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1. Innledning: Det var ikke løst snakk, 
disiplene tok feil  

 

En av de mest sentrale bibelfortellinger, slik jeg ser det, er fortellingen om Jesu 

oppstandelse. Derfor er denne også blitt utgangspunktet for min problemstilling. Det er ulike 

måter å fremstille kvinnene som de første til å få vite om den tomme grav, med små til store 

variasjoner. Jeg ønsker derfor å ha fokus på Lukas` påskebudskap og se på hvilken måte han 

fremstiller kvinnene. Det er derfor også interessant å se på, om denne fortellingen har fått 

noen betydning for diskusjonen i kirken om kjønn, makt og lederskap.  

Denne fortellingen utgjør store deler av grunnlaget for vår tro, slik vi også finner det 

gjengitt i den apostoliske og nikenske trosbekjennelsen. I fortellingen om oppstandelsen er 

kvinner sentrale, og kvinnene var de første som fikk vite om oppstandelsen. Dette er alle de 

fire kanoniske evangelistene enige om, og også i Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet 

fortelles dette. Selv om det ikke finnes historiske bevis for at kvinnene var de første til å få 

vite om oppstandelsen, så har fortellertradisjonen formidlet at det var slik det var. Derfor 

har jeg også en undring over at det fremstår som om Paulus ikke kjente til denne 

fortellingen, sett i lys av at han samarbeidet med mange kvinner. 

Fortellingens troverdighet underbygges, gjennom at den er formidlet i så mange 

evangelier. Det forekommer variasjoner på innhold, noe jeg vil utdype senere i delen om 

intertekstualitet. Jeg opplever soldatenes vitnesbyrd om hendelsen i Nikodemusevangeliet 

som ganske sterk. Denne delen av Nikodemusevangeliet bygger i store trekk på 

fremstillingene i Lukas- og Johannesevangeliet.1 Det har vært ulike forklaringer på at 

kvinnene er hovedkarakterer. Noen har hevdet at det var en fortellertradisjon formidlet av 

kvinner, som gjorde kvinnene til hovedkarakterer.2 Samtidig så fremstår dette som en 

ganske kreativ forklaring, det er så mye i selve handlingsforløpet i fortellingen som gjør at 

det skulle være vanskelig å tenke seg at kvinner har funnet på dette. Noen av de tidlige 

kristne utelukket kvinnene fra sin oppstandelseshistorie, for hvis kvinner var de mest ansette 

vitnene om oppstandelsen, så hadde oppstandelsesberetningen problemer angående 

 
1 Moxnes, Apokryfe evangelier, LXII 
2 Kartzow, Ressurrection as Gossip, 10 
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troverdigheten3. Dette sett i lys av kvinnenes status og posisjon i samfunnet, om fortellingen 

nå skulle bygges på kvinners vitnemål.  

Kvinnene får en viktig rolle ved å være de første som får vite om oppstandelsen. De 

som ikke ble regnet for like mye som menn, i det patriarkalske samfunnet som utspilte seg 

på denne tiden. Med patriarkalsk definerer jeg at det var et samfunn som var bygd opp med 

en forventning om at det var mennene som hadde hovedansvaret for samfunnet som helhet, 

og derfor tok på seg de offentlige plikter. Osiek og MacDonald forklarer det patriarkalske 

samfunnet med at mannen hadde den rettslige myndighet over hele sin husholdning. 

Kvinnen kunne ikke opptre som en legitim person, uten å være sammen med en mannlig 

verge.4 Konteksten var dermed helt annerledes enn det vi er vant til, og dette er viktig å ha 

med under lesning av bibeltekster. Det var definerte oppgaver ut ifra kjønn, alder og sosial 

status.  

Dette var ikke første gang at de som ble regnet for lite, var de som ble budbærere om 

store begivenheter. Det er et mønster vi finner hos Lukas, fra begynnelsen på hans 

evangelium og frem til denne fortellingen som vi finner på slutten av Lukas-evangeliet. I 

juleevangeliet hos Lukas, er det gjetere på marken som får budskapet om at Jesus var født. 

Gjeterne representerte de lavere samfunnslag. Thelle forteller dette om gjeterne; «En rekke 

rabbier beskrev gjetere som uærlige, lovløse og forbryterske, menn som ikke respekterte 

andres beitemarker. ‘Du vil ikke finne noe yrke som er mer foraktelig enn hyrdenes,’ skrev 

en av dem.»5 De som ikke ble sett på som like betydningsfulle som andre i samfunnet, var de 

som først fikk budskapet om at Jesus var født. Dermed så passer det inn i den 

sammenhengende historien om Jesus, fra begynnelse til slutt på hans liv på jorden, at viktige 

budskap først kom til de som hadde lavere sosial rang. Et faktum rent statistisk sett, er at 

Lukas evangeliet i forhold til de andre nytestamentlige skrifter inneholder mye 

«kvinnestoff». Det er hele 42 passasjer hos Lukas som har å gjøre med kvinner eller 

kvinnemotiver. Hovedtyngden av dette faller innenfor det lukanske særstoff.6 Samtidig 

opplever jeg at Lukas er ambivalent på dette området. 

Paulus og hans ord i Bibelen har blitt tillagt stor vekt i debatten om kjønn, makt og 

lederskap. Det er ingen tvil om at Paulus har vært og er en viktig historisk skikkelse innenfor 

 
3 Kartzow, Ressurrection as Gossip, 11 
4 C. Osiek & M. MacDonald, A Womnan`s place, 1 
5 Thelle, Juleevangeliet, 60 
6 Seim, Det doble budskap, 2 
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kristendommen, gjennom sine brev i NT, på samme måte som Lukas. Det er syv brev der 

Paulus er anerkjent som forfatter, men så sier det også noe om hans autoritet, ved at andre 

forfattere har brukt hans navn til å formidle sitt syn, og sette han som forfatter. Gjennom 

tidene har det blitt gjort mye forskning, og det er ulike konklusjoner som har kommet frem 

gjennom denne. Det er ingen konsensus omkring dette, og diskusjonen pågår fortsatt. Dette 

gjør også at det er et stort litterært landskap å manøvrere seg i. Både Paulus og Lukas er 

derfor viktige stemmer i denne debatten. Hvilken betydning har det hatt for denne at Paulus 

ikke nevner kvinnene som vitner til oppstandelsen, i sin omtale av hendelsen i 1. Kor 15:15?  

For å finne svar på dette velger jeg å se på Paulus i lys av intertekstualiteten i forhold til 

perikopen fra Lukas. 

1.1 Problemstillingen  

Med utgangspunkt i oppstandelsesfortellingen i Lukas (24,1-12) vil jeg belyse 

fremstillingen av kvinnene som de første som fikk vite om den tomme grav. Videre vil jeg 

se på hvordan denne fortellingen har fått betydning for diskusjoner om kjønn, makt og 

lederskap. 

1.2 Bakgrunn for problemstillingen 

Bibelfortellinger er fascinerende. Jeg kan ikke erindre hvor gammel jeg var da jeg hørte min 

første bibelfortelling, de har alltid vært der. Etter at jeg fikk barn, har jeg ønsket å dele av 

denne skatten til dem. Mitt yrkesliv har jeg hatt i Den norske kirke som kateket, og nå den 

siste tiden som prest, og en stor del av arbeidsoppgavene er nettopp å videreformidle 

bibeltekster, på ulike måter. Det er spennende og fasinerende å oppleve hvordan særlig barn 

og ungdom, ettersom de er utrolig gode til å gi umiddelbar respons, tar imot bibelteksten og 

setter den inn i sin kontekst. Hvordan samme tekst kan få ulik betydning avhengig av 

mottakeren.  

Det er en rikholdig samling i Bibelen av slike fortellingsskatter. I det gamle 

testamentet finner vi Israelsfolkets historie, og mange av fortellingene kan virke voldsomme 

og på et vis brutale, om vi bare hører eller leser fortellingen uten å kjenne til konteksten 

rundt nettopp den fortellingen. Det er også en samling av profetiske bøker, poetiske bøker 

og andre skrifter. Det nye testamentet er fortellingen om Jesus, fra fødsel, hans liv og 

gjerninger, til korsfestelse, oppstandelse og himmelfart, fortalt gjennom evangeliene. Så er 
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det en stor del av testamentet som gir oss et bilde av ekklesia – de første Kristus-troende 

menigheter, gjennom Paulus og de brev han skrev til disse, og ikke minst Apostlenes 

gjerninger. Denne delen av Bibelen avsluttes med Johannes åpenbaring, som er skrevet som 

en trøst for de kristustroende i Lille-Asia som ble forfulgt for sin tro. Samtidig blir det også en 

profetisk bok, som skildrer hvordan Gud vil seire og skape en ny himmel og jord med fred og 

rettferdighet. 

Når jeg arbeider med eksegeser av bibeltekster, kjenner jeg på en forventning og 

spenning, hva vil åpenbare seg gjennom teksten? Gjennom teologistudiene har jeg også blitt 

mer ydmyk i dette arbeidet.  En tekst er ikke bare en tekst. Det er så mye som ligger skjult og 

den har så mange lag i seg, som ikke er synlige ved førstegangs lesning. Det er ved å lese 

samme tekst flere ganger, på grunnspråk og i oversettelse, at teksten virkelig åpner seg opp. 

Ved å bruke ulike perspektiv i arbeidet med teksten, vil det være en hjelp til nettopp å få 

frem ulike sider og stemmer i teksten. Jeg kjenner også på en respekt for forfatterne av 

tekstene. De har hatt sin agenda, og skrevet ned historien slik de oppfattet den. Det er et 

stort ansvar å fortolke bibeltekster og formidle sin fortolkning videre. Vi snakker på en måte, 

på vegne av forfatteren av teksten, samtidig som vi skal formidle noe vi selv kan stå inne for, 

og som oppleves relevant for tilhøreren. Derfor tenker jeg at en god og grundig eksegese er 

avgjørende, for å få frem flest mulig sider ved en tekst. Et spennende arbeid, som jeg finner 

glede i.   

Dette er også grunnen for mitt valg i denne fordypningsoppgaven. Jeg har valgt en 

perikope som ofte forbindes med 1. påskedag. Personlig så har jeg et spesielt forhold til 

teksten fra evangelisten Johannes, som er en av prekentekstene for 2. påskedag. 

Fortellingen finner vi hos alle de kanoniske evangelistene. Det er en vakker fortelling, som 

formidler stemning og skaper bilder inne i mitt hode når jeg leser den. Kanskje dette også er 

grunnen til at jeg ønsker å få vite mer om denne, hva vil den egentlig fortelle? Ettersom det 

er teksten hos Johannes jeg kjenner best, har jeg valgt å ha fokus på teksten fra evangelisten 

Lukas, for å få et nytt perspektiv. Lukas har et særlig fokus på kvinner i sine tekster, vil dette 

på noen måte utmerke seg i den valgte perikopen? Gjennom teologistudiet har jeg også blitt 

mer interessert i kvinners rolle i Bibelen, særlig i NT. Hvem var de og hvorfor fremstilles de 

slik de gjør? Det er disse to interessefeltene, bibeltekster og kjønn, jeg søker å kombinere i 

min fordypningsoppgave.  
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1.3 Metode  

Utgangspunktet for min forskning er en eksegese av Lukas 24:1-12. Jeg ønsker å fordype meg 

i denne teksten, gjennom ulike innfallsvinkler som er sentrale innenfor bibelfortolkning. 

Hovedrammen for oppgaven plasserer jeg inn i en metode som brukes i nyere 

bibelfortolkning. Bibeltekstens tre verdener, som også Joel B. Green trekker frem som en 

mulig metode.7 Verdenen bak teksten – verdenen i teksten – verdenen foran teksten. Jeg er 

klar over at dette er en grovinndeling, men jeg liker å arbeide med dette oppsettet. For meg 

skaper det en tydelig og ryddig inndeling.  

Innledningsvis vil jeg først oversette teksten fra gresk til norsk, for å se om det er 

elementer i grunnteksten som har blitt skjult eller forandret gjennom oversettelser. Vil dette 

bringe nytt lys over tekstens innhold og budskap? Samtidig vil jeg også se min perikope 

innenfor Lukas’ litterære struktur. Er denne typisk for Lukas, eller er det noen særtrekk som 

utmerker seg? Jeg vil også gjøre en narrativ kartlegging og se hvilke karakterer vi finner i 

teksten og hvilken betydning disse får for budskapet som formidles. Som utgangspunkt for 

den narrative kartleggingen er en modell fra Joel B. Green – Methods for Luke, og hans syv 

elementer for en narrativ analyse.8 

I verdenen bak teksten, vil jeg sette teksten inn i den sosial-historiske konteksten, og 

se på hvilke roller kvinnene hadde i antikken. Var det unikt eller vanlig at de var budbringere 

om store og viktige begivenheter i den gresk-romerske og jødiske samtiden? Hva gjør dette 

med måten de fremstilles på i perikopen? Hovedkilder for dette er forskning av Carolyn 

Osiek & Margaret MacDonald og Anders Runesson. 

I verdenen i teksten, er en eksegese av perikopen sentral. Intertekstualiteten anser 

jeg også som betydningsfull. Dette er et punkt som også kunne vært plassert i verdenen bak 

teksten. Årsaken til at jeg velger å ha det i denne bolken, er at jeg finner intertekstualiteten 

av en så vesentlig grad, at jeg opplever at det blir som en viktig del av teksten. Disse tekstene 

har store likheter, noe som kommer frem i arbeidet, og jeg forstår det slik at de på en måte 

taler sammen, eller taler om samme beretning. Jeg vil arbeide komparativt med de andre 

synoptikerne og Johannes evangeliet. Så vil jeg også arbeide komparativt med Lukas og 

tekster fra Apokryfe evangelier, slik som Maria Magdalenas evangelium, Petersevangeliet og 

 
7 Green, Methods for Luke, 81 
8 Green, Methods for Luke, 95 
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Nikodemusevangeliet. På hvilken måte fremhever Lukas sin tekst kvinnenes rolle og 

oppgave, sett i sammenligning med de andre nevnte? Jeg vil også arbeide med Paulus under 

delen om intertekstualitet9. Jeg søker å finne svar på hvorfor han ikke omtaler kvinnene som 

vitner om oppstandelsen, når han i brevet til menigheten i Korint forteller om for hvem Jesus 

åpenbarte seg. Sentral litteratur i mitt arbeid har vært skrevet av Johnson, Green og 

Fitzmeyer. 

I verdenen foran teksten, vil jeg se på en liten bit av tekstens resepsjonshistorie. 

Hvilken betydning har det hatt at kvinnene fremstilles som de første som fikk vite om Jesu 

oppstandelse? Hvordan har dette blitt mottatt innenfor fagfeltet bibel og kjønn? Som 

sentrale aktører innenfor dette tema, har jeg valgt Turid Karlsen Seim og Christy Cobb. 

1.4 Teksten på gresk 

Jeg har valgt å oversette den valgte perikope, før jeg gjør en narrativ kartlegging og ikke minst 

ser på Lukas´ litterære struktur og min perikope. Noen ville kanskje tenke at det hadde vært 

mer naturlig å se på den litterære strukturen først, av disse tre delene. Grunnen til at jeg velger 

den rekkefølgen jeg gjør, er at mener at all eksegese begynner med detaljene. Det er disse jeg 

ønsker å få frem gjennom oversettelsen, og så bygge videre på denne i de påfølgende delene. 

 

Lukas 24:1-12. 

1.Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν 

ἀρώματα. 2. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3. εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ 

εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 4. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ 

ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. 5.  ἐμφόβων δὲ γενομένων 

αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ 

τῶν νεκρῶν; 6. οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ 

Γαλιλαίᾳ 7. λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων 

ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν 

ῥημάτων αὐτοῦ. 9. Καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς 

ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 10. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ 

Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς. ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα, 11. καὶ ἐφάνησαν 

 
9 Deler av delen som omhandler Paulus, er omskrevet fra min oppgave på kurset TEOL4201 Paulus og paulinsk 
teologi våren 2019. 
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ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12. Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς 

ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα, καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν 

θαυμάζων τὸ γεγονός.10  

 

1.5 Teksten i min oversettelse 

Strategien jeg har valgt i mitt arbeid med å oversette teksten fra originalspråket, er å være 

tettest mulig på grunnteksten. Jeg har valgt å være tro mot grunnteksten, og oversatt den 

ord for ord. Gjennom dette har mange ulike verbformer åpenbart seg, som har betydning for 

oversettelse og mening. Greske uttrykk som vi ikke har tilsvarende på norsk, har jeg også tatt 

på alvor. Dette vil utdypes i detaljeksegesen. Samtidig så har jeg lest tekstkritikk, men ikke 

funnet de store avvik som kan ha betydning.  En utfordring i forhold til sekundærlitteraturen, 

er at det meste er på engelsk, og forfatterne forholder seg til ulike oversettelser. I vers 3 

fremkommer det at noen av ordene har vært utelatt i flere manuskripter, dette vil jeg 

utdype i eksegesen.  I vers 11 er det interessant at et verb mangler i grunnteksten. Hvordan 

jeg har valgt å løse det i oversettelsen, er forklart i fotnoten.  

 
1. Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg 

velduftende oljer som de hadde gjort klart. 2. Men de oppdaget stenen som var blitt rullet 

bort fra graven. 3. Men da de var kommet inn, fant de ikke Herren Jesu kropp. 4. Og de ble i 

villrede omkring dette. Se! To menn stod hos dem i skinnende klær. 5. Men de ble redde og 

bøyde seg med ansiktet ned mot jorden. De sa til dem: «Hvorfor søker dere etter den 

levende blant de døde? 6. Han er ikke her, men han har blitt stått opp. Husk hva han sa til 

dere mens han var i Galilea. 7. Menneskesønnen sa at det er nødvendig å overgi seg til 

syndige menneskehender og bli korsfestet og den tredje dag gjenoppstå.» 8. Og da husket 

de ordene hans. 9. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette, til de elleve og alle 

de andre. 10. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria mor til Jakob, og de andre som 

var med dem. De fortalte dette til apostlene. 11. De tenkte11 at disse ordene var løst snakk, 

 
10 NA28 fra Accordance 
11 Det fremstår som om det mangler et verb i grunnteksten på første del av dette verset. Dette medfører at det 
kan bli ganske frie oversettelser på hva apostlene gjorde i forhold med ordene. Men ut ifra konteksten har jeg 
valgt å bruke verbet «tenkte», samtidig som verbet «sa» også kunne vært benyttet. Det ville ha blitt en annen 
betydning av dette verset da. Om disiplene faktisk hadde sagt at det var løst snakk, kunne man sett for seg en 
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og trodde dem ikke. 12. Men Peter sto opp og løp til graven og da han bøyde seg inn i den så 

han bare linklærne, og gikk hjem til seg selv undrende på det som var hendt.  

1.6  Narrativ kartlegging 

Som utgangspunkt for den narrative kartleggingen er en modell av Green, som nevnt 

i metode avsnittet. Han opererer med syv punkter for å gjøre en narrativ analyse. 12 Jeg har 

valgt å bruke hans modell for dette. 

1. Sekvens: Den kronologiske orden i fortellingen er at den begynner tidlig om 

morgenen, den første dagen i uken. Kvinnene kommer til graven, og ser at stenen var 

rullet bort. Så etter at de har kommet inn i graven, ser de at Jesu kropp ikke er der. 

