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1. Inledning 
 

Maria Magdalena eller som hon även kallas, Maria från Magdala är en person som genom 

årtusenden har väckt förundran och fascination. Jag funderade över vad det är som fascinerar 

med henne. Min tanke är att det är lätt att förundras av Marias hängivna, mystiska, starka och 

anonyma personlighet. Denna hängivna kvinna och lärjunge som följer sitt hjärta, som står 

stadigt vid Jesus sida och som enligt åtminstone en av evangelisterna, närmare bestämt 

Johannes står under korset tillsammans med Jesus mor och hennes syster, Maria som var gift 

med Klopas och som är med honom till hans sista andetag. Detta är åtminstone sådant som 

intresserar mig. Dels har min nyfikenhet väckts beträffande vem denna fängslande person var 

men även vilken roll hon faktiskt hade i sin samtid. Maria blev en av Jesus närmaste lärjungar 

och det kan ha varit han som gett henne ytterligare ett namn ”Magdalena” (som betyder från 

Magdala) på samma sätt som han gav Petrus namnet ”Klippan”. Den klippan vilken Jesus sa 

att han skulle bygga sin kyrka på. (Matt 16:18) Att namnet förknippas med en ort och inte en 

make pekar troligen på att Maria var ogift. Det kan även ha stått för att hon var ekonomiskt 

välbärgad och därför inte var beroende av någon man.1 Maria är en figur som har en tydlig 

plats i kristendomens historia. Ändå är det förhållandevis lite som står om henne i 

evangelierna. Jag finner det intressant att hon trots att hennes plats i evangelierna är 

förhållandevis liten har blivit så betydelsefull genom den kristna historien. Evangelisterna är 

överens om att Maria framför allt är ett uppståndelsevittne. Däremot har de i övrigt lite olika 

beskrivningar gällande henne. Min nyfikenhet har väckts även beträffande hur annan kristen 

litteratur beskriver Maria Magdalena. Detta förde min tanke vidare att det kan finnas andra 

texter som beskriver henne utifrån ett annat perspektiv än de kanoniska evangeliernas struktur 

eller kontext men som ändå hör till tidig kristen litteratur. Mot bakgrund av detta är min tanke 

att undersöka hur Maria Magdalena framställs i tidig kristen litteratur.  

 

 

1.1 Frågeställning och syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Maria Magdalena framställs i 

Johannesevangeliet och Maria Magdalenas Evangelium och jämföra dessa karakteriseringar. 

Det finns olika sätt att definiera vad evangelium är. Jag har här valt att definiera evangelium 

som en nedskriven berättelse om Jesu liv.  

 

Frågeställningen relateras således till detta syfte, nämligen: 

• Hur presenteras Marias relation till Jesus i dessa evangelier? 

• Marias roll som lärjunge: I vilken utsträckning presenteras Maria som Jesu lärjunge i 

relation till de övriga lärjungarna?  

• De övriga lärjungarnas syn på Maria enligt dessa evangelier. 

 
1 Winninge Mikael, Mysteriet Maria från Magdala. ”Historia och fiktion under de första seklerna” i Hartman,  
Sjöberg och Sjöberg (red), Vad, hur och varför? Reflektioner över bibelvetenskap, Elanders Gotab, Stockholm,  
2006, s. 97–111, vid s. 99 



3 
 

1.2 Teori och metod 

 

Med utgångspunkt i en misstankens hermeneutik har jag valt att utgå ifrån ett feministiskt 

antagande att texten är androcentrisk och att kvinnan är underordnad mannen.2 Jag vill här 

förtydliga att avsikten inte är att göra en feministisk analys, däremot att utgå ifrån ett 

utgångsläge där kontexten är androcentrisk. Hanna Stenström har gjort en feministisk 

exegetisk analys av Uppenbarelseboken som på ett kritiskt sätt relaterar till texternas tolkning 

och bruk i historien. Även om detta framför allt är fruktbart gällande historisk analys, kan 

detta vara fruktbart att använda även gällande narrativ läsning av en text då synen på kvinnor i 

texten kan betecknas både utifrån ett förflutet och ett nu.3 

För detta ändamål avser jag att utifrån ovan nämnda utgångsläge hämtat ur en androcentrisk 

kontext använda mig av en komparativ narrativ studie och metod av de två primärkällorna för 

att slutligen göra en komparativ analys för att på så sätt komma fram till hur Maria Magdalena 

karakteriseras i dessa skrifter.  

