er det 

også med et klart feministisk blikk. Viktigheten for hvordan Lukas behandler kvinnene i 

teksten er avgjørende for hvordan han behandler Maria som kvinne og som mor. Det er derfor 

relevant å først ta et kort blikk på hvordan Lukas forholder seg til kvinner.  
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  Av alle evangelistene er Lukas kjent som den som har vist mest interesse for kvinner. Hans 

to skrifter, Lukasevangeliet og Acta, inneholder flere historier om kvinner enn noen av de 

andre evangeliene. Tekstene om Elisabet og Maria i de to første kapitlene av Lukasevangeliet 

finner vi bare her. Også fortellingene om Anna (2:36-38), enken i Nain (7:11-17), kvinnen 

som viste stor kjærlighet (7:36-50), Maria Magdalena, Johanna, Susanna og de andre 

kvinnene fra Galilea (8:1-3), Marta og Maria (10:38-42), den krumbøyde kvinnen (13:19-17), 

kvinnen som leter etter en sølvmynt (15:8-10), enken som ikke ville gi opp (18:1-8) og 

kvinnene som gråter over Jesus i Jerusalem (23:26-32) finner vi bare hos Lukas. I tillegg deler 

også Lukas flere tekster om kvinner med Markus og Matteus7. Gjennom Lukasevangeliet får 

vi gjentatte ganger vite at blant dem som følger Jesus er både menn og kvinner (Lk 8:1-3, 

23:49). Dette kan vi også se gjentatte ganger i Acta8. Så mange som 42 avsnitt omhandler 

kvinner eller feministiske motiver (Seim 1994, 3). 

 Tekstene hos Lukas viser at kvinner på mange måter er ressurssterke, og måten han beskriver 

dem på er på ingen måte direkte undertrykkende. Selv de mest andosentriske eksegeter vil nok 

være tilbøyelige til å si at Lukas har et kvinnevennlig syn. Mange relaterer dette til hans 

videre omsorg for de fattige og andre marginaliserte grupper (Seim 1994, 2). Samtidig kan vi 

spørre som Turid K. Seim: Er Lukas en sjelden venn av kvinner, som fremstiller dem på lik 

linje som menn og gir dem en radikal rolle i den tidligere kirken? (Seim 1994, 728). Eller, 

spør hun videre, er Lukas’ store bidrag å innføre ”den Lukanske stillhet”, som representerer 

en mer pragmatisk androsentrisme som forkynner underordnelsen av kvinner på en mer subtil 

og indirekte måte enn i den direkte måten det blir gjort på i f. eks brevene? (ibid).   

    Utallige bibelske kvinner forblir navnløse. De opptrer som datter, hustru eller mor til 

mannlige karakterer. I barndomsfortellingene får derimot de tre kvinner som opptrer, stor 

plass, og de blir navngitt.  De sterke kvinnene, Maria, Elisabet og Anna, som til sammen vies 

mye plass i barndomsfortellingene, er kvinner som slipper til med plass og tale. Kvinnene i 

resten av evangeliet blir i stor grad objekter, som Jesus leger eller som er objekt for hans 

medfølelse. Lukas velger å fremstille kvinner som annerledes enn menn, og han setter bånd på 

dem til å være stille, passive, støttende kvinner (Reid 1996, 53).  

 

5.3. Barndomsfortellingene: Lukas 1 og 2 

    Barndomsfortellingene kan sies å være det som innleder hele Lukas’ forfatterskap. Selve 

prologen i Lukas 1:1-4 er i så måte ekstern i forhold til evangeliets hele narrativ (Green 1997, 

                                                 
7 Se for eksempel Reid 1996, 2 for nærmere henvisninger 
8 Se Seim 1995, 730 for nærmere referanser 
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47). Fortellingene begynner med Sakarja og Elisabet i 1:5. De lever som gudfryktige 

mennesker, men er barnløse. Så kommer engelen med budskapet til Sakarja om at hans hustru 

skal bli med barn og føde en sønn. Han blir gjort stum, siden han først stiller spørsmål ved at 

de, selv med Guds hjelp, kan få barn når de er så gamle som de er. Så kommer budskapet til 

Maria om at hun skal føde en sønn. Videre er det et avsnitt om at Maria og Elisabet møtes. 

Her beskrives hvordan Elisabets barn rører seg i magen hennes når hun hører Marias hilsen. 

Maria lovsynger Gud, og det står at hun ble hos Elisabet i tre måneder. Vi får høre om da 

Elisabet føder Johannes, om at Sakarja får talen tilbake, og lovsynger Gud. Så kommer 

fortellingen om Jesu fødsel og til slutt de to fortellingene om da Simeon og Anna lovpriser 

Jesus i templet, og om Jesus som tolvåring i templet.  

   Allerede fra begynnelsen står disse fortellingene i familierelasjonenes lys. Temaet for Lukas 

er selvsagt to mirakuløse fødsler. Sett fra et kristent perspektiv, så er disse fortellingene 

fortellinger om at Gud virker, at Gud bønnhører, og at Gud plasserte Jesus, Guds sønn, blant 

menneskene. Samtidig er dette fortellinger om foreldre som får barn, og om mødre som føder 

sønner. Fortellingene kan på sett og vis isoleres som en egen enhet i evangeliet, og innenfor 

denne enheten følger fortellingen om de to fødslene et parallelt mønster. De to fortellingene er 

innvevet i hverandre (bl.a. gjennom møtet mellom Maria og Elisabet). 

   Det er sterke tekstlige og fortellingsmessige virkemidler Lukas har tatt i bruk, når han lar 

det være så mange paralleller mellom fortellingene om de to mirakuløse fødslene. Turid K. 

Seim fremhever paralleller hos Lukas som et slående og gjentagende kjennetegn i evangeliet 

(Seim 1995, 729). Blant annet knyttes de to fortellingene sammen med ved at profetien om 

Jesu fødsel tidfestes med en henvisning til hvor langt Elisabet er kommet i sitt svangerskap 

(1:26)9.  Det er også flere sterke kontraster mellom disse fortellingene. Maria er ung og ikke 

enda gift, det forventes ikke at hun enda får barn. Elisabet derimot, er gammel, og det er en 

vanære at hun ikke har fått barn (jfr. 1:25). Hun har derfor, i motsetning til Maria, et stort 

behov for det som skjer, mens for Maria er det mer forstyrrende, i og med at hun ikke er gift. 

Beskrivelsen av de lovede sønnene er i stor grad sammenlignbare, men allikevel er det en 

viktig forskjell. Selv om også Johannes blir tillagt en betydelig rolle, så er det Jesus som er 

den primære. 

    

    Disse to første kapitlene i Lukasevangeliet skiller seg ut fra resten av evangeliet, både når 

det gjelder stil og når det gjelder innhold. Språket i disse to kapitlene er også annerledes enn 

                                                 
9 Se for eksempel nærmere redegjørelse hos Green s. 83, eller Nolland s. 40ff 
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i resten av Lukas’ fortellinger. Ingen andre steder bruker Lukas så mange uttrykk av 

semittiske opprinnelse som her (McHugh 1975, 3). Forskere forklarer de to kapitlenes 

annerledeshet fra resten av evangeliet med at Lukas hadde tilgang til en eller flere skriftlige 

kilder (ibid.). Noen sier at det er et gresk dokument, andre et som opprinnelig var skrevet på 

hebraisk eller arameisk10.  

    Vårt fokus er uansett Maria og hennes forhold til sønnen som, når vi nå møter henne, enda 

ikke er unnfanget. 

 

5.3.1. Maria som mor i barndomsfortellingene 

  Forholdet mellom Maria og Jesus er fra begynnelsen preget av en spesiell spenning. Fra før 

Jesus blir født vet Maria at dette er en spesiell sønn. I profetien til henne får hun vite at dette 

ikke bare en sønn, hennes sønn, men at han ”skal kalles de Høyestes sønn” (1:32). Som 

forfatter må Lukas ha kjent på problematikken som kommer frem her. Denne spenningen 

kommer enda tydeligere frem når Maria har født sin sønn. Hun gjør da som en mor ville 

gjøre; hun svøper ham, og legger ham i en krybbe (2:7). Dette er det første møtet mellom mor 

og barn.  

Vanligvis ville det kanskje være en jordmor og andre kvinner tilstede, men i Lukas’ versjon 

får vi inntrykket av at det er Maria og Josef som er tilstede.  I det apokryfe skriftet Jakobs 

protevangelium, får vi en mer utfyllende versjon. Hos Jakob, 18:1, får vi vite at Josef drar ut 

for å finne en hebraisk jordmor i Betlehem. 

 

    Lukas gir oss ofte tilgang til de indre tanker karakterene har, og til dialog dem i mellom. 

Dette ser vi spesielt hos Maria og i samtalen mellom Maria og Jesus i templet (2:48f). 

    Sett bort fra barndomsfortellingene i kapittel 1 og 2 er ikke Maria en viktig karakter hos 

Lukas. Hun dukker videre opp i fire relativt korte tekster fra Jesu virke. I apostlenes 

gjerninger er Maria bare nevnt en eneste gang, i en oppramsing av de som samlet seg for å be 

i Jerusalem før påske.  

