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Abstract  

Two major events in the biblical stories of the Holy family are how Mary and Joseph, each at a 
time, are visited by an angel carrying the message of Mary having a baby through the Holy 
Spirit. Popularly speaking, this message must have blown their minds, and, thereby, they likely 
found themselves in some sort of crisis afterwards. This essay examines how the psychological 
theory of Murray Bowen may be useful as a key for interpreting these biblical texts, Luk and 
Matt 1:18-25. Murray Bowen's “Family systems theory” describes how every member of a family 
is linked together as a social system, and this essay uses Bowen’s concepts of differentiation, 
triangles, and solid self/pseudo-self. By using relevant psychological theory in the interpretation 
of these biblical stories, Christ-believers of today may be able to understand and interpret the 
stories in relation to their own lives and circumstances.  
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund  

Psykologin blev klassad som vetenskap i stora delar av världen först i slutet av 1800-talet. 

Psykologi, vars ord betyder själens eller sinnets logik1, läran om psyket. Dessförinnan hade man 

diskuterat människans själsliga liv inom filosofin och teologin. I Sverige blev psykologin ansedd 

som en vetenskap först under 1900-talet, då den fick en egen institution.   

I mitt arbete i en kyrka i Stockholms innerstad kommer jag i kontakt med många människor som 

har stor kunskap på hobbynivå inom ämnet psykologi. De kan t ex själva ha gått i terapi, läst 

självhjälpsböcker, gått kurser i personlig utveckling, fått KBT-terapi via webben eller sett 

webbseminarium i ämnet psykologi på nätet. Ja, listan kan egentligen göras hur lång som helst. 

Att ta del av och lära sig om psykologi är lättillgängligt, då det är skrivet på ett språk som många 

människor lätt kan förstå och relatera till och då människor ofta finner stöd i att förstå sina egna 

liv.   

Många människor idag uttrycker att de finner det kristna språket svårt och komplicerat, vilket 

leder till att de ifrågasätter sin tro och undrar om det verkligen är en tro, då de upplever att 

bibelns språk och berättelser ofta strider mot deras värderingar i form av jämställdhet och att 

människorna i bibeln agerar på sätt de inte kan förstå. Deras tro är lik en skör tråd, som det finns 

en längtan till att tvinna starkare och tvinna samman med den stora kristna gemenskapen. 

Verktygen för hur man gör finns dock inte, och alla de ord som kyrkan använder, i det 

traditionellt kristna språket, kan upplevas som ett omöjligt berg att bestiga.   

Det fanns en tid då många i Sverige fann tröst i att läsa berättelser ur bibeln. Kanske var det 

samma stöd man fann där som nutidens människa finner i psykologins värld. I de svenska 

bokhandlarnas hyllor rekommenderas idag en rad självhjälpsböcker, men sällan finns en bok om 

hur de bibliska texterna kan ge stöd i livets alla skeden. Teologers uppgift är bland annat att göra 

de bibliska texterna tillgängliga för människor, så även för människor utan teologisk kunskap.   

Teologen och psykologen J. Harold Ellens menar att psykologin kan berika tolkningen av de 

bibliska berättelserna2. Både biblisk forskning och psykologi är akademiska discipliner som 

studerar människan och det finns många likheter i hur vi tolkar texter såväl som människors 

själsliga inre liv. Ellens är tydlig med att det rör sig om två olika vetenskapliga discipliner, med 

olika metoder, teorier och ramverk, men genom den antologi Ellens är redaktör för, ”Psychology 

and the Bible : a new way to read the Scriptures”3, ger han en bild av hur dessa två vetenskaper kan 

berika varandra.   

Hur kommer det sig alltså att så många upplever psykologin som mer lättillgänglig och det kristna 

språket som så svårt? Hur kan teologer bidra med att bygga broar mellan längtan efter en 

trosgemenskap och de kristna berättelserna? Det är utifrån dessa frågor som denna uppsats 

inleds, men inte som de slutliga forskningsfrågorna utan på så sätt att jag vill göra ett ärligt försök 

                                                
1 Nationalencyklopedin  
2
 Ellens s.280  

3 
Ibi
d  
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att se om det går att hjälpa sökande människor idag – med en stor kunskap inom psykologin – 

genom att undersöka om deras psykologiska tolkningsnycklar skulle kunna användas för att hitta 

in i de bibliska berättelserna. I denna uppsats vill jag alltså genom ett studium av berättelserna om 

Maria och Josef försöka ge exempel på hur psykologisk hermeneutik kan bygga broar mellan 

psykologins språk och de bibliska berättelserna.   

I samhället idag talar man ofta om olika typer av ”kris” och inom media och på samhällsnivå 

rapporteras det om ”kriser” av olika slag. Det är t ex människor i kris, flyktingkris, rapporter om 

kris inom polisen, kris vid arbetet med asylprocesser och kris inom förlossningsvården. Svenska 

myndigheter skickar samtidigt ut broschyrer till alla medborgare, för att de ska vara beredda om 

”krisen” kommer. Vad gör detta med samhället och dess invånare; att vi ständigt omges med 

budskap om att det är kris?   

Inom kyrkan talar man också om ”kriser” för egen del, t ex när medlemsantalet ständigt sjunker. 

Under år 2016 och 2017 hade kyrkan det största medlemtappet någonsin4. Enligt svenska kyrkans 

sammanställning av medlemsstatistik 2017 ser man att unga är den största grupp att lämna 

svenska kyrkan med anledningen brist på tro, då man känner att kyrkan inte är meningsfull i deras 

liv.5 Sociologer idag menar dock att man inte bör prata om sekularism, utan om att religiositeten 

har förändrats.6   

I ovannämnda medlemsstatistik från kyrkan framkom det att det inte är genom söndagens mässor 

och gudstjänster som majoriteten av medlemmarna kommer i kontakt med Svenska kyrkan, utan 

det är genom begravningar, bröllop och dop, då Svenska kyrkan under ett år möter ungefär 

hälften av Sveriges befolkning genom sistnämnda typ av händelser.7 Majoriteten av medlemmarna 

i Svenska kyrkan anser att prioritet för kyrkan är att hjälpa människor som har det svårt i 

närområdet och ge själavård8, det vill säga hjälpa människor som är i ”kris” av något slag. Med 

tanke på vår tids pågående ”kriser”, som redan har beskrivits här hur de uppmärksammas på såväl 

samhällelig som personlig nivå, hade man kanske kunnat tro att Svenska kyrkans medlemsantal 

skulle öka snarare än sjunka just nu.   

En parallell fråga, som kan vara av intresse i det här sammanhanget, är att det kyrkliga språket i 

årtusenden har varit en tvistefråga och att det ständigt har diskuterats vad som klarast beskriver 

sanningen. Jag följer denna debatt som fortfarande pågår inom kyrkan, men jag möter samtidigt 

också – i mitt arbete i Svenska kyrkan i Stockholms innerstad – många människor som längtar 

efter trons gemenskap men som uttrycker ett hinder av alla ord de inte förstår. I våras antogs en 

ny kyrkohandbok inom Svenska kyrkan som i praktiken innebar, bland annat, att det numera 

finns fler obligatoriska ord i en mässa än vad det någonsin har funnits i Svenska kyrkans historia. 

I den nya handboken finns en rad olika förslag som den tjänstgörande kan välja mellan, men ändå 

är det fler ord än tidigare som anses vara viktiga att bevara för kyrkans överlevnad, enligt de som 

tillsammans har tagit fram den nya handboken.  

                                                
4 Zetterman, 2018  
5 Sandberg 2017  
6 Ibid s.32  
7 Brandberg 2017 s.53  
8 Bromander 2011  
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Då Sverige numera anses vara ett av de mest sekulära länderna i världen, enligt en World values 

survey9-undersökning från 2015, är det intressant att se att samma undersökning ändå visar att vi 

är väldigt många i Sverige som har en stark tro. Dessutom vet vi, på det sätt som beskrivits här, 

att många människor anser en av kyrkans främsta uppgifter vara att hjälpa människor i kris och 

att det samtidigt verkar vara många som upplever en mängd olika kriser idag. Kan det då 

möjligtvis vara så att kyrkan helt enkelt inte har hängt med i utvecklingen, när man vid skapandet 

av den nya kyrkohandboken lägger allt större vikt vid att bevara specifika ord och uttryck som 

funnits historiskt inom kyrkan, trots att färre och färre i vårt samhälle får det religiösa språket 

genom skolan under sin uppväxt och det numera dessutom finns andra typer av språk som 

gemene man har lättare för än trons? Jag är övertygad om att det måste finnas sätt på vilka vi 

teologer kan bidra till att hjälpa alla de troende som inte förstår de bibliska berättelserna, för att 

kunna vägleda dem till att återta kontrollen över den bibliska berättelsen och öppna upp för nya 

vägar in i den och närmare sin tro. Psykologin är en sådan vetenskap som vi alla möter i form av  

t ex självhjälpsböcker och tv-program. Alla kan också lätt få tillgång till terapi i olika former och 

den vägen till att tala om existentiella frågor eller olika former av ”kriser” man går igenom kan för 

många ligga nära till hands, för att språket inte är främmande.    