Kvinnene blir i villrede, og det er i denne tilstanden to menn i skinnende klær plutselig 

står sammen med dem, inne i graven. Så taler disse mennene til kvinnene. Ved at de 

husker Jesu ord fra Galilea, så bekreftes oppstandelsen for dem. Kvinnene vender da 

tilbake dit de kom fra og møter de elleve apostlene og alle de andre. Kvinnene 

forteller hva de har opplevd, men blir avfeid med at dette var løst snakk. Peter er den 

eneste av de som får høre budskapet som reagerer med handling, og løper til graven. 

Han finner den tom, slik som kvinnene hadde gjort tidligere samme morgen, og går så 

hjem undrende.  

2. Scene: Hvor finner fortellingen sted? Byen er Jerusalem, sett i sammenheng med 

hendelsene før denne. Det er ved graven, som ikke kan være så langt fra Golgata, der 

Jesus ble korsfestet. Så flytter handlingen seg til der disiplene var. Det står ikke angitt 

noe nærmere om hvor dette er, men det er nærliggende å tenke at de befant seg i et 

hus i, eller i utkanten av, Jerusalem. Så på slutten skjer det et skifte av sted, når Peter 

kommer tilbake til graven, etter at kvinnene har fortalt om hva de har opplevd. 

Hovedscenen er ved og inne i graven, der det sentrale av innholdet finner sted. De to 

engleskikkelsene og kvinnene er plassert der, rett ved der Jesu legeme skulle ha vært.  

3. Tid: Det er vanskelig å tidfeste hvor lang tid denne fortellingen varer. Den har sin start 

tidlig om morgenen, på den første dagen i uken. Dvs. dagen etter sabbaten. Slik 

 
type diskusjon/meningsutveksling. Ved at det er brukt er verb slik som å tenke/mene, så gir det et bilde av at 
disiplene ikke regnet kvinnenes budskap for noe, og egentlig ignorerer deres budskap. I Norsk Bibel 2011 er det 
benyttet verbet «mente». 
 
12 Green, Methods for Luke, 95 
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episoden ved graven er beskrevet, så fremstår det ikke som dette har vært så veldig 

lang tid. De kom inn i graven, møtte mennene som frembrakte sitt budskap, og så 

vendte de tilbake til de elleve. Om de gikk eller løp, fremkommer ikke av teksten. 

Episoden der de forteller om oppstandelsen, fremstår også som kort, da apostlene 

avfeier dem raskt ved å mene at budskapet er løst snakk. Peter løper til graven, ser at 

den er tom og går så tilbake. Total tidsramme på den beskrevne hendelsen må være 

fra morgenen og et stykke ut på formiddagen. 

4. Karakterer: Av karakterer vi møter er kvinnene hovedkarakterer. Ifølge Lukas er det 

Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, sammen med andre kvinner. De to 

mennene i skinnende klær er også hovedkarakterer, ved at de formidler det de gjør. 

Dette er engleskikkelser, og gjennom sin tale så medvirker de til at kvinnene husker 

Jesu ord, og tror. Dette gjør at de som engler andre steder hos Lukas, gir ansikt til det 

guddommelige mål.13 Apostlene blir bi-karakterer å regne, og omtales som en samlet 

gruppe på de elleve. Det nevnes også «alle de andre» i sammenheng med apostlene, 

så det må ha vært flere menn til stede, uten at det fremkommer nærmere 

opplysninger om dette. Peter er den eneste av apostlene som nevnes med navn, og 

dette gjør ham til en av karakterene, men jeg tenker at han likevel har en bi-rolle. 

5. Perspektiv: Det er de to mennene i skinnende klær som ved hjelp av sin tale får frem 

tekstens egentlige perspektiv. Gjennom sitt spørsmål i 24:5: «Hvorfor søker dere etter 

den levende blant de døde?» Så fremsier de tekstens hovedbudskap. Jesus har stått 

opp fra de døde. Så fortsetter de videre med å minne om hva Jesus tidligere hadde 

sagt i Galilea, og ved å erindre Jesu egen profeti om sin død og oppstandelse, så tror 

kvinnene på oppstandelsen. Kvinnene blir dermed de første som får vite om 

oppstandelsen gjennom dette. Gjennom å erindre Jesu egne ord, så bekreftes også 

Jesus som Guds sønn, ved at det brukes betegnelsen menneskesønnen om Jesus.  

6. Inside informasjon: Det som kjennetegner de kanoniske evangeliene og Acta, er at 

fortelleren høres, men ikke er synlig.14 Det narrative er beskrevet ved hjelp av en 

forteller, som ikke gir seg til kjenne. Denne forteller både handlingens gang, og 

beskriver også tanker og følelsesstemning hos karakterene i fortellingen, samtidig som 

fortelleren referer dialogen. Det er noe direkte tale, men kun fra de to mennene i 

 
13 Green, The Theology of the Gospel of Luke, 41 
14 Green, Methods for Luke, 97 
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skinnende klær. Ved at det refereres til hva som tidligere hadde blitt sagt i Galilea, så 

minnes leseren på Jesu ord i Luk 24:7.  

7. Intertekstualitet: Denne teksten finner vi også fortalt hos synoptikerne og Johannes, 

men også i Petersevangeliet og i Nikodemusevangeliet er dette nevnt. Det er flere 

sammenfallende likheter i disse fortellingene, selv om hver og en også har sitt særlige 

fokus. Intertekstualiteten er utdypet i delen som omhandler verdenen i teksten. 

1.7 Lukas´ litterære struktur og min perikope 

Hvordan plasserer perikopen seg innenfor Lukas´ litterære struktur? Er denne typisk for det 

som kjennetegner Lukas, eller er det noen særtrekk som utmerker seg? 

Lukas er kjent som historikeren blant evangelistene. 15 Hans innledning på evangeliet, samt 

også på Acta, minner om den som de hellenistiske historieskriverne brukte. For Lukas var det 

viktig å undersøke kildene i sin historie, og at det er et helhetsperspektiv (1:1-4) over 

fortellingen. Det kan dermed virke som om målet har vært å sette dette sammen til en ny 

«minnefortelling», som er annerledes enn den vi kjenner hos Matteus og Markus. Samtidig 

var han også særskilt interessert i Israels historie, og han skriver på en måte som om han 

ønsker å fortsette den bibelske historien.16 Ifølge Moxnes, kan vi i lys av denne innledningen 

se tre aspekter som kjennetegner Jesus hos Lukas:  

For det første lar han Jesu virksomhet starte med en programtale om «godt budskap 

for de fattige». For det andre setter han Jesu liv inn i historien til det romerske 

verdensriket, han blir født under keiser Augustus. For det tredje bygger Lukas på 

struktur og innhold i Markusevangeliet, men han utvider reisen fra Galilea til 

Jerusalem fra 1 til 10 kapitler! Og dermed blir «veien til Jerusalem» stedet for 

undervisning til disiplene og leserne om hva det betyr å følge Jesus.17 

Lukas som evangelist er kjent for i større grad enn de andre evangelistene å sette fokus på 

kvinner, fattige, syke og de undertrykte. Dette gjør han gjennom fortellinger, der de nevnte 

får særlig plass, og også gjennom lignelser. Ingen av de andre evangelistene har med like 

mange lignelser som Lukas, og gjennom elegante beskrivelser og karakteristikker, så får han 

formidlet sitt budskap. Allerede i fødselshistorien, helt i begynnelsen av Lukas evangeliet, så 

 
15 R. Hvalvik/T. Stordalen, Den store fortellingen, 252 
16 R. Hvalvik/T. Stordalen, Den store fortellingen, 224 
17 Moxnes, Historien om Jesus, 52 
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får leseren et bilde av de trekk som vi møter igjen i resten av evangeliet. Han har et særlig 

fokus på kvinner, og Maria får et stort fokus. I motsetning til Matteus som har et fokus på 

Josef. Lukas gir et bilde av Maria som et forbilde for troende, og gir oss et innblikk i 

kvinnenes verden, gjennom Maria og Elisabeth i kap. 1. Kvinner er synlige i Lukas evangeliet, 

og de opptrer som gode eksempler på tro og trofasthet, mange ganger i kontrast til de 

mannlige disiplene, slik som kvinnene ved graven.18 Gjennom mitt perspektiv i oppgaven vil 

jeg belyse dette i verdenen i teksten.  Det er først og fremst bibelske forbilder som preger 

den litterære stilen, spesielt hentet fra Septuaginta, den greske oversettelsen av den 

hebraiske Bibelen, og av bibelske hymner (Luk 1,46-55: 1,69-79). Gjennom dette fremstår 

det som om at Lukas ønsker at hans evangelium skal være knyttet til Israels tradisjoner.19 

Lukas gir et bilde av Jesu forkynnelse som et godt budskap for fattige, noe som innebærer et 

brudd med sosiale strukturer og et system som kunne true fellesskapet i Galilea. Budskapet 

til de fattige ble samtidig en kritikk av de rike, og måten de levde på.  

I oppstandelsesberetningen hos Lukas, som er mitt utgangspunkt, er det ikke underet som er 

i fokus, men det er erindringen. Gjennom det som sies, så oppfordres både kvinnene og 

apostlene til å huske Jesu ord fra tidligere og ord fra Skriften. Gjennom å huske, så kommer 

de til tro. Dette er egentlig minnefortellinger om hvordan disiplene kom til å tro på at Jesus 

var stått opp. Gjennom det narrative og perspektivet som brukes, så kan tilhørerne selv ta 

del i prosessen med hvordan en kommer til denne troen.20 Å minne om Jesu egne ord og 

profetier fra skriftene, er det viktigste virkemiddelet som Lukas bruker i sin tekst. De to 

mennene med skinnende klær som møter kvinnene ved graven, minner kvinnene om hva 

Jesus sa til dem i Galilea; Menneskesønnen skulle korsfestes og stå opp den tredje dagen. 

Dette gjorde at kvinnene husket hva han hadde sagt, og kom til tro. Så det er typisk for 

Lukas, å ha dette som fokus. Samtidig kan det også være årsaken til at hans beretning er 

uten de store beskrivelser av følelser hos de involverte og beskrivelser av situasjonen for 

øvrig, slik vi finner det hos noen av de andre evangelistene. Hans fortelling er ikke av den 

triumferende art, slik som den vi finner hos Matteus, der det er voldsomme naturkrefter 

involvert. Som tidligere nevnt er Lukas historieformidleren, men ikke bare det. Gjennom sin 

 
18 Green, The Theology of the Gospel of Luke, 128 
19 Moxnes, Historien om det nye testamentet, 74 
20 Moxnes, Historien om Jesus, 62 

 



Teologi 4901                                                     Løst snakk, kjønn og makt: Lukas´ påskebudskap i kontekst.  
Berit Vasdal 

13 
 

formidling så trekker han flere forbindelseslinjer til GT, og har med flere sentrale elementer 

fra samlefortellingen i GT, fra Abraham og frem til David, og han legger særlig vekt på 

forbindelsen med Kong David. Hvalvik oppsummerer det slik: «Poenget er klart: Jesus 

kommer fra Davids ætt, han er født i Davids by og skal sitte på Davids trone.»21 Lukas hadde 

en tanke for hva det var viktig å formidle, slik at det passer inn i hans helhetstankegang. Den 

fortsetter med beretningen om Emmaus vandrerne, og hvordan de kom til å tro. Lukas 

forteller om hvordan skepsis og vantro ble overvunnet, slik at tilhørerne kunne kjenne seg 

igjen.  

 Lukas evangelium kan inndeles i syv deler, en inndeling som også Johnson benytter 

seg av, og den valgte perikopen plasserer seg i den syvende og dermed den siste delen av 

evangeliet. 22 

Johnson gjør denne inndelingen: 

  Prologen     1:1-4 

I  Fødsel og barndom til Jesus   1:5-2:52 

II  Døperen Johannes og Jesus   3:1-8:56 

III  Forberedelse av et lederskap for folket 9:1-9:50 

IV  Jesu reise til Jerusalem   9:51-19:27 

V  Jesus i Jerusalem    19:28-21:38 

VI  Jesu lidelse     21:1-23:56 

VII  Jesu oppstandelse    24:1-24:53 

 

Den valgte perikopen velger jeg å inndele på følgende måte, med bakgrunn i det narrative, 

under delen «Jesu oppstandelse».  

A. Stenen er tatt bort og legemet er borte  v. 1-3 

B. Møte med engler     v. 4-7 

C. Erindringen     v. 8-10 

D. Mottakelsen av budskapet   v. 11-12 

 

Jeg har gjort denne inndelingen med utgangspunkt i handlingen, og de skiftene jeg finner 

under min lesning. De syv narrative termene er også vesentlige i dette, og inndelingen av 

 
21 R. Hvalvik/T. Stordalen, Den store fortellingen, 226 
22 Johnson, The Gospel, v-vii 
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detaljeksegesen vil ha samme inndeling som det ovennevnte. Del a. begynner fortellingen, 

og gir opplysning om stenen som er tatt bort og Jesu legeme som er borte. Del b. gir uttrykk 

for kvinnenes følelser og sinnsstemning, samtidig som det gir en beskrivelse av møtet 

kvinnene har med englene. Del c. markerer et skifte. De går fra graven, men innen dette har 

deres erindring gitt dem tro på oppstandelsen, som de formidler til disiplene. Del d. er den 

siste delen, som beskriver hvordan budskapet ble tatt imot av disiplene.   

1.8 Oppsummering av innledende del 

Slik jeg beskrev i metode delen så er den videre oppgaven er inndelt i tre deler, som er en 

metode som anvendes i nyere bibelforskning. Verdenen bak teksten – verdenen i teksten og 

verdenen foran teksten, for å skape en tydelig og ryddig inndeling. I forhold til min 

problemstilling, så har jeg i denne innledningsdelen jobbet med oppstandelsesfortellingen til 

Lukas og startet arbeidet med å finne ut hvordan denne belyser fremstillingen av kvinnene 

som de første til å få vite om den tomme grav. Jeg har sett på Lukas´ litterære struktur og 

min perikope. Lukas er kjent for å ha et fokus på kvinner, fattige, syke og undertrykte i sine 

fortellinger. Han brukte kvinner som gode eksempler på tro, gjerne i motsetning til mannlige 

disipler. Det synes som om Lukas har ønsket å skrive en minnefortelling i sitt evangelium. 

Oppstandelsesfortellingen som er utgangspunktet i denne oppgaven, passer inn i dette 

mønsteret, både gjennom at kvinnene ved graven er sentrale og hvordan de kommer til tro, i 

motsetning til de mannlige disiplene. Ved ikke å ha fokus på oppstandelsen som et under, 

men erindringen ved at det oppfordres til å huske hva som tidligere hadde blitt sagt, så 

kommer kvinnene til tro. Samtidig er Lukas ambivalent på dette, og det er ikke en 

konsekvent strategi han bruker. Hvilken betydning dette har fått for diskusjoner om kjønn, 

makt og lederskap, vil jeg utdype i verdenen etter teksten. Ved at han ikke har med de store 

beskrivelser av selve hendelsen ved graven eller følelsene til de involverte, så passer dette 

narrative grepet inn i Lukas` helhetstanke for sitt evangelium, ved at neste fortelling er 

beretningen om Emmausvandrerne, og hvordan de kom til tro. Gjennom den narrative 

kartleggingen så fremkommer viktige detaljer i teksten i forhold til den narrative historien, 

som jeg vil utdype i min detaljeksegese. Kvinnene ved graven blir vitne til Jesu oppstandelse. 

Med tanke på at samfunnet på denne tiden var patriarkalsk, hvordan var det for kvinner å ha 

status som vitner i antikken? I forhold til menn, hva slags status hadde de? Dette er forhold 

jeg ønsker å undersøke nærmere i delen som har overskriften verdenen bak teksten.  
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2. Verdenen bak teksten 

2.1 Kvinner i antikken 

Med bakgrunn i teksten til Lukas, ønsker jeg å belyse hvordan forholdene var for kvinner i 

det gresk-romerske samfunnet og hvilke roller hadde kvinnene i antikken. Var det unikt eller 

vanlig at de var budbringere om store og viktige begivenheter i den gresk-romerske og 

jødiske samtiden? Hva gjør dette med måten de fremstilles på i perikopen? Når det gjelder 

forholdene som omhandler den sosial-historiske kontekst, vil jeg belyse forholdene til 

kvinner i det gresk-romerske samfunnet sett i forhold til kjønn.  

Tidsperioden antikken er en lang tidsperiode av kulturhistorien fra ca. år 700 f.kr til ca. år 

500 e.kr. Dette vil være en for lang periode å ta for seg her, og jeg ser ikke at det heller 

tjener denne oppgaven til det gode å gjøre det. Derfor har jeg valgt å avgrense perioden fra 

kristendommens begynnelse år 0 og frem til senantikkens avslutning i år 300 e.kr. Det 

geografiske området jeg ønsker å belyse er forholdene som har relevans for arbeidet til 

Lukas som kilde, i det gresk-språklige middelhavsområdet i de første tre århundrer.  

2.2 Kjønn og status i det gresk-romerske/jødiske samfunnet  

Det er ingen tvil om at det har vært en endring og utvikling i forholdene for kvinner fra 

antikken og frem til nå. Jeg undrer på om forholdene den gang lå til rette for at kvinner 

hadde viktige oppdrag som å formidle budskapet om oppstandelsen? Samtidig er dette et 

stort felt å utforske. For å fortolke perikopen, må vi se på det som er viktig i forhold til 

strukturer og karakterer. Det blir dermed ikke en utforskning av forholdene for kvinner 

generelt, men sett i lys av det som fremkommer i Lukas 24, og oppstandelsesfortellingen.  

Samfunnet den gang var patriarkalsk,23 og det var hovedsakelig mannen som deltok i 

den politiske og administrative strukturen.24 I det offentlige rom var det mennene som 

hadde hovedansvaret og beslutningsmyndigheten, kvinnene hadde ikke stemmerett, 

vitnestatus og kunne heller ikke ha administrative eller politiske verv, selv om det var unntak 

fra disse reglene. På mange måter oppfatter jeg samfunnets oppbygning som kompleks. 

Umiddelbart kan det fremstå som om det var et klart skille mellom menn og kvinner og 

 
23 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 135 
24 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 138 



Teologi 4901                                                     Løst snakk, kjønn og makt: Lukas´ påskebudskap i kontekst.  
Berit Vasdal 

16 
 

hvilke roller i arbeidslivet de kunne ha, og så viser litteraturen at virkeligheten kanskje ikke 

var så svart-hvitt likevel. Den tradisjonelle delingen mellom det offentlige og det private liv i 

kjernen av middelhavsområdene, er tolket på forskjellige måter i ulike situasjoner.25 Det 

vises til flere eksempler på at også kvinner hadde små bedrifter og var selvforsørgende.  

Husholdningene var store og fungerte som små samfunn. Enhver husholdning av en 

viss størrelse hadde slaver, og de var viktige for at det gresk-romerske samfunnet skulle 

fungere, slik det var bygd opp. Det var kvinnene som var den daglige lederen av 

husholdningen og som hadde ansvaret for oppfølgningen av slavene, og deres 

arbeidsoppgaver, selv om det var mannen som var familiens patriark. 26 Slik jeg forstår det 

var det mannen som hadde det overordnede ansvaret også i forhold til økonomi, men at 

kvinnen sørget for at mannens meninger og ønsker ble utført og ivaretatt.  