 

Uppsatsens huvudfokus är således komparativ, såväl bland karaktärerna i de enskilda 

evangelierna som mellan karakteriseringarna i dessa evangelier. 

 

Narrativ kritisk analys 

 

Metoden jag kommer att använda mig av är en narrativ kritisk analys. Jag har valt att använda 

mig av denna form av analys då det är framställningen av texten samt kommunikationen 

mellan dels sändare och mottagare (implied author/reader), och kommunikationen mellan 

karaktärerna som beskrivs i texten jag vill analysera. Detta är den naturligaste metoden att 

använda då det är en text som ges i berättelseform som ska analyseras. Att betrakta texter som 

berättelser och kommunikation är själva grundtankarna i narrativkritik.4 En narrativ analys 

intresserar sig främst för texten som just text, där följande komponenter är betydelsefulla: 

 

• karaktärerna i texten  

• tidsliga och rumsliga mönster i texten 

• utgångspunkten i texten  

• Textens händelsekärna (plot)5 

 

Mitt fokus kommer främst att ligga på karaktärerna i texten och samspelet mellan dessa. Jag 

kommer att ställa frågor till texten gällande karaktärerna såsom vilka relationer som råder 

 
2 Misstankens hermeneutik kan i stora drag uttryckas som att den grundar sig i misstanken att människan inte  
alltid är och menar det hon säger. Detta kan exempelvis innebära att man är misstänksam mot traditionella    
tolkningar. 
3 Stenström, Hanna. ”Vem har del i framtiden? En feministisk textanalys av Upp 17:1-19:10.” Jesus och de  
första kristna: inledning till Nya testamentet red Dieter Mitternacht & Anders Runesson, Stockholm: Verbum  
AB, 2006, s. 465–466, vid s. 466. 
4 Gerdmar, Anders och Syreeni, Kari. Vägar till Nya Testamentet, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 77 
5 Olsson, Birger. ”Vägar till texten. Tolkningstyper” Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet  
red Dieter Mitternacht & Anders Runesson, Stockholm: Verbum AB, 2006, s. 389–406, vid s. 402. 
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mellan karaktärerna, om karaktärerna är att betrakta som platta (endimensionella) eller runda 

(sammansatta).6 

 

Nämnas bör att den narrativkritiska metoden har blivit hårt kritiserad för antagandet att se 

evangelierna utifrån ett perspektiv som fristående och koherenta skönlitterära texter som 

enskilt kan studeras utan respekt för världen utanför texten. Detta har dock utvecklats en hel 

del sedan 1980-talet där det syns tydliga tendenser till respekt för sociologiska insikter och 

tolkningens ideologiska och etiska aspekter.7 

 

 

Komparativ analys 

 

En komparativ analys går ut på att jämföra likheter och skillnader mellan texterna. I detta 

ingår även att lyfta fram och belysa det som är unikt för respektive text. Denna metod 

framstår som rimlig att använda vid analys av en textvärld då den ges i berättelseform och gör 

det möjligt att genom jämförelse av texterna förbättra kunskapsläget och på så sätt öka 

förståelsen för hur Maria Magdalena har karaktäriserats i olika tidiga kristna skrifter.  

Min avsikt är att göra en jämförelse mellan Jesu anhängare, inklusive Maria Magdalena och 

deras roll i respektive evangelium, var för sig men även att jämföra dessa evangeliers 

karaktäriseringar med varandra.  

 

En potentiell risk med en komparativ analys är att likheten mellan texterna överdrivs och att 

texterna av den anledningen flyter ihop till en som Wikström uttrycker det ”konturlös 

textmassa”.8 Då min uppfattning är att texterna i detta fall är av så pass olika karaktär 

bedömer jag ändå den risken som minimal i detta fall. Ytterligare en potentiell risk skulle 

kunna vara den motsatta, det vill säga att man i stället kan överdriva skillnaderna mellan 

texterna. 