  

1.2 Inledning  

Psykologen och teologen J. Harold Ellens delar med sig av sina erfarenheter kring att genom 

psykologin försöka berika de bibliska berättelserna och han beskriver hur olika grenar inom den 

kristna kyrkan har sett på olika sätt på denna typ av bibelläsning, då vissa har kritiserat detta hårt 

och andra har närmat sig det med försiktighet. Ellens fångar även hur den kristna världen är 

sammanlänkad när han beskriver ”Guds två böcker” som innehåller det universum som Gud 

skapade och bibeln. Dessa två är helt jämställda och inom dem ryms teologiska bibliska studier 

jämsides med andra akademiska metoder som kan användas för att se djupare i bibliska texter och 

för att förstå människorna i berättelserna men också författaren, adressaten och kontexten.10  

Ellens menar alltså att dessa två vetenskapliga områden – psykologi och teologi – kan bringa 

klarhet i och en djupare förståelse för den bibliska berättelsen, för ju mer vi förstår om 

människan, desto mer kan vi förstå om religion och vad tron bidrar med till människans psykiska 

hälsa, bland annat när människor genomgår någon form av ”kris”. Genom att vi korsbefruktar 

dessa två vetenskaper med varandra så sammanlänkar vi också kunskap från dessa olika områden, 

vilket bidrar till en djupare kunskap om oss människor och Gud, hävdar Ellens. Samtliga experter 

i Ellens antologi hävdar att teologin och psykologin på detta sätt tillsammans kan bidra med att 

öppna upp nya perspektiv i bibelberättelserna och hjälpa troende som söker vägar in i trons 

gemenskap.  

Mot bakgrund av vad som beskrivits här och i avsnitt 1.1 ovan, har jag valt att närmare studera 

den berättelse vi möter i bibeln där Maria och Josef var och en för sig mottar budskapet om att 

Maria ska bli med barn. Varför jag har valt denna berättelse är bland annat för att detta budskap 

skakar om deras värld. Deras liv blir inte som de tänkt sig, vilket alltså hände folk redan då och 

händer oss alla än idag; att livet tar en annan riktning och att man hamnar i någon form av ”kris”. 

                                                
9 World values survey, 2015  
10 Ellens 2004 s.280  
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Om man med hjälp av psykologin tolkar denna bibelberättelse är det kanske möjligt för fler 

människor idag – som är troende och har psykologiska verktyg, men som har svårt för det 

bibliska språket – att förstå och relatera till denna typ av biblisk berättelse och finna stöd däri när 

man själv genomgår en kris av något slag. Den text jag har valt att granska, där Josef och Maria 

mottager budskapet om det kommande barnet, har följande lydelse;  

26/27 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. 

Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28Ängeln kom in 

till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”29Hon blev förskräckt över hans ord och 

undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit 

nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli 

stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska 

över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? 

Jag har ju aldrig haft någon man.” 35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den 

Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. 36Elisabet, din släkting, 

väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting 

är omöjligt för Gud.” 38Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och 

ängeln lämnade henne. Texten om Maria och ängeln hämtad ur Luk 1:26-38  

18Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade 

börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.19Hennes man Josef, som var 

rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. 20Men när han hade 

beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd 

för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. 21Hon skall föda en son, 

och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 22Allt detta skedde för att 

det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man 

skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). 24När Josef vaknade gjorde han som Herrens 

ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. 25Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav 

honom namnet Jesus. Texten om Josef och ängeln hämtat ur Matt 1:18-25  

  

1.3 Syfte och problemformulering  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tvärvetenskaplig läsning av bibliska texter kan 

bidra med en djupare förståelse för människorna och det skeende som gestaltas. Två utvalda 

stycken ur bibeln (se avsnitt 1.2 ovan) kommer att läsas och tolkas med hjälp av en psykologisk 

teori, utvecklad av Murray Bowen, kallad familjesystemsteorin (Family systems theory).  

Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra till ett kritiskt och reflekterande samtal kring 

psykologin som bidrag till den teologiska tolkningen av bibeltexter.  

Frågeställning:  

Om Bowens ”Family systems theory” skulle tillämpas på Marias och Josefs familjesituation, hur 

skulle det kunna förklara Marias och Josefs respektive reaktioner på ängelns budskap om barnet 

Maria skulle föda?  



Jennie Fredblad  

  

7  

  

• Hur kan Bowens teori om triangeln bidra med ökad förståelse för Josefs och Marias 

familjesituation?  

• Hur kan Bowens psykologiska begrepp ”genuint själv” respektive ”pseudo-själv” 
hjälpa oss i förståelsen av Maria och Josef?  

• Vem eller vilka stabila personer stödjer Josef och Maria i deras kris och bidrar med att 

lätta på deras ångest?  

    

1.4 Avgränsningar   

Jag kommer i denna studie att utgå från två valda bibeltexter som skildrar Marias och Josefs 

mottagande av budskapet från ängeln om att Maria ska få ett barn (se avsnitt 1.2 för bibeltext). 

Jag har av utrymmesskäl valt att begränsa mig till berättelserna hämtade ur Lukasevangeliet    

1:26-38 samt Matteusevangeliet 1:18-38 och därför inte ha med angränsande berättelse ur Luk 

1:5-25, trots att den sistnämnda vore intressant att analysera ur perspektivet att denna var en del 

av Josefs och Marias religiösa kontext.   

Gällande uppsatsens avgränsningar finns det flera aspekter som bör nämnas. För det första 

används endast en översättning av bibeltexten, vilken är den ur bibel 2000. Detta kan ifrågasättas, 

då endast en översättning ger en väldigt begränsad språklig förståelse av texten, men 

avgränsningen är gjord utifrån att uppsatsen inte ska bli för omfattande och att dess huvudsyfte 

är att göra en psykologisk analys, inte en språklig.   

För det andra har jag valt att använda endast följande delar av Murray Bowens ”Family systems 

theory” i den psykologiska analysen; differentiering, triangeln, samt pseudo-self och solid self (se 

avsnitt 2 med underrubriker nedan). Denna avgränsning har skett för att Bowens forskning i sin 

helhet är för stor för att rymmas i denna uppsats storlek.  

För det tredje har det gjorts avgränsningar i det antal källor som har granskats i arbetet med att 

fastställa den historiska kontexten kring Josef och Maria. Detta då det finns mycket material att 

hämta information ifrån och avgränsningen därför har varit behövlig för att begränsa uppsatsens 

storlek.  

    

1.5 Material och metod  

Den här uppsatsens primära material är : 1) Bibeln, med valda avsnitt ur Luk 1:26-28 och Matt 

1:18 – 25 (se kap1:2) och 2) ”Family theraphy in clinical practice”11 av Murray Bowen.  De valda 

bibelavsnitten är i uppsatsen föremål för en psykologisk analys med hjälp av Bowens ”Family 

systems theory” som jag vidare i uppsatsen översätter med Familjesystemteori. Murray Bowen 

själv använde inte sin teori för att tolka bibeltexter   

I antologin ”Families of the bible: A new prespective”12 har jag varit tvungen att avgränsa mig och 

därför valt ut de kapitel som bidrar till att besvara min frågeställning. Det är kap 10 “Family systems 

                                                
11 Bowen 1973  
12 Ellens 2004  
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psychology as Hermeneutic” skriven av teologen och prästen Kamila Blessing. Ur vol 3 används ”From 

Gospel to Gnostics Differentation in family of faith”, i vilket Blessing granskar valda stycken ur Bibeln 

(Luk 15, Gal 1-2) utifrån Bowens teori, samt kap 10 ”Differentation in the family of faith: The prodigal 

Son and galatians 1-2” i vol 1 ”From Freud to Kohut”, där hon tittar närmare på Galaterbrevet 1-2 

och använder Bowens teori som tolkningsnyckel.   

För att den psykologiska tolkningen i denna uppsats ska ha en stadig grund i exegetiken har även 

en rad bibellexikon använts, i syfte att sätta in texten i dess historiska sammanhang, särskilt med 

fokus på de sociala förväntningar som fanns runt Maria och Josef i den judiska kultur de levde i.  

Forskning gjord utifrån berättelsen om Maria och Josef i Lukas- och Matteusevangelierna ur ett 

exegetiskt historiskt-kritiskt perspektiv är mycket omfattande, vilket innebär att jag valt att 

presentera endast ett urval av denna forskning efter år 2000. Detta anser jag vara möjligt att göra 

utan att gå miste om relevant forskning, då denna uppsats valt att fokusera på psykologiska 

aspekter i texten.  

  

1.6 Forskningsöversikt  

Inom teologin är det ännu inte så vanligt att man använder tvärvetenskapliga perspektiv för att 

tolka texter ur bibeln. Mig veterligen är det bara Kamila Blessing som har använt  

Familjesystemteori vid psykologisk analys av bibliska texter. Dock har Maria och Josef inte varit 

föremål för Blessings analys såsom i denna uppsats, även om Blessing har gjort psykologiska 

analyser av en rad andra texter ur bibeln. Detta har medfört att jag inte har haft någon tidigare 

forskning att jämföra med vid min psykologiska analys av Maria och Josef utifrån 

Familjesystemteoriska perspektiv.   

Blessings forskning utifrån Familjesystemteorin har publicerats i antologin ”Families of the bible: A 

new prespective”13, där 32 experter, däribland Blessing, undersöker hur psykologiska teorier på olika 

sätt kan bidra till tolkningen av bibliska texter. Blessing har skrivit ett flertal artiklar i antologin 

och i två av dessa utgår hon från Familjesystemteori.   