Generelt var det ikke utdanning for begge kjønn, dette var forbeholdt guttene av 

høyere sosial rang. Utdanningen var av den retoriske art, for å forme dem til å bli gode 

borgere i byen. En som gikk imot dette var den romerske filosofen Musonius Rufus som 

mente at studier i filosofi var viktige for både kvinner og menn. Kunnskap om dyd var viktig. 

For mannen var det viktig for å kunne være en god borger, og for kvinnen var det viktig med 

tanke på å styre husholdningen og for å rettlede slavene på en god måte. Derfor var det 

viktig for han at døtre og sønner fikk samme utdannelse. Osiek forteller at undervisning for 

de andre skjedde hjemme, altså for dem av lav rang, jenter og slaver, og mange mente at 

dette var det beste stedet å bli undervist. 27 Både direkte undervisning og indirekte læring 

gjennom å observere hjemme, var for jenter og slaver den eneste mulighet til å få seg 

høyere utdanning.  

Det var en forskjell på kvinners påvirkningsmulighet i samfunnet. Kvinner av lavere 

rang og ikke minst slavekvinner, hadde ingen påvirkning. De måtte underordne seg andre. 

Når det kom til de øvre samfunnslag, kunne kvinnene likevel ha stor påvirkningskraft. 

Påvirkning fra mektige kvinner i palasset og domstolen gjennom deres anvendelse av sin 

støtte, og gjennom kvinnevennskap, var alltid til stede.28 Runesson mener at noe av denne 

 
25 C. Osiek & M. MacDonald, A Womnan`s place, 145 
26 C. Osiek & M. MacDonald, A Womnan`s place, 152  
27 C. Osiek & M. MacDonald, A Womnan`s place, 84 
28 C. Osiek & M. MacDonald, A Womnan`s place, 199 
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forskjellen kan forklares med hvilke omstendigheter de hadde rundt seg. 29 Det er ulike 

parameter å ta hensyn til som kan inndeles i to hovedgrupper: 

Gruppe A handler om samfunnsforhold: 

1. Samfunnslag 

2. Samfunnstype (bygd eller by) 

3. Sivilstand (ugift, gift, enke) 

4. Kultur (grovt inndelt i de østre og vestre delene av Romerriket) 

 

 Gruppe B handler om ulike nivåer innenfor samfunnet: 

1. Offentlig nivå (politikk, stats- og byadministrasjon)  

2. Privat nivå (individ- og familienivå) 

3. Foreningsnivå (frivillige foreninger uten kobling til den offentlige sfære. 

Collegia/collegium) 

For at kvinner skulle ha indirekte påvirkningskraft tilhørte de de øvre samfunnslag, men de 

var også gift med eller mor til innflytelsesrike menn. Gjennom mennene så fikk de indirekte 

veien åpnet til høyeste nivå av beslutninger. Et eksempel på dette finner vi i Matt 27:19, der 

kona til Pilatus forsøker å påvirke sin manns dom over Jesus. Men også velstående kvinner, 

og ikke bare de som tilhørte eliten, hadde mulighet for samfunnsinnflytelse. Ved at de 

fremstod som velgjørere kunne de i ulike sammenhenger skape seg en plattform for en aktiv 

deltagelse i samfunnet. For denne kvinnegruppen var sivilstanden ikke avgjørende. Kvinner 

kunne juridisk sett ta del i sin manns formue, men de kunne også ha sin egen formue, og i 

noen tilfeller så støttet de sin mann økonomisk. 

Det var mange fellesskap eller foreninger i det gresk-romerske samfunnet, som var 

avhengige av å få myndighetenes godkjennelse. Disse ble kalt collegia. Et slikt collegium kan 

inndeles i fem hovedkategorier og bygges omkring: 1. Husholdningen, 2. Etnisk-geografiske 

kontakter, 3. Naboskapet/kvarteret, 4. Yrkesmessige kontakter, 5. Kult/tempelkontakter.30 

Synagogeforsamlingene var organisert som et collegia og ble også ansett som et slikt av 

myndighetene. I disse fellesskapene kunne kvinner og menn ha de samme titler og 

 
29 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 137-142 
30 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 142 

 



Teologi 4901                                                     Løst snakk, kjønn og makt: Lukas´ påskebudskap i kontekst.  
Berit Vasdal 

18 
 

lederfunksjoner. Det er her en parallell til Qumramforsamlingen, der forsking viser at kvinner 

tok del i beslutningsprosesser og kunne ha lederskapsfunksjoner.31 

I det gresk-romerske samfunnet var ekteskapet og familieidealet viktig og høyt 

verdsatt. Det var viktig for å produsere flere barn, og gav et speilbilde av samfunnet i 

microformat. Med tanke på det patriarkalske samfunnet, var det mannen som var den 

dominerende og hans grad av maskulinitet ble målt etter graden av dominans. Det var ikke 

uvanlig å gifte seg flere ganger. Kvinnen var ung da hun ble gift, og hennes viktigste oppgave 

var å føde mange barn. Etter at hennes fruktbare alder var over, var det ikke uvanlig at 

patriarken fikk seg en ny hustru for å fortsette denne praksisen. Det var heller ikke uvanlig å 

bruke slaver til seksuelt samkvem, ikke nødvendigvis for nytelse, men for å vise sin dominans 

og dermed maskulinitet. 

I det kultiske livet i det gresk-romerske samfunnet, hadde kvinnene en viktig plass. 

Runesson forklarer at: «De kunde vara präster och i vissa fall ombesörja offer. Kvinnor kunde 

också utföre vad man närmast skulle kalla profetiska uppgifter. I grekiska städer ansågs 

profetiska aktiviteter generellt vara kvinnors uppgift.»32 Religion og forholdet til alle gudene 

var svært viktig og utgjorde en viktig del av hverdagen, og det var familiens overhode, altså 

mannen, som hadde ansvaret for å lede de religiøse ritene i hjemmene. 

De første kristne var jøder. Så i omtale av jødene gjelder dette også en folkegruppe 

og ikke bare en religion. Jødene måtte på mange måter innordne seg de reglene og normene 

som var rådende i det gresk-romerske samfunnet. For jødene var det tempelet og ritualene 

som var navet i livet. Ikke minst var loven om renhet viktig og ble strengt fulgt. Dette sett i 

sammenheng med barnefødsler og menstruasjon. For kvinnene begrenset loven om renhet 

dem fra deltagelse i den sosiale og religiøse sfæren. Samtidig ut ifra litteraturen, så var nok 

dette et ideal i tekstene, men virkeligheten var annerledes, slik som Osiek & MacDonald 

skriver.  

Because all of this litterature is written from the perspective of male idealization, it is 

surprising how much responsibility is expected of wiwes: total management of 

household resources, personnel, and prodiction – quite a different picture from the 

passive image of the wife in the New Testament household codes. This litterature 

 
31 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 143 
32 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 139 
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gives us insight into how wiwes and hence widows were perfectly used to being 

independent household managers and how men expected them to be just that.33 

Kildene viser at kvinnene var svært aktive både i den religiøse og sosiale sfæren. Selv om 

inskripsjoner funnet i synagoger fra antikken indikerer at kvinner fylte en betydningsfull rolle 

i noen synagoger, så viser de samme inskripsjonene at dette heller var unntaket enn 

normen.34 I forhold til Torah, så ble kvinnenes deltagelse også begrenset. Mennene var 

forpliktet til å følge hele Torah, mens kvinnene kun måtte følge deler av Torah som 

omhandlet ting spesifikt for dem. Jakob Neusner konkluderer dette: 

Women in the priestly perspective on the holy life are excluded from centers of 

holiness. They cannot enter the sensitive domain of the cult, cannot participate even 

in the cultic liturgy. Even the stucture of the Jerusalem Temple symbolized the 

subordinate sphere of women. Four courts were designed in concentric circles 

around the innermost sanctuary, the Holy og Holies, ensuring maximum protection of 

the sanctuary from defilement. The Court of Priests is next to the Holy Place, 

followed by the Court of Israelites (men) and the Court of Women. The only court 

farther away from the Holy of Holies was the Court of Gentiles.35  

Samtidig så strider dette med hva Anders Runesson konkluderer med.36 Han sier at dette 

som det henvises til ovenfor, ikke har blitt funnet bevis for i noen av de utgravde synagogene 

i Israel eller diasporaen. Dette med oppdeling av rommet med egne plasser for kvinnene, 

kom først i middelalderen. Så på dette punktet er det divergens blant forskere.  

Ettersom det var viktig å følge Torah, så var det laget mange fortolkninger for levesett, da 

Torah i seg selv ikke gav tilstrekkelig anvisning. Disse fortolkningene ble overlevert muntlig 

gjennom generasjoner. Etter tempelets fall i Jerusalem i år 70 evt. så ble det et behov for å 

finne nye praktiske løsninger, slik at de offentlige ritene som hadde opprettholdt og 

symbolisert forholdet mellom Gud og det jødiske folket kunne gjennomføres. Jødene skulle 

fortsette å leve et hellig liv uten tempelet i Jerusalem. Å leve et hellig liv er en del av pakten 

mellom Gud og det jødiske folket og selve meningen med livet for mange jøder.37 

 
33 C. Osiek & M. MacDonald, A Womnan`s place, 152 
34 C.S. Keener, «Man and Woman», 589 
35 T. Wiley, Paul and the Gentile Women, 83 
36 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 143 
37 2. Mosebok 19:5-6 
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Senteret for det religiøse livet ble nå flyttet fra tempelet til hjemmet og synagogen. Bordet, 

måltidene og feiringen av helligdagene i hjemmet ble en erstatning for alteret i tempelet og 

tempelkulten. Å overholde de mange mat- og renhetsforskriftene krevde både kunnskap og 

nøyaktighet. Lovene og forpliktelsene ble systematisert og oppsummert i korte setninger, og 

er det vi kjenner som Mishna. Den var ferdig i nedskrevet form i år 200 evt. Det kan fremstå 

som om det skjedde en endring etter tempelets fall, og at kvinnene fikk delta mer aktivt i 

religionsutøvelsen. Oppgaver som tidligere hadde vært forbeholdt menn, ble nå delt mellom 

kjønnene. Kvinnelig lederskap i tjenestene i synagogene var ikke noe bemerkelsesverdig. Det 

er godt dokumentert gjennom inskripsjoner. Bernadette Brooten har gjort en studie av 

nitten jødiske inskripsjoner som viser at kvinner sine funksjoner som «hersker av 

synagogen» eldste, prest og «mor for synagogen».38 Dette er også relevant for Det Nye 

testamente og min perikope hos Lukas.  

2.3 Oppsummering av kvinnenes rolle i det gresk-romerske 

samfunnet. 

I denne delen har jeg sett på forholdene for kvinner i det gresk-romerske samfunnet, i 

forhold til min perikope. Det var patriarkalsk, og i det offentlige rom var det mennene som 

hadde hovedansvaret og beslutningsmyndigheten. Kvinnene hadde ikke stemmerett, 

vitnestatus og kunne ikke inneha administrative eller politiske verv, selv om det var unntak 

fra disse reglene.  

 Det var forskjell på kvinners påvirkningsmulighet. De av lavere rang og ikke minst 

slavekvinner, hadde ingen påvirkning. Når det kom til kvinner i de øvre samfunnslag, kunne 

de ha stor påvirkningskraft. Dette kan forklares gjennom hvilke omstendigheter de hadde 

rundt seg og disse parameterne som det må tas hensyn til, kan inndeles i to hovedgrupper. 

Gruppe A. 1. Samfunnslag, 2. Samfunnstype, 3. Sivilstand, 4. Kultur. Gruppe B. 1. Offentlig 

nivå, 2. Privat nivå, 3. Foreningsnivå.  Så for at kvinner skulle ha indirekte påvirkningskraft, 

var de tilhørende de øvre samfunnslag, men var også gift med eller mor til innflytelsesrike 

menn. Gjennom mennene fikk de indirekte åpnet veien til høyeste nivå av beslutninger. 

Også velstående kvinner hadde mulighet for samfunnsinnflytelse. Ved å fremstå som 

velgjørere, kunne de i ulike sammenhenger skape seg en plattform for en aktiv deltagelse i 

 
38 Gjengitt i K. Torjussen, When Women, 19 
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samfunnet. Synagogefellesskapene var organisert som et collegia, som kommer inn under 

gruppe B 3 Foreningsnivå, og i disse kunne kvinner og menn ha de samme titler og 

lederskapsfunksjoner.  

 Innenfor det kultiske livet i det gresk-romerske samfunnet var kvinnene i en 

særstilling, og det var vanlig at kvinner var budbærere for profetiske budskap. Fortellingen 

om kvinnene ved graven plasserer seg inn i dette, ved at kvinnene ble budbærere om Jesu 

oppstandelse. Profetiske aktiviteter ble generelt betraktet som en kvinneoppgave. Kvinner 

kunne også være prester, og ble valgt på samme måte som menn, gjennom loddtrekning.39 

Men ellers var det ikke vanlig at de var budbærere om store begivenheter eller hendelser 

generelt. Deres ord ble ikke regnet for det samme som en manns, og de ble i beste fall 

betraktet som «begrenset vitneføre».40 Så sett i lys av dette, er det forunderlig at det 

nettopp var kvinnene som var de første til å få vite om oppstandelsen. Vil noen av disse 

samfunnsforholdene spille inn på måten kvinner ble sett på som vitner om oppstandelsen? 

Dette søker jeg å finne nærmere svar på i detaljeksegesen, der jeg vil arbeide meg gjennom 

perikopen, vers for vers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 139 
40 Seim, Det doble budskap, 21 
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3. Verdenen i teksten 

Den valgte perikopen er sentral og utgangspunkt for denne delen. Gjennom ulike 

innfallsvinkler vil jeg belyse budskapet som perikopen innehar. Jeg vil gjøre en synoptisk 

sammenstilling med et sideblikk på Johannes. Ettersom dette er de kanoniske evangelistene 

anser jeg dette som svært sentralt. Deretter vil jeg gjøre en detaljeksegese, vers for vers. Til 

slutt går jeg tilbake til intertekstualiteten og ser på Lukas i forhold til utvalgte apokryfiske 

bøker, og i forhold til Paulus og hvordan han forholder seg til teksten innhold i sine skrifter.   

3.1 Synoptisk sammenstilling 

 

3.1.1 Lukas i forhold til synoptikerne og Johannes 

Det er spennende og fascinerende å lese disse fire tekstene parallelt. Det er ingen tvil om at 

det er samme fortelling, og ved at alle fire evangelister har den med, så er det med på å 

gjøre den mer autentisk.  Samtidig er det ganske ulikt fokus på innholdet hos forfatterne. Det 

kan virke forundrende at de er såpass ulike, selv om leseren hele tiden kan følge fortellingen 

og kjenne seg igjen i budskapet. Det er mulig at alt har hendt, men så har hendelsene blitt 

oppfattet ulikt, ut ifra fokuset til den som har referert. Dette kan sammenlignes med et 

vitneutsagn om en kriminalhendelse. Vitnene har sett den samme episoden de skal vitne 

om, men det vil bli ulike forklaringer likevel, uten at vi kan si at noen taler usant av den 

grunn. Hver og en legger merke til ulike detaljer.  

 Jeg har valgt å fokusere på fire funn, der jeg finner størst avvik mellom Lukas og 

synoptikerne og Johannes. Det er de ulike kvinnenavnene, karakterisering av kvinnene, 

forkynneroppdraget og at Jesus viser seg for kvinnene. For det videre arbeidet i forhold til 

problemstillingen, finner jeg disse som de viktigste.  
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- De ulike kvinnenavnene.  

 

Lukas 24:1-12 Matteus 28:1-10 Markus 16:1-11 Johannes 20:1-10 

10. Det var Maria 
Magdalena og Johanna 
og Maria mor til Jakob, 
og de andre som var 
med dem. De fortalte 
dette til apostlene.  

1.Da sabbaten var over 
og det begynte å lysne 
den første dagen i uken, 
kom Maria Magdalena 
og den andre Maria for å 
se til graven.   
 

1.Da sabbaten var over, 
kjøpte Maria Magdalena 
og Maria, Jakobs mor, og 
Salome velluktende oljer 
for å gå og salve ham.  
 

1.Tidlig om morgenen 
den første dagen i uken, 
mens det ennå er mørkt, 
kommer Maria 
Magdalena til graven. Da 
ser hun at steinen foran 
graven er tatt bort.   

 

Det er en tydelig divergens mellom hovedkarakterene hos Lukas, synoptikerne og Johannes. 

Maria Magdalena er nevnt i alle fire evangelier, sammen med Maria i alle, unntatt Johannes. 

Lukas har også med Johanna, der vi hos Markus finner Salome. Så at det har vært en eller 

flere kvinner ved graven denne morgenen, virker svært sannsynlig. Samtidig er det 

forunderlig at det ikke er enighet om hvilke kvinner som var der hos evangelistene. At Maria 

Magdalena var der er alle enige i, men hva med de andre? Maria er nevnt hos tre, men 

hvorfor ikke Johannes? Er det fordi at det for Johannes ikke er så viktig, at det er noe han 

ønsker å formidle med at det bare er Maria Magdalena som mottar budskapet med tanke på 

hennes bakgrunn? Det undrer meg også at Lukas nevner Johanna og Markus nevner Salome. 

Om det var en tredje kvinnen til stede, var de ikke sikre på hennes navn, eller spilte det ikke 

så stor rolle? Var det viktigere at det var tre kvinner for verifiseringen av vitneutsagnet, enn 

hvilke som faktisk var til stede?  

Johnson har en forklaring på dette, noe som både Green og Fitzmeyer har unnlatt å 

kommentere.41 Han mener at poenget ikke er gitt gjennom de spesifikke navn, ettersom det 

også er skrevet «de andre som var med dem». Poenget er at de som hadde fulgt Jesus fra 

Galilea, sett ham dø og bli begravet nå var de som kunne fortelle om denne opplevelse. De 

var de første vitnene til oppstandelsen. Jeg finner Johnsons forklaring troverdig, og som 

forklarende til denne divergensen mellom navnene på kvinnene ved graven. Det var flere 

kvinner der, og så har evangelistene hatt ulikt fokus og grunner for hvem de nevner ved 

navn. Seim forklarer at det ved å navngi tre personer, uavhengig av kjønn, så danner disse en 

indre sirkel i en gruppe. Ved at det er nevnt tre personer, så blir dette et tegn på at de 

representerer en større gruppe, og dette skaper troverdighet. Og det er jo nevnt at det var 

 
41 Johnson, The Gospel, 388 
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andre kvinner sammen med de navngitte hos Lukas, så tanken til Seim kan stemme. Lukas 

kombinerer navnene som Markus har nevnt, og summerer dermed ikke alle navnene, som 

hadde blitt totalt fem stk. Resultatet blir altså tre navn, som er et tegn på den indre krets. 