 

1.3 Material 
 

Materialet jag kommer att utgå ifrån är primärt Johannesevangeliet som är Bibelkanon och 

Maria Magdalenas Evangelium i svensk översättning som är mer av gnostisk karaktär.9 De 

båda texterna är av olika karaktär. För att kunna göra en komparativ analys är min avsikt att 

även ta hjälp av sekundärlittertur där olika synvinklar presenteras.  

 

Då detta är frågan om en C-uppsats har jag valt att göra avgränsningen vid att använda mig av 

Johannesevangeliet och Maria Magdalenas evangelium. Detta för att kunna göra en utförlig 

 
6Seminariematerial, 2/4 2019 skrivet att Göran Eidevall, Uppsala Universitet Teologiska institutionen 
7 Gerdmar, Anders och Syreeni, Kari. Vägar till Nya testamentet, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 78–79.  
8 Wikström Björn, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens, Malmö: Studentlitteraturen, 
2011, s. 67 
9 Begreppet gnostisk text kan vara ett problematiskt begrepp då det finns en mångfald av synsätt gällande vad  
begreppet” gnostisk” innebär.  
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jämförelse och samtidigt kunna hålla mig inom ramarna för vad som är rimligt för detta 

ändamål.  

 

 

Varför just Johannesevangeliet? 

 

Johannes porträtteras ofta som en örn. Min tanke är att man kan se Johannesevangeliet ur ett 

ovanifrån perspektiv, som ur en örns synvinkel. Johannesevangeliet skiljer sig från de 

synoptiska evangelierna på så sätt att synoptikerna kanske något tydligare beskriver 

berättelsen om Jesus liv på jorden. Även om också Johannesevangeliet beskriver Jesus liv på 

jorden så skildras Johannesevangeliet ur ett mer ovanifrånperspektiv där fokus ligger på att 

Gud har sänt sin son för att rädda världen. I Maria Magdalenas Evangelium ligger fokuset i 

stället på Jesus som den uppståndne. Min tanke är att Johannesevangeliet förvisso hör till de 

nytestamentliga evangelierna men ändå befinner sig aningen närmare Maria Magdalenas 

Evangelium i fråga om karaktär än övriga evangelier. Av den anledningen känns det mest 

fruktbart att använda sig av Johannesevangeliet för denna analys. 

 

1.4 Forskningsläget 
 

Det finns en stor mängd material skrivet om Maria Magdalena. Dels inom 

litteraturvetenskapen men även inom exegetik och skönlitteratur där det skrivs om Maria ur 

olika synvinklar. Av det material jag har tagit del av tar författarna upp Maria Magdalena i 

både Johannesevangeliet och Maria Magdalenas Evangelium och även i andra evangelium. 

Jag har dock inte hittat några direkta jämförelser dessa evangelier emellan. Det jag valt att 

fokusera på är material som jag anser stämmer överens med min frågeställning. Syftet är att 

försöka beskriva det aktuella forskningsläget på ett begripligt sätt utifrån den litteratur jag valt 

att utgå ifrån och sedermera göra en jämförande framställning. 

 

1.4.1. Olika författare om Johannesevangeliet 

 

I The Gospel of Mary: Beyond a gnostic and a Biblical Mary Magdalene har jag tagit del av 

hur författaren Esther de Boer ser på hur Maria Magdalena framställs i Johannesevangeliet. 

Hon tar fasta på att Maria Magdalena framställs som en släkting till Jesus i 

Johannesevangeliet. Detta skiljer sig från synoptikerna där Maria Magdalena snarare 

framställs som en av många kvinnor som följde Jesus. De Boer lyfter en intressant aspekt 

gällande Johannes attityd gentemot kvinnor där hon belyser att Johannesförfattaren å ena 

sidan skildrar beaktansvärda kvinnor samtidigt som det går att skönja en hämmande 

inställning till kvinnor där gränserna är mer konservativa. De Boer hänvisar till olika 

forskares uppfattning där vissa förespråkar Johannes positiva attityd gällande kvinnor och 

hänvisar detta till kvinnornas teologiska betydelse i evangeliet medan andra har en mer 

restriktiv inställning till detta.10  

 
10 De Boer Esther A, The Gospel of Mary: Beyond a gnostic and a biblical Mary Magdalene, London:  
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De Boer beskriver Maria Magdalenas och Jesus relation som en relation mellan en lärare och 

en elev, på samma sätt som relationen med den första lärjungen (Joh 1:35-51). 