I artikeln “Differentiation in the family of faith: The prodigal son and Galatians 1-2” 14  analyserar Blessing 

en bibeltext utifrån Bowens Familjesystemteori och hon använder då Bowens begrepp triangel, 

differentiering, pseudo-själv och genuint själv i sin analys (läs mer nedan i avsnitt 2.3-2.5 för 

förklaring av begreppen). Blessings analys fokuserar på den kristna församlingen i Galatien 

utifrån Galaterbrevet. Hon placerar även in avsändaren och mottagaren av de brev som är 

föremål för analysen, vilket hon menar bidrar till att vi förstår känslomässiga samband och hur 

Jesus för den troende alltid är närvarande15. Blessings analys använder alltså Familjesystemteorin 

på samma sätt som görs i denna uppsats, men med en annan bibeltext som föremål för 

undersökningen.   

I den andra artikeln, ”Family systems psychology as hermeneutic”16  beskriver Blessing hur  

                                                
13 Ellens 2004  
14 Blessing 2004b  
15 Ibid  
16 Blessing, 2004c  
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Familjesystemteori kan hjälpa oss att komma djupare in i texten, där hon menar att utifrån 

Bowens teori söker hon insikter med hjälp av hans differentieringsskala, triangeln samt graden av 

ångest en person har. Blessing presenterar kort Familjesystemteorin för att sedan tolka en 

bibeltext med dessa verktyg.   

Kamila Blessing har också skrivit boken ”Families of the Bible A New Prespective”17 där hon 

undersöker familjerna i bibeln samt deras historiska kontext utifrån Bowens Familjesystemteori. 

Hon menar att sociala system genom alla tider fungerar enligt vissa givna mönster oberoende av 

tid och kontext. Detta visar Blessing genom att hon analyserar de bibliska texterna, vilket hon 

menar ökar förståelsen för människorna i berättelsen, mottagarna och författarna. Ett avsnitt i 

denna bok handlar om Maria och Josef och det kommande barnet, där Blessing förankrar 

berättelsen i dess kontext och historiska sammanhang, dock att Maria och Josef här inte är 

föremål för tolkning på samma sätt som i denna uppsats. Genom att använda Bowens teori får vi 

tillgång till grundläggande aspekter i budskapet i evangelierna18 I Blessings ovannämnda bok 

redogör hon också för tidigare forskning med fokus på tvärvetenskapliga studier av bibeltolkning 

och psykologi.   

Utöver ovan beskriven forskning finns det även vissa angränsande forskningsartiklar som är 

relevanta för denna uppsats frågeställning och syfte, då man i dessa artiklar undersöker 

människans spiritualitet på olika sätt utifrån Familjesystemteori. Dock är den angränsade 

forskningen som gjorts utifrån Familjesystemteori byggd på undersökningar av människors 

religiositet på olika sätt, inte på studier av bibeltexter.   

I ”Bowen Family Systems Theory and Spiritulity: Exploring the Relationship Between Triangulation and  

Religious Questing”, undersöker artikelförfattarna Katie M. Heiden Rootes, Peter J. Jankowski och 

Steven J. Sandage människors religiösa sökande utifrån Bowens triangel.19 Denna forskning ser 

närmare på hur relationen mellan föräldrar och barn bidrar till barnets andliga sökande samt 

andliga och personliga mognad. Tidigare forskning gjord av Butler20 hade visat att god 

differentiering i ett socialt system hängde samman med personernas andliga mognad, men detta 

kom inte Rootes forskning att visa. Anledningen till denna skillnad i forskningsresultat kan vara 

att när en person befinner sig i triangelsystemet så befinner sig den sökande i ett reaktivt tillstånd, 

vilket bidrar till att den andliga mognaden kommer först senare. Alltså behöver man först öka 

differentieringen och minska ångesten, innan andlig mognad därefter kan bli möjlig. Författarna 

hävdar att om man placerar ett barn som är på väg in i vuxenvärlden i triangeln tillsammans med 

dess andliga sökande så bidrar man till att normalisera sökandet istället för att kalla det ett 

sjukdomstillstånd att söka. I sökandet ingår ju också tvivel och ifrågasättandet vilket är gott och 

har visat sig bidra till andlig mognad.21  

Inom den angränsande forskningen har även Brian D. Majerus skrivit artikeln “Toward an 

Authentic Knowing of God: The Differentiation-of-Self Construct in Relational Spirituality”22, där han 

undersöker hur relationer påverkar vår andlighet. Majerus undersöker i denna artikel hur en 

                                                
17 Blessing 2010  
18 Blessing 2010 s.197  
19 Rootes 2010  
20 Butler 1994 s.277-286  
21 Rootes 2010 
22 Majerus 2010  
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person kan balansera mellan att vara en del av den religiösa gruppen och samtidigt behålla ett 

differentierat själv i relation till gruppen. Att vara differentierad i relation till gruppen innebär att 

personen kan vara en del av gruppen men samtidigt ta beslut självständigt och inte behöver 

blanda ihop sina egna känslor med gruppens (läs mer om differentiering i avsnitt 2.3 nedan).   

Majerus relaterar i ovannämnda artikel till bibelcitat som en del av den troendes lära och sanning. 

Med sanning menar jag här att han återger bibelcitaten som att detta är för sant hållet av den 

troende som en del av de kristnas gemensamma trossats. Majerus använder även begreppet 

”authentic knowing of God”23, vilket är ett påstående som verkar innebära att det finns något 

som är motsatsen till autentisk. Majerus undersöker här hur vi kan definiera en autentisk tro och 

hur man får en sådan tro.   

Att vara differentierad står alltså enligt Majerus i motsats till att vi alla är ett i Kristus, som är en 

grundläggande del av den kristna tron. Han menar att det på ett sätt är svårt att definiera en 

judisk-kristen tro som autentisk, då man så starkt tror att människan är skapt att vara i en 

gemenskap och att vi alla är ett i Gud och med vår nästa. Om man har en autentisk tro menar  

Majerus att det står i motsats till att vara differentierad, alltså kapabel till att ta egna beslut utan att 

påverkas av gruppens känslor och påtryckningar i form av sociala förväntningar.   

Majerus utgår vidare från neurobiologin och beskriver utifrån denna hur vår hjärna kan 

kategoriseras i tre olika delar, där en del styr våra fysiska funktioner, en annan våra känslor och 

minnen och den tredje vårt högre tänkande. Dessa delar fungerar som en helhet och inte som 

separata delar, då de samverkar och då alla delar påverkas av våra relationer. Utifrån detta 

undersöker Majerus sedan balansgången mellan att vara en del av en grupp och tillhöra den, 

samtidigt som man kan vara en separat del och ha en autentisk tro. Utifrån Bowens teori 

undersöker Majerus även hur gruppens dynamik och differentiering påverkar den enskildes 

möjlighet till att ha en autentisk tro. Majerus menar att det är viktigt för att nå en autentisk 

relation med Gud att det finns utrymme att göra uppror och att ifrågasätta sin tro. Denna 

balansgång – att stå fast i sig själv samtidigt som man är en del av den kristna kroppen och 

gruppen – är alltså vad Majerus undersöker.   

Forskningen gjord utifrån ett historisk-kritiskt perspektiv är mer omfattande och undersöker 

sådan ämnen som t ex jungfrufödsel, berättelsens logiska uppbyggnad, berättelsens förankring i 

annan litteratur och berättelsens sanningshalt. Inget av detta är direkt relevant för denna uppsats 

syfte, men däremot har jag funnit artikeln” Matthew’s Birth Story: An Early Milepost in the History of 

Jewish Marriage Law”24 där Peter Zaas undersöker de judiska lagarna gällande giftemål som kan 

vara av visst intresse här. Artikeln av Zaas berör inte Josefs personlighet som denna uppsats gör, 

men det finns tydliga beröringspunkter då Zaas beskriver den judiska lagen och vad som 

förväntades av en man som trolovats med en kvinna.  

                                                
23 Majerus 2010 s.289  
24 Zaas, 2009  
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2 Psykologiskt perspektiv  

2.1 Murray Bowen och samtida influenser  

Murray Bowen föddes i USA 1931, där han utbildade sig till doktor i medicin och forskade kring 

människans psykiska hälsa hela sitt liv. Bowen utmanade den traditionella synen inom psykiatrin, 

vilken då var baserad på psykoanalysen som utvecklats av Sigmund Freud.   

Genom sin forskning kom Bowen att vidga synen på människan som en del av en större helhet 

och en del av allt levande. Han ville ha tydligt definierade termer och lånade därför begrepp från 

biologin, däribland ”differentiering” och ”system”. Bowen studerade människans psykiska hälsa 

och människans beteende, genom att använda terminologin från biologin istället för psykologin 

eftersom han menade att det blev tydligare och inte sammanblandades med begrepp inom 

psykologin. Bowen arbetade ända fram till sin död år 1990 som forskare, kliniker, författare och 

lärare.  

Bowen började sin vetenskapliga bana i en tid då Freuds tankar och psykoanalysen var rådande 

inom psykologin. Bowen menade dock att de svar som fanns väckte alltför många följdfrågor 

obesvarade. Bowen ifrågasatte därför om Freud verkligen forskat nog och om inte Freud lagt för 

stor vikt vid kulturen. Bowen menade nämligen att psykiska sjukdomar låg bortom kulturen. 