 

5.3.2. ”Du skal bli med barn og få en sønn.” - Lukas 1:26-38 

  Maria blir sparsomt presentert hos Lukas. Det eneste han forteller er at hun er jomfru og 

trolovet med Josef. De kulturelle forventninger ville nok tilsi at man forventet mer 

informasjon om Maria. En kvinne som blir presentert med en så viktig rolle kunne nok 

                                                 
10 For videre redegjørelse i denne diskusjonen, se McHugh, s. 3ff.  
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kanskje vært presentert med en mer betydelig bakgrunn. Verken de synoptiske evangelier 

eller Johannes gir oss dette. Lukas gir oss færre opplysninger om Maria enn han gjør om noen 

andre i barndomsfortellingene. Sakarja og Elisabet blir godt introdusert, Josef blir knyttet til 

David, og både Simeon og Anna får svært gode skussmål. Marias egen familie nevnes ikke i 

det hele tatt. Hun blir ikke presentert på noen måte som skulle tilsi at hun skulle være spesielt 

verdig til oppgaven hun får. Maria er, selv om hun er trolovet med ham, enda ikke gift med 

Josef, og er derfor heller ikke i hans slekt enda. I hennes samtid var det å bære frem et barn 

allerhelst en sønn, en kvinnes hovedoppgave. Med dette kom status, aksept og sikkerhet for 

fremtiden. Å bli anerkjent gjennom sin manns slekt var også kulturelt vanlig 

    Denne måten å presentere Maria på, gir et bilde av en uten tilhørighet, uten spesiell status. 

På denne tiden ble man jo ofte identifisert ikke gjennom seg selv, men gjennom hvem som var 

ens slekt. Allikevel er det heller ingen opplysninger om at Maria er upassende, eller at hennes 

status er lav, vi får bare ikke vite noe. 

    I det apokryfe skriftet Jakobs protevangelium gis det derimot utfyllende fortellinger om 

Marias familie og bakgrunn. Evangeliet forteller om Marias unnfangelse og fødsel, om 

hvordan det gikk til at Maria og Josef kom sammen.  

    Hos Lukas fortelles det at Josef er av Davids ætt, og slik blir guttebarnet som skal komme, 

allerede her plassert inn i en viktig slekt. 

 Lukas omtaler Maria som ”en jomfru som var trolovet med Josef.” Å være jomfru, 

παρθενον, kan referere til en ugift kvinne uten å nødvendigvis ha en spesifikk referanse til 

seksuell erfaring11. Termen kan også vise til at Maria er en ung kvinne i gifteklar alder (Green 

1997, 86). Lukas bruker kanskje termen for å fremheve mirakelet som skal skje. På samme 

måte som Elisabet tydelig har en hindring for å få barn i og med sin høye alder, så har Maria 

her også en ”hindring”, noe hun selv også stiller spørsmål ved litt lenger ut i teksten. Marias 

jomfruelighet trenger derfor ikke tillegges hennes som et personlighetstrekk som en ren eller 

dydig kvinne, men kan være bare et middel for å fremheve mirakelet. Samtidig, så må ordet 

”jomfru” har vekket flere assosiasjoner hos datidens lesere, slik det gjør i dag. 12 

   At Maria og Josef er trolovet betyr ikke nødvendigvis det samme som ”forlovet” i våre 

dager. Når Lukas bruker begrepet trolovet, εμϖηστευμενην, her, så refereres det til jødiske 

                                                 
11 Denne bibeloversettelsen (Bibelselskapet 1975) følger Septuagintas oversettelse av det hebraiske ordet her. 
Den hebraiske teksten har et ord som ellers kan oversettes med ”ung kvinne” eller lignende.  
 
12 Hos Matteus er det Josef som får budskapet, og engelen kommer til ham i en drøm. Engelen begrunner 
budskapet om Jesus med et sitat fra Jesaja 7:14 hvor det profeteres om at en jomfru skal bli med barn. Dette må 
for mange lesere ha vært den assosiasjonen som ble vekket når de leste om Marias jomfrufødsel, også hos Lukas.  
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ekteskapslover. Når man var trolovet, så var man allerede bundet til hverandre (Deut. 22:24 

og Matt. 1:20) (Johnson 1991, 37). 

   Vi får ingen forklaring på hvorfor Maria er blitt utvalgt til oppgaven som venter. Hun har 

ingen av de tidligere kjente kriteriene for en mirakuløs fødsel (jfr. Sara i Gen. 18:12 og 

Elisabet i Lk. 1). Hun er ikke gammel, ikke ufruktbar og hun er heller ikke presentert som 

spesielt god eller gudfryktig. Marias fødsel er derfor en sterk kontrast til de tidligere 

mirakuløse fødsler. Hos Matteus, som er den eneste av de andre tre evangelistene som 

presenterer noen barndomsfortelling, så fremstilles hendelsene med Josef som hovedaktør. 

Åpenbaringen av Guds plan med Jesus kommer til ham i en serie med drømmer (Matt 1:20-

21, 2:13-15, 2:19-21). Det er merkelig at når Jesus etter hvert skal ta avstand fra sin 

biologiske familie, så er det på en måte Josef det begynner med. Josef spiller en svært liten 

rolle i disse første fortellingene hos Lukas, og i fortellingen om Jesus som tolvåring i templet 

er det Maria som fører ordet, mens Josef kommer i bakgrunnen.  

  

   Marias forskrekkelse over engelens ankomst og åpningsord er blitt tolket til at hun ble 

forskrekket over det upassende at en mann henvender seg til henne. Bibelteksten sier dog 

tydelig at det er engelens ord hun blir forskrekket over, og hun undrer seg på hva hilsenen 

skal bety, og ikke på at engelen er en mann. Engelen hilser Maria med en hilsen som 

umiddelbart løfter hennes status. Plutselig er hun ”du som har fått nåde.” Det er ikke rart at 

Maria blir forskrekket, både av synet av en engel, men også over å bli tiltalt på denne måten. 

”Du som har fått nåde” fungerer som et navn på Maria, og setter henne som objekt for dette 

guddommelige kallet (Green 1997, 87). Uttrykket engelen hilser Maria med, 

κεχαριτωμενη, er unikt i Det nye testamentet (Reid 1996, 66). Engelen gjentar det i vers 30; 

”du har funnet nåde, χαριν, hos Gud”. Dette uttrykket er mer vanlig i Det gamle testamentet, 

det spesielle er at det nå brukes om en kvinne. Tidligere er det brukt om blant annet Noah 

(Gen 6:8) og Moses (Ex. 33:12-17). Kanskje handler hennes forskrekkelse også om de store 

krav som er stilt til dem som tidligere har funnet nåde hos Gud. Kun to ganger tidligere har en 

engel kommet til kvinner, begge disse i Det gamle testamentet (til Hagar i Gen 16:7-16 og til 

Samsons mor i Dom 13:1-25). I begge disse to andre fortellingene handler det også om  

forkynnelse av en sønns fødsel.  

    Videre sier engelen at Herren er med Maria, noe som i GT brukes om mennesker som har 

fått et spesielt oppdrag av Gud i frelseshistorien (Green 1997, 87). I denne konteksten 

bekrefter det Maria som den utvalgte for oppdraget som nå følger. Lukasevangeliet reflekterer 
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en plan eller et program, og kan bli beskrevet som en frelseshistorisk tilnærming (Brown 

1978, 107). I lys av dette er det nettopp her Maria får sin rolle i frelseshistorien.  

   Maria skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navn. Gud skal gi ham Davids 

trone og han skal være konge og det skal ikke være ende på hans kongedømme (1:31-33). I 

tillegg skal også barnet som Maria skal føde ”være hellig og kalles Guds sønn” (1:35). 

Først får Maria vite at hun skal få en sønn, og hun får ansvaret for å gi ham navnet Jesus. Hun 

skal altså bli mor, og få et barn. Og ikke bare et barn, med en sønn, noe som sikrer henne 

status, og sikrer henne trygghet i alderdommen.  

  Som mor blir Maria på samme tid både opphøyet og tilsidesatt. På den ene siden har hun fått 

et oppdrag fra Gud. Hun skal føde en helt spesiell sønn, en sønn som vil gi henne mye ære. På 

den andre side, så blir hennes rolle sekundær, fordi det ikke er hun som er i fokus, men 

sønnen hun skal føde. 