Seim utdyper dette med navnene videre: 

I utgangspunktet er Maria fra Magdala felles. Lukas beholder også sitt andre navn 

Johanna, men det siste navnet i 8.3, Susanna, erstattes med Markus` Μαρία ἡ 

Ἰακώβου, som hos ham rangerer som nr. to på listen i 16.1 – før Salome. Hos Lukas 

henvises hun til en tredje plass, samtidig som han overser Salome. Disse 

redaksjonelle manøvreringene kan tyde på at også rekkefølgen av navn har spilt en 

rolle. Lukas beholder sine egne to som de to første og utelater dem som sto som den 

tredje på begge listene. Dermed ender han i 24.10 opp med de to viktigste navnene 

fra hvert av tradisjonsforleggene.42 

Maria fra Magdala er et fast ledd hos alle, og nevnes som den første til å være vitne om 

oppstandelsen av alle, unntatt Johannes. Ifølge Seim kan denne topplasseringen forklares 

med at hun har nytt anseelse i mange av de tidlige menigheter, og at hennes autoritet har 

vært tilsvarende som Peters på mannssiden. Dermed har hennes plassering vært gitt for 

Lukas, slik den også var det for Markus og Matteus. 

 

- Karakterisering av kvinnene 

 

Lukas 24:1-12 Matteus 28:1-10 Markus 16:1-11 Johannes 20:1-10 

9. Og de vendte tilbake 
fra graven og fortalte alt 
dette, til de elleve og alle 
de andre.  

8 Da skyndte de seg bort 
fra graven, redde, men 
jublende glade, og de løp 
for å fortelle det til 
disiplene.   

8 Da gikk de ut og flyktet 
bort fra graven, 
skjelvende og ute av seg. 
De sa ikke et ord til 
noen, for de var redde.  

2 Hun løper av sted og 
kommer til Simon Peter 
og den andre disippelen, 
han som Jesus hadde 
kjær, og hun sier: «De 
har tatt Herren bort fra 
graven, og vi vet ikke 
hvor de har lagt ham.» 
11 Men Maria sto like 
utenfor graven og gråt. 
Gråtende bøyde hun seg 
fram og så inn i graven.  
 

 

 
42 Seim, Det doble budskap, 32 
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Det er ulikheter i måten kvinnene beskrives på. Hos Johannes finner vi en følsom beskrivelse 

av en kvinne i dyp sorg og hennes reaksjon på hendelsen. Lukas har en ganske nøktern 

beskrivelse, som ikke gir rom for noen særlig beskrivelse av følelser. Matteus har i sin 

dramatiske beskrivelse og fortalt om vaktenes redsel og at de ble liggende som døde. Der er 

kvinnene redde, med også jublende glade. Markus har som den eneste av disse 

evangelistene, en ganske negativ fremstilling av kvinnene, som flyktet bort fra graven, 

skjelvende og ute av seg. I forhold til problemstillingen, så er fremstillingen hos Lukas 

nøktern, og fremstiller kvinnene på en god måte. Det utbroderes ikke så voldsomt rundt 

deres følelser, slik det heller ikke gjøres i beskrivelser av menn, så dette blir et trekk som 

likestiller kjønnene, i motsetning til de andre kanoniske evangelistene som enten tillegger 

kvinnen/kvinnene mange følelser eller gjør dem redde. Markus fremstiller vaktene som mer 

skrekkslagne enn kvinnene, et overraskende narrativt grep. Skal dette gi budskap om 

vaktenes rolle i hendelsen, eller blir kvinnene fremstilt som sterkere psykisk enn de mannlige 

vaktene? 

Både Johannes og Matteus beskriver at kvinnen/kvinnene løp fra graven.43 Verbet de 

benytter for å beskrive handlingen er det greske τρέχω – løpe. Forklaringen på dette verbet 

har ifølge Rogers tre muligheter, avhengig av konteksten det er benyttet i; «1. to make rapid 

linear movement, run, rush, advance. 2. to make an effort to advance spiritually or 

intellectually, exert oneself. 3. to proceed quickly and without restraint, progress.»44 Ut ifra 

konteksten så er det alternativ ett som passer best. Å løpe eller gjøre en hurtig forflyttelse. 

Lukas benytter seg av samme verb for å beskrive at Peter løper til graven. 45 Det er en 

motsetning mellom at kvinnen/kvinnene løper fra graven og Peter løper til, men verbet som 

benyttes er altså det samme. Det er ikke et verb som synoptikerne og Johannes benytter 

mye. Matteus og Johannes bruker det bare i denne beretningen. Lukas bruker det en gang 

utenom denne beretningen og Markus bruker det ikke i denne beretningen overhodet, men 

benytter det to ganger i sitt evangelium.46  Årsaken til at dette er et ord som er så lite brukt, 

kan forklares med at det ikke var alminnelig å løpe offentlig. Dette forsterker effekten når 

ordet brukes i denne beretningen, handlingen som beskrives var ekstraordinær. Som nevnt 

 
43 Joh 20:2 og Matt 28:8 
44 Rogers, A Greek-English, 1015 
45 Luk 24:12 
46 Luk 15:20 og Mark 5:6, 15:36 
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så beskriver Markus ingen som løper, men kvinner som flykter fra graven. 47 Verbet han 

benytter for dette er φεύγω- flykte. Som forklares med å søke trygghet gjennom å flykte, ta 

til flukt.48  

 

- Forkynneroppdraget 

 

Lukas 24:1-12 Matteus 28:1-10 Markus 16:1-11 Johannes 20:1-10 

6. Han er ikke her, men 
han har blitt stått opp. 
Husk hva han sa til dere 
mens han var i Galilea.  

7 Skynd dere av sted og 
si til disiplene hans: ‘Han 
er stått opp fra de døde, 
og han går i forveien for 
dere til Galilea; der skal 
dere få se ham.’ – Nå har 
jeg sagt dere det.» 
      

7 Men gå og si til 
disiplene hans og til 
Peter: ‘Han går i forveien 
for dere til Galilea. Der 
skal dere få se ham, slik 
som han sa dere.’»    
 

17 Jesus sier til henne: «Rør 
meg ikke, for jeg har ennå 
ikke steget opp til Far. Men gå 
til mine brødre og si til dem at 
jeg stiger opp til ham som er 
min Far og Far for dere, min 
Gud og deres Gud.» 
     

 

Dette punktet er viktig med tanke på problemstillingen min, og kan kaste lys over kvinners 

plass i forhold til lederskap og makt, sett i lys av teksten hos Lukas. Kvinnene får et 

forkynneroppdrag både hos Matteus og Markus av engelen, om å fortelle om oppstandelsen. 

Hos Johannes er det Maria Magdalena som får dette oppdraget av Jesus selv. Hos Lukas er 

det ingen som gir kvinnene noe forkynneroppdrag, men de gjør det likevel av seg selv. Dette 

kan tolkes som et bilde av hvordan Lukas så på kvinnene. At de var så handlekraftige at de 

selvfølgelig ville fortelle dette videre, og at de ikke måtte instrueres til det. Men, slik som jeg 

utdyper det i punkt 4.3, så får altså ikke kvinnene noe forkynneroppdrag hos Lukas, i 

motsetning til de andre kanoniske evangelistene. Gjennom denne beretningen så vektlegger 

Lukas kvinnenes rolle som øyenvitner. Kvinnene har vært tilstede gjennom hele hendelsen 

og ved at det pekes tilbake på Jesu ord i Galilea, så gir dette et bilde av kvinnene som 

trofaste og at de har vært med Jesus over lengre tid. Jeg opplever at Lukas 24:12 vektlegger 

de ord som Jesus hadde sagt i Galilea, «Menneskesønnen sa at det er nødvendig å overgi seg 

til syndige menneskehender og bli korsfestet og den tredje dag gjenoppstå.» Ingen av de 

andre evangelistene har med noe av dette. Der er det oppstandelsen som er i fokus, men 

hendelsene bare et par dager tidligere utelates. Er det profetiene som Jesus hadde sagt om 

sin egen død, det er viktig å få frem? 

 
47 Mark 16:8 
48 Rogers, A Greek-English, 1052 
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Hos Matteus har kvinnene en dialog på utsiden av graven med engelen. De får der 

beskjed om å fortelle budskapet om oppstandelsen til disiplene, og at de skal møte ham i 

Galilea. Redde, men jublende glade løper de bort fra graven for å gjøre det de har fått 

beskjed om. Da møter Jesus dem. Han gir dem samme beskjed som de fikk av engelen. 

Engelen hos Markus gir kvinnene beskjed om å fortelle budskapet til disiplene og Peter, og at 

de skal møte Jesus i Galilea. Kvinnene flykter bort uten å si noe til noen. Det skjer dermed et 

brudd i det narrative, ved at de ikke følger handlingen som det har blitt lagt opp til i 

dialogen. Så får vi vite at Jesus viste seg for Maria Magdalena hos Johannes, og gav henne i 

oppdrag å forkynne om han og han ber henne fortelle om den forestående himmelfarten.  

 

- Jesus viser seg for kvinnene 

 

Lukas 24:1-12 Matteus 28:1-10 Markus 16:1-11 Johannes 20:1-10 

 9 Og se, Jesus kom mot 
dem og sa: «Vær hilset!» 
De gikk fram og 
omfavnet føttene hans 
og tilba ham. 10 Jesus sa 
til dem: «Frykt ikke! Gå 
og si til mine brødre at 
de skal dra til Galilea. 
Der skal de se meg.» 

Etter at Jesus var stått 
opp igjen, tidlig den 
første dagen i uken, viste 
han seg først for Maria 
Magdalena, som han 
hadde drevet sju onde 
ånder ut av.  

14 I det samme snudde 
hun seg og så Jesus stå 
der, men hun skjønte 
ikke at det var han. 
15 «Hvorfor gråter du, 
kvinne?» spør Jesus. 
«Hvem leter du etter?» 
Hun trodde at det var 
gartneren, og sa til ham: 
«Herre, hvis du har tatt 
ham bort, så si meg hvor 
du har lagt ham, så skal 
jeg ta ham med meg.» 
«Maria», sa Jesus. Da 
snudde hun seg og sa til 
ham på hebraisk: 
«Rabbuni» – det betyr 
mester. 17 Jesus sier til 
henne: «Rør meg ikke, 
for jeg har ennå ikke 
steget opp til Far. Men 
gå til mine brødre og si 
til dem at jeg stiger opp 
til ham som er min Far 
og Far for dere, min Gud 
og deres Gud.» 
     

 

I og med at Lukas har sin beretning om Emmausvandrerne, så beskriver han ikke at 

Jesus viste seg for kvinnen/kvinnene, naturlig nok. Plottet for den fortellingen ville blitt borte 

om Jesus allerede hadde åpenbart seg for kvinnene. Samtidig tenker jeg at det er underlig at 
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ikke Lukas beskriver nettopp dette, slik som Matteus, Markus og Johannes gjør det. 

Åpenbarte Jesus seg for kvinnene som Lukas skriver om, uten at det er gjengitt i teksten? Jeg 

tenker at det mest sannsynlig må ha vært slik, men at Lukas ikke har beskrevet det. Hadde 

Lukas beskrevet det, ville ikke fortellingen om Emmausvandrerne, som han er alene om å ha, 

hatt den samme funksjon. Men, ved at dette møtet med Jesus utelates hos Lukas, så fratar 

han kvinnene i sitt narrativ noe viktig. Hos synoptikerne og Johannes blir kvinnene de første 

som Jesus viser seg for, i Lukas sitt narrativ blir dette Emmausvandrerne, altså menn. Han 

har et annet perspektiv med sin fortelling. Men, kvinnene blir stående fremstilt svakere hos 

Lukas, som et resultat av hans narrative grep og perspektiv.  

 

Det er fire spennende og interessante funn som har avdekket seg i dette arbeidet. De ulike 

kvinnenavnene er av vesentlig art, og viser stor divergens i hovedkarakterene hos Lukas, 

Matteus, Markus og Johannes. Gjør dette noe med troverdigheten til 

oppstandelsesfortellingen eller gir dette et bilde på synet på kvinner, at de ikke regnes for så 

mye at det spiller noen betydning hvilke som nevnes? Karakteriseringen viser også ulikheter 

hos de kanoniske evangelistene. I forhold til min problemstilling, så fremkommer det som 

Lukas er den som fremstiller kvinnene mest nøkternt og på en god måte. Når det gjelder 

forkynneroppdraget, så er dette funnet vesentlig med tanke på problemstillingen og 

diskusjonen om kjønn, makt og lederskap. Det er kun hos Lukas kvinnene ikke får noe 

forkynneroppdrag. Matteus og Markus forteller at engelen gir kvinnene dette oppdraget og 

Johannes går enda lenger ved å fortelle at det er Jesus selv, som gir Maria Magdalena dette 

oppdraget. Lukas gjør sine narrative grep, og har fokus på erindringen. Samtidig så er det 

forunderlig med tanke på hvor stor plass han ellers vier til kvinner i sitt evangelium. Han må 

ha en annen agenda, enn de andre kanoniske evangelistene. Det funnet som viser størst 

divergens mellom Lukas og de andre kanoniske evangelistene, er hvordan Jesus viser seg for 

kvinnene. Tabellen som jeg har satt inn, er svært talende. I kolonnen under Lukas er det 

tomt. Det er kun i dette evangeliet vi ikke får fortalt at Jesus viste seg for kvinnene. Sett i lys 

av problemstillingen er dette viktig. Dette narrative grepet til Lukas, medfører at kvinnene 

blir fremstilt svakere i forhold til mennene. Han har Emmausvandrerne i sitt narrativ som de 

første Jesus viser seg for. Det er spennende divergenser som har fremkommet, og 

detaljeksegesen vil i større grad belyse hvordan Lukas har bygd opp sin tekst.  
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3.2 Detaljeksegese av Lukas 24:1-12. 

Teksten er en fortsettelse på fortellingen om Jesu død. Ved å lese teksten, får jeg tanken at 

Luk 23: 55-56 kanskje egentlig hører sammen med min perikope. Det blir et brudd i 

fortellingen etter v.54. Fokuset i handlingen skifter over til kvinnene fra Galilea, som fulgte 

etter ham til graven og så at han ble lagt der. Så vendte de tilbake og gjorde i stand 

velduftende oljer og salver. Dette må de ha gjort umiddelbart etter at de kom tilbake, 

ettersom hendelsen skjer like før sabbatens begynnelse. For som vi kan lese i v.56b, så holdt 

de seg i ro på sabbaten, slik loven krevde. Jeg forstår ikke hvorfor disse versene er knyttet til 

kap. 23, og ikke heller blir begynnelsen på kap. 24. Fitzmeyer har i sin fortolkning gjort en 

inndeling, der hans fortolkning av kvinnene ved graven begynner ved v. 23:56b. 49 Johnson 

og Green benytter seg derimot av den mer tradisjonelle inndeling, der fortellingen begynner 

ved v. 24:1. Som nevnt i innledningen hvor jeg kartla den litterære strukturen, vil jeg gjøre en 

inndeling av detaljeksegesen i fire punkter. Stenen er tatt bort og legemet er borte vers 1-3, 

Møte med engler vers 4-7, Erindringen vers 8-10, Mottakelsen av budskapet vers 11-12. 

 

A. Stenen er tatt bort og legemet er borte vers 1-3 
 

v.1. Tidlig om morgenen den første dag i uken kom kvinnene til graven og hadde 

med seg velduftende oljer som de hadde gjort klart.  

Tidsangivelse som gis er ganske nøyaktig i dette verset. Ordet ὄρθρου, kan bety tidlig om 

morgenen, men også daggry. Det vil si at etter kl. 06, har de gått til graven. Scenen har blitt 

plassert. Det er den første dag i uken, dagen etter sabbaten, altså søndag. Vi blir introdusert 

for hovedkarakterene. Det er kvinnene som kom til graven. Det står ikke her anført hvor 

mange, men de er i pluralis, så det var mer enn en. I teksten så omtales kvinnene egentlig 

bare som de. Dette «de» er hentet ut av verbformene, som enten er 3. person pluralis eller 

3. person female pluralis avhengig av hva slags verbform det er skrevet i. At vi i v.1 finner 

kvinnene er at man i oversettelse har valgt å skrive «kvinnene» og ikke «de» for at det 

tydelig skal komme frem hvem det skrives om. Så «kvinnene» i 24:1 er hentet fra kvinnene i 

23:55. Lukas benytter seg av betegnelsen γυναῖκες - kvinnene i 23:55, og det er eneste gang i 

denne beretningen. De hadde med seg de velluftende oljer som de hadde gjort klar, rett før 

 
49 Fitzmeyer, The Gospel, 1532 
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sabbatens begynnelse fredag kveld. Etter Jesu død ble han lagt i graven av rådsherren 

Josef.50 Dette var rett før sabbatens begynnelse, og det var dermed ikke tid til å gjøre i stand 

Jesu legeme. Samtidig trekker dette paralleller tilbake på teksten innen denne perikopen. 

Siden kvinnene har med seg oljene som de hadde gjort klart, gir dette et signal om at 

legemet til Jesus ikke hadde blitt salvet, men bare hadde blitt svøpt i linklær og lagt i graven, 

til over sabbaten.51 For kvinnene må dette ha vært vondt, å ikke kunne vise respekt og 

kjærlighet til den de satte så høyt. Ettersom de hadde gjort oljene klare på fredagen, kunne 

de gå av gårde med dem tidlig denne morgenen. For å vise sin kjærlighet og gjøre graven 

frisk og tiltrekkende med de velduftende oljene.52 

v. 2. Men de oppdaget stenen som var blitt rullet bort fra graven.  

Det at stenen var blitt rullet bort, er et viktig poeng. Det fremkommer ikke noe om hvordan 

eller hvem som har utført handlingen, bare at den ikke er der den egentlig skulle være. 

Verbet ἀποκεκυλισμένον, står i perfektum, partisipp, passiv. Denne passive formen har 

betydning. Stenen var blitt rullet, det er altså ikke stenen som har rullet av seg selv, men 

noe/noen har gjort at den er rullet bort. Det var viktig å ha denne stenen foran graven, for å 

verne mot dyr og tyver. Det er ikke beskrevet noe om vakter eller vakthold. Bare den 

kjensgjerningen at stenen er borte fra gravåpningen. Rogers nevner at ved at det brukes 

perfektum form av dette verbet, så indikerer det en fullført handling. 53 Han henviser også til 

Fitzmyers forklaring av stenen foran graven; «Tombs in the neighborhood of Jerusalem from 

the first century have been found fitted with huge circular stone discs that were set in a 

transverse channel hollowed out of stone, along which the discs would be rolled in front of a 

rectangular doorway opening on to the tomb proper. As one faced the doorway from the 

outside, the stone would be rolled from left to right (or vice versa) to open or close the 

tomb.»54 Lukas har ikke tidligere i sin beretning beskrevet at stenen har blitt rullet foran 

gravåpningen, så det blir inside informasjon, og fortelleren forutsetter at leseren har denne 

kunnskapen fra tidligere. Men sett i lys av intertekstualiteten er det kun Matteus og Markus, 

som har med en beskrivelse av at stenen rulles foran åpningen.  

 

 
50 Luk 23; 50-53. 
51 Johnson, The Gospel, 386 
52 Vågen, Lukasevangeliet, 173. 
53 Rogers, The New Linguistic, 172 
54 Fitzmeyer, The Gospel, 1544 
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v. 3. Men da de var kommet inn, fant de ikke Herren Jesu kropp.  