Vidare såg Bowen att det fanns brister i existerande förklaringar på många olika sätt och dessa 

frågetecken ledde till att hans forskning kom att utveckla den så kallade Familjesystemteorin25.   

Bowens Familjesystemteori kan enligt Bowen själv tillämpas på alla individer oavsett kulturella 

förtecken och kontext i övrigt. Inte på så sätt att kultur och kontext är oviktiga men de hindrar 

inte tillämpningen.  

Bowen tog alltså spjärn mot Freuds tankar där Bowen ansåg att det fanns en rad brister. Ett 

exempel på sådan brist var att Freuds förklaringsmodeller utgick från enskilda fall och kunde 

förklara endast just dessa, men de kunde inte förklara hur sjukdomen i sig hade uppstått och 

Bowen menade därför att de endast beskrev sjukdomstillståndet, det vill säga dess symtom, 

medan de endast i ovanliga fall lyckades se de relevanta orsakssambanden. Här såg Bowen att det 

fanns en lucka i forskningen kring psykiska sjukdomar.   

Bowens kritik var direkt riktad mot Freud och psykoanalysen som Bowen alltså menade 

förenklade och inte förklarade uppkomsten till sjukdomen. Bowen menade att genom att man 

bara tittade på den enskilda individen, eller på relationen mellan barn och förälder så gick man 

miste om orsaken eller källan till sjukdomen. Han menade vidare att om man tittade på familjen i 

generationer kunde man se vissa mönster. Psykiska sjukdomar kunde inte uppstå så fort som man 

hade påstått ansåg Bowen, då han menade att de sakta byggs upp över tid, över flera generationer.   

Bowen ansåg inte att psykisk sjukdom fanns endast hos den mänskliga arten. Bowen påvisade i 

motsats härtill att man kunnat se att psykiska sjukdomar även fanns hos andra lägre stående arter 

och detta gjorde att han bestämde sig för att använda biologins forskningsredskap istället för de 

då rådande inom psykologin. Bowen menade att man skulle lämna sina förutfattade meningar 

som var en begränsning för att kunna se nya mönster och orsakssamband. Bowen trodde 

nämligen redan tidigt i sitt arbete att det fanns något i oss människor som måste vara gemensamt 

                                                
25 Bowen 1978 s. 353  
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med andra arter och att det var där nyckeln skulle finnas till varför vissa insjuknade i psykiska 

sjukdomar och andra inte.  

Bowen valde på ovan beskrivet sätt en annorlunda väg tidigt i sin forskning, då han beslutade sig 

för att inte använda de rådande verktyg som Freud arbetat fram inom psykologin som i sig vid 

den tidpunkten ännu inte blivit en erkänd vetenskap. Bowen bestämde sig som sagt för att vända 

sig till biologin och naturvetenskapen och istället använda deras språk i sin forskning, i syfte att 

komma bort från Freuds mytologiskt präglade språk men framför allt för att teorin skulle få 

vetenskaplig status och för att framtida forskning skulle ha tydligt definierade termer och lätt 

kunna förstås.   

Bowen noterade att vi människor ser bara det vi är tränade att se och att om man är utbildad 

inom en viss skola inom psykiatrin och alltid har de glasögonen på sig, så färgar detta av sig på 

vad man letar efter i forskningen. De snävt inriktade ”glasögonen” i Freuds teori ville Bowen 

alltså komma ifrån och därför valde Bowen, på ovan beskrivet sätt, en gren inom vetenskapen 

som bidrog med ett annat språk och andra begrepp som inte var färgade av psykoanalysen. 

Bowen valde därmed att använda koncept från biologin för att förklara mänskliga beteenden. 

Användandet av begrepp som inte färgats av psykoanalysen, bidrog till att Bowen var friare i sin 

forskning, vilket uppfyllde hans önskan om att komma bort från de förutfattade meningar om 

psykologin som fanns. Bowen insåg också att forskare tidigare kunnat använda samma ord, men 

mena olika saker, vilket bidrog till att Bowen lade mycket tid på att förklara vad han menade med 

de ord han använde.26  

Tidigt i sin forskning kunde Bowen urskilja hur människor hade olika möjligheter att skilja på sina 

känslor och sitt intellekt, och han konstaterade att när dessa två moment var sammansmetade så 

hamnade personen ifråga oftare i trubbel än de personer som lätt kunde särskilja sina känslor från 

intellektet.27 Att kunna avskilja sina känslor från sitt intellekt bidrog enligt Bowen till att man fick 

ett mer problemfritt liv och på ett bättre sätt kunde hantera saker i livet som givit stress.  

Bowen inledde sin forskning med att studera människor som led av schizofreni tillsammans med 

deras familjer, där han tydligt kunde se vissa mönster i familjemedlemmarnas känsloliv. Han kom 

senare fram till att de mönster han fann hos de schizofrena och deras familjer även fanns hos 

andra familjer och att sjukdomen mer berodde på graden av ångest som fanns i familjen. Helt 

enkelt så uppstod dessa mönster i alla familjer, men i vissa blev de konstanta och i andra mer 

tillfälliga.28 Bowen såg på ovan beskrivet sätt ett mönster i familjer som bidrog med ett nytt sätt 

att tänka kring familjen, där ens egna känslomässiga problem hängde samman med familjens. 

Tidigare hade Freud talat om jaget som en enskild enhet med egna problem men Bowen menade 

att varje människas känslomässiga balans var beroende av de social system i vilka individen ingick, 

ofta i synnerhet i ursprungsfamiljen och dess känslomässiga mönster. Psykisk hälsa var därmed 

inte längre bara beroende av individen, utan även familjemönstret hade betydelse för hur 

individerna i familjen mådde.  

Bowen kom sammanfattningsvis fram till att schizofreni, psykoser och psykiska sjukdomar hade 

sitt ursprung i samma källa Detta var en stor skillnad mot vad psykoanalysen och även andra 

                                                
26 Bowen 1978 s.355  
27 Ibid  
28 Bowen 1978 s.357  
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samtida teoretiska system hävdade, emedan dessa menade att psykoser och psykiska sjukdomar 

hade sitt ursprung i olika känslomässiga processer hos individen. 29  

  

2.2 Family systems theory  

Grunden i Bowens Familjesystemteori var att han såg att alla individer är en del av ett socialt 

system, t ex en familj. Dessa system skapar gemensamt ett känslomässigt mönster. En familj och 

dess individer bildar ett sådant system, men det kan också vara en församling eller ett samhälle. 

Individer är ofta delar av flera olika system. I ett socialt system är flera individer känslomässigt 

sammanlänkade. Dessa individer förhåller sig på olika sätt till sina känslor och sitt intellekt (se 

även avsnitt 2.1 ovan). Människans intellekt är det som gör att vi kan tänka logiskt och reflektera 

Människor har olika förmåga att se utifrån vad som man agerar i livet, det vill säga om det är 

utifrån att man resonerar med sitt intellekt eller att man styrs av sina känslor. Bowen såg dock att 

vi människor är styrda av känslomässiga system långt mer än vi kanske vill tro.30   

Familjer skapar, enligt Bowens Familjesystemteori, ett gemensamt känslomässigt mönster, där en 

individs agerande påverkar de andra, och de andras reagerande påverkar i sin tur, och så vidare.  

Detta är alltså en teori som beskriver hur vi människor agerar och hur vårt handlande hänger 

samman med vår familj i generationer.   

Bowen menar att varje familj eller grupp bildar ett system, där varje person är en del i en större 

enhet och där vi kan se att det skapas mönster. I en familj menar Bowen därför att alla 

enheter/personer är sammanlänkade och att dess känslomässiga status är beroende av övriga 

enheter i familjen. Familjemedlemmarnas känslor är därmed sammankopplade i högre eller lägre 

utsträckning. 31     

  

2.3 Differentiering  

Termen ”differentiering” använde Bowen för att kunna fastställa hur funktionella olika 

människor var, genom att gradera dem på en differentieringsskala. Detta beskrev hur mogen eller 

omogen en person var och hur god förmåga en person hade att distansera sig från sig själv och 

sina känslor.32  

När man har en god differentiering och hamnar i pressade situationer så är intellektet och 

känslorna två olika fungerande system, där det känslomässiga inte tar över intellektet trots att 

ångesten ökat. Dessa personer menade Bowen har en högre grad av ”genuint själv”. Dessa 

människor hade lärt sig att i pressade situationer så skadar det den stora organismen, familjen, 

samhället eller släkten, om man låter det känslomässiga styra. De som istället låter det 

känslomässiga som går på autopilot styra, kallade Bowen för pseudo-själv (se vidare avsnitt 2.4 

                                                
29 Bowen 1978 s. 357  
30 Bowen 1978 s. 355-356  
31 Bowen 1978 s. 198-206  
32 Bowen 1978 s. 362-363  
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nedan). Människor som dessa hamnar lågt på differentieringsskalan.33 Dock menar inte Bowen att 

känslor är dåliga, utan det är först när ångest tar över som det blir destruktivt.  