 

    Når Maria får oppdraget, er det først hun som er i fokus. Engelen snakker til henne i andre 

person; du skal bli med barn, og du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Maria 

skal bli mor, det handler om henne og om denne gutten som skal bli født, og som skal få 

navnet Jesus. Kontrasten som følger blir desto større. For så kommer engelen med det som må 

ha vært et sjokk, og som er uforståelig. Gutten Maria skal bli mor til skal være så mye mer 

enn hennes sønn. Perspektivet løftes helt opp til Gud, og Jesus knyttes til David og til Jakob, 

og skal være konge til evig tid. Noe av det samme skjer når Jesus er blitt født  Maria stiller 

ikke spørsmål ved at eller om dette skal skje, men hun undrer seg på hvordan. Dette 

spørsmålet opplever enhver leser med litt biologiske kunnskaper som relevant. Flere 

forklaringer er blitt brukt på hvorfor Maria spør engelen om hvordan det skal gå til at hun skal 

bli med barn når hun ”ikke har vært sammen med noen mann”. Den meste banale er kanskje 

at hun i sin uvitenhet ikke visste hvordan man laget barn. Et viktigere spørsmål er hvorfor 

Maria i det hele tatt spør dette spørsmålet. Hvorfor antar hun ikke bare at barnet skal bli 

unnfanget på vanlig vis når hun senere blir med Josef hjem for å bli hans kone? En kjent 

gammel løsning er at Maria allerede har bestemt seg for å være jomfru. Hennes spørsmål vil 

da bli oversatt i fremtid; Hvordan skal dette gå til når jeg ikke skal ha seksuell relasjon med 

en mann? (Brown 1993, 304). Tatt i betrakting at hun er trolovet med Josef og skal gifte seg 

så er dette ikke sannsynlig. En ung kvinne oppnådde som tidligere sagt status som voksen 

kvinne gjennom å inngå ekteskap og ved å føde barn. Sannsynligheten er ikke stor for at en 

kvinne i datidens samfunn ønsket å bryte med denne tradisjonen. 
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    En sannsynlig forklaring er at det er et rent litterært trekk fra Lukas sin side. Spørsmålet 

gjør det mulig for engelen (og Lukas) å videre utdype hva som er ment med det hele, og å 

fortelle at det er gjennom Gud at dette mirakelet skal skje.  

     Selv om Marias spørsmål er parallelt med Sakarjas spørsmål i 1:18, så blir hun i 

motsetning til ham ikke straffet. Spørsmålet minner leseren på Marias jomfruelighet. Det er 

kanskje ikke så mye hennes jomfruelighet som er det viktige for Lukas her, men ved at Maria 

er jomfru, så er mirakelet med Jesu unnfangelse og fødsel desto mer mirakuløst. Grunnen er – 

at ”ingenting er umulig for Gud” (1:37).  

    

    Sett i lys av Malinas artikkel er det interessant å se på skam som et grunnlag for Marias 

spørsmål. Hun er trolovet, og har enda ikke være seksuelt sammen med Josef. Hvis hun skulle 

bli med barn på dette tidspunktet, så ville det være svært skambelagt, både for Maria og for 

Josef. Marias jomfruelighet står som sterk kontrast til Elisabets ufruktbarhet. For, selv om 

deres historier på mange måter er sammenfallende, så er Marias historie om mulig mer 

skambelagt enn Elisabets historie. Marias historie bryter den tradisjonelle tråden i 

begynnelsen av Lukasevangeliet. Til nå har vi hørt om Sakarja og Elisabet, to gudfryktige 

mennesker som levde etter Herrens bud og forskrifter, men som allikevel ikke får barn (1:6-

7). Denne skammen er velkjent i et samfunn hvor kvinnes livsoppgave var å føde barn. 

Sakarja får svar på sin bønn om en sønn (1:13), og Elisabet får sin vanære tatt bort hos 

menneskene (1:25). Det er stor forskjell mellom en gift kvinnes ufruktbarhet og den 

beskyttede jomfrudom til en ung, trolovet kvinne (Seim 1994, 200). I motsetning til Elisabet, 

så mangler Marias jomfrufødsel paralleller i den jødiske historien13. I tillegg bryter den det 

tradisjonelle mønstret som er blitt etablert i begynnelsen av kapitlet. I lys av dette får man 

gjennom Marias spørsmål et bilde av en kvinne som står foran noe av det meste skamfulle 

som kan tenkes. En for tidlig graviditet hos henne som burde ha spart sin jomfrudom til 

ekteskapet. Som mor står Maria i så måte ganske alene. Sett i sammenheng med Malinas 

påstand om at kvinnen vil ta på seg en masochistisk rolle, kan man tenke seg at Maria tar på 

seg den skammen som vil bli påført henne, Josef, og eventuelt deres familier. Hun har ikke 

unnfanget barnet med noen mann, og for andre mennesker er hun på denne måten alene 

skyldig i sin skam. Vi som lesere vet hvordan det hele er gått til, og kan slutte oss til med 

vissheten om at Maria er verdig til oppgaven. Marias naboer og familie derimot, kunne ikke 

vite om de mirakuløse unnfangelsen som skjer når engelen Gabriel besøker Maria, og Den 

                                                 
13 Se parallellen mellom Elisabets og Saras svangerskap i Lk. 1 og Gen. 18. 
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hellige Ånd kommer over henne. Kanskje kan dette også være en av grunnene til at Maria så 

hastig drar av sted til sin slektning Elisabet, som også opplever en mirakuløs graviditet?  

  Samtidig får Maria jo vite at hennes sønn skal ”være stor og kalles Den høyestes sønn” 

(1:32). Hennes sønn skal ikke lide selv om han er født utenfor ekteskap (Reid 1996, 68). 

Maria får allikevel ingen forsikring som tilsier at hun selv ikke skal oppleve mistro på grunn 

av sin, for utenforstående, uforklarlige graviditet. 

 

Fortellingen om bebudelsen slutter med at Maria aksepterer det engelen har fortalt henne. 

Maria kaller seg selv η δουλη κυριου. Selv om den norske bibeloversettelsen fra 1978 har 

oversatt dette med ”Herrens tjenerinne”, så er den ingen tvil om at ordet δουλοζ betyr slave.  

    Marias underkastelse er sterk. Hun har gått fra å være en ganske ubetydelig ung kvinne, til 

å bli opphøyet og hilst med nåde slik Moses og Noah. Hun har fått vite at hun skal føde en 

guddommelig sønn på mirakuløst vis, og nå kaller hun seg selv for slave. Man skal være 

forsiktige med å antyde for mye, men kanskje kan den dramatiske ordbruken om 

underkastelsen fortelle noe om hvordan (Lukas ønsket at) man skulle underkaste seg Guds 

vilje. Når Maria uten flere spørsmål aksepterer profetien om at hun skal bli mor, så er det som 

den ideelle disippel. Både Maria og Jesus er begge på en måte Herrens tjenere. Allikevel er 

Maria som et slags forbilde for Jesus på dette området vanskelig å forsvare.  Ordene som 

brukes om dem er forskjellige. Marias ord om seg selv er at hun er δουλη κυριου - Herrens 

tjenerinne/slave. Om Jesus brukes heller ο διακον - den som tjener (Reid 1996, 83). 

 

    Flere forskere har hevdet at Maria først blir mor etter Jesu fødsel, og at hun først og fremst 

i denne første delen av fortellingen fremstilles som profet, på linje med kvinner i Det gamle 

testamentet (Reid 1996, 26). Dette kan diskuteres. Jeg mener at Maria er i alle fall fremstilt 

som en som skal bli mor. Hun stiller spørsmålstegn ved hvordan hun kan bli mor når hun ikke 

har vært sammen med en mann (1:34), og hun engelen har sagt. Det moderlige aspektet er 

tilstede ved Maria som kvinne allerede når hun får vite at hun skal bli mor. En kvinnes 

morsinstinkt begynner på en eller annen måte å røre seg i det man vet at man bærer på et barn, 

bevisst eller ubevisst. Kroppen og hormonene forandrer seg. Samtidig er det nok sant at Lukas 

ikke ønsker å fremstille Maria først og fremst som mor i denne delen av fortellingen, og at 

hun først og fremst er et eksempel på en lydig disippel, som hører Guds ord og godtar det. 

Samtidig; Maria blir aldri direkte fremstilt som en disippel. Sammen med Både Elisabet og 

enken Anna (som opptrer i 2:36ff) tilhører de den jødiske tidsalder, og ikke den kristne. Jeg 
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har allikevel valgt å gå grundig igjennom bebudelsen av Maria i 1:26-38, fordi jeg mener det 

setter noen grunnleggende føringer for Marias forutsetninger for å være Jesu mor. Hennes 

opplevelse av hvordan det hele begynner må være avgjørende som grunnlag Maria som mor i 

senere perikoper. Den svært uvanlige unnfangelsen av barnet, og det at Maria vet om hans 

spesielle rolle i Guds plan allerede før han er blitt unnfanget, farger den videre historien. Det 

begynnende mor-sønn forholdet er her blitt presentert med en blanding av forskrekkelse, 

skam, spørsmål, undring og til slutt underkastelse fra Maria sin side.  

 

5.3.3. ”Min Herres mor…” – Lukas 1:39-56 

    Spenningen i fortellingen fortsetter, og den guddommelige innblandingen er fremdeles 

tilstede når Maria og Elisabet, to blivende mødre, møtes hjemme hos Elisabet. Maria ”skynder 

seg” oppover i fjellene, men hvorfor? Fordi hun vil ha bekreftelse på engelen Gabriels bevis 

med Elisabets graviditet eller for å dele nyheten om sin egen? Eller var det kanskje fordi hun 

ikke helt visste hvordan hun skulle reagerer på denne uventede og mirakuløse graviditeten? 