Det skjer et sceneskifte, og en detalj som det er verdt å merke seg er at kvinnene gikk inn i 

graven, en handling som repeteres av Peter i v. 12. Verbet εὗρον gjentas her og brukes 

dermed to ganger, både i vers to og tre. Green trekker frem dette som et litterært 

virkemiddel for å forsterke budskapet, de fant stenen som var rullet bort, men de fant ikke 

kroppen. 55  

I flere manuskripter har ordene τοῦ κυρίου Ἰησοῦ - Herren Jesus, vært utelatt. Både Johnson, 

Green og Fitzmeyer er enige om at dette hører til teksten og kan tillegges Lukas. Med 

henvisning til ulike kilder og skrifter. Lukas benytter seg av tittelen κυρίου om Jesus flere 

ganger som et narrativt element (10:1, 11:39), og Lukas bruker denne betegnelsen igjen i 

Acta 1:21, 4:33 og 8:16. Tittelen κυρίου er spesielt forbundet med oppstandelsen i tidlig 

kristendom (f.eks. 1 Kor 12:3, Fil 2:11), og som vi ser i Acta 2:36.56 Perspektivet gjennom 

dette, får frem at det er Jesu grav kvinnene gikk inn i, men at denne nå er tom.  

 

B. Møte med engler vers 4-7 
 

v. 4. Og de ble i villrede omkring dette. Se! To menn stod hos dem i skinnende klær.  

At kvinnene ble i villrede er vel ganske forståelig. Det må ha vært mange tanker i 

hodene deres, og kanskje har de også diskutert seg imellom om mulige løsninger. Det 

fremkommer ikke om det var noen dialog eller ikke dem imellom. ἀπορεῖσθαι – 

villrede/rådvill, bruken av dette verbet understreker at den tomme graven i seg selv ikke er 

nok til å tro på oppstandelsen. Dette er eneste gang at Lukas bruker dette verbet i sitt 

evangelium, og så bruker han det en gang i Acta 25:20. Kvinnene er fortsatt inne i graven, da 

de plutselig får øye på to menn. To nye hovedkarakterer introduseres. De skinnende klærne 

som mennene bar, peker på at dette er engler. Lukas bruker ordet ἀστράπτω i sin 

beskrivelse av bekledningen til de to mennene, og han er den eneste i NT som benytter 

dette ordet. Dette er andre og siste gang han benytter det, første gang brukes det som en 

beskrivelse av lynet på himmelranden som et bilde på Menneskesønnen og hvordan han skal 

komme til syne.57 Det fortelles ikke direkte, men i v. 23 forteller de to disiplene om det på 

veien til Emmaus, at kvinnene hadde sett et syn av engler. Så noe må ha gjort at kvinnene 

 
55 Green, The Gospel, 837 
56 Johnson, The Gospel, 387 
57 Luk 17:24 



Teologi 4901                                                     Løst snakk, kjønn og makt: Lukas´ påskebudskap i kontekst.  
Berit Vasdal 

32 
 

forstod at dette ikke var vanlige menn, men to engleskikkelser, uten at det utdypes noe om 

det i dette verset. Johnson forklarer det slik: 

Most intriguing in this connection is Luke`s use of exastrapto for the clothes of Jesus 

at the transfiguration (9:29), when he was «in glory» (doxa). In that scene as well 

there were «two men» (duo andres), as there are here. They were Moses and Elijah. 

They spoke to Jesus about the exodus he was to «fulfill» in Jerusalem (9:30). In 

strictly literary term, Luke would seem to want the reader to make this connection 

(see also Acts 1:10).58 

I oversettelser er det bibelske ἰδοὺ utelatt. I grammatikken er dette et ubøyelig småord, som 

er en partikkel. Danker forklarer dette som et ord som benyttes for å skape oppmerksomhet 

om det som følger, og brukes narrativt for å få tilhørerne eller leserne oppmerksomme. 59 

Det benyttes også for å introdusere noe nytt eller uvanlig. Jeg forstår at det er nettopp dette 

som er grunnen til at Lukas bruker ἰδοὺ i denne sammenhengen. Nå introduseres de to 

mennene i skinnende klær, de er et nytt element i teksten og de er også uvanlige. Slik 

Danker beskriver bruken av dette ordet, er det et særtrekk hos Lukas og Matteus å bruke 

dette ordet for å formidle sitt budskap. Det forekommer også noen ganger brukt i de 

Paulinske brev til menigheten i Korint og i Acta, men ikke i like stor utstrekning som hos de 

to evangelistene. Jeg liker dette greske ordet, og synes det er en mangel ikke å ha et 

tilsvarende godt ord på norsk. Nettopp dette at det formidler et skifte, og at «nå kommer 

det noe viktig», opplever jeg som levendegjørende av teksten, og den blir fattigere i sin 

oversettelse slik vi kjenner den i Bibelselskapets oversettelse. I Bibelselskapets oversettelse 

fra 1930 var ordet ἰδοὺ oversatt med se, men i oversettelsen 1978 og 2011 er det utelatt. 

v. 5. Men de ble redde og bøyde seg med ansiktet ned mot jorden. De sa til dem: 

«Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde?»  

Kvinnene har nok nå forstått at dette er engler, og det kan være grunnen til deres redsel, 

men samtidig så bøyer de seg ærbødig med ansiktet ned mot jorden.  

κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν, dette er et tillegg som vi kun finner hos Lukas, å ha med 

dette om at kvinnene bøyde seg med ansiktet ned mot jorden. τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν 

νεκρῶν; erstatter det negative imperativet som vi finner hos de andre synoptikerne, «Vær 

 
58 Johnson, The Gospel, 387 
59 Danker, A Greek-English, 468 
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ikke redde», og det er kun Lukas som har dette.60 Denne setningen trekker paralleller til Luk 

20:38, der Jesus belærer saddukeerne at Gud ikke er en Gud for døde, men for levende. 

Både Green og Fitzmeyer belyser at «levende» er en av betegnelsene som kjennetegner 

Kristus i Lukas teologien.61 

Spørsmålet som englene stiller kvinnene, kan umiddelbart tolkes som en bebreidelse. At de 

er på feil sted, at det ikke er noe poeng å lete der de er, som om de ikke har forstått hva som 

har skjedd. Johnson forklarer englenes budskap som en irettesettelse som skal lede til 

erindring. 62 Jeg velger heller å tenke at dette er en innledning på budskapet om at Jesus 

hadde seiret over døden. Det gir kvinnene en liten pekepinn om det fantastiske budskapet 

som englene snart skal formidle, samtidig som det er en forsiktig begynnelse på budskapet 

om hva som har skjedd. Kvinnene er i en situasjon der de er i sorg, undrende og rådville. I 

tillegg er de redde og det må ha vært vanskelig å forstå dette budskapet. Setningen kan 

nesten oppfattes som om den blir sagt som en gåte, selv om det er et spørsmål som stilles. 

Spørsmålet englene stiller kvinnen, gir de selv svaret på i neste vers. Englene taler til 

kvinnene som om de var deltakere i et oppdrag, imidlertid, i sammenligning med andre 

oppdragsfortellinger i Lukas evangeliet, er dette uvanlig.63 

v. 6. Han er ikke her, men han har blitt stått opp. Husk hva han sa til dere mens han 

var i Galilea.  

Englene fastslår igjen at Jesus ikke er i graven. Denne gang sies det med direkte tale. Vi 

finner en passiv aorist form av verbet ἠγέρθη. Jesus har blitt stått opp. Dette er ikke noe han 

har gjort selv, men det er et bevis på Guds kraft, tenker jeg kan være en forklaring på denne 

verbformen. Fitzmeyer forklarer at det i mange sammenhenger har blitt oversatt med «er 

oppstått» da tilsvarende aorist passiv former har blitt oversatt slik som i Luk 7:22 og 20:37 

om noen som har dødd. 64 Men andre steder så forklarer Lukas tydelig at oppstandelsen av 

Jesus var fra Gud, slik som i Acta 3:15, 5:30 og 10:40, og at dette ikke var noen aktivitet som 

Jesus gjorde alene. Derfor må dette verbet ἠγέρθη forstås som virkelig passiv aorist. Et 

 
60 Fitzmeyer, The Gospel, 1545 
61 Green, The Gospel, 837 og Fitzmeyer, The Gospel, 1545  
62 Johnson, The Gospel, 387 
63 Green, The Gospel, 837 
64 Fitzmeyer, The Gospel, 1545 
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eksempel på dette finnes i Acta 1:11 ἀναλημφθεὶς – har blitt tatt opp, og ved å oversette det 

slik er det en måte å bruke teologisk passiv for å få frem budskapet.  

Jesus hadde tidligere i Galilea fortalt hva som skulle skje med ham, men dette har nok ikke 

kvinnene umiddelbart tenkt på. Derfor minner englene dem på Jesu ord. Kvinnenes 

mottakelse av oppstandelsesbudskapet, bekrefter deres disippelskap og de instruksjoner de 

tidligere har mottatt som disipler.65 I motsetning til hos de andre synoptikerne, der 

handlingen ser fremover, ved at kvinnene får beskjed om å fortelle til Peter og de andre 

disiplene at Jesus har gått foran dem til Galilea, så vender Lukas kvinnene og leseren bakover 

i tid, for å huske hva som ble sagt av Jesus i Galilea.66 Samtidig forutsetter dette inside 

informasjon, for å ha kjennskap til hva som ble sagt i Galilea. μνήσθητε – husk, her møter vi 

et av de karakteristiske elementene i den lukanske oppstandelsesberetning. Gjennom måten 

det narrative sammenfattes med den tidligere historien, viser det hvordan Jesu ord har blitt 

oppfylt67 Ser vi på bruken av samme verb i f.eks. Luk 22:19, så vitner det om at denne 

formen for å huske er mer enn bare å huske. Det er derfor enkelt oversatt som et symbol på 

oppofrelse, som gjør at Gud «husker» folket som folket som «husker» Herren.68 Slik jeg 

forstår dette, så gjenspeiler denne bruken av verbet båndet som er mellom Gud og 

mennesker. I dette verset så minnes kvinnene på hva Jesus tidligere hadde sagt til dem, noe 

som bekrefter at de hadde hørt han tale tidligere, de hadde vært nær han. Om vi 

sammenligner verbet med bruken i Luk 22:19, så skal vi utføre nattverden til minne om. Vi 

skal sette oss inn i handlingen Jesus ble utsatt for, som om vi selv var tilstede, for å minnes. 

Gjennom nattverden så gir Gud oss del i dette, som et troens mysterium.  

v. 7. Menneskesønnen sa at det er nødvendig å overgi seg til syndige 

menneskehender og bli korsfestet og den tredje dag gjenoppstå.  

Det gjengis her nesten en ordrett gjenfortelling av profetien til Jesus i Galilea, og 

perspektivet for dette verset får vi ordrett her. «Menneskesønnen skal lide mye og bli 

forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og den tredje 

dagen skal han oppstå.»69 Det som kanskje er den viktigste forskjellen er at Jesus har blitt 

 
65 Green, The Gospel, 838 
66 Johnson, The Gospel, 387 
67 Johnson, The Gospel, 387 
68 Johnson, The Gospel, 338 
69 Luk 9:22 
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korsfestet og ikke slått i hjel som det tidligere hadde blitt sagt. Dette forsterker at budskapet 

som formidles er oppdatert på hendelsen et par dager tidligere. Både Johnson og Green 

vektlegger at dette verset referer til Jesu egen profeti i Luk 9:22, der han skal bli forkastet av 

de eldste, overprestene og de skriftlærde, så blir de i dette verset indirekte omtalt som 

syndige, og fra et himmelsk perspektiv så var korsfestelsen av Jesus en syndig handling.70 

Fitzmeyer vektlegger ikke dette noe i sin fortolkning. 71 Når det gjelder verbet syndig 

ἁμαρτωλῶν, så vektlegger han at dette er det eneste stedet det brukes i pasjonsberetningen 

hos Lukas, men at det ellers er et ord som Lukas har brukt tidligere i andre sammenhenger. 

Rogers har en forklaring til dette verbet som er ganske beskrivende:  

Behavior or activity that does not measure up to standard moral or cultic 

expectations (being considered an outsider because of failure to conform to certain 

standards is a freg. semantic component. Persons engaged in certain occupations, 

e.g. herding and tanning, that jeopardized cultic purity, would be considered by some 

«sinners», a term tantamount to «outsider». Non-Israelites were esp. considered out 

of bounds).72 

Delen som beskriver møtet med englene gjennom disse fire vers, er den delen av 

oppstandelsesfortellingen til Lukas som virkelige får frem hans narrativ, og som markerer 

forskjellen mellom han og de andre kanoniske evangelistene. Spørsmålet som englene stiller 

kvinnene viser også trekk fra den Lukanske teologien. Ved å betegne Kristus som den 

levende, trekkes det paralleller til hendelsen som Lukas har omtalt, der Jesus belærer 

saddukeerne at Gud ikke er en Gud for døde, men for levende. Gjennom det som englene 

sier så gjenfortelles profetien som Jesus selv hadde kommet med tidligere i Galilea. Og det er 

jo nettopp gjennom det som hadde blitt sagt tidligere, at kvinnene erindrer og kommer til 

tro. Dette vil utdypes i del C Erindringen.  

C. Erindringen vers 8-10 
 

v. 8. Og da husket de ordene hans.  

Påminnelsen fra englene gjør at kvinnene husker Jesu ord. Kvinnenes respons blir en parallell 

til Peters respons i Luk 22:61. I begge tilfeller så er innholdet i Jesu profeti å huske, og i 

 
70 Johnson, The Gospel, 387 og Green, The Gospel, 838 
71 Fitzmeyer, The Gospel, 1546 
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begge tilfeller så er dette å huske mer enn bare å erindre rent kognitivt. Å huske, inkluderer 

også ulike nyanser av forståelse og innsikt, og er det som må til for å besvare det som har 

blitt erindret.73 Lukas får i dette verset frem mye mer enn bare erindringen. Det er gjennom 

at kvinnene husker Jesu ord i Galilea at de kommer til tro. Dette er et viktig perspektiv, og på 

mange måter bærende for hele perikopen. Dette skriver ikke Lukas, men det fremstår som 

om at gjennom dette korte verset så faller alt på plass for kvinnene. Ved at de husket Jesu 

ord, så erindrer de hva budskapet i profetien var. Fortolkningskildene mine utdyper og 

fortolker ikke dette verset i særlig grad. For meg er dette et sentralt vers i perikopen. Det er 

her kvinnene kommer til tro på oppstandelsen. 

v. 9. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette, til de elleve og alle de 

andre.  

Denne nyheten måtte deles med de andre, som satt hjemme og var redde og preget av sorg. 

Kvinnene gjør dette spontant, uten å ha blitt instruert til å gjøre det. Scenen skifter dermed 

fra graven til plassen der apostlene var.  

Lukas framhever kvinnenes troskap til vitnemålet ved å skrive at de «fortalte alt dette». 

Dette inkluderer hva de hadde observert, hva de hadde blitt fortalt og den betydningsfulle 

egenskapen som gir seg tilkjenne om Jesus, gjennom fraværet av hans kroppslige 

levninger.74 Lukas presiserer at det var de elleve, altså apostlene som nå introduseres som 

bi-karakterer. Før var de tolv og nå er de elleve. Judas er ikke lenger der. Dette kommer ikke 

frem i dette verset, men leseren som har inside informasjon, vet hva som er grunnen til at en 

av de tolv nå er borte. Dette er en detalj som bare Lukas har med, og denne opplysningen 

forbereder resten av hans oppstandelsesfortelling, som fra dette punkt går sin egen vei i 

forhold til de andre synoptikerne og Johannes.75  

Det er ikke bare de elleve som får del i nyheten, også alle de andre. Teksten gir ingen 

opplysning om hvor mange dette er, men om vi ser hva som står skrevet i Acta 1:15, er det 

nærliggende å tenke at det har vært et betydelig antall. Johnson mener «alle de andre» er et 

tegn på de andre foruten apostlene, som utgjorde kjernen i det Galileiske samfunnet. 76 

 
73 Green, The Gospel, 838 
74 Green, The Gospel, 839 
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Fitzmeyer derimot tillegger Lukas å skrive dette som en forberedelse til beretningen om 

Emmaus vandrerne.77 

v. 10. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria mor til Jakob, og de andre 

som var med dem. De fortalte dette til apostlene. 

Så langt i teksten har kvinnene bare vært omtalt som kvinnene. I dette verset så avsløres 

identiteten til dem. Hovedkarakterene navngis. Maria Magdalena nevnes først, og har 

kanskje hatt en lederposisjon blant disse kvinnene. «Navnet hennes viser at hun var fra 

Magdala, en fiskerby litt sør for Kapernaum ved Genesaretsjøen, der det på Herodes` tid var 

anlagt en fiskeindustri som gjorde byen velstående.»78 Johanna nevnes også. Hun var gift 

med Kusa, som var en embetsmann hos Herodes. De var blant den nære kretsen rundt Jesus, 

sammen med apostlene, og dette gjør deres vitnemål troverdig 8:3. Ved at disse navngis 

trekkes det en linje til de som hadde fulgt Jesus fra Galilea, sett at han ble korsfestet og 

gravlagt, og som nå var de første til å vitne om hans oppstandelse. Den siste som navngis er 

Maria, mor til Jakob (Μαρία ἡ Ἰακώβου). Jakob er satt i genitiv, slik at det i en helt direkte 

oversettelse vil bli «Jakobs Maria». I teksten er det oversatt Maria til Jakob, så det kunne i 

utgangspunktet vært Maria som var gift med Jakob, Maria som var datter til Jakob eller 

Maria som var mor til Jakob. Lukas må her ha brukt navnet fra evangelisten Markus som 

beskriver hendelsen i 16:1, men som refererer tilbake 15:40, der det nevnes at hun var mor 

til Jakob. De andre som var med dem, er da kvinner. Det har nok vært en eller flere grupper 

med kvinner, slik det ofte var, men de omtales uten at flere identifiseres. Jeg har en 

nærmere betraktning av dette med de kvinnenavn som er nevnt, under punktet om 

synoptisk sammenfatning, 3.1.1 Lukas i forhold til synoptikerne og Johannes. Den viser at det 

er en forskjell som kommer tydelig frem der.  

Lukas har en veldig nøktern måte å referere overbringelsen av budskapet til apostlene. De 

fortalte dette til apostlene. Hvordan gjorde de det og hva sa de? Det må ha vært mye 

følelser, både i forhold til den sinnsstemningen kvinnene var i, og ikke minst å skulle fortelle 

så fantastiske nyheter. Hvorfor er ikke noe av dette gjengitt? Dette er vesentlig både 

synoptisk og intertekstuelt. Dette kan forklares med den litterære strukturen som 

kjennetegner Lukas, som jeg belyste i punkt 1.6. Lukas er opptatt av sin historiske 

fremstilling, og det store helhetsbildet i sin historieskriving. Imperfektum formen av verbet 

 
77 Fitzmeyer, The Gospel, 1546 
78 Moxnes, Apokryfe evangelier, XXXV 



Teologi 4901                                                     Løst snakk, kjønn og makt: Lukas´ påskebudskap i kontekst.  
Berit Vasdal 

38 
 

ἔλεγον kan forstås med at kvinnene gjentatte ganger fortalte det de hadde erfart til 

apostlene. Lukas har gjennom sin måte å skrive fortellingen på fremstilt kvinnene som 

etterrettelige og at de snakker sant. Kvinnenes troverdighet som vitner utdyper Seim på 

følgende måte: 

Integriteten i deres vitnesbyrd understrekes også når det sies at de fortalte alt, 

πάντα. Den senere gjengivelsen av hva de sa som er innpakket i Emmaus-fortellingen, 

24.22, demonstrerer på nytt kvinnenes pålitelighet. Kvinnene er dessuten mange nok 

til at de tilfredsstiller de formelle krav til vitnenes antall. V.10 fremhever ved navns 

nevnelse tre av kvinnene, og navnelisten kommer poengtert til slutt, slik en 

vitneførsel i en vitneprotokoll avsluttes med at vitnenes navn regnes opp.79  

Samtidig er det et viktig poeng at kvinnenes vitnemål overfor apostlene skjer innenfor 

husrammen, og ikke i det offentlige rom.  