Var en person befinner sig på differentieringsskalan hänger alltså samman med om personen har 

ett genuint själv eller ett pseudo-själv. Bowen använder en skala på 1-100, där 1 är låg 

differentiering och man är styrd av ett pseudo-själv.34  

  

Låg    Differentiering    Hög  

Pseudo-själv   Genuint själv  

  

När en person styrs av en låg differentiering så är det dennes känslor som talar om hur personen 

ska tänka och agera, medan om en person är högt på skalan så är det intellektet som bestämmer 

hur personen agerar i kritiska situationer där ångest finns.  

  

2.4 Pseudo self – solid self  

Som ovan har beskrivits (se avsnitt 2.1 och 2.2) menar Bowen att alla människor är en del av ett 

större system. Vi tillhör alla flera olika system, till exempel familjen, samhället och församlingen. I 

varje system finns det olika grader av ångest, enligt Bowen, vilket styrs av de olika individernas 

förmåga att förhålla sig till sig själva och sitt intellekt. För att beskriva detta använder Bowen två 

olika begrepp, Pseudo-själv(pseudo-self) och genuint-själv(solid-self). Jag har beskrivit dessa i 

korthet i avsnitt 2.3 ovan och kommer beskriva dem ytterligare nedan och då använder jag mig av 

översättningarna ”pseudo-själv” och ”genuint själv”. Oavsett om en person har ett genuint eller 

pseudo-själv så är det en del av flera olika sociala system.  

Begreppet ”solid-self” finns det ingen bra direktöversättning på till svenska enlig mig, men jag 

väljer att i denna uppsats genomgående använda mig av översättningen ”genuint själv”, vilket 

betyder att jaget är fast och stabilt.  

En person som styrs av ett genuint själv handlar och agerar efter sin övertygelse och tro som är 

stabil. Denna övertygelse är så pass stabil att personen ifråga inte behöver bevis för att tro på den. 

Dessa personer är mer oberoende av gruppens känslor och den personen klarar därför av att stå 

kvar och agera utifrån sina värderingar snarare än av det känslomässiga trycket som kan uppstå i 

en grupp. Om man har ett genuint själv så har man enligt Bowen lärt sig att följa sina principer 

istället för sina känslomässiga reaktioner när ångest eller stress uppstår.  

Människor som istället styrs av pseudo-själv följer helt sina känslor.35 Det är alltså känslorna som 

styr deras beslut och de kan inte separera känslor från fakta. Dessa människor är helt upptagna 

med allt vad deras känslor hittar på, i form av att exempelvis söka kärlek, bekräftelse eller att 

                                                
33 Bowen 1978 s. 200-202  
34 Bowen 1978 s.362-369  
35 Bowen 1978  s.201-202  
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bråka med människor. Allt de gör utgår från relationen till andra människor och ingen tid och 

kraft lägger de på att utveckla sig själva. Deras handlingar styrs av vad deras känslor säger dem 

och de uttrycker sig med ord som ”jag känner” och kan inte uttrycka sig i termer av ”jag tror” 

eller ”jag tänker”. Dessa människor söker först sin bekräftelse i sina föräldrar, för att sedan söka 

denna bekräftelse i andra relationer36   

Bowen menar att ett pseudo-själv skapas genom känslomässiga påtryckningar från omgivningen. 

Då vi alla människor befinner oss i känslomässiga system, i våra familjer, församlingar eller i 

samhället, finns det i dessa grupper vissa normer, värderingar och ideal som man vill att gruppen 

följer.37 En person som har ett pseudo-själv kan inte urskilja sig själv från gruppen utan smetas 

samman med gruppen känslomässigt. Bowen kallar detta ”fusion”38. Människan är då inte kapabel 

till att själv välja om hon vill ingå i gruppen, medan en person med genuint jag kan överväga och 

ta ställning till om den vill vara en del av gruppen eller om hon vill ställa sig utanför.39 När en 

person som agerar utifrån sitt pseudo-själv inte har ångest eller stress i sitt liv så kan dessa 

personer fungera bra i det vardagliga livet, men när ångest uppstår, det är då som det kan leda till 

psykisk – känslomässig – sjukdom eller problem i det sociala livet.40  

  

2.5 Triangeln  

Triangeln är ett trepersonsrelationssystem som bygger på att tre personer bildar en stabil enhet i 

ett större känslomässigt system. Triangeln är likt en byggsten i en större molekyl där molekylen 

motsvarar det större känslomässiga systemet och triangeln ses som en stabil enhet/del då den 

klarar av att härbärgera stress och spänningar för att den kan hanteras mellan de tre personerna i 

triangeln. Endast två personer klarar inte av att bära så mycket spänningar innan de involverar en 

tredje person.41  

Det är enligt Bowen triangeln som system som hjälper oss att se våra livsmönster. En triangel har 

tre hörn, vilket motsvarar tre personer ur en familj eller annan konstellation. Dessa bildar den 

minsta stabila känslomässiga enheten som Bowen liknar vid en molekyl i ett känslomässigt 

system. Om en enhet är två personer så kommer det vid en punkt uppstå stress och automatiskt 

involverar man då en tredje person. Bowen framhöll att endast två personer är mindre stabilt. 

Med triangelns form vill han beskriva hur den känslomässiga kraften flyttas mellan de tre i 

triangeln. När ångest uppstår är den inte stilla i en enhet utan rör sig mellan människorna i 

triangeln. När två personer har en hög nivå av ångest involverar de därför som sagt oftast en 

tredje person, och ångesten förflyttar sig då mellan tre personer istället för två och den blir lättare 

att hantera. Denna rörelse är förutsägbar och bildar ett särskilt mönster. Blir det fler individer än 

tre bildas det fler trianglar som överlappar varandra.42   

                                                
36

 Bowen 1978 s.367  
37 Bowen 1978 s.365  
38 Bowen 1978 s.366  
39 Bowen 1978 s.365  
40 Bowen 1978 s.367-369  
41 Bowen 1978 s.198-200 samt 478-480  
42 Bowen 1978 s.479  
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När en av de tre i en triangel kan kliva ”ur” triangeln för att observera och separera sitt jag från de 

andra två, så kan man bryta ångesten som finns hos gruppen. När någon kan kontrollera sina 

känslomässiga instinkter som får oss att handla reaktivt, så kan intensiteten av ångest avta och då 

kommer alla i det sociala systemet att röra sig mot en högre differentiering. Om ångesten och 

spänningen istället blir för hög i triangeln, så att det inte räcker med att detta flyttas mellan de tre, 

kommer man oftast att använda sig av olika strategier, såsom känslomässig och/eller geografisk 

distans, konflikt, eller över- och underfungerande, eller så leder det till att fler trianglar blir 

involverade genom att de överlappar varandra och bildar ett större mönster av överlappande 

trianglar.43   

Bowens Familjesystemteori visar oss att familjer bildar mönster av trianglar, som när det blir fler 

personer än tre alltså bildar nya trianglar som överlappar eller hakar i varandra. Dessa trianglar 

bildar, som tidigare nämnts, mönster som är oberoende av kultur och kontext och fenomenet 

verkar vara universellt.44 Triangeln är som sagt en relativt stabil enhet när det gäller sociala system.  

Bowen menar att familjer, oavsett om det är kärn- eller bonusfamiljer, främst styrs av 

känslomässiga system, attityder och övertygelser. När en familj under längre tid utsätts för stress 

och press skapar det spänning som leder till ångest i familjen och om det fortgår över tid kan det 

för en eller flera i familjen leda till psykisk sjukdom enligt Bowen. Vad som gör att någon 

utvecklar detta beror på hur det sociala systemet kan hantera stressen som uppstår, hur deras 

övriga nätverk ser ut, och om någon kan kliva in i en utökad triangel och då förändra 

stressmönstret genom att med hjälp av det logiska tänkandet bryta den spänning som finns i 

familjen och därmed minska spänningstrycket.45  

I vissa fall tar man känslomässigt avstånd (detta kallar Bowen för ”cut off”)46 från varandra, vilket 

bidrar till att minska på intensiteten i ångesten som omger familjen, men detta löser inte 

problemet utan det lättar endast på trycket och kan istället leda till att man blir för isolerad, 

antingen som enskild eller familj.  

När någon i ens familj lider av ångest kan balansen bli sådan att man ”lånar” energi av varandra 

och detta kan bidra till att man lever på bekostnad av andra istället för att ta sig an roten till 

problemet. Det kan t ex vara så att personen med ångest får svårare ångest på grund av att någon 

annan inte har ångest och den ångestfrie personen lever då på den andres bekostnad kan man 

säga. Även andra varianter på sådan ”lånad” energi finns, vilka dock inte närmare redovisas här.  

Bowen menar att det finns tre olika områden där man placerar sin ångest, likt arenor där ångesten 

utspelar sig, och dessa är 1) äktenskapsproblem, 2) ångest hos en av makarna eller 3) någon form 

av nedsättningsfunktion hos något av barnen. Om en familj har problem i samtliga av dessa 

områden bör man uppsöka hjälp och det är inte ovanligt att problemen då spiller över på släkt 

och socialt nätverk. Bowen menar att alla makar mer eller mindre försöker reglera graden av 

sammansmältning med varandra genom att ha en viss känslomässig distans, för att ha kontroll.47 

                                                
43 Bowen  1978 s.198-199  
44 Blessing 2004 s.186  
45 Bowen 1978 s.373-374  
46 Bowen 1978 s.382  
47 Bowen s.204-205  
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Sammanfattningsvis kan man säga att Bowen menar att all ångest och låg differentiering som inte 

bearbetas förs över till nästa generation.  