Hun fikk av engelen vite om at hennes slektning Elisabet også på mirakuløst vis venter barn, 

og uansett grunn, så søker Maria seg til henne. Elisabet er aktør nummer to som henvender 

seg til Maria i barndomsfortellingene. Også hun snakker til Maria gjennom guddommelig 

påvirkning slik engelen gjorde. Elisabet fylles av Den hellige ånd i 1:41 når hun velsigner 

Maria, fordi Maria har trodd at det Herren har sagt til henne, skal gå i oppfyllelse.” (1:45). 

Ved dette blir Maria den første hos Lukas som tror, πιστευο. Elisabet minner Maria og 

leseren på hvilket spesielt barn det er Maria bærer på, når hun sier at ”min Herres mor 

kommer til meg.” Maria defineres gjennom sitt ufødte barns spesielle rolle.  Når Elisabet 

kaller Maria ”min Herres mor” (1:43) setter hun det hele i en teologisk sammenheng. Maria er 

ikke bare mor, men hun er mor til Herren. Det vi vet om Elisabet gjør at hun i utgangspunktet 

er over Maria i status, men her priser Elisabet Maria, som bærer på et barn som overgår dem 

alle i status.  

   Velsignelsen av Maria er den første velsignelsen hos Lukas. Elisabet velsigner først og 

fremst at Maria er kvinne, ”velsigner er du blant kvinner”, og sekundært velsignes barnet i 

magen; ”og velsignet er ditt livs frukt.” (1:42). 

  Velsignelsen er allikevel så mye mer enn en personlig hilsen mellom to kvinner. Elisabet 

fortsetter med å velsigne Maria for at hun trodde at det Herren sa til henne, skulle gå i 

oppfyllelse. Her blir Maria fremstilt som en som tror, en disippel. Forrige gang gjennom sin 

egen aksept av det engelen forteller henne, denne gangen gjennom sin slektning Elisabet, som 
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også venter barn på mirakuløst vis. Selv om Jesus enda ikke er født, så er mange av 

premissene for forholdet mellom ham og hans mor allerede satt. 

 

5.3.4. ”Og hun fødte sin sønn…” – Lukas 2:1-21 

   Lukas’ formidling av en så viktig fødsel som dette er overraskende sparsommelig 

presentert. Allikevel, sett i kontrast med andre bibelske fødsler (Hagars fødsel i Gen 16:15, 

Sarahs i Gen 21:2, Hannahs i 1Sam 1:20 og nylig, Elisabets i Lk 1:57) så er Marias fødsel mer 

detaljert. To ekstra momenter kommer i tillegg til det faktum at Maria føder sin sønn. Først 

svøper Maria sin sønn, og dernest legger hun ham i en krybbe. Disse to tingene gjentas til 

gjeterne som et tegn for hvordan de skal finne denne frelseren som er født. Marias første 

handling er en kjærlig handling, å svøpe sitt barn var en kulturelt vanlig handling etter at et 

barn er født. Videre legger hun ham i en krybbe, noe som er et hint om Marias manglende 

status og velstand. Igjen får vi heller ikke noen forklaring på hvorfor hun allikevel skulle bli 

mor til en så spesiell sønn. Det er handlingene som er i fokus, hun føder, hun svøper og hun 

legger ham i krybben. Plutselig blir stemningen avbrutt av at fokuset skifter over til gjeterne 

på marken. En engel kommer, og de får vite om den lille gutten som er født. Fokuset blir på 

en liten gutt med en stor rolle, en helt spesiell sønn. Gjeterne kommer inn til Maria og Josef 

og barnet, forteller det de har fått høre om barnet. Perspektivet blir igjen løftet opp, og vekk 

fra Maria som mor. Jesus er frelseren, Kristus, Herren. Nok en gang får man et bilde av Maria 

som på en måte blir fratatt sin sønn. 

 

  Marias respons til det gjeterne forteller står i sterk kontrast til den stemning som ellers måtte 

ha hersket inne i den lille stallen. Hennes stille undring over det som er skjedd og blitt fortalt 

settes opp mot en sannsynligvis entusiastisk lovprisning. Maria er nok også inkludert i de 

”alle” som har hørte på og som undret seg i vers 18. I vers 19 får vi derimot innsyn i hva 

Maria som mor gjør. Hun ”gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.” (2:19). Den samme 

handlingen har Maria i 2:51, i fortellingen om Jesus som tolvåring i templet. Også der står det 

at hun gjemte alt dette i sitt hjerte.” Hennes reaksjon er ikke høylytte spørsmål eller 

forbauselse. I motsetning til de andre som er tilstede, så har Maria på forhånd, ved 

bebudelsen, fått høre om sønnens opphøyede status, og hans livsoppgave. Hun har kanskje 

fremdeles ikke forstått det, men forbauselse er ikke fremtredende hos henne. Den så vi mer da 

hun først fikk vite at hun skulle bli mor, på hvordan hun spurte engelen om hvordan det skulle 

gå til at hun skal bli med barn, (1:34) og på måten hun skynder seg opp i fjellbygdene til 

Elisabet (1:39). 
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  Maria begynner kanskje å forstå noe, men fremdeles er nok mye av hennes sønns fremtid 

uklar og usikker for henne, så hun undrer seg, og hun grunner på det som har skjedd. Den 

spesielle rollen som mor overføres til å være en spesiell rolle som disippel. Henne stille 

undring her er en forberedelse på det disippelideal det senere, i 8:19-21 og 11:27-28, skal 

vektlegges at hun er.  

 

5.3.5. ”Gjennom din sjel skal det gå et sverd.” – Lukas 2:22-40 

     Jesu foreldre tar ham med til templet for å bære ham frem for Herren, slik man skulle gjøre 

med de førstefødte. De hørte Herren til, slik det står skrevet i loven (1:23). Igjen blir vi minnet 

på at Marias sønn ikke tilhører henne, men at han, i og med hans spesielle rolle, på en måte er 

blitt fratatt henne. Sønnen er så mye større enn deres mor-sønn forhold, selv om det her er 

snakk om noe som sannsynligvis ble gjort med alle førstefødte guttebarn, Guds sønn eller 

ikke.  

   De fleste av de som kommer for å lovprise Gud for denne gutten, er ledet av Den hellige 

ånd eller en engel. (Elisabet i 1:41, gjeterne i 2:9 og Simeon i 2:27). Simeon kommer til 

templet og tar gutten i sine armer (og ut av Marias?). Han henvender seg først til Gud og 

velsigner ham, før han snakker til Maria. Hvorfor Jesu far nok en gang blir satt tilside får vi 

ikke vite, men det forsterker fokuset på Maria og hennes rolle som barnets mor.  

  Profetien Maria så får av Simeon er dramatisk, og blir en sterk kontrast til det Maria tidligere 

er blitt fortalt om sin sønn fremtid. Til nå har hun fått høre store, sikkert ufattelige ting, men 

de har vært positive. Nå får hun vite at Jesus skal være årsak til fall og oppreisning for mange 

i Israel, og at han skal være et tegn som skal bli motsagt (1:34).  Jesus skal skape splid. 

    Lukas’ fortelling har hele tiden vært spenningsfylt, men for første gang gir han oss en 

direkte motstand i teksten. Her får vi det første tegnet på avvisningen av Jesus, som jo skal 

vise seg å være et svært sentralt tema hans liv. Kontrasten til de forutgående fortellingene er 

toneangivende for kontraster som skal følge evangeliet videre.  

   Mange tolkninger er blitt gjort på den spesielle uttalelsen som nå følger. Mange hjerters 

tanker skal komme for dagen, og (Simeon til Maria) ”gjennom din sjel skal det gå et sverd.” 

(1:35). Raymond E. Brown har listet opp noen av disse i sin bok The birth of the Messiah 

(Brown 1993, 462ff). Den eldste tolkningen har gir er fra Origines. Origines forstod sverdet 

som et symbol for tvil. Sverdet gjennom Marias sjel tolket han da som et tegn på at Maria 

tvilte under Jesu korsfestelse. Dette avviser Brown ved å henvise til Lukas’ positive syn på 

Maria som disippel, og at Lukas viser Maria som medlem av det troende samfunn i Acta 1 

(Brown 1993, 462). Andre tolkninger har vært at sverdet refererer til Marias voldsomme død, 
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men hvor står det skrevet om Marias død i det hele tatt?  Videre er en tolkning at sverdets 

gjennomboring involverer et fall av mange i Israel og at Maria levde så hun så dette, og at hun 

også opplevde den avvisning Jesus fikk hos sitt eget folk. Også en tolkning er at sverdet 

gjennom Marias sjel er Guds ord. Riktignok tar Maria Guds ord inn i sitt hjerte og grunner på 

det (jfr. 1:19 og 1:51), men ingen steder i Lukas finnes det grunnlag for å si at Guds ord går 

som et sverd gjennom henne.  

  Brown setter utsagnet om sverdet derimot i sammenheng med en parallell tekst i Ez. 14:17: 

”Sverd, dra gjennom landet, og utrydd både folk og fe.” (Brown 1993, 463). Denne teksten 

handler om Guds dom, og er i ordlyden likt Simeons utsagn til Maria. Bildet her er av et sverd 

som er diskriminerende og delende, et sverd som først og fremst skal ødelegge noen og spare 

andre, men ikke et sverd til straff (Brown 1993, 464). 