 

D. Mottakelsen av budskapet vers 11-12 
 

v. 11. De tenkte at disse ordene var løst snakk, og trodde dem ikke.  

Kvinnene blir ikke trodd. Det kan være flere forklaringer på at budskapet til kvinnene 

omtales slik. Trekker vi en parallell tilbake til 9:45, så hadde apostlene vanskeligheter med å 

ta inn over seg at Jesus skulle lide, og var redde for å spørre Jesus om «hans ord», på samme 

måte som de nå velger å ikke høre «disse ord».80 Apostlene var i sjokk over det som hadde 

hendt, og er ikke i stand til å ta inn over seg nyheten de blir fortalt. Det høres for godt ut til å 

være sant. Eller, så kan det være et patriarkalsk syn på kvinnene som her åpenbarer seg. Det 

kvinnene sa kunne ikke regnes med, det var bare løst snakk. Dette utdyper Kartzow. «They 

are not merely witnesesses to the event; they are also reporting this information to others. 

They are storytellers. These women are conveying unbelieveable news to someone who 

finds it hard to take them seriously.»81 Jeg opplever at det var synet på det kvinnene 

generelt sa, som kommer til syne her. Kvinner pratet mye og sa mye som ikke kunne regnes 

med, og dette var grunnen til at de ikke kunne være vitner generelt. Kvinnene var i en 

særstilling i forhold til å få være vitner til oppstandelsen, dette kan ha vært vanskelig for 

menn å akseptere, at dette kjønnet var utvalgt til å være vitner til noe så viktig. Kan en måte 

 
79 Seim, Det doble budskap, 153 
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for å håndtere kvinnenes privilegerte posisjon i forhold til oppstandelsen være å si at dette 

var løst snakk, for å redusere kvinnenes betydning?82 Dette er i så fall en hersketeknikk som 

også kan brukes i vår tid, for å holde et kjønn nede.  

Conzelmann mener at apostlenes utsagn er et bilde på deres egen misforståelse og at dette 

går opp for dem når de hører kvinnenes budskap. Til dette har Fitzmeyer denne 

kommentaren: 

The significance of xxiv, 11, is that it expresses the truth that the Ressurrection 

cannot be deduced from an idea (of Messiahship) or from the historical life of Jesus, 

but hat it is announced as something new. It is only in retrospect that it casts light om 

Jesus` life, and it is not until now that the disciples understand what they should have 

understodd long ago. Now, after the event, their misunderstanding really becomes 

inconceivable. That this motif cannot be explained psychologically… springs from the 

fact that the Lucan misunderstanding express the fundamental conviction that faith 

cannot be decuced, in other words, that faith is something that is possible only by 

faith itself. The Emmaus story shows a remarkable awareness of this problem.83 

Noen fortolkere forbinder apostlenes mistro utelukkende med innholdet i kvinnenes ord, og 

de avviser da at vitneaspektet spiller noen rolle. I denne sammenheng kan det fremstå som 

den manglende tro først og fremst skyldes det teologiske poeng, at den tomme grav ikke kan 

skape tro på den oppstandne. Dermed spiller det ingen rolle om det er kvinner eller ikke som 

vitner om dette. Det kan fremstå som Seim delte denne oppfattelse. «Mennenes manglende 

tro sier intet om deres forhold til kvinner, men demonstrerer gravfortellingens begrensede 

betydning i det direkte møte med den oppstandne selv.»84 

v. 12. Men Peter sto opp og løp til graven og da han bøyde seg inn i den så han bare 

linklærne, og gikk hjem til seg selv undrende på det som var hendt. 

Igjen får vi en tidsangivelse på at dette er tidlig om morgenen. Peter har ennå ikke stått opp, 

men gjør det nå. Dette må bety at han, i motsetning til de andre apostlene, trodde på det 

kvinnene fortalte. Det blir flere sceneskifter i dette verset. Han løper til graven og bøyer seg 

inn i den, på samme måte som kvinnene hadde gjort tidligere samme morgen. Graven er 

tom, men linklærne ligger igjen. Dette blir et bevis på at Jesu kropp ikke har blitt tatt av 
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tyver, da linklærne ville ha vært med rundt kroppen. Han har et annet tempo på 

tilbakeveien. Det er en tenkende og undrende Peter. Lukas bruker et ord som han ofte 

bruker for å beskrive responsen på forunderlige begivenheter (1:21, 2:18, 4:22, 20:26) 

θαυμάζων.85 Johnson forklarer det slik: «to be extraordinarily impressed or disturbed by 

something».86 Men, som Green sier; «it is neither tantamount to faith nor does it portend 

the eventuality of genuine perseption or faith.»87 Peter har hørt kvinnenes berettelse og sett 

den tomme graven, nå må han få disse bitene sammen og bestemme seg for om han skal tro 

på at Jesus er oppstått, eller om det kan være en annen forklaring som han ikke vet om 

ennå. I motsetning til kvinnene, så fikk ikke Peter noe budskap fra engler.  

3.3 Sammenfatning av detaljeksegesen 

Gjennom denne eksegesen så har jeg belyst mange ulike detaljer ved de ulike vers i 

perikopen. Innen detaljeksegesen så arbeidet jeg med delen som omhandlet kjønn og status 

i det gresk romerske/jødiske samfunnet. En del av oppsummeringen som jeg kom frem til 

der, var at det var store forskjeller på posisjonen til kvinner og menn i samfunnet. Kvinnenes 

ord ble ikke regnet for det samme som en manns, og de ble i beste fall betraktet som 

«begrenset vitneføre». Så sett i lys av dette, var det forunderlig at det nettopp var kvinnene 

som var de første til å få vite om oppstandelsen. Hadde så noen av disse 

samfunnsforholdene en betydning i måten kvinner ble sett på som vitner om 

oppstandelsen? I arbeidet med detaljeksegesen så synes jeg det fremkommer ganske klart at 

det hadde en betydning. Det mest åpenbare bevis på dette finner vi i v. 11, der kvinnene blir 

møtt med at deres vitnemål var løst snakk, og at de ikke ble trodd. Lukas bruker narrative 

grep som på en side fremhever kvinnene som troverdige vitner, men likevel er det altså 

denne reaksjonen som kommer på deres budskap. Dette blir ikke motsagt på noe vis, og blir 

stående som et svar på kvinnenes vitnemål. 

Perspektivet til Lukas i perikopen er minnefortellingen, og at det er erindringen som 

skaper tro. I motsetning til de andre synoptikerne så vender Lukas kvinnene og leseren 

bakover i tid. Kvinnene fremstilles med integritet og som gode forbilder på å komme til tro, 

ved å erindre Jesu ord i Galilea, i motsetning til apostlene som ikke kommer til tro. Den 
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tomme grav kan ikke i seg selv skape tro på den oppstandne, men gjennom kvinnenes 

vitnemål, kunne troen ha blitt skapt hos apostlene. Men de valgte altså å ignorere 

budskapet, unntatt Peter som gikk til graven for selv å se, uten at det skapte tro hos han.  

Kvinnene går til apostlene og vitner om oppstandelsen på eget initiativ. De blir ikke 

instruert til det. Bare Lukas har utelatt denne instruksjonen, om vi ser synoptisk på det. Er 

det fordi Lukas tenkte at det var overflødig, at de ville dele et slikt budskap uten å instrueres 

til det? Eller, er det fordi Lukas ikke ønsket at kvinnene skulle ha denne rollen? Dette kan ha 

fått betydning for kvinners posisjoner i forhold til ledere og forkynnere for ettertiden.  

3.4 Intertekstualitet 

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet, vil jeg arbeide intertekstuelt med Lukas i forhold til 

utvalgte apokryfiske bøker og også se på Paulus´ syn på kvinner i forhold til denne 

perikopen. Jeg ønsker å se om det er noe i de apokryfiske skriftene som kan kaste lys over 

teksten hos Lukas i forhold til min problemstilling. Når det gjelder Paulus så omtaler han ikke 

hendelsen med kvinnene ved graven overhodet. Med tanke på at vi finner denne beskrevet 

hos alle de kanoniske evangelistene, og også i apokryfe skrifter er dette forunderlig. Er det 

mulig å finne en årsak til det?  

 

3.4.1 Lukas i forhold til utvalgte bøker i de apokryfe evangelier 

Jeg har valgt å se på intertekstualiteten mellom perikopen i Lukas evangeliet og Maria 

Magdalenas evangelium, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet.  

Halvor Moxnes har skrevet et grundig essay, der han gir en redegjørelse for de apokryfe 

evangelienes tilblivelse. 88 Dette er tidlige kristne skrifter som handler om Jesus og 

apostlene, men som ikke er blitt med i samlingen av de bøkene vi kjenner i Det nye 

testamente. Noen av dem har vært kjent siden antikken, og andre har blitt holdt skjult for 

folk flest av kirkelige ledere, som ikke ønsket at kristne skulle lese dem. Dette kan også være 

årsaken til at de har fått sitt navn «apokryfe» som betyr skjulte eller gjemt vekk. Vi kan 

inndele tekstene i de apokryfiske evangeliene i to typer grupper; tekster eller 

rekonstruksjoner av tekster som ligger foran de kanoniske evangelier og tekster som bygger 

på de kanoniske evangeliene. Selv om det er knyttet noe usikkerhet til om Petersevangeliet 
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og Maria Magdalenas evangelium tilhører den første gruppen, så velger jeg å plassere dem i 

denne gruppen, med bakgrunn av deres innhold og hva som er gjort av funn av gamle 

fragmenter. Nikodemusevangeliet tilhører den siste gruppen, med sitt innhold om 

«nedstigningen til dødsriket». Det er uenighet blant forskere om hvilken betydning og vekt vi 

skal tillegge de apokryfe evangeliene. To amerikanske forskere, John P. Meier og Luke T. 

Johnson, mener at de kanoniske evangeliene representerer en autentisk tradisjon og står på 

et «høyere» teologisk nivå enn de apokryfe evangeliene. Til dels kan jeg bifalle deres 

synspunkt, men samtidig så er det funnet såpass mange fragmenter gjemt på ulike plasser. 

Når jeg leser innholdet i de apokryfe evangeliene, opplever jeg at det som er nedskrevet der 

har mye komparativt med de kanoniske evangeliene, derfor synes jeg ikke vi kan velge å se 

helt bort fra det, selv om det ikke er blant de 27 bøkene som har sin plass i Det nye 

testamente.  

 I Maria Magdalenas evangelium er ikke denne hendelsen omtalt i det hele tatt. 

Samtidig er det et svært begrenset utvalg av skrifter som er bevart fra dette evangelium. Selv 

om skriftet er bevart – er det bare delvis, ettersom ti av de opprinnelig atten sidene er gått 

tapt – i en koptisk papyrusbok fra 400-tallet.89 Slik jeg forstår det, med bakgrunn i 

forskningssituasjonen, så kan denne hendelsen ha vært omtalt på de seks første sidene som 

er tapt, med tanke på innholdet i de sidene som er bevart. Men det er ikke sikkert, bare en 

antagelse. Det som er et av hovedanliggendene i dette evangeliet, er å tillegge Maria en rolle 

som apostel og formidler av åpenbaringer fra Frelseren. Evangeliet er dermed et 

forsvarsskrift for at kvinner kan ha åndelig autoritet. Dette er kontroversielt og fremkommer 

av tekstene, og det er kanskje det som kan settes som et likhetstrekk mellom dette 

evangelium og Lukas. De våger å gå imot de normer og regler som var rådende i samfunnet.  

 Fra oldkirken kjenner vi til Petersevangeliet, det ble lest i menigheter i Syria omkring 

år 200. Mest sannsynlig er Petersevangeliet en videreutvikling av de kanoniske evangelier og 

inneholder mange klart uhistoriske drag.90 I Petersevangeliet finner vi flere paralleller til 

Lukas. Det var tidlig om søndagen, og det var Maria fra Magdala som sammen med sine 

venninner gikk til graven. De oppdaget stenen som var rullet bort og bøyde seg ned og så inn 

i graven. Der så de en ung mann sitte kledd i en vakker, skinnende kappe. Denne mannen 
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fortalte dem at han som ble korsfestet er stått opp og har gått bort. Kvinnene flyktet i redsel. 

Her er det omtalt som en skikkelse med skinnende klær, slik som hos Matteus og Markus, og 

ikke to som hos Lukas og Johannes, men ellers kjenner vi igjen beretningen. Kvinnene som 

flyktet er bare omtalt hos Markus. Det som jeg finner interessant er at det var Maria 

Magdalena og noen av hennes venninner, altså var det totalt flere kvinner som var de første 

til å få vite om oppstandelsen også i Petersevangeliet. 

Nikodemusevangeliet med sin latinske form, hadde stor påvirkning i den vestlige del 

av Europa i middelalderen, med sine levende og fargerike fortellinger.91 Denne fortellingen 

er også levende og på sin måte fargerik beskrevet, og passer dermed inn i det som 

kjennetegner dette evangeliet. I Nikodemusevangeliet er denne hendelsen beskrevet slik at 

det er soldatenes vitnemål om oppstandelsen. De nevner jordskjelvet, og stenen som rulles 

bort av en engel. Her er det en parallell til Matteus. Så forteller de om engelen som talte til 

kvinnene, og hva han sa:  

Vær ikke redde. Jeg vet dere søker Jesus som var korsfestet. Han er stått opp slik han 

forutsa. Kom og se stedet der han ble lagt. Og gå straks til disiplene hans og fortell 

dem at han er stått opp fra de døde og går foran dem til Galilea. Der skal dere se 

ham. Se, nå har dere fått beskjed.92  

Jesu egen forutsigelse om sin oppstandelse nevnes, slik som hos Lukas. Men ellers er det 

ikke så mange paralleller til Lukas her. Jeg opplever heller at det er store likheter mellom 

Matteus og Markus sine versjoner og Nikodemus. Kvinnene navngis ikke, da soldatene ikke 

vet hvem de var, men de omtales i flertall, på samme måte som hos synoptikerne. Soldatene 

ble ikke trodd i sitt vitnemål overfor jødene, og vi kan lese hos Nikodemus at det var 

diskusjon mellom dem og jødene, før jødene betaler dem penger for ikke å fortelle 

sannheten. Umiddelbart er det en likhet her mellom at soldatene ikke blir trodd og 

kvinnenes vitnemål overfor disiplene, som hos Lukas omtales som løst snakk.  

3.4.2 Paulus´ syn på kvinner i lys av denne perikopen. 

Paulus, som vi vet er skrevet før Lukas, nevner ikke kvinnene ved graven, og deres vitne om 

oppstandelsen, i sine tekster. Med tanke på at det er gjengitt hos de fire kanoniske 
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evangelister og også i Nikodemusevangeliet og Petersevangeliet, så er det besynderlig at han 

konsekvent unnlater å nevne dette. Det ligger en spenning i dette, som jeg ønsker å belyse 

nærmere. Når Paulus omtaler Jesu oppstandelse i 1. Kor 15:15, så er det med et annet fokus 

enn vi har møtt i de nevnte tekstene tidligere. Ifølge Paulus så viste han seg først for Kefas og 

deretter de tolv. Deretter viste hans seg for mer enn fem hundre brødre på en gang, før han 

viste seg for Jakob og så alle apostlene. Den siste han viste seg for var ifølge Paulus, ham 

selv. I denne oppramsingen som han skriver, så er ikke kvinnene nevnt. De er totalt utelatt. 

Han hopper over en del av beretningen som mange andre, som tidligere nevnt, har med og 

går rett til at Jesus viste seg for Kefas eller Peter som det egentlig er. 93 Samtidig så hadde 

Paulus et utstrakt samarbeid med kvinner i sitt misjonsvirke, noe jeg vil gi eksempler på. Han 

fremstiller kvinnene i dette arbeidet som troverdige sannhetsbærere, men likevel har han 

altså en annen versjon av oppstandelsesfortellingen. Dette er interessant, og også grunnen 

til at dette vies plass. At jeg har valgt å ha det i denne delen som omhandler 

intertekstualitet, er nettopp med bakgrunn i denne spenningen, at han ikke har beretningen 

med, men derimot i en annen versjon som inneholder andre vitner enn kvinner.  

Ved å lese i de ulike brev som Paulus har skrevet, så blir det tydelig at kvinner var 

engasjert i lederskap i menigheter og misjonsvirksomhet før Paulus og uavhengig av ham. De 

var uten tvil jevnbyrdige med Paulus, og noen ganger overgikk de Paulus i arbeidet for 

evangeliet. 94 I evangelietradisjonene kommer det også frem at kvinner var medvirkende til 

at Jesus-bevegelsen levde videre etter Jesu død og oppstandelse, og at de var aktive i å spre 

evangeliet til hedningene i de nærliggende områdene.95  

I ekklesia var det andre regler som var gjeldende, enn i samfunnet forøvrig. Dette 

foregikk i hjemmene og det var både menn og kvinner som var patroner og 

husholdningsledere, disse lederskapsrollene var ikke definert av kjønn. Dette ble en 

forlengelse av det gresk-romerske samfunnet der både kvinner og menn fungerte som 

profeter og prester. Torjessen forklarer disse reglene og rollene i forhold til kjønn. «Each of 

these social positions in Roman society – patron, householder, prophet and priest – provided 

an individual with the kind of status, authority, and experience yhat could be translated into 

similar leadership roles in the Christian community.»96 Det offentlige rom, var et sted for 

 
93 Joh 1:42 
94 Scüssler Fiorenza, Hon får, 188 
95 Schüssler Fiorenza, Hon får, 180 
96 K. Torjessen, When Women, 13 
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mennenes aktiviteter, på samme måte som det private rom var et sted for kvinnenes 

aktiviteter. Målet for mannen var å være et «politisk dyr», og han måtte dermed frigjøre seg 

fra andre ting for å oppnå målet om et høyere liv i det offentlige rom, og lederskapet av 

husholdningen overlot han derfor til kvinnen.97 På samme måte som det var regler som 

adskilte kvinnene fra det offentlige rom, så skapte forventningene om at unge kvinner skulle 

gifte seg, få barn og ha ansvaret for husholdningen, muligheter for kvinner til å utøve 

innflytelse i  de Kristus-troende menighetene som hadde sin base i hjemmene.98 

Det er flere steder Paulus omtaler sitt samarbeid med kvinner. Slik som Evodia og Syntyke, 

som har kjempet sammen med ham for evangeliets skyld.99 Paulus er opptatt av at de skal 

komme til enighet, da han er bekymret for at uenigheten som er mellom dem kan skade den 

kristne misjonen. Dette sier noe om hvilken autoritet disse kvinnene må ha hatt i 

menigheten i Filippi. Føbe er den eneste i den Paulinske litteraturen som får et offisielt 

anbefalingsbrev. 100 I sin omtale av henne gir Paulus henne tre titler: søster, diakonon og 

prostatis. I 1.Kor 16:15 omtales de som har viet seg til tjenesten for de hellige – diakonian, 

altså misjonærene som forkynner og har omsorg for menigheten. Dette ordet er også brukt i 

andre kilder med henblikk på tale og undervisning, og derfor fremstår det sannsynlig at det i 

den paulinske sammenheng også har blitt brukt i den offisielle betydning, altså som 

misjonspredikanter og lærere.101 Føbe fikk også tittelen prostatis –patron av Paulus, slik det 

fremkommer av den greske teksten. I antikken var patron den som var eier av 

husholdningen, og Føbe ville dermed være eier av huset som ekklesia var samlet i. Jeg tolker 

det med bakgrunn i dette, at Paulus setter Føbe i en høyere posisjon enn det vi kan lese ut 

av norsk bibel, og at Paulus anbefaler henne som lærer og misjonær i menigheten, altså en 

type forstander. Paulus omtaler også sitt samarbeid med ekteparet Priskilla og Akvilas, og i 

sin hilsen i Romerbrevet omtales de som «mine medarbeidere i Kristus Jesus.» 102 I denne 

hilsen som vi finner i Rom 16:3, er Priskilla nevnt før sin mann, noe som kan indikere at hun 

hadde en høyere sosial posisjon.  