  

3 Analys  

Om vi blickar tillbaka har man tidigare, men även i modern tid ansett att man kan tolka en text 

objektivt. Idag vet vi dock att tolkaren omöjligt kan lägga ifrån sig sina erfarenheter. Vi präglas 

alla av vår samtid och tar till viss del med oss vår förförståelse in i vår tolkning, trots att vi 

eftersträvar objektivitet. Bowen valde att använda biologin som vetenskap istället för traditionella 

termer inom psykoanalysen i sin forskning, för att försöka komma bort från de förutfattade 

meningar man då hade om psykologin. Med det i beaktande är ändå uppsatsens ansats att vara så 

objektiv det bara är möjligt i arbetet med att göra en psykologisk analys av Josef och Maria när de 

mottar budskapet från ängeln om att Maria ska bli havande innan de gift sig.  

  

3.1 Josef och Maria i den historiska kontexten  

I Luk 1:26-37 läser vi om Ängeln Gabriel som kommer till en Flicka i Nasaret.  Den flickan är 

Maria, som förmodligen vid tidig ålder blir trolovad med Josef. Det var vanligt att man redan i 

tidig ålder trolovades och detta innebar att man lovade varandra trohet och att man senare skulle 

gifta sig 48 Straffet för otrohet var döden i de flesta fall enligt 5 Mos 22:22-28, dock är det osäkert 

hur strikt dessa regler upprätthölls under tiden då Maria blev med barn. Vi kan i vart fall 

konstatera att kvinnans sexualitet var hårt reglerad och att bli havande innan man var gift var en 

skam där antingen kvinnan eller den man som gjort henne med barn kunde straffas genom att 

stenas.   

I bibeln hittar vi inte så mycket som berättar om Marias bakgrund men i de apokryfa 

barndomsevangelierna berättas det att hennes föräldrar Joakim och Anna led av barnlöshet tills 

de genom en ängel fick veta att Anna skulle få ett barn. Anna lovar att viga detta barn till att tjäna 

i templet, vilket Maria senare gör. Marias liv beskrivs i denna berättelse som utvalt och helt efter 

Gudsvilja. Det beskrivs även hur det sas att Maria vid 12 års ålder skulle få en man tilldelad och 

det var vanligt enligt judisk tradition att man vid så tidig ålder trolovades49. Att vara trolovad 

innebar samma förväntningar om trohet som i ett äktenskap. Detta att Gud ingrep när ett barn 

skulle födas som var Guds utvalde var en tradition i den israelitiska tron som Maria och Josef 

tillhörde. 50  

Blessing beskriver hur synen under antiken var på barn som kom till genom att Gud befruktade 

kvinnan. Det var i sig inget anmärkningsvärt utan förekom i hednisk kultur och det sågs som 

magi för det skedde utan att den andliga varelsen kom i kontakt med kvinnans kropp, för det 

trodde man inte var möjligt. Detta gjorde denna befruktning av Maria unik på så sätt att i hednisk 

                                                
48 Bibel 2000 s.1151 kommentar 1:18  
49 Brown 1990 s. 635  
50 Brown 1990 s. 635  
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kultur kom inte de gudomliga i kontakt med mänskligt kött men här födde Maria det gudomliga 

barnet51   

Maria får budskapet om det kommande barnet. Det kommer en ängel vid namn Gabriel, han som 

har kommit med budskap från Gud tidigare i Dan 8:16 och 9:21 Precis innan berättelsen om 

Maria så kom ängeln Gabriel till Sakarias för att även där lämna besked om ett kommande barn i 

Luk 1:1-25, där ängeln kommer med budskapet till Sakarias om att hans åldrade fru Elisabeth ska 

bli havande trots sin höga ålder. Ordet ängel är hämtat från grekiskan ”angelos” och betyder 

budbärare 52 Ängeln Gabriel är Guds ”budbärare” och medlare och han kommer med budskapet 

om att Messias ska födas, den som judarna väntar på. Han kommer med budskapet om det eviga 

evangeliet 53 Att en Messias skulle födas var något alla judar väntade på vid den här tiden och som 

fanns i de flesta fall i judars medvetande.    

Ängeln Gabriel kommer med ett budskap som för judarna innebar hopp om befrielse för Israel 

och Jerusalem. Det barn Maria skulle föda enligt ängeln var den Messias som skulle tillhöra  

Davids släkt och som förväntades föra med sig även politisk frihet till det judiska folket54  

  

3.2 Triangel  1 - Maria   

En första fråga här är om Maria var gravid när ängeln kom med sitt budskap eller om hon blev 

gravid efteråt? Vi börjar med att anta att Maria var gravid redan när ängeln kom med sitt budskap. 

Maria, barnet och Josef bildar då en triangel. I deras triangel finns tre saker som skapar spänning; 

1) de är trolovade 2) trots det är Maria gravid med någon annans barn och 3) de är ännu inte 

gifta. Samhällets syn på äktenskapet krävde trohet och bröt man mot detta straffades man med 

döden. Allt detta sammantaget bidrar med stress, ångest och rädsla utifrån de förväntningar som 

fanns i det då rådande samhället. I denna triangel finns en hög grad av ångestfaktorer.  

  

  Barnet  

  

   
  

Josef    Maria  

Utifrån rådande sociala förväntningar och lagar kan vi alltså anta att ångesten var hög i denna 

triangel, vilket enligt Bowen ofta leder till att man använder sig av olika strategier för att avhjälpa 

ångesten. Detta kan exempelvis leda till att man tar känslomässig distans, att man över- och 

                                                
51 Blessing 2010 s.60  
52 Balentine 2015 s. 20  
53 Balentine 2015 s.22  
54 Tannerhill s.19  
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underfungerar eller att man söker sig till en ny triangel för att lätta på ångesten som finns i den 

ursprungliga triangeln.  

  

3.3 Triangel  2 – Maria  

Hur agerar Maria? Hon är enligt vårt antagande i avsnitt 3.2 ovan gravid när berättelsen börjar 

och hon befinner sig enligt vår analys i avsnitt 3.2 i en ångestfylld triangel tillsamman med Josef 

och barnet.   

När ångesten blir för stor menar Bowen att man automatiskt söker sig till en ny triangel för att 

lätta på ångesten. Maria lämnar därför den ångestfyllda triangeln och placeras istället i en instabil 

tvåpersonsstruktur med barnet och sig själv, enligt Bowens teori. Vad som då sker enligt Bowen 

är att vi behöver en tredje person för att skapa stabilitet och in kommer därför ängeln, Guds 

budbärare.   

Ängeln i sin egenskap av Guds budbärare kommer in och avlastar en spänningsfylld 

tvåpersonsstruktur. En ny triangel bildas med Maria, barnet och ängeln, vilket är en stabil triangel. 

Ängeln blir den stabila tredje personen som stabiliserar graden av ångest som rör sig i triangeln. 

Även om Maria fortfarande kan känna ångest så kan den flöda mellan barnet, ängeln och henne 

själv, vilket gör att graden av ångest blir hanterbar till skillnad från triangeln med Josef, Maria och 

barnet, där både Maria och Josef bar på ångest över den situation de ofrivilligt hamnat i. I 

sistnämnda situation blir ångesten som rör sig i triangeln för stor, då det inte finns någon stabil 

enhet i triangeln och för att lösa detta behöver alltså någon röra sig till en ny triangel, vilket Maria 

gör.  

  

  Ängeln  

 

Maria    Barnet  

  

Ångesten som uppstår i Maria, sker på grund av att hon bli havande utom äktenskap, vilket kunde 

leda till dödsstraff.  Vad som händer sedan i berättelsen är att ängeln inleder med att hälsa på 

Maria med orden ”var hälsad du högt benådade”. Dessa ord skrämmer Maria, och man kan tänka 

sig att hon skräms av tanken, eftersom hon är helt vanlig och varför skulle hon då vara utvald? 

Hon blir rädd. Det nästa som sker är att ängeln kommer med budskapet;   

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge 

honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader  

Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” (luk 1:3033)  

Ängeln försöker alltså lugna Maria och ger budskapet om det kommande barnet tillsammans med 

referenser till att han kommer tillhöra Davids släkt, vilket skulle uppfylla vad som står i Dan 9:24-
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27. Kan vi anta att detta var något som Maria kände till, eller är det ängelns lugna och trygga 

sinne som lugnar henne. Ängeln är gudsbudbärare och en stabil person som bidrar med hög grad 

av differentiering i triangeln, vilket ökar differentieringen hos samtliga i den triangeln/systemet. 

Ängelns fortsatta budskap lyder;  

”Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig” Därför 

skall barnet kallas heligt och Guds son. 36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon 

som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting är omöjligt för Gud.” 38Maria sade: ”Jag är 

Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. (Luk 1:35-37)   

Maria väljer här att våga samtycka till att föda ett barn som inte kommer genom hennes trolovade 

Josef utan som enligt ängeln ska komma genom den helige ande. Detta skulle innebära att hon 

blev havande utom äktenskapet och dessutom inte med den man hon trolovats. Detta agerande 

hos Maria tyder på att hon har en god differentiering enligt Bowens teori. Hon agerar utifrån ett 

genuint själv, vilket innebär att hon agerar utifrån sitt intellekt, sina värderingar och sin djupaste 

övertygelse. Maria styrs inte i beslutet av de sociala förväntningarna som finns omkring henne, 

vilka var att man skulle gifta sig innan man fick barn, detta visar tydligt att hon grundar sitt beslut 

på sin övertygelse istället för på rädsla.   