 Gresk-romerske trøstebrev var ofte rike på symbolikk, og sverd var brukt som et symbol på 

en mors sorg over å miste et barn (Gaventa 1999, 65). En mors sorg blir her flere steder 

sammenlignet med et sår. Marias smerte over det som skal skje med Jesus videre vil være 

stor. Han skal helt fra begynnelsen oppleve avvisning (4:24-30), opposisjon, han må 

gjennomgå smerte, forrådelse og arrest, hets, å bli avhørt, og til slutt en smertefull og langsom 

død. Referansen er enkel å dra til Maria ved korsets fot. Man må allikevel huske på at det bare 

er Johannes som sier noe om at Maria er tilstede ved sønnen korsfestelse. De andre 

evangelistene er tause om dette, og Lukas gir oss ingen grunn til å tolke Maria inn i den 

sammenhengen.  

   Reid konkluderer i det hun skriver om dette med at det Simeon antyder er at Maria, slik alle 

disiplene skal, er å oppleve vanskeligheter med å forstå Guds ord. Maria blir ikke umiddelbart 

gitt innsikt i hva profetiene om Jesus skal bety, men hun tar det inn i sitt hjerte og undrer på 

det (Reid 1996, 88). Denne undringen går allikevel dypere enn en ”vanlig” disippels 

vanskeligheter med å forstå. Marias undring, og Simeons profeti om hennes smerte må sees i 

lys av Maria ikke var en disippel. Hun var Jesu mor, og hennes forholdt til Jesus er i så måte 

meget sterkt. At Maria, som en disippel, grunner over Guds ord, er nok sant. I tillegg grunner 

hun over det som skjer som en mor. Hennes undring er dyp og kanskje bekymringsfull. Lukas 

gir oss ingen informasjon om Josef utover barndomsfortellingene. Vi vet ikke hvorfor han 

forsvinner fra fortellingene, men i antikken var det svært vanlig å bli enke, fordi kvinnene ofte 

var yngre enn sine menn. Smerten ved å miste en sønn vil alltid være stor, men for Maria vil 

den være ekstra belastende hvis hun ikke lever sammen med en mann. En enkes beste 

forsikring for alderdommen var en voksen sønn. Selv om vi vet at Jesus ikke var Marias 

eneste sønn, så har vi heller ikke bevis for at Josef levde og var tilstede etter 
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barndomsfortellingene. I Lukas 7:11-17 gir Lukas oss fortellingen om enken i Nain. Hun har 

mistet sin eneste sønn, og når Jesus får se henne blir han ”fylt med medlidenhet” (7:13). Han 

oppvekker sønnen, og gir ham til hans mor. Fortellingen gjenspeiler hvordan samfunnet var 

bygget opp om familien som den primære omsorgsenhet, og forventningen om at en sønn 

skulle ta vare på sin mor når hun var blitt gammel. Denne enken har mistet sin eneste sønn, og 

med ham sin sikkerhet for fremtiden. At Maria, som kanskje etter hvert blir enke, skal miste 

en sønn, er et perspektiv som er verdt å ta med i betraktningene. Vi ser allikevel at Maria ikke 

er alene, når hun i Acta 1:14, som i 8:19-21, også opptrer sammen med Jesu brødre. Selv om 

Maria har flere sønner som sannsynligvis vil leve til å ta vare på henne, så er det smertefullt å 

miste en sønn under så dramatiske omstendigheter som Jesu død. 

   Etter Simeons opptreden kommer enken Anna. Hun er gammel, og hun er gudfryktig. Hun 

kommer frem, lovpriser Gud og forteller om barnet.  

 

    Malina fremstiller mor-sønn forholdet som nesten symbiotisk. Hans karakteristikk av 

forholdet er som den primære kjærlighetsrelasjon i Middelhavsområdet. Farens fraværen i en 

sønn barndom styrker forholdet mellom mor og sønn. Vi vet ingenting om hvorfor Josef hos 

Lukas ikke opptrer etter barndomsfortellingene, men hans fravær gjør at fokuset blir 

eksklusivt på forholdet mellom mor og sønn. Familieenheten var i følge Malina den primære 

enhet i samfunnet, og mor-sønn forholdet altså den sterkeste familierelasjonen. Dette 

symbiotiske forholdet kommer også til uttrykk i bibelteksten. Et sverd gjennom Marias hjerte 

som symbol for smerte, blir også et symbol på det nære forholdet en mor har til sin sønn.   

 

 

5.3.6. ”Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?” – Lukas 2:41-52 

  For første gang, i 2:41-52 får Jesus nå en aktiv rolle. Dette er den eneste passasjen som 

forteller om Jesus som ungdom eller ung voksen, og den fungerer derfor som en overgang fra 

barndomsfortellingene og til kapittel 3, hvor Jesu gjerning som voksen begynner. Den binder 

sammen sin kontekst til det som kommer før og etter ved at den, lik fortellingen om Simeon 

og Anna, også slutter med at Lukas påpeker hvordan Jesus vokser og går frem i alder og 

visdom. Marias rolle som mor blir i denne fortellingen fremtredende. Jesu foreldre, som i alle 

fall inkluderer Maria, har tatt ham med til Jerusalem for å feire påske. Det står at ”da han var 

blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden.” Det er vanskelig å vite om Jesus har vært 

med på dette før, eller om han som 12-åring for første gang blir med på denne 

høytidsfeiringen.  
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  Alle undrer seg over hans forstand (2:47), men Lukas har allerede fortalt leseren i 2:40, at 

Jesus vokste i visdom. Den første delen av fortellingen har Jesu foreldre som subjekt. De 

vender begge tilbake for å lete etter gutten, som er blitt igjen i Jerusalem uten at de visste det. 

De blir begge ”meget forbauset da de så ham” (2:48), men det er Maria som snakker til Jesus. 

Hun irettesetter ham; ”Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har 

lett etter deg og vært så engstelige.” Maria har kjent på redselen for å miste sin sønn, og 

hennes irettesettelse er i så måte ikke overraskende. Allikevel har den for mange vært 

vanskelig teologisk. For hvordan kan Maria irettesette denne gutten som hun til nå har fått 

opptil flere ganger har fått vite at har en helt spesiell oppgave, og som er så mye mer enn 

hennes sønn? Forskere har vegret seg for å ta tak i denne problematikken. (Gaventa 1999, 67). 

Det er forskjellige grunner til dette. Noen hevder at hele denne episoden ble skrevet 

uavhengig av resten av Lukasevangeliet, at den sirkulerte separat. Den reflekterer en interesse 

for Jesu ungdom som vi hos Lukas kun finner her, men som vies mer oppmerksomhet i de 

apokryfe skriftene (ibid). 

   Marias spørsmål er viktig som en hentydning til forholdet mellom mor og sønn. Marias rolle 

som mor er kanskje på det tydeligste her, hun kaller ham ”barnet mitt”, og det har ingen 

betydning at Jesus er den hellige Gud sønn, eller at han skal sitte på Davids trone som en 

konge til evig tid. For Maria er han der og da barnet hennes, som er blitt borte, som hun har 

engstet seg for, og som er blitt funnet igjen. Samtidig, så kan man si at det kulturelt sett 

kanskje var farens oppgave å irettesette gutten, men her holder Lukas frem med sin 

fremhevelse av Marias reaksjoner, slik han har gjort gjennom hele barndomsfortellingen. 

Dette er ikke første gang Lukas gjenspeiler følelsesmessige reaksjoner hos Maria. Hun 

gjemmer ting i sitt hjerte, og han viser til hennes smerte når han lar det gå et sverd gjennom 

hennes hjerte. Men dette er første og eneste gang Lukas gir oss innsikt i følelser mellom 

Maria og Jesus uten et aspekt av guddommelig involvering. Her er det en ren spontant følelse 

hos en forelder som er redd fordi hun ikke vet hvor barnet sitt er. Selv om man kanskje skulle 

forvente at det var faren som irettesatte den unge gutten, så ser vi samtidig at det var moren 

som i stor grad oppdro barna til de var en viss alder, og det er derfor ikke så underlig at det er 

Maria som her fører ordet. 

  Jesu svar er hans første skritt mot å ta avstand fra sin biologiske familie. Hans svar til sin 

engstelige mor virker uten unnskyldning og bekymring, og det er opplagt og selvsagt at de 

ikke hadde trengt å lete etter ham, for de måtte vel skjønne at han var i sin Fars hus? (2:49). 

Det forstår ikke hans foreldre (2:50). De forstår ikke hva han mener, og det oppstår en 

differanse. En kontrast mellom Maria som mors bekymrede utsagn, og Jesus’ lette, selvsagte 
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uttalelse om det som for ham var selvsagt. Og her ser vi kontrasten som Maria hele tiden fra 

nå av må ha følt på. Som mor står hun igjen, som også andre mødre gjør, og ser på at hennes 

sønn blir voksen og skilles fra henne. Jesus svarer ikke på Marias spørsmål, men gjennom å 

selv stille et spørsmål avviser han hennes, og skaper avstand til henne. Han hører ikke til 

henne, han hører hjemme i templet, i sin ”Fars hus.” Her bekrefter Jesus det som tidligere har 

vært antydet, at han er så mye mer enn Marias sønn. 