 
97 K. Torjessen, When Women, 62 
98 C. Osiek & M. MacDonald, A Womnan`s place, 132 
99 Fil 4:2-4 
100 Rom 16:1-2 
101 Schüssler Fiorenza, Hon får, 189 
102 Apg 18:2-26 
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Junia nevnes i Paulus sine hilsninger i slutten på Romerbrevet 16:7. Det som er det 

spennende er om Junia er en kvinne eller en mann. I de eldste håndskriftene så mangler det 

aksenter og dette gjør at det kan være både et kvinne- og et mannsnavn, ettersom det er 

aksenten som avgjør. I de aller fleste bibeloversetninger har Junia vært omtalt som en 

kvinne, med unntak av en periode på 1900-tallet, men i de senere oversettelser er hun igjen 

omtalt som kvinne. Forskere som har gått igjennom kildematerialet har kommet frem til at 

det må være et kvinnenavn, da det ikke er funnet i form av mannsnavn i den gresk-romerske 

litteraturen. De aller fleste av kirkefedrene har også konkludert med at Junia er en kvinne, 

med unntak av en. Kirkefaderen Chrysostomos skriver dette om Rom 16:7  

«To be an apostle is something great. But to be outstanding among the apostles – 

just think what a wonderful song of praise that is! They were outstanding on the basis 

of their works and virtuous actions. Indeed, how great the wisdom of this woman 

must have been that she was even deemed worthy of the title apostle.»103 

Junia og Andronikos var altså et misjonærektepar, som var ansett som apostler av Paulus, og 

Junia er den første kjente kvinnelige apostel. I Paulus hierarkiske liste over hvilke oppgaver 

Gud har satt noen til i menigheten, er det apostel som kommer øverst, etterfulgt av profeter 

og deretter lærere i 1.Kor 12:28. Ifølge det eldste kildematerialet vi har tilgang til, brevene til 

Paulus, kunne altså menighetens fremste tittel og oppgave innehas og utføres av både menn 

og kvinner.104 

Det er særlig en bibeltekst som har vært brukt for å definere Paulus og hans 

kvinnesyn: «Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det 

er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de 

vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i 

menigheten.»105 Hvis vi ser tilbake på kap. 11 i samme brev og hva Paulus har sagt om 

kvinners profeterende og offentlige virke i gudstjenesten, er det to ganske sprikende 

utsagn.106 Noen forskere hevder at dette er et post-paulinsk tillegg, sett i lys av 

Pastoralbrevene og den patriarkalske utvikling som skjedde der, og at dette har kommet på 

som et tillegg for at de kristne forsamlingene bedre skulle passe inn i samfunnsforholdene. 

 
103 Epp, Junia, 32 
104 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 136 
105 1. Kor 14:33-36 
106 A. Runesson, «Kvinner, män och makt», 146 
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Epp gjør en grundig redegjørelse for dette.107 Keener trekker frem som en annen tolkning, at 

det i antikken var vanlig å avbryte læreren med spørsmål i forsamlingen.108 Om spørsmålet 

som ble stilt viste lite kunnskap om emnet, ble det oppfattet som uforskammet. Kvinner var 

generelt lavere utdannet enn menn.  

I Rom16:6-12 taler Paulus om Maria, Tryfena, Tryfosa og Persis som har arbeidet 

hardt i Herrens tjeneste. Til korinterne i 1.Kor 16:16 har han denne formaningen: «Også dere 

må underordne dere under slike som dem og under enhver som strever og arbeider sammen 

med meg.» Til menighetene i Tessalonika ber Paulus dem om å ha respekt for dem som sliter 

og arbeider blant dem, de som er deres foresatte i Herren og som rettleder dem i 1.Tess 

5:12. Paulus bruker det samme greske verbet, kopian – å arbeide, i alle disse 

sammenhengene. Bruken av dette verbet gjelder dermed ikke bare om hans egen 

evangeliserende virksomhet, men ved at det også brukes om det som kvinnene utretter, er 

disse oppgaver sidestilt i betydning.  

Gjennom sin misjonsvirksomhet måtte Paulus velge enten å forholde seg til de 

faktiske forholdene med kvinner i ledende posisjoner, og samarbeide med dem, eller å 

danne sin egen misjonsvirksomhet, uten kvinner. Som nevnt ovenfor er det godt 

dokumentert gjennom bibeltekster at Paulus samarbeidet med kvinner i ledende posisjoner 

og at han respekterte dem. Han omtalte Junia som apostel, og hun er dermed den første 

kjente kvinne med denne tittel. Menigheten i Filippi var grunnlagt av kvinner og lederskapet 

fortsatte med kvinner. Paulus var modig og ikke en mann av sin tid, han var sosialt radikal. 

Slik som han sier i Gal 3:28, i forhold til de døpte: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke 

slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle èn i Kristus Jesus.» I dette ene verset 

tar han et oppgjør med flere ting som var gjeldende i samfunnsstrukturene. Slik jeg forstår 

Paulus, så er det nettopp dette at «dere er alle èn i Kristus» som var gjeldende for hans syn 

og virke. For han var det viktigste at oppgaver og funksjoner ble ivaretatt, av den som var 

best egnet og i posisjonen. Derfor samarbeidet han med kvinner som var ledende i ekklesia, 

og oppfordret f.eks. menigheten i Korint om å underordne seg under dem som arbeidet 

sammen med Paulus, dette gjaldt da både kvinner og menn.  Paulus var ivrig i sitt virke som 

misjonær, og ønsket at flest mulig skulle komme til tro på Jesus Kristus som Messias. Sett i 

lys av dette, er det ikke rart at han ikke gav uttrykk for å ha noe imot kvinnelige ledere i 

 
107 Epp, Junia, 15-19 
108 C.S. Keener, «Man and Woman», 590 
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Jesus-bevegelsen, ettersom de var noen av de ivrigste i denne bevegelsen. Men han kan ikke 

ha funnet kvinner jevnbyrdige med menn egentlig, ettersom han ikke nevner at kvinnene var 

de første til å få vite om oppstandelsen av Jesus. Hans «positive syn» på kvinner, har vært 

farget av at han ønsket å få ut budskapet om Jesus til flest mulig, og måtte benytte de 

virkemidlene som var til rådighet, selv om det inkluderte kvinner. 

3.5 Oppsummering verdenen i teksten 

Denne delen av oppgaven inneholder mange ulike aspekter ved teksten. Denne delen er 

inndelt i tre hoveddeler, en synoptisk sammenstilling der jeg ser på Lukas i forhold til 

synoptikerne og Johannes, en eksegese av den valgte perikopen og den som omhandler 

intertekstualiteten. Intertekstualiteten er igjen inndelt i to deler, Lukas i forhold til utvalgte 

bøker i de apokryfe evangelier og Paulus` syn på kvinner i forhold til denne perikopen.  

 Det jeg har fokusert på i eksegesen, viser i forhold til problemstillingen at Lukas 

gjennom sine narrative metoder, forsøker å fremstille kvinnene som troverdige vitner. Han 

har fokus på erindringen og at det er gjennom å «minnes» at kvinnene kommer til tro. Det er 

bare kvinnene som møter engleskikkelser, ikke Peter når han kommer etter å ha hørt 

kvinnenes budskap. I motsetning til de andre evangelistene så har ikke Lukas med noen 

formaning om at kvinnene skulle fortelle videre hva de hadde sett. Disiplene fremstilles i et 

dårlig lys, i deres mottakelse av kvinnenes vitnemål. Ved å si at disiplene tenkte det var løst 

snakk, så gir det et bilde av disiplene som er negativt i forhold til kvinnene, og dette kan også 

være et uttrykk for det patriarkalske samfunnet som utspilte seg på denne tiden. Men som 

jeg også har belyst, kan det være at budskapet var for utrolig å tro på, for disiplene, når de 

ikke selv hadde sett det. Men Peter som senere kommer til graven, og som også ser at den 

er tom, kommer ikke til tro på oppstandelsen, ut ifra opplysningene i teksten. Dermed 

bygger det opp under de som argumenterer for at den tomme graven i seg selv, ikke gir 

grunnlag for å tro. Dette kan være perspektivet til Lukas. 

 Det jeg har fokusert på i den synoptiske sammenstillingen i forhold til 

problemstillingen, er at det mellom Lukas, synoptikerne og Johannes, fremkommer at 

kvinnene ikke instrueres i å fortelle videre om oppstandelsen hos Lukas. Derimot så 

vektlegger Lukas de ord som Jesus hadde sagt i Galilea. Men dette medfører at kvinnene ikke 

får noe forkynneroppdrag som er viktig med tanke på problemstillingen. De får heller ikke 
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hos han noe møte med Jesus, og blir dermed ikke de første som får møte han etter 

oppstandelsen. Lukas lar det være mennene i Emmaus fortellingen. 

 I intertekstualiteten mellom Lukas og de utvalgte bøkene i de apokryfe evangelier, så 

kom det frem noe som er interessant. I Maria Magdalenas evangelium er ikke denne 

hendelsen omtalt i det hele tatt. Men evangeliet fremstår som et forsvarsskrift for at kvinner 

kan ha åndelig autoritet, og gjennom et så radikalt budskap skaper dette noen likhetstrekk 

mellom dette evangelium og Lukas, ikke på innhold, men ved å ta et oppgjør med det som 

var rådende i samfunnet. I Petersevangeliet finner vi flere paralleller til Lukas, gjennom 

handlingen. Det mest interessante er at det var Maria Magdalena og noen av hennes 

venninner, totalt flere kvinner, som var de første til å få vite om oppstandelsen også i 

Petersevangeliet. I Nikodemusevangeliet er denne hendelsen beskrevet slik at det er 

soldatenes vitnemål om oppstandelsen. Soldatene ble ikke trodd i sitt vitnemål overfor 

jødene. Umiddelbart er det en likhet her mellom at soldatene ikke blir trodd og kvinnenes 

vitnemål overfor disiplene hos Lukas.  

 I intertekstualiteten som omhandler Paulus` syn på kvinner i forhold til denne 

perikopen, så dokumenterte jeg gjennom bibeltekster at Paulus hadde et utstrakt samarbeid 

med kvinner i de første menighetene. Han viste dem tilsynelatende respekt og oppfordret 

menn til å gjøre det samme. På tross av at han hadde så mye samarbeid med kvinner og også 

tilla dem lederskapstitler, så nevner han ikke kvinnene ved graven i sin 

oppstandelsesfortelling. Det betyr at han brukte kvinnene til å få frem misjonsbudskapet, 

men at han egentlig ikke kan ha verdsatt dem tilsvarende som han gjorde med menn. I 

forhold til problemstillingen, så kan dette ha vært medvirkende i argumentene i den 

debatten rundt kjønn, makt og lederskap.  
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4. Verdenen foran teksten 
 

Gjennom de foregående delene av denne oppgaven, så har perikopen om kvinnene som de 

første til å få vite om oppstandelsen, blitt belyst fra ulike perspektiv. I denne delen ønsker 

jeg å belyse hvordan denne teksten kan forstås og tolkes i lys av et feministisk perspektiv. 

Jeg har valgt Turid Karlsen Seim og Christy Cobb, som sentrale aktører for litteraturen rundt 

dette tema. Avslutningsvis vil jeg gjøre mine egne konklusjoner rundt denne teksten med 

utgangspunkt i det jeg har kommet frem til gjennom de ulike perspektivene, og se om jeg 

kan finne hvilken betydning denne teksten har hatt for kvinner, når det gjelder kjønn, makt 

og lederskap.  

4.1 Det doble budskap hos Lukas 

Turid Karlsen Seim har i sin doktoravhandling: «Det doble budskap, avhengighet og avstand 

mellom kvinner og menn i Lukas – Acta», skrevet om nettopp denne perikopen.  

«Kvinner får hos Lukas ikke noe forkynneroppdrag, og på få unntak nær opptrer de heller 

ikke som offentlige vitner og forkynnere. De fleste ganger når kvinner ytrer seg, trekker 

teksten husrammen eller intimsfæren omkring dem, og/eller de opptrer primært overfor 

andre kvinner.»109 Dette er en interessant betraktning hun gjør, og for meg blir dette en ny 

måte å se på kvinnenes vitnemål. Etter deres opplevelse så vendte de tilbake til der disiplene 

var. De var ikke i det offentlige rom, men i et hjem. Dermed så passer denne fortellingen inn 

i det mønsteret vi ellers finner hos Lukas. Det er husrammen som er omkring dem i deres 

vitnemål, selv om de vitner for menn.  

Et annet særtrekk som Lukas opererer med er mann-kvinne-paralleller. Seim kommer 

med en lang liste over eksempler der vi finner dette hos Lukas.110 Peter og Kvinnene ved 

graven er en narrativ sekvens som tydeliggjør denne parallellismen.111 Som er en del av 

diskusjonen på hvorfor vi finner denne gjentatte mann-kvinne parallellismen hos Lukas, har 

en teori vært at det måtte være et heldekkende «dual witnes» prinsipp, samtidig som dette 

ikke er en fullgod forklaring på fenomenet. 112  Vi kan ikke forutsette at all dublering som vi 

 
109 Seim, Det doble budskap, 131 
110 Seim, Det doble budskap, 15 
111 Luk 24:12 og Luk 24:1-11 
112 Seim, Det doble budskap, 21 
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finner hos Lukas baserer seg på de jødiske krav til vitneførsel, slik at dette skulle styrke 

fremstillingens troverdighet og samtidig stille kvinner likt med menn i universalismens ånd. 

Det må argumenteres spesielt for at et jødisk betinget vitneperspektiv kan være relevant når 

en vesentlig del av vitnekraften skal bæres av kvinner som i beste fall var begrenset 

vitneføre. Det må også tas hensyn til at den type dubletter det her i stor grad er snakk om, i 

beste fall bare er egnet til indirekte å ha formell verdi som vitneførsel.113  

Lukas har en dobbeltkommunikasjon når det gjelder kvinners vitnekraft. Når vi ser på 

apostelutvelgelsen hos Lukas i Acta, så er det på en ambivalent måte han ser på kvinners 

vitnekraft. 114  Det er det historisk gitte som ligger til grunn for utvelgelsen, at det ifølge 

navnelistene bare hadde vært menn, ekskluderer kvinnene uten noen nærmere diskusjon. 

Gjennom dette så defineres lederskapet som noe som bare er forbeholdt menn. Men om vi 

ser på kriteriene for øvrig, så var noen av kvinnene kvalifisert gjennom den beskrivelsen vi 

har fått av dem i de kanoniske evangeliene. Men kvinnene hadde et forhold til ordet slik vi 

kan lese i Luk 8:19-21 og 10:38-42. Også i perikopen som er grunnlaget for denne oppgaven, 

så kommer det frem at kvinnene hadde vært sammen med Jesus i Galilea, og hørt hans ord 

der. I Acta 1:22 står det: «helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den 

dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne 

om at han er stått opp» Kvinnene hadde også vært med, og særlig med tanke på siste del av 

verset, så var det jo absolutt kvinnene som var vitne om oppstandelsen. I evangeliet kan vi 

flere steder lese om kvinnene, de var til stede. Under korsfestelsen og senere som vitner til 

den tomme graven, så var det kvinnene som representerte kontinuiteten som etterfølgere 

fra Galilea. Men i utvelgelsen så legges det altså mer vekt på kjønnet, enn hvem som faktisk 

først var vitne om oppstandelsen, og som skulle være vitne om dette videre. Dette blir et 

bilde på den dobbeltkommunikasjonen Lukas bruker om kvinners vitnekraft. Nettopp fordi 

kvinner beskrives som troverdige samtidig som de likevel avvises som brukbare vitner fordi 

de ikke har gjennomslagskraft i en mannsverden. Budbærere hos Lukas blir gjerne eksplisitt 

karakterisert som menn, enten de er himmelske eller jordiske.115 En tanke som følge av 

dette er at kvinnene er de første vitner om Jesu oppstandelse, men at budbærerne om det 

 
113 Seim, Det doble budskap, 21 
114 Acta 1:15-26 og 6:1-6 
115 Seim, Det doble budskap, 21 
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viktige budskapet er menn eller mannspersoner, slik som de to skikkelsene ved den tomme 

graven.116 De var også to sammen. Gjennom dette så gir Lukas et bilde av en kjønnsdelt 

virkelighet, der de i kulturen og tradisjonsformidlingen var en del av det samme fellesskap, 

altså både menn og kvinner, men at de forholdt seg til hvert sitt livsrom. De manns- og 

kvinnefortellingene Lukas kjente til, har han integrert fra ulike tradisjoner i en 

sammenhengende tekst, og i den samme tekst har han tegnet et bilde av en 

referansegruppe av menn så vel som kvinner.117 For de som skulle ta imot teksten og 

forholde seg til den, var det kanskje viktigere å finne kjente referanse punkter for 

leseren/tilhøreren, enn at vi bare kan tenke at vitnemålet skulle belegges dobbelt for å ha 

krav på troverdighet. Det er mulig å tenke seg at det er den kjønnsbestemte allsidighet som 

det er viktig å dokumentere gjennom parallellisering. Gjennom dette så bidrar den måten 

hendelsene formidles på, til en total og troverdig bevitnelse, som mottakeren kjenner seg 

igjen i. 

Lukas fremstiller kvinnene som disipler med sine narrative grep i scenen ved graven. 