Enligt Bowens teori tyder det ovan sagda på att Maria befinner sig i en triangel med en hög 

differentiering som klarar av att gå emot samhällets förväntningar och att hon drivs av ett genuint 

själv i sina handlingar. Hade Maria istället styrts av ett pseudo-själv hade hon påverkats och styrts 

av samhällets förväntningar och hon hade då aldrig vågat gå emot dem utan rädslan hade fått 

styra. Maria litar på att ängeln är Guds budbärare och att det ängeln säger är sant.  

  

3.4 Triangel  3 -  Josef  

18Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade 

börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.19Hennes man Josef, som var 

rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.   

Josef var rättfärdig och enligt judisk tradition innebar det att han var en man som följde de 

judiska lagarna.55 Det innebar att hans samvete styrdes av hans religiösa övertygelse och att han 

löd Guds vilja.56 Josef beslutar sig därför för att skilja sig från Maria. Att det krävdes skilsmässa 

visar att Josef följde de skriftlärdas tolkning av lagen som förespråkade en skilsmässa även vid 

trolovning vilket annars var vad som förväntades om man ville bryta ett äktenskap.57 Det gav 

Josef två handlingsalternativ när han hamnat i denna situation; att han var trolovad med Maria 

som blivit havande med helig ande. Josef kunde antingen ställa Maria inför en domstol eller så 

kunde han lämna in en stämning mot henne i närvaro av två vittnen.58  

Zaas undersöker dels den judiska lagen som förespråkas av rabbinerna och som finns i Mishna, 

dels den bibliska lagen såsom den berättas i bibeln. Zaas konstaterar då att Matteusevangeliet i sin 

                                                
55 Mark 1951  s.254  
56 Mark 1951 s.255  
57 Zaas, 2009 s.5  
58 Mark 1951 s.254-255  
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helhet förespråkar undervisning utifrån Torah och den judiska lagen ur ett Fariseiskt perspektiv, 

vilket innebar att man följde den judiska lagen strikt. Zaas hävdar att det var den rabbinska 

kulturen som menade att skilsmässa var nödvändig när man ville bryta en trolovning trots att 

äktenskap inte ingåtts. Detta var inget man förspråkade i den bibliska traditionen menar Zaas. 

Ingen annanstans i bibeln ger man skilsmässa som en lösning på en trolovning, Zaas menar 

istället att trolovning inte krävde skilsmässa utan att man endast kunde bryta trolovningen, vilket 

han finner belägg för i Mishna. I annan litteratur ansåg man inte heller att det krävdes skilsmässa 

för att bryta en trolovning. Zaas menar istället att budskapet i Matteus tyder på att Josef lydde 

under fariseisk judaism men samtidigt leddes att inte följa det fariseiska folket, utan endast lagen 

som den tolkades av Fariserena, de skriftlärda.59  

Josef befinner sig i en triangel med Maria och barnet.  

  

  Barnet  

 

    Josef    Maria  

  

Josef får veta att Maria är havande och om Josef som var rättfärdig jude skulle följa de judiska 

lagarna som fanns under denna tid gör det att han måste lämna Maria oavsett om han drar henne 

inför domstol eller gör det mer privat. Josef planerar att göra detta i tystnad för att skydda Maria. 

Denna triangel är fylld av mycket ångest då både Maria Och Josef hamnat i en situation som 

innebar hårda straff i en den judiska kontexten de levde i. Detta medför att ångest graden för 

båda förmodligen blir hög och de sociala förväntningarna kommer vara omöjliga att leva upp till 

om de ska lyda Guds önskan.   

  

3.5 Triangel  4 - Josef  

20Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, 

Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. 

21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 

22Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23Jungfrun skall bli 

havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). (Matt 1:20-

23)  

En ängel uppenbarar sig för Josef, innebärande att ännu en Guds budbärare griper in och en ny 

triangel uppstår.  

  

                                                
59 Zaas 2009 s.5  
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  Ängel  

 

    Josef    Barnet  

  

Guds ängel kliver in och bildar en ny triangel tillsammans med Josef och barnet, som utgör en 

stabil enhet. Guds närvaro bidrar med att lätta på den ångest som Josef förmodligen upplevde när 

hans trolovade blivit gravid med den helige ande före äktenskapet.   

Josef kliver alltså in i en ny triangel vilket enligt Bowens teori är vad som ofta sker när det uppstår 

för mycket ångest i en triangel. Man söker då upp en ny triangel för att lätta på trycket, även om 

möjligheten till en ny triangel här kommer till Josef- liksom för Maria enligt avsnitt 3.3 ovan- i 

formen av en budbärare från Gud. Den ursprungliga triangeln med Maria, Josef och barnet har 

nu blivit tre överlappande trianglar. Den ursprungliga triangeln utvecklar sig till tre stycken, där 

graden av ångest avtar i triangel 2 och 3.  

  

          Triangel 1                     Triangel 2    Triangel 3  

              Josef              Ängeln Gabriel      Ängel  

 

  Maria     Barnet              Maria            Barnet                Josef          Barnet  

  

Josef väljer att lyssna och agera på det sätt som ängeln ber honom. Detta trots att det går emot de 

rådande sociala förväntningarna på hur Josef som man borde agera när hans trolovade blivit 

gravid med någon annan. Josef väljer därför att gifta sig med Maria, trots att hon är gravid med 

helig ande. Josefs agerande strider mot de förväntningar omgivningen hade på honom. Detta 

tyder enligt Bowens teori på att Josef väljer att agera utifrån ett genuint själv som drivs av hans 

övertygelse och värderingar snarare än rädslan för att avvika från gruppen och agera tvärtemot 

vad samhället och lagarna ansåg rätt. Josef förhåller sig till ängelns gudomliga budskap på samma 

sätt som patriarkerna före honom; han lyder.  

  

3.6 Maria – ett alternativt scenario  

Ett annat möjligt scenario, i motsats till antagandet i avsnitt 3.2 ovan, är att Maria inte är gravid 

när ängeln kommer. Josefs och Marias familj var annorlunda på så sätt att de inte var gifta och att 

de förmodligen var unga, åtminstone Maria. Budskapet var då att Maria skulle bli gravid på ett för 

människor omöjligt sätt och hennes barn var en del av Guds plan. Hennes son skulle tillhöra 
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Davids ätt. Maria och Josef var judar och inom judendomen väntade man på Messias, den som 

skulle komma från Davids ätt och ge politisk frihet till det judiska folket.60 I så fall framstod 

kanske barnet som det framtidshopp de väntat på; han ska bli stor och kallas fredsfurste och 

folket ska bli räddade från förtrycket från Kejsar Augustus som regerade i romarriket under 

denna tid. Maria och Josef befinner sig i ett tvåpersonssystem när de får veta att Maria ska bli 

havande. Direkt placeras de i en triangel med barnet som på så sätt ökar differentieringen i 

tvåpersonssystemet.  Samtidigt överlappas denna triangel av en annan triangel med de sociala 

förväntningarna som fanns i deras judiska kontext.  En tredje överlappande triangel är Josef, 

Maria och Gud/Änglarna. Dessa tre trianglar överlappar varandra och Josef och Maria befinner 

sig i dem alla tre samtidigt. Den första triangeln är fylld av framtidshopp. Den andra triangeln 

fylld av oro och ångest över de förväntningar som det judiska samhället och dess lagar hade på de 

trolovade efter att Maria blivit havande. Den tredje triangeln kan tyckas avlasta något av ångesten 

från den andra triangeln.   

  

       Barnet                Judiska samhället            Gud/Änglarna  

 

Maria  Josef              Maria             Josef   Maria    Josef  

  

  

Maria och Josef befinner sig alltså samtidigt i tre olika system, där dessa system avlastar varandra. 

Barnet som kommer med framtidshopp och befrielse och Gud/änglarna som bidrar med en hög 

differentiering. Sett ur ett Familjesystemteoretiskt perspektiv kan detta ha bidragit till att Maria 

och Josef agerade mer självständigt och utan att följa de sociala förväntningarna.  

  

3.7 Sammanfattande kommentarer  

Som vi sett i avsnitt 3.2 – 3.6 ovan, ingår Maria och Josef i en rad överlappande trianglar vid 

mottagande av budskapet att Maria ska föda en son. Detta innebär att de samtidigt ingår i flera 

socialasystem, varav vissa med hög differentiering och andra med låg. Genom att de ingår i flera 

överlappande system påverkar också samtliga individer i dessa system Josefs och Marias agerande 

enligt Familjesystemteori.   