   Lukas’ kommentar om at han ble med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem, er med 

på å dempe den spente stemningen, men tar den ikke helt bort.  

  Og igjen; Maria gjemmer alt dette i sitt hjerte (2:51). Det er ikke for å legge hendelsen på 

minnet, for så å glemme den. Maria gjemmer det i sitt hjerte, for videre å grunne over alt dette 

som sies om hennes sønn, og om det hun har opplevd. 

 

5.4. Maria og Jesus i Lukas 3-24 & Acta 

    Etter barndomsfortellingene dukker ikke Maria opp i fortellingene igjen før i kapittel 8. 

Hun nevnes heller ikke mer med navn i Lukasevangeliet.  

 
5.4.1. ”Din mor og dine brødre vil gjerne snakke med deg.” – Lukas 8:19-21 

   Jesus er sammen med disiplene sine og hans mor og hans brødre kommer for å treffe ham, 

men de slipper ikke frem for folkemengden. Jesus får beskjed om at de står utenfor og vil 

snakke med ham, men han svarer unnvikende: ”Min mor og mine søsken, det er de som hører 

Guds ord og gjør etter det.” (8:21). Svaret Jesus gir i den parallelle teksten hos Markus er 

allikevel krassere enn hos Lukas (Mark 3:31-35). Jesus spør retorisk hvem som er hans mor 

og hans brødre, peker på disiplene og sier at ”der er min mor og mine brødre.” Utsagnet i 

Markus er mer ekskluderende mot Maria og brødrene hans enn det er hos Lukas, i og med at 

Jesus peker ut disiplene som sin nye familie. Lukas har valgt en mildere vei, som også kan 

inkludere Jesu egen familie. Ikke bare formildner Lukas en avvisning av Jesu biologiske 

familie, men man kan strekke seg til å si at han inkluderer dem, og bruker dem som modeller 

for dem ”som hører Guds ord og gjør etter det. ” På den andre siden kan det også tolkes som 

en direkte avvisning. 

   I forkant av avsnittet i 8:19-21 kommer lignelsen om såmannen (8:4-15). I vers 10 sier Jesus 

til disiplene at ”dere er det gitt å kjennes Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i 

lignelser, for de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne.” Her er det eksklusivt 
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disiplene som er tilstede som skal få kjenne Guds rikes hemmelighet. Jesu familie er ikke 

tilstede. 

   Denne typen brudd og avvisning er ikke i samsvar med de kulturelle forventninger. Både 

Dixon og Malina vektlegger den sterke lojaliteten man hadde mot ens egen familie i 

Romerriket og i Middelhavsområdet på denne tiden. Det var forventet, og normalt at mor og 

sønn hadde en kontakt også etter at sønnen ble voksen og flyttet ut. Han var forventet å 

besøke sin mor og hun var forventet å bry seg om sin sønn utdannelse og velferd. Bunnløs og 

betingelsesløs lojalitet til familiemedlemmer var en av samfunnets normer. 

   En sønn som ikke tar imot sin mor når hun kommer er altså kulturelt uventet. Jesu avvisning 

av sin biologiske familie og selv om han kanskje gjør dem til eksempler på ideelle disipler er i 

strid med samtidens normer for hvordan man tok seg av sin familie. Sett fra et kulturelt 

ståsted er det ikke passende av Jesus å avvise sin mor og sine brødre slik, men det er 

vanskelig å si hvorfor han gjør det. Lukas hensikt var å få frem viktigheten av den troende 

familie, og kanskje ikke å forkaste den biologiske, selv om den blir tilsidesatt. Allikevel, 

måten Jesus opptrer på, er i strid med den konvensjonelle forventning om lojalitet til familien.  

  Den fiktive familien som hører Guds ord erstatter den originale familien. Til og med sin mor 

”bytter” Jesus ut med disiplene, og titlene og funksjonene innenfor familien blir derfor ikke 

lenger viktig. Morskap, som en så grunnleggende rolle for kvinnen, faller bort og blir erstattet 

av andre forhold (Seim 1994, 113). Uansett, om Maria er videre inkludert i Jesu nye definerte 

familie, så er morsrollen ikke lenger viktig. Dette ser vi også, i 11:27-28. 

  I motsetning til Jesus, så har Maria handlet slik som var kulturelt forventet. Det gjør deri 

Hun viser interesser for sin sønn, også etter at han er blitt voksen, og oppsøker han. Vi vet 

ikke hvorfor. Hos Markus får vi høre at Jesu familie trodde at Jesus var blitt ”helt fra seg” og 

derfor oppsøkte ham (Mk. 3:20). Dette sier Lukas ingenting om. Vi har heller ikke fått vite 

noe særskilt om Marias bakgrunn, eller om hennes slekt. Fra det vi har fått vite, kan vi anta at 

hun ikke har noen spesielt sterkt økonomisk bakgrunn. Det er derfor vanskelig å si noe om 

hvor mye Maria kan ha betydd for sønnen på disse områdene, og om dette spilte noen rolle for 

ham når han avviser henne. Et annet spørsmål er om Maria på noen måte går over noen 

grenser når hun oppsøker ham, slik Dixon skriver at mange romerske mødre gjorde. Ved å 

oppsøke Jesus når han kanskje ikke ventet det, og når han nå definerer sin familie med andre 

enn biologiske kriterier, så kan Maria ha blandet seg inn i sfærer hvor hun ikke var ventet. 

Jesus har nå, i alle fall hos noen, fått en sterk stilling, med sin forkynnelse og sitt virke. Som 

kvinne hadde ikke Maria de samme mulighetene til å få en posisjon i samfunnet. Posisjonen 

Jesus får er selvsagt helt spesiell, og hans virke kan ikke sammenlignes med en ”vanlig” ung 
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manns i samtiden. Det er allikevel ikke umulig, ut fra de kulturelle forutsetninger Dixon 

beskriver, at Maria oppsøker Jesus når han har oppnådd en viktig posisjon blant folk, for å 

”sole seg” i glansen. Hans oppnåelser kaster naturlig nok et positivt lys på Maria som mor.  

    Allikevel, denne avvisningen betyr ikke nødvendigvis at Jesu biologiske familie faller bort. 

Hans mor og hans brødre dukker opp igjen senere. I Acta 1:12-14 er ”også kvinnene og 

Maria, Jesu mor, og hans brødre” med i gruppen med galileere som vender tilbake til 

Jerusalem.  

     

   Vi har fått vite at for å være inkludert i Jesu nye familie, og for å følge ham, så må man ha 

den egenskap å høre Guds ord, og å gjøre etter det. Sakarja hører, men tror det ikke, og som 

straff mister han talen, helt til Guds ord er oppfylt (1:18-20). Maria, derimot, tror på Herrens 

ord (1:38). Hun fremstilles som den ideelle disippel.  

I 1:19 gjemte Maria alt det gjeterne forteller ”i sitt hjerte og grunnet på det.” Også i 2:51, etter 

at Jesu foreldre har hentet ham i templet og han har blitt med dem hjem til Nasaret igjen, 

gjemmer Maria ”alt dette i sitt hjerte”. Måten dette er uttrykt på i disse avsnittene, indikerer at 

Maria kanskje ikke umiddelbart har forstått hva som er blitt sagt, men at hun tar vare på det, 

og tenker gjennom det for å forstå. Her finnes også en referanse til Lukas 8:15, som er sist 

avsnitt i lignelsen om såmannen. Her sier Jesus at det kornet som faller i den gode jord, ”det 

er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte…”. Videre finnes også en 

parallell til Lydia i Acta 16:14, hvor Herren åpner Lydias hjerte, slik at hun hørte på det 

Paulus sa.  

    De ord Maria tar inn i sitt hjerte, handler om hennes sønn. Fra å føde sitt barn, svøpe det, og 

legge det i en krybbe, så må Maria forholde seg til at sønnen hennes har fått en stor rolle å 

spille i frelseshistorien. Ordene til henne er store. De kommer til henne fra engelen Gabriel, 

(1:26ff) fra Simeon og Anna, fra Elisabet (1:41ff) og fra lærerne i templet, som også undrer 

seg over Jesus (1:47). Maria forstår heller ikke hva Jesus selv sier, og undres seg (1:49). Det 

er i barndomsfortellingene at Maria undrer seg, at hun hører Guds ord, tror det og er en lydig 

disippel. Senere i evangeliet blir hun anerkjent for dette.  

    Et spørsmål man kan stille seg, er hvorfor Jesus gjør denne handlingen i 8:19-21, som 

åpenbart vil virke ekskluderende på sin mor. Malina har gitt oss en mulig forklaringsmodell 

når han sier at oppveksten i antikken ofte gjorde menn til sadister og kvinner til masochister.  

   Den ”gjensidige avhengigheten” som Malina beskriver er på mange måter vanskelig å 

plassere inn i forholdet mellom Maria og Jesus. Vi vet så lite om deres psykologi, og 

informasjonen om forholdet dem imellom er også svært begrenset. Allikevel, en avhengighet 
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hos Maria til Jesus for selvidentifikasjon er ikke umulig. Hun var avhengig av å føde ham, sin 

førstefødte sønn, for å få status som voksen kvinne i samfunnet. Maria har sannsynligvis levd 

under en del undertrykkende regler, slik Subby blir sitert om hos Malina (Malina 1998, 113). 