Gjennom dialogen så knyttes kvinnene til deres samvær med Jesus i Galilea som disipler. Det 

som får fokus, er deres forhold til Herrens ord som er talt til dem.118  

Lukas som den eneste bevitner at kvinner kunne kalles disipler. Det finner vi i Acta der det 

brukes den feminine formen av μαθήτρια. 119 Seim påpeker at det språklig er mest 

nærliggende, som en samlebetegnelse på både kvinnelige og mannlige disipler, å bruke den 

maskuline flertallsformen.120  

For så vidt kan en si at oppfølgingen av gravfortellingen i ekstrem grad viser hvordan 

Lukas er dobbeltkommuniserende i sin kvinne fremstilling. Selve fortellingen er 

tilrettelagt slik at den fremhever kvinnenes langvarige vandring i Jesu følge, den 

markerer deres trofaste og uredde utholdenhet i tjenesten, deres disippelforhold, 

deres innsikt og etterrettelighet. I fortsettelsen aksepteres det likevel som gitt at 

kvinnene ikke bør brukes som vitner om oppstandelsen.121 

 

 
116 Luk 24:4 
117 Seim, Det doble budskap, 22 
118 Seim, Det doble budskap, 149 
119 Acta 9:36 
120 Seim, Det doble budskap, 149 
121 Seim, Det doble budskap, 154 
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4.2 Kvinnenes rolle begrenses 

Slik det fremkom i forrige kapittel, så er det kun hos Lukas at kvinnene ikke får i oppgave å 

fortelle videre om deres opplevelse ved den tomme grav. Det eneste oppdraget, ifølge 

Lukas, som kvinnene får ved graven er å huske Jesu ord. Dermed så begrenses egentlig deres 

rolle til å være disipler, selv denne rollen forsterkes gjennom budskapet som gis dem av de 

to lysende skikkelsene ved graven. Budskapet de får er med på å understreke den plass og 

betydning de har hatt i følget rundt Jesus, men på en måte så stopper også deres oppdrag 

der. Hos Lukas får ikke kvinnene noe forkynneroppdrag. Tidligere har jeg fremhevet det som 

et positivt bidrag fra Lukas, å fremstille kvinnene som så handlekraftige og selvstendige, at 

de selvfølgelig formidlet videre hva de hadde vært vitne til. Men, ved at Lukas gjør sitt 

narrative grep, så knebler han kvinnene. De forsøker selv å sprenge denne rammen, ved å gå 

tilbake til disiplene og fortelle alt det de har sett og hørt, men mennenes manglende tiltro til 

kvinnene gjør at det er et nytteløst forsøk. Om vi ser tilbake på intertekstualiten så er det 

faktisk bare Lukas som setter kvinnene i denne rollen. De andre kanoniske evangelistene gir 

kvinnene et forkynneroppdrag. Hos Matteus og Markus får kvinnene beskjed om å gå og 

fortelle det til de andre. Hos Johannes så viser Jesus seg for Maria Magdalena, og gir henne i 

oppdrag å fortelle budskapet videre. Dette viser at det er et særtrekk som utmerker seg hos 

Lukas, som begrenser kvinnenes posisjon videre. Dermed så får det konsekvenser for kvinner 

som forkynnere av evangeliet, ved at Lukas gjør de grep han gjør. Det som blir effekten av 

dette, er at kvinnene unndras den offentlige forkynnelse og lærervirksomhet, og det dukes 

for mennenes maktovertakelse i Acta når Jesu oppstandelse bevitnes fra Jerusalem til 

Roma.122 Dette er overraskende, med tanke på at Lukas som evangelist, er kjent for å løfte 

frem de svakeste, slik som kvinner, barn, fattige, utstøtte, syke osv. Det også blir et dobbelt 

budskap når det gjelder Lukas, han løfter dem frem slik at de skal bli synlige, men likevel skal 

de ikke tillegges roller som i samfunnet var forbeholdt menn og elite.  

 

 

 
122 Seim, Det doble budskap, 158 



Teologi 4901                                                     Løst snakk, kjønn og makt: Lukas´ påskebudskap i kontekst.  
Berit Vasdal 

54 
 

4.3 Når dialogen stopper opp 

Christy Cobb har i sin bok Slavery, Gender, Thruth, and Power. In Luke-Acts and Other 

Ancient Narratives satt søkelyset på marginale karakterer i Lukas og Acta. Hennes prosjekt 

går ut på å belyse hvordan marginale karakterer formidler sannheten, og også hvordan 

sannheten forties av andre karakterer. Marginale karakterer kan være slaver, barn og 

kvinner for å nevne noen. 

Lukas evangeliet skiller seg fra de andre kanoniske evangelier på en helt spesiell 

måte, ved at Lukas identifiserer seg selv som forfatter av teksten. Uten å nevne seg selv 

direkte ved navn, så finner vi i evangelistens forord i Luk 1:1-4, at han har besluttet å skrive 

det ned til Theofilus.123 Dermed er fortelleren da også identifisert, når vi vet at det er Lukas 

som er forfatter av evangeliet. Det er mulig å lese den valgte perikopen, med utgangspunkt i 

de to fokus av Bakhtin som Christy Cobb presenterer; polyphony og dialog. Først kan vi 

definere disse to, slik at det er tydelig hva som legges i dette. Polyphony: «a plurality of 

independent and unmerged voices and conciousnesses.»124 Definition på dialog presenterer 

Cobb slik:  

Dialog here is not the threshold to action, it is the action itself. It is not a means for 

revealing, for bringing to the surface the already ready-made character of a person; 

no, in dialogue a person not only shows himself outwardly, but becomes for the first 

time that which he is – and, we repeat, not only for others but for himself as well. To 

be means to communicate dialogically. When dialogue ends, everything ends. Thus 

dialogue, by its very essence, cannot and must not come to an end.125 

Både Lukas og Acta er bøker der det er et polyphonisk narrativ, med en navngitt forfatter 

som opptrer i tekstens dialog. I et polyphonisk arbeid, så er forfatterens stemme en av 

mange, og er ofte skjult eller hemmelig, og ikke så fremtredende. Lukas` rolle som forfatter 

av teksten er slik at den fremstiller hans karakterer med sine egne meninger, som ikke 

nødvendigvis er de samme som hans personlige. Dette gjør at både Lukas evangeliet og Acta 

som et dialogisk polyphonisk narrativ.126  Ifølge Cobb så forekommer det polyphonisk dialog i 

 
123 Cobb, Slavery, Gender, Truth, 54 
124 Cobb, Slavery, Gender, Truth, 64 
125 Cobb, Slavery, Gender, Truth, 65 
126 Cobb, Slavery, Gender, Truth, 54 
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perikopen. 127 Det er flere stemmer, både gjennom monolog, dialog og narrativt, og ved at 

det blir gjort de narrative grep som gjøres, så blir det også skjulte stemmer.  

De to mennene i skinnende klær kommer til kvinnene ved graven, og får dem til å minnes 

Jesu egne ord om sin død og oppstandelse. Gjennom dette, så minnes kvinnene Jesu ord. 

Dette får kvinnene til å tro, og de går til de elleve og de andre for å fortelle hva de hadde 

opplevd. Men, disiplene trodde ikke på kvinnene, de trodde det var løst snakk. Peter gikk til 

graven for å se selv, og blir forundret. Kvinnenes ord blir ikke trodd, før disiplene i møtet 

med Jesus, i fortellingen om Emmausvandrerne, selv fikk øynene åpnet i Luk 24:31. Nå var 

de selv i stand til å se den oppstandne Jesus, og dermed kom de til tro. Dermed så blir 

kvinnenes ord i beretningen hos Lukas ikke forstått som sanne, før ytterligere bevis 

foreligger. Gjennom sine narrative valg, så lykkes ikke Lukas å la kvinnenes opplevelse ved 

graven få noen betydning. Dialogen stopper opp, ved at de ikke blir trodd. Handlingen 

fortsetter med menn, og deres opplevelser og vitnesbyrd. Ved at dialogen stopper, så 

forsvinner kvinnene ut av fortellingen, og vi hverken ser eller hører ikke mer til dem. Deres 

vitnesbyrd forblir sagt som om det var noe løst snakk, og ikke troverdig, selv om de var 

sannhetsbærere om oppstandelsen.  

4.4   Oppsummering av verden foran teksten 

I denne delen presenterte jeg det doble budskap hos Lukas. Seim påpekte at de fleste ganger 

når kvinner ytrer seg hos Lukas, så trekker teksten husrammen omkring dem, og/eller de 

opptrer primært overfor andre kvinner. Denne perikopen følger dette mønsteret med 

husrammen. Et særtrekk hos Lukas er mann-kvinne-paralleller. Peter og Kvinnene ved 

graven, er en narrativ sekvens innenfor denne parallellismen. Vi finner en 

dobbeltkommunikasjon hos Lukas rundt kvinners vitnekraft. Om vi går videre til Acta og 

apostelutvelgelsen, så fremkommer det gjennom det historisk gitte at det bare er menn som 

kan ha denne oppgaven, selv om kvinner gjennom de andre kriteriene var kvalifisert. Kvinner 

blir på den ene side sett på som troverdige, men avvises som brukbare vitner fordi de ikke er 

menn. Kvinnene plasseres narrativt som disipler, men dette begrenser deres rolle. Lukas gir 

ikke kvinnene noe forkynneroppdrag, i motsetning til de andre kanoniske evangelistene. Sett 

i lys av problemstillingen så kan dette ha vært medvirkende til kvinners plass i kirken. I 

 
127 Cobb, Slavery, Gender, Truth, 115 
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tradisjonell forstand så har kirken igjennom tidene tatt utgangspunkt i disse skriftene ved å 

lese dem, og så lagt skriftenes innhold til grunn for sitt standpunkt.  

Så belyste jeg Cobbs bruk av Bakhtin, polyphony og dialog. Den valgte perikopen 

inneholder polyphonisk dialog. Den innehar flere stemmer gjennom monolog, dialog og 

gjennom narrative grep blir det også skjulte stemmer. Ved at dialogen stopper i fortellingen, 

så forsvinner kvinnene ut av fortellingen og vi hverken ser eller hører mer til dem. Deres 

vitnesbyrd forblir sagt som om det var løst snakk, og ikke troverdig. 
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5. Konklusjon 

Med utgangspunkt i oppstandelsesfortellingen til Lukas ønsket jeg å belyse fremstillingen av 

kvinnene som de første til å få vite om den tomme grav. Videre ønsket jeg å se på hvordan 

denne fortellingen har fått betydning for diskusjoner om kjønn, makt og lederskap. Det var 

min problemstilling og utgangspunktet for denne oppgaven. 

Å skrive denne oppgaven har vært en spennende reise. Gjennom det eksegetiske 

arbeidet med påskebudskapet til Lukas, så avdekket det seg nye lag med innhold for hver 

gjennomlesning. Det ferdige resultatet som foreligger, er det som jeg finner mest relevant 

for min problemstilling. På et tidspunkt måtte jeg sette punktum, da jeg finner at det er så 

utrolig mye som det er mulig å ta tak i og analysere. Jeg valgte å ha fokus på perikopen til 

Lukas, ettersom det var en tekst jeg ikke hadde arbeidet så mye med tidligere. I forhold til 

diskusjonen om kjønn, makt og lederskap, som jeg finner interessant, ønsket jeg å sette en 

av de mest sentrale perikopene for den kristne tro inn i dette. Jeg har fått belyst dette til en 

viss grad, men samtidig er det et stort felt som hadde fortjent en egen oppgave. Derfor 

håper jeg ved en senere anledning å få fordypet meg mer i tematikken med kvinner og deres 

plass i kirken. Lukas er jo kjent for å ha et særlig fokus på kvinner i sine tekster og også 

fremheve dem som var nederst på rangstigen. Tanken innen jeg begynte arbeidet, var at 

Lukas på en særlig måte, i forhold til de andre kanoniske evangelistene ville fremheve 

kvinnene, og gjennom sin fremstilling av dem, være med på å legge til rette for at de kunne 

ha lederskapsroller og være forkynnere. Derfor har det vært overraskende for meg, 

systematisk å avdekke at mine egne tanker innen jeg begynte arbeidet, har blitt utfordret 

gjennom det eksegetiske arbeidet med oppgaven.  

 Lukas har et helt eget fokus på sin oppstandelsesberetning. For han er det 

erindringen som er i fokus, og det er gjennom å erindre at kvinnene kommer til tro. I 

motsetning til de andre kanoniske evangelistene, så utelater Lukas beskrivelser av følelser og 

andre hendelser. Det er en nøktern fremstilling vi møter i hans tekst, men den viser også en 

dybde som jeg ikke finner på tilsvarende måte hos de andre. Det er et helhetsperspektiv 

over hans evangelium, og denne beretningen føyer seg inn i dette, som en minnefortelling. 

Helt fra begynnelsen på perikopen så fremstilles kvinnene på en god måte. De hadde med 

seg de velduftende oljene som de hadde gjort klar innen sabbatens begynnelse. Dette viser 

en kjærlighetshandling overfor Jesus. Det fremstiller dem også som «gode» jøder, ved at de 
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overholdt sabbatsforskriftene. Markus skriver at de hadde kjøpt disse etter at sabbaten var 

over. Kvinnene fremstilles som trofaste disipler overfor Jesus, ved at det henvises til ordene 

han sa til dem tidligere i Galilea. Leseren får dermed et bilde av at de har vært med tidligere i 

kretsen rundt Jesus. Samtidig så er det ordene som Jesus tidligere hadde sagt, hans egen 

profeti, som skaper troen hos kvinnene, ved at de erindrer. Kvinnene vender tilbake fra 

graven og forteller alt til apostlene. Ved at kvinnene forteller alt det som hadde hendt, 

fremstilles de som troverdige vitner om oppstandelsen, og antallet på tre tilfredsstiller de 

formelle krav til vitneførsel. Men kvinnenes vitnemål skjer innenfor husrammen og ikke i det 

offentlige rom. Budskapet blir mottatt av apostlenes som løst snakk. Her finner jeg Lukas 

ambivalent. Dette kunne i utgangspunktet være en negativ beskrivelse av apostlenes 

manglende tro og evne til å motta budskapet. Frem til dette verset i perikopen er det en 

positiv fremstilling av kvinnene, som troverdige og gode disipler. Men, så skjer det et brudd. 

For det er apostlenes ord som forblir de siste, og Peter som går til graven uten dermed å 

komme til tro, men som fortsetter å være i villrede og undrende. Lukas har også utelatt en 

svært sentral del av beretningen i motsetning til de andre kanoniske evangelistene. Jesus 

viser seg ikke for kvinnene i hans evangelium, slik vi kan lese det beskrevet hos de andre. 

Ikke bare blir kvinnene som de første vitner om oppstandelsen, men også de første til å 

møte den oppstandne Jesus. Lukas utelater dette, og har sin fortelling om 

Emmausvandrerne som den eneste. Med det fratar han kvinnene en viktig opplevelse og gir 

mennene status som de første til å møte den oppstandne.  

Den valgte perikopen er som jeg sa helt innledningsvis sentral. Den utgjør store deler 

av grunnlaget for vår kristne tro. Derfor har det også vært nærliggende å tenke at denne 

perikopen ville ha betydning for kvinners rolle som ledere og forkynnere. Derfor er det av 

betydning at Lukas, i motsetning til de andre kanoniske evangelister, ikke gir kvinnene noe 

forkynneroppdrag, men har fokuset på kvinnenes rolle som disipler. Kvinnene forsøker 

likevel å være forkynnere. De går til disiplene for å vitne om opplevelsen og budskapet ved 

graven, men dette skjer innenfor husrammen, slik det ofte gjør hos Lukas når de skal gi sitt 

vitnemål. Det er ikke i det offentlige rom kvinnene gir sitt vitnemål. Dialogen stopper opp, 

ved at disiplene avfeier dem og budskapet deres som løst snakk. Det er ikke bare dialogen 

som stopper opp, men fortellingen fortsetter uten kvinner. Kvinnene forsvinner ut av 

fortellingen, uten noen nærmere forklaring. Den fortsetter med menn, og i 

Emmausfortellingen så er det mennenes møte med den oppstandne Jesus som er i fokus, og 
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hvordan de kommer til tro på budskapet. Lukas er sentral som formidler og meningsbærer, 

ved også å være forfatter av Acta. Her kunne kvinnene ha kommet tilbake og de kunne også 

gjennom kriteriene vært blant de aktuelle i apostelutvelgelsen. Dette med tanke på deres 

rolle som noen av de som hadde fulgt Jesus fra Galilea, og vært trofaste og hørt Ordet og tatt 

vare på det. Men ettersom de ikke var menn, så kommer de ikke i betraktning overhodet. 

Det er de patriarkalske samfunnsforholdene som får råde videre, og kvinnene kan dermed 

ikke ha en slik rolle. I delen om kvinner i antikken så belyste jeg forholdene for kvinner på 

denne tiden. Det var mulig for dem å ha en viss påvirkningskraft, og i synagogefellesskapet 

kunne både kvinner og menn ha lederroller. Dette var særlig etter tempelets fall, da det 

religiøse livet ble flyttet fra tempelet til hjemmet og synagogen.  

 I Acta så er det apostelutvelgelsen som er sentral i første del, og så en beskrivelse av 

gjerningen til apostlene videre som misjonærer. Kvinnene, og deres vitnemål om den tomme 

grav, nevnes ikke. Paulus har også fått plass i denne oppgaven. Han som i stor utstrekning 

beskriver sitt samarbeid med kvinner og beskriver også at de hadde lederroller. Slik som i 

hans omtale av Junia og Andronikos som var et misjonærektepar og som Paulus omtaler som 

apostler. Dette gjør at Junia var den første kvinnelige apostel, slik vi har kunnskap om fra 

kildene. På hans hierarkiske liste over hvilke oppgaver Gud hadde satt noen til i menigheten, 

så er det apostel som kommer øverst. Så ifølge Paulus setter han altså en kvinne på denne 

plass. Men, slik jeg kom frem til, så var kvinnene viktige for Paulus med tanke på å få 

evangeliet ut. Kvinnene var allerede på noen områder ivrige i forkynneroppdraget, og han 

valgte dermed å samarbeide med dem. Sett i lys av kvinnenes rolle ved den tomme grav og 

oppstandelsen, så omtaler ikke Paulus denne i sine brev. Derimot har han sin beskrivelse av 

hendelsen i 1.Kor 15:15, men han beskriver at Jesus viste seg for Kefas (Peter) og deretter de 

tolv. Perikopen om kvinnene ved graven utelates totalt, og det fremstilles som om det er 

Kefas og de tolv, som er de første til å møte den oppstandne Jesus. Både Lukas og Paulus har 

dermed vært medvirkende til at kvinnenes vitnemål om den oppstandne Jesus, har påvirket 

kvinners plass i kirken som ledere og forkynnere. De har blitt utelatt, ved at historien om 

dem ikke har blitt fortalt videre. Fokuset gjennom mange tekster videre har vært menn, og 

deres opplevelser og vitnemål.  

 Disiplene møtte kvinnene med at vitnesbyrdet deres om oppstandelsen, var løst 

snakk. Det var det så absolutt ikke, men det ble betraktet som løst snakk når det kom fra 

kvinnene. Peter som den eneste gikk til graven for selv å se, men fikk ikke noe møte eller 
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budskap der. Først senere, viste Jesus seg for han. Det er altså dette møtet som Paulus 

refererer til, og som blir det viktigste for historien videre. Enten så ble kvinnene glemt, eller 

bevisst utelatt, selv om det de sa på ingen måte var løst snakk.  
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