Josefs första reaktion på budskapet om Marias graviditet var att skilja sig från henne. Ängeln kom 

dock och en ny triangel öppnade sig därmed, som Josef klev in i, vilket förmodligen ledde till att 

Josef kunde hantera den stress och ångest som uppstod i och med det kommande barnet. Ängeln 

kom alltså och höjde differentieringsgraden i hela triangeln med Josef och barnet, vilket bidrog till 

att Josef kunde resonera med sitt intellekt och agera utifrån sin djupaste övertygelse istället för 

efter gruppens förväntningar. Josef var rättfärdig och ville följa lagen, men han hade troligen 

                                                
60 Tannerhill s.19  
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också en stark tro och övertygelse om att följa Gud och enligt Bowens teori skulle hans agerande 

beskrivas som att han handlade utifrån ett genuint själv. Ängeln var där en stabil individ som 

bidrog till Josefs agerande så att Josef kunde stå emot samhällets förväntningar och gifta sig med 

en gravid Maria. Att en rättfärdig judisk man gick emot den judiska lagen tyder på att hans 

handlingar styrdes av ett genuint- själv, det vill säga av sin djupaste övertygelse.  

De individer som stödjer Maria i denna berättelse är på motsvarande sätt ängeln, Guds budbärare. 

Ängeln stabiliserar graden av ångest som rör sig mellan barnet och Maria och mellan Josef och 

Maria. Det bidrar till att minska ångesten som då kan röra sig mellan tre individer istället för två, 

vilket är vad Bowen kallar en stabil enhet. Maria mottager detta barn, vilket visar att hon agerar 

utifrån ett genuint-själv. Hon fattar beslutet utifrån sina värderingar och – kan man förmoda – sin 

övertygelse om att ängelns budskap är sant. Maria agerar inte utifrån rädslan för vad eller hur hon 

kommer straffas av den judiska lagen, som straffade kvinnor i hennes sits mycket hårt.  

Ett annat möjligt scenario, beskrivet i avsnitt 3.6 ovan, var att när budskapet om att detta barn var 

Guds, så kom barnet att bli en stabil individ som klev in i Marias och Josefs tvåpersonssystem. 

Barnet skulle bli heligt och vara Guds son. Detta var den Messias som judarna väntade på och 

framtidshoppet som skulle befria det judiska folket. I det fallet är barnet den stabila individen 

som bidrar med att både Josef och Maria kan stå emot de sociala förväntningarna från det judiska 

samhället.   

Ängeln, Gud och barnet är alltså de stabila individer som på olika sätt bidrar med ökad 

differentiering kring ångesten över att vänta ett utomäktenskapligt barn.  

  

4 Slutsats  

4.1 Ovanliga familjebildningar  

I boken ”Families of the bible: A new Perspective”61 hävdar Blessing att det finns så mycket mer att förstå om de 

bibliska personerna än vad tidigare forskare visat. Detta kan vi uppnå genom att använda  

Familjesystemteori som hermeneutiskt verktyg när vi läser bibeltexterna. Detta ger insikter vi aldrig annars 

skulle få och visar ofta en inre rörelse i människorna som vi skulle gått miste om, det vill säga den ger oss 

insikt om sociala fenomen vi inte tidigare sett.62  

Genom att vi förankrar bibeltexten i dess historiska kontext förstår vi en del av texten bättre, men 

vi kommer ändå aldrig närmare personernas inre själsliv och deras psyke. Ett sådant närmande 

kan vi dock åstadkomma genom att göra en psykologisk analys av texterna, vilket visas av 

samtliga författare i “Psychology and the Bible : a new way to read the Scriptures”.63 Där visar 

kapitel efter kapitel hur olika psykologiska analyser öppnar upp nya dimensioner i bibeltexterna.   

Precis som Blessing hävdar är Bowens Familjesystemteori möjlig att använda även för en som 

inte är psykoanalytiker utan som själv endast har förvärvat de grundläggande principerna som 

Familjesystemteorin är uppbyggd kring. På detta sätt har vissa delar av Familjesystemteorin 

använts i denna uppsats och därmed givit oss en bild av Marias och Josefs känsloliv.  

                                                
61 Blessing 2010  
62 Blessing 2010 s.207  
63 Ellens  2004  
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Blessing menar vidare att det finns en röd tråd genom Guds plan från Abraham och Sarah som 

var en familj som fick barn sent i livet, till Zackarias och Elisabeth som även de fick barn sent i 

livet och vars barn hade en stor andlig betydelse i Guds plan64. Deras son skulle ha betydelse för 

Jesus som en som gick före. Blessing menar att Familjesystemteorin är ett kraftfullt verktyg för 

texttolkning och att vi kan se samma familjemönster i bibeln som vi kan se i familjer idag, genom 

att på samma sätt som vi präglas av våra föräldrar, och de i sin tur av sina föräldrar präglades 

personerna i bibeln av sina föräldrar.65  

  

4.2 Svårigheter i psykologisk hermeneutik  

Vad finns det för fallgropar då vi sätter på oss glasögon lånade av psykologin när vi läser en 

bibeltext? Teologen och psykologen Harold J. Ellens menar att det alltid finns fallgropar men att 

tvärvetenskaplig forskning berikar ömsesidigt varandra66. Både biblisk forskning och psykologi är 

akademiska discipliner och de båda studerar människan, varav den ena genom texten och den 

andra genom att studera levande människor. Ellens betonar i och för sig att de olika vetenskapliga 

disciplinerna har sina olika metoder, teorier och ramverk men de kan ändå berika varandra. Han 

menar att vi ska använda de tvärvetenskapliga metoderna så att de ömsesidigt belyser varandra. Vi 

ska aldrig försöka upplösa gränserna emellan dem så att det sammanblandas, men så länge vi är 

tydliga kommer de olika vetenskaperna som sagt att berika varandra.   

Ellens menar att genom att vi använder psykologins glasögon när vi läser bibeltexten så hjälper 

den oss att förstå den levande människan i texten, det öppnar upp för en ny djup förståelse av 

texten. 67Ellens ger sin erfarenhet och beskriver hur olika grenar inom den kristna kyrkan sett på 

denna typ av bibelläsning på olika sätt, vissa har kritiserat det hårt och andra har närmat sig det 

med försiktighet. Ellens fångar hur den kristna världen är sammanlänkad när han beskriver 

”Guds två böcker” som innehåller de universum som Gud skapade och bibeln och dessa två är 

helt jämnställda och inom dem ryms teologiska bibliska studier jämsides med andra akademiska 

metoder att använda för att se djupare i bibliska texter och förstå mäniskorna i berättelserna men 

också författaren, adressaten och kontexten.68 Ellens menar att dessa två vetenskapliga områden 

kan bringa klarhet och en djupare förståelse till den bibliska berättelsen, för ju mer vi förstår om 

människan ju mer kan vi förstå om religion och vad tron bidrar med till människans psykiska 

hälsa. Genom att vi korsbefruktar dessa två vetenskaper med varandra så sammanlänkar vi också 

kunskap från det olika vilket bidrar till en djupare kunskap om oss människor och Gud hävdar 

Ellens.  

I det här sammanhanget kan det dock påpekas att Blessing anser att inte vilken psykologisk teori 

som helst är möjlig för en lekman att använda, då vissa teorier, som till exempel Freuds, kräver en 

utbildad psykoanalytiker.69 Däremot kan vilken intelligent lekman som helst som blivit förtrogen 

med Familjesystemteori använda den för att anlysera texter. Den är systematisk och lär man sig 
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65 Blessing 2010 s. 66  
66 Ellens 2004 s.280  
67 Ellens 2004 s.298  
68 Ellens 2004 s. 280  
69 Blessing 2010 s.207  
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de universella egenskaper som finns i familjer kan man använda teorin till att tolka texter.70  En 

sådan tolkning bidrar då med att texten ofta öppnar upp en inre dynamik som annars är osynlig 

för läsaren.  

4.3 Sammanfattning  

I bibeln möter vi berättelsen om hur Josef och Maria var och en för sig mottog budskapet om att 

Maria ska bli med barn genom/med den helige Ande. Detta budskap skakade sannolikt om deras 

värld. Deras liv blev inte som de tänkt sig, vilket hände folk redan då och händer oss alla än idag; 

att livet tar en annan riktning och att man hamnar i någon form av ”kris”. Om man med hjälp av 

psykologiska teorier tolkar denna bibelberättelse, är det kanske möjligt att fler människor idag – 

som är troende och har psykologiska verktyg, men som har svårt att relatera till det bibliska 

språket – kommer att förstå och relatera till denna typ av bibliska berättelse och finna stöd däri 

när man själv genomgår en kris.  

I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur kunskap från psykologin kan användas som 

tolkningsnyckel till bibliska texter. Jag har gjort en psykologisk tolkning utifrån Murray Bowens 

Familjesystemteori, av berättelserna i bibeln som handlar om när Maria och Josef mottar 

budskapet om att Maria ska bli havande genom den helige ande. Denna teori beskriver hur alla 

personer i en familj är sammanlänkade genom ett gemensamt känslomässigt system. Alla familjer 

utgör en komplex känslomässig enhet i form av ett större system och denna teori kan hjälpa oss 

att förstå hur individer i en familj eller ett samhälle är sammanlänkade. Vi styrs av dessa 

känslomässiga system långt mer än vi kanske tror. Bowen menar att en familj är sammanlänkad 

och vad vi gör mot varandra påverkar de andra i familjen vare sig vi vill eller inte. Dessa mönster 

som finns i en familj är densamma om vi analyserar en familj som levde för 2000 år sedan eller en 

som lever idag. Denna teori antyder att våra familjemönster hänger samman med hur vi agerar 

och har agerat i generationer inom en och samma familj.    

                                                
70 Blessing 2010 s. 206  
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