Maria kan også sies å fokusere på andres behov fremfor sine egne, når hun bøyer seg for Gud 

som hans tjenerinne i 1:38, og når hun av Lukas fremstilles som den stille, undrende mor som 

lar seg underordne.  

  Samtidig får kanskje Maria utløp for denne undertrykkelsen gjennom det Jesus oppnår, og 

ved å gi av seg selv til ham. Hennes lykke er avhengig av ham, og hun oppsøker ham kanskje 

av den grunn. Hennes behov har sannsynligvis hele livet vært tilsidesatt, og hun  

  Kanskje oppsøker Maria Jesus fordi hun har investert sin lykke i ham, denne sønnen som 

hun har undret seg over, og alle disse tingene hun har gjemt i sitt hjerte. Om dette kan sies å 

være en ”dysfunksjon” som vi så Whitfield gjorde hos Malina, er vanskelig å si, den analysen 

blir for psykologisk og for søkt for denne oppgaven. Man kan allikevel driste seg til å si at, i 

og med de samtidige kulturelle forutsetninger, så kan Maria sin identifikasjon ha vært uløselig 

knyttet med Jesus, og som mor derfor være avhengig av ham for å få sine individuelle behov 

tilfredsstilt.  

 

5.4.2. ”Den som hører Guds ord og tar vare på det.” - Lukas 11:27-28 

    To ganger bekrefter Lukas at denne egenskapen hos Maria som disippel er viktig. Begge 

gangene er det Jesus som snakker, og gjennom sine ord bekrefter han at hans mor er hans 

familie, og at hun er salig. Den første gangen er altså i 8:19-21 når Jesus setter ned de nye 

kriterier for å få være inkludert i hans familie. 

    I 11:27-28 er det en kvinne i folkemengden som roper ut en velsignelse om kvinnen som 

fødte Jesus. Saligprisningen er allikevel rettet mot Jesus, men formulert gjennom hans mors 

kropp. Dette fokuserer på de moderlige funksjonene på en kvinnes kropp, og sier at en kvinne 

som har født en så spesiell sønn, skal være salig. Nok en gang ser vi tegn på hva som var 

kvinnens oppgave i datidens samfunn, hun skulle bli mor og føde en sønn, og desto bedre det 

gikk med sønn, desto større ære fikk også moren. Jesus reagerer med å vende saligprisningen 

om slik at den nå ikke lenger peker på forholdet mellom ham og Maria, men på Marias 

egenskaper som disippel. Samtidig er den også en universell uttalelse om alle som hører Guds 

ord og tar vare på det. Når Jesus gjøre dette, så svekkes igjen den kulturelle forventningen til 

forholdet mellom mor og sønn. Tatt i betraktning det symbiotiske forholdet mellom mor og 

sønn ville det være forventet at Jesus kanskje sluttet seg til saligprisningen av sin mor. Han 
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avviser den ikke direkte, men svekker dens relevans og viktighet ved å gjøre den om til en 

saligprisning som heller fokuserer på å høre og ta vare på Guds ord.  

    Dette bringer inn to tidligere avsnitt om Maria i barndomsfortellingene, hvor hun har tatt 

vare på Guds ord og undret seg over det for å finne ut hva det betyr (1:19 og 2:51). I tillegg 

finnes også avsnittet fra 2:33 hvor både Jesu mor og hans far undrer seg over det som blir sagt 

om ham.  

 

Ved å vende kvinnens saligprisning bort fra Jesus og på Maria kan man ved første øyekast 

tenke at det er et tegn på Lukas’ vennlighet mot kvinner. Maria får velsignelsen i stedet for 

Jesus, han snur den mot sin mor. Samtidig, så må man se på hva det er hun blir gjort salig for. 

Hun blir priset for å ha gjort som Gud sa, for å være lydig, for en være en god disippel. Hun 

har gjort som den stereotype etterfølgeren av Guds ord skulle gjøre. 

  På den ene siden viser dette om forholdet mellom Jesus og Maria som mor og sønn at han 

var henne bevisst. Han visste hva hun hadde gjort (hørt Guds ord), og han mener det var rett. 

Maria blir altså ikke priset fordi hun er Jesu mor, men fordi hun hører Guds ord og tar vare på 

det. Dette er som en motsetning til barndomsfortellingene hvor Marias rolle fremdeles er 

bestemt av hennes rolle som mor (Seim 1994, 115). Jesus avviser ikke velsignelsen av sin 

mor, men han vender perspektivet. Gjennom dette viser han at et nært forhold til ham ikke 

bare er gjennom biologiske bånd, men viktigere enn båndene mellom mor og sønn er båndene 

av disippelskap basert på å høre og gjøre Guds ord (Reid 1996, 73). Samtidig viser Jesus også 

her at reproduksjon ikke lenger er et viktig tema. I 20:27-39 snakker Jesus til disiplene om de 

dødes oppstandelse. Her viser Jesus at reproduksjon ikke lenger er et viktig tema i Guds rike 

når han sier at ”de som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden og 

oppstandelsen fra de døde, de tar ikke til ekte og de tas ikke til ekte.” (20:35). Grunnen er at 

”de kan jo ikke mer død…” (20:36). Reproduksjon har vært nødvendig fordi menneskene dør. 

I den kommende verden skal menneskene ikke lenger død, og derfor trenger de ikke lenger å 

reprodusere seg. Han anerkjenner Maria ikke for det hun har gjort for ham, men for det hun 

har gjort for Gud, og viser at det ikke er hennes funksjon som mor som lenger er viktig.  

  Jesus sin reaksjon benekter heller ikke Marias viktighet, siden hun også har hørt Guds ord og 

gjort etter det. Det disippelmessige aspektet får fortrinn for det moderlige i Maria.  

  Kvinnens velsignelse gjenkaller også Elisabets ord til Maria i 1:42-45. For Lukas må Jesu 

fysiske familie også fullbyrde kriteriet om disippelskap (disippelskap forstått som de som 

hører Guds ord og gjør etter det) som konstituerer den eskatologiske eller virkelige familie 

(Brown 1993, 343).  I Acta 1:14 ser vi Maria og Jesu brødre blant de galileerne som er tilstede 
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ved Jesu himmelfart. De holder sammen med andre i en sal i Jerusalem, og er ”utholdende i 

bønn”. Maria har ikke bare hørt Guds ord, men her viser Lukas oss at hun også handler på det, 

og ”gjør etter det”. 

 

5.4.3. ”Lykkelige er de barnløse!” – Lukas 23:27-31 

   I Lukas 23:27-31, på vei til stedet hvor han skal korsfestes, følges han av en stor 

folkemengde. Blant dem er det mange kvinner. De gråter og jamrer seg over Jesus. Men Jesus 

snakker til dem, og han sier: ”Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv 

og deres barn. For det kommer dager da folk skal si: Lykkelige er de barnløse, de kvinner som 

ikke føder og ikke gir bryst. Da skal de si til fjellene: Fall over oss! Og til haugene: Skjul oss! 

For gjør de slik med det grønne tre, hvordan skal det da gå med det tørre?” Denne perikopen 

har ingen direkte referanse til Maria, eller til forholdet mellom mor og sønn. Allikevel, sett i 

sammenheng med de tidligere tekstene, gir den mening. Disse ordene er en omvendt 

makarisme av kvinnens utrop i 11:27. Hennes saligprisning av Marias morsliv og bryst blir 

her vendt negativt når Jesus sier til Jerusalems døtre at de er de barnløse som skal være 

lykkelige, de som ikke føder og ikke gir bryst. Sett videre i sammenheng med Simeons ord til 

Maria, om sverdet i hennes sjel, tolket som en smerte eller sorg, ser vi at det er noen sorger 

den barnløse vil slippe. Den sorg og bekymring en forelder må ha, så vi når Maria irettesetter 

Jesus for å ha blitt igjen i templet og gjort henne og Jesu far engstelige for ham (2:48). Den 

sorgen som venter Maria er større. 

 

   Hvis det er et nært forhold mellom mor og sønn, så er det påfallende at Maria ikke nevnes i 

forbindelse med Jesu begravelse, ved korsfestelsen eller oppstandelsen. Det ville være 

kulturelt forventet at en mor var tilstede ved sin sønn grav, og uttrykte sin sorg der. Heller 

ikke hos Matteus eller Markus opptrer Maria i forbindelse med Jesu død. Kun hos Johannes er 

hun tilstede, der nevnes hun sammen med Maria som var gift med Klopas og med Maria 

Magdalena, som de som står ved Jesu kors. Det er merkelig at ingen av de tre andre 

evangelistene har Maria tilstede ved disse hendelsene. Selv om det kanskje var en viss norm, 

som Dixon skriver, at foreldre ikke uttrykte sorg når små barn døde, så ville det være mer 

naturlig når man som mor mistet en voksen sønn. Det var vanlig med gravinnskripsjoner, da 

spesielt fra mødre, når barna døde før dem. Det er derfor påfallende at Lukas ikke sier noe om 

Marias rolle i forhold til sin sønns død. Hvor Maria er mellom at hun oppsøker Jesus i 8:19-21 

sammen med hans brødre, og i Acta 1:14 er umulig å vite. 
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5.4.4.” Maria, Jesu mor, og hans brødre var med dem.” – Acta 1:14 

  Den siste gangen Lukas nevner Maria er i Acta 1:14. Her snakker han om henne igjen ved 

navn, og som Jesu mor. Hun er her en del av en gruppe, som pleier å holde til i en sal i 

Jerusalem. Maria er altså ikke ute av historien. Jeg har allerede kommet inn på denne 

perikopen mange ganger, og det at Maria dukker opp igjen etter Jesu død er et viktig moment 

i fortolkningen av hennes forhold til Jesus.  