 

Vidare anför De Boer i sin bok Maria Magdalena bakom myterna att det finns en otydlighet 

hos Johannes gällande hur många kvinnorna vid korset var till antalet. Med anledning av detta 

finns det olika tolkningar gällande detta. Kontentan är dock att Maria Magdalena var som 

författaren uttrycker det ”en av de älskade lärjungarna”. Tyngdpunkten beträffande Maria 

hamnar på hennes uthållighet vilket jag får anledning att återkomma till längre in i uppsatsen. 

Johannes beskriver snarare Maria som någon som vittnar om uppståndelsens verkliga budskap 

än som huvudvittne till den tomma graven. Det Jesus förmedlar till Maria är att hon ska hålla 

fast vid hans lära och inte hans fysiska gestalt som de är vana att se honom.11  

 

I Studies in the fourth gospel beskriver Jaime Clark-Soles hur Maria Magdalena framställs i 

Johannesevangeliet som en betydande och paradigmatisk karaktär där beskrivningen av Maria 

sker utifrån mitt sett att se på det, ett inifrån-perspektiv, alltså där beskrivningen sker utifrån 

det perspektiv som tillskrivs Maria. Med ett perspektiv som inifrån snarare än utifrån kommer 

analysen att vara mestadels ”emisk” snarare än ”etisk”.12 Maria har en stark drivkraft att följa 

Jesus, som ett av hans får. Författaren hänvisar till Sandra Schneider som kallar Maria 

Magdalena ”the apostle of the apostles” vilket hon grundar på det faktum att hon är den första 

att se och förkunna den uppståndne Kristus.13 En intressant iakttagelse Clark-Soles gör är att 

hon med hänvisning till det som står att läsa i Joh 1:12-13 menar att Maria är född från ovan, 

dvs född av Gud och inte genom en mans vilja och delar således samme Fader som Jesus 

vilket står att läsa i följande perikop.14   

 

Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till 

mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud 

och er Gud.” (Joh 20:17) 

Bibel 2000 

 

 

1.4.2. Olika författare om Maria Magdalenas Evangelium 

 

En hel del av det som skrevs om Maria Magdalena i tidig kristen litteratur faller inom ramen 

för vad som kallas gnostisk litteratur. Gnostisk kommer från det grekiska ordet γνοσις 

(gnosis) som betyder kunskap. Det är inte fråga om kunskap i dess naturvetenskapliga mening 

utan den sortens kunskap som tas emot genom uppenbarelser. Som gnostiker ser man sig inte 

som tillhörande denna jord, dvs den materiella världen, utan man har hamnat här genom en 

 
T&T Clark International, 2004, s. 163, not 35 och 36. 
11 De Boer Esther A, Maria Magdalena bakom myterna, Bokförlaget Cordia, Stockholm 1998, s. 75. 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Emic_and_etic. (På svenska ”emisk” och ”episk”). 
13 Clark-Soles, Jaime,” Mary Magdalene: Beginning at the End” I Character Studies in the Fourth Gospel: by  
Siebeck, Mohr. Edited by Steven A. Hunt et al. Ottersweier: Buchdinderei Spinner, 2013, s. 638, not 21 
14 Clark Soles 2013, s. 638 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emic_and_etic
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slump. Genom gnosis ska man sedan kunna återvända till den andliga världen, dvs Guds värld 

som gnostikern egentligen tillhör.15 

 

De Boer belyser i sin bok The Gospel of Mary: Beyond a gnostic and a Biblical Mary 

Magdalene det faktum att teman som är kända från Nya testamentet har omtolkats i Maria 

Magdalenas Evangelium och getts en mer gnostisk innebörd. En annan anmärkningsvärd 

detalj författaren kommenterar är att Maria Magdalenas Evangelium är ett annorlunda 

evangelium som skiljer sig från evangelierna i Nya testamentet. Där Nya testamentet 

beskriver Jesus och hans liv under hans livstid på jorden beskriver Maria Magdalenas 

Evangelium snarare en filosofisk dialog efter Jesu uppståndelse.16 

 

I sin bok Maria Magdalena bakom myterna belyser De Boer särskilt tre forskare som hon 

menar är de viktigaste forskarna gällande Maria Magdalenas Evangelium. Walter Till, Anne 

Pasquier och Michael Tardieu. Dessa forskare har tre helt olika uppfattningar och syn vad 

gäller strukturen i Maria Magdalenas Evangelium. Detta leder till olika uppfattningar om 

evangeliets budskap. Enligt Till är det bara den koptiska handskriftens andra del som är Maria 

Magdalenas Evangelium. Pasquier menar i stället att mellandelen inte hör dit och Tardie är av 

åsikten att handskriften och evangeliet är identiska. Det som dessa tre forskare har gemensamt 

är att evangeliet handlar om γνοσις (gnosis).17  

 

Även Mikael Winninge belyser i sitt kapitel i Vad, Hur och varför Mysteriet Maria från 

Magdala ”Historia och fiktion under de första seklerna” intressanta detaljer vad gäller synen 

på Maria inom gnosticismens framväxt. Inom gnosticismen ansågs hon vara en huvudperson 

som stod Jesus närmare än Petrus. Där Petrus hade en stor roll i den tidiga kristna traditionen 

hade alltså Maria en större roll inom den gnostiska litteraturen.18 Författaren hänvisar till 

Pamela Thimmes som menar att Maria har sin individuella erfarenhet medans de manliga 

lärjungarnas är av kollektiv art.19 Maria är den som rakryggat hållit vad hon lovat och har 

således inte förnekat Jesus som Petrus gjorde. Övrigt värt att nämnas är att Maria Magdalena 

har lyckats hållas kvar i källorna, till skillnad från många andra kvinnor. Detta tyder troligen 

på att hon betraktades som apostel i de tidiga kristna församlingarna.20  

 

 

Slutsats 

 

Både De Boer och Winninges framställningar av Maria Magdalena i Johannesevangeliet och 

Maria Magdalenas Evangelium och dessa forskares jämförelser dess emellan faller inom 

ramen för frågeställningarna i denna uppsats. Med anledning av detta är det relevant att 

 
15 De Boer 1998, s. 125 
16 De Boer 2004, s. 21 
17 De Boer 1998, s. 128 
18 Winninge 2006, s. 102 
19 Winninge 2006, s. 102, not 19 
20 Winninge 2006, s. 102, not 20 
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använda sig av material och slutsatser grundade på dessa författare i min analys. Utöver dessa 

författares material kommer ytterligare sekundärlitteratur att användas för analysen. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Min avsikt är att skildra framställningarna som finns i Johannesevangeliet och Maria 

Magdalenas Evangelium i svensk översättning. Jag kommer sedan att med hjälp av 

sekundärlitteraturen göra en jämförande analys av framställningarna och belysa vad som 

förenar och skiljer dessa åt gällande karakteriseringen av Maria Magdalena. Vidare är min 

avsikt att presentera de slutsatser jag kommit fram till genom min jämförande analys och 

reflektera över eventuella frågor som fortfarande är obesvarade. Avslutningsvis avser jag att 

föra en slutlig diskussion gällande analys och slutsatser för samt diskutera vad jag kommit 

fram till i förhållande till frågeställningen. 

 

2. Analys 
 

2. 1 Johannesevangeliet  
 

Johannesevangeliet som är det senast tillkomna evangeliet i Nya testamentet skrevs troligen i 

Efesos under 90-talet. Att väcka och fördjupa tron på att Jesus är den väntande Messias kan 

ses som syftet med evangeliet. Johannesevangeliet bjuder på en hel del dualism där det pågår 

en strid mellan ljus och mörker, liv och död osv. Jesus framställs som λογος, det gudomliga 

ordet, Kristus. Guds son som stigit ner till världen. Här får vi ta del av Jesus som någon med 

mänskliga egenskaper, som är trött och gråter. Det hela börjar ur ett örnperspektiv: I 

begynnelsen fanns ordet och