Hvorfor Jesu familie dukker opp igjen her er et viktig spørsmål. Den forrige gangen de 

opptrådte ble de avvist av Jesus. Er det et tegn på lojalitet som gjør at de enda følger med? 

Hos Markus får vi et avsnitt om Jesu familie som Lukas ikke gir oss. Rett før Markus’ versjon 

av perikopen hvor Jesus avviser sin familie, så sier han også noe om hvorfor familien var 

kommet for å se ham. I 3:20-21 strømmer så mange folk til når Jesus kom hjem at han og 

disiplene ikke engang rakk å få seg mat. Når hans nærmeste får høre om dette, går de av sted 

for å hente Jesus, fordi de mener at han er blitt gal, ”han er helt fra seg.” Perspektivet blir litt 

annerledes i forhold til Jesu avvisning av sin familie, når man har dette med. Kanskje dukker 

hans familie opp igjen i avsnittet i Acta for å ha kontroll på gruppen som holder sammen og 

ber i en sal i Jerusalem. Markus gir oss et perspektiv som er verd å tenke over selv om Lukas 

ikke har med denne vinklingen.  

   Ved at Lukas nevner henne her, får Maria en rolle i den helt tidligere kirken. Dette viser at 

hun fremdeles trodde på sin sønn, og at hun ikke forlot det han stod for. Det at Jesu familie er 

tilstede som disipler er viktig, nettopp fordi de er hans familie. 

 

 

6. Oppsummering 

 

    Hensikten med denne oppgaven var å se om man ved å vite noe om noen kulturelle 

forventningen til forholdet mellom mor og sønn i Det nye testamentes samtid, kunne få et litt 

annerledes bilde av forholdet mellom Maria og Jesus enn bibeltekstene umiddelbart gir oss. 

Jeg skulle også se om forholdet mellom Maria og Jesus svarer til disse kulturelle 

forventningene som fantas i samtiden.  

 

    Til det siste spørsmålet er svaret både ja og nei. På mange måter følger forholdet de 

kulturelle forventningene slik vi så dem i oppgavens første del. Maria føder sin sønn, og hun 

svøper ham. Hun engster seg for ham når han blir borte, og hun irettesetter ham. Maria 
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oppsøker ham etter at han er blitt voksen, og viser dermed interesse også for sin voksne sønn, 

slik det var forventet.   

   De kjønnsmessige perspektiver finner jeg at er slik som det er kulturelt forventet, som 

presentert i oppgavens første del. Maria fyller hos Lukas rollen som den litt underdanige, 

lydige, fødende, men også irettesettende mor. Jesus, på sin side, oppfyller kriteriene fra å være 

et barn hos sin mor, til å løsrive seg og leve et selvstendig liv, som jo også er preget av den 

helt spesielle rollen han fyller.  

   I utgangspunktet vil Maria etter de kulturelle kodene ha overtaket på sin sønn. Hun er eldre 

enn ham, og hun er hans forelder, hans mor. Dette er bare i utgangspunktet. For Jesus, som 

ikke bare er Guds sønn, er utvalgt til en helt spesiell rolle. Forholdet mellom mor og sønn er 

kontinuerlig preget av dette. Maria blir til stadighet minnet på sønnens storhet og spesielle 

forhold til Gud.  

 

  Samtidig er disse fortellingene om mor og sønn preget av dem spesielle rollen Jesus har fått, 

og de er på flere måter et brudd med det som hadde vært forventet i en mor-sønn relasjon. 

Jesu avvisning av Maria i 8:19-21 er kanskje det sterkeste eksempelet på dette, men også 

andre ting skiller dette mor-sønn forholdet fra det som kanskje var typisk i samtidens kultur.  

   Måten Maria blir gravid på, ganske unik. Jesus blir unnfanget ved at Den hellige ånd 

”kommer over henne”, og etter bud fra en engel. Rett etter fødselen, når Maria og Josef noen 

øyeblikk har fått vært alene med barnet sitt, kommer gjeterne fra marken, med budskap fra 

Gud. I fortellingen om Jesu fødsel presenterer Lukas oss med et sterkt bilde av en nyfødt gutt 

og hans mors første øyeblikk sammen. Plutselig forandres fokuset og inn i bildet kommer 

gjetere og en engel. De kommer med budskap om at han er frelseren, Kristus. Dette lille 

barnet, den førstefødte sønn, blir på en måte revet ut av armene på Maria som akkurat har 

født, og han blir plassert inn i en sammenheng som er mye større enn det jordlige forholdet 

mellom mor og en nyfødt sønn. Også videre i fortellingene fortsetter Lukas å ved hjelp 

avaktørenes handling utsagn (f. eks. Elisabet, Simeon, Anna, kvinnen som velsigner Jesu mor) 

å minne oss på hvem Jesus er og hvorfor han er blitt født. 

     En type brudd i mor-sønn relasjonen er altså tilstede helt fra begynnelsen, i form av 

kontrasten mellom den ”jordlige” relasjonen mellom mor og sønn, og den guddommelige 

involveringen i forholdet. Dette preget forholdet, og Maria blir gjentatte ganger minnet på 

dette. Den andre typen brudd som forholdet preges av, er som nevnt avvisning Jesus gjør når 

han setter nye kriterier for hvem som er hans familie. 
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 Bildet som danner seg av forholdet mellom de to er derfor sammensatt. På den ene siden er 

Maria fremstilt som en hengiven og uselvisk mor. På den andre siden er hun avhengig av 

sønnen for å oppnå sin status som voksen kvinne. 

  Samtidig som disse bruddene er blitt tydelige, representerer Maria en kontinuitet i forholdet 

til sin sønn når hun dukker opp igjen i Acta 1:14 etter Jesu død.  

   

   Lukas ønsker nok ikke å først og fremst portrettere Maria som mor. Dette er ikke hennes 

biografi, og det er ikke en fortellingen om relasjonen mellom henne og hennes sønn. Ved å 

bruke en historisk-kulturell bakgrunn, og også med noen psykologiske tolkningsmuligheter i 

bakhodet har jeg sett relasjonen dem i mellom på en litt annen måte. Bildet som dannet seg av 

forholdet er blitt bredere og mer nyansert med den kulturelle kunnskapen tilstede. En del av 

Jesu utsagn i avsnittene jeg har sett på både i kapittel 8, men kanskje særlig 11 og 23, som i 

utgangspunktet ikke direkte handler om forholdet mellom Jesus og Maria, får ny betydning i 

dette perspektivet. Bildet av forholdet har definitivt blitt annerledes enn det bibeltekstene 

umiddelbart gir. Relasjonen mellom Maria og Jesus, mor og sønn, har vist seg å ha større 

betydning enn de forholdsvis få referansene hos Lukas tilsier. 
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7. Etterord 

 
   I arbeidet med oppgaven har det vært uunngåelig å ikke trekke paralleller til eget liv. Som 

mor til en sønn står det klart for meg at noen kulturelle forventninger ikke har forsvunnet, selv 

om de kanskje har mildnet eller bleknet. Forventningen om at man skal føde en sønn, om ikke 

den førstefødte, har jeg opplevd henger igjen hos mange eldre i dagens Norge.  

  I ettertid har jeg tenkt litt på hvorfor jeg ønsket å finne ut mer om Maria som mor og om 

hennes forhold til sønnen. Kanskje var det fordi jeg som mor ikke identifiserte meg med 

Maria i noen særlig grad. I mange området og land er mors- og kvinneidealet annerledes enn 

her. I Norge er kvinnene i mindre grad hjemmeværende enn noen gang, og Europas 

befolkningstall er på vei ned, fordi kvinnene føder færre barn enn før. Kvinnens primære plass 

er ikke lenger i hjemmet, og hennes oppgave er ikke lenger bare å føde barn. Dette til forskjell 

fra mange land i Middelhavsområdet, hvor flere kvinner er hjemmeværende og barnas. 

Kanskje vil kvinner i land ved Middelhavet i større grad identifisere seg med Maria på disse 

områdene. Mariakulten er også i mye større grad tilstede der, i motsetning til her i Norge hvor 

den nærmest er ikke-eksisterende. Tanken har derfor slått meg, at kanskje er norske kvinners 

interesse for Maria i noen grad grunngitt i vårt behov for å gjenkjenne oss med henne som er 

mor til ham vi tilber som Frelseren. Vi leter etter en bedre forståelse av hvem hun var, og å 

grave dypere i tekstene, fordi de umiddelbare ting vi ser ikke gir gjenklang i våre liv. 

 Dette får bli tema i en annen oppgave!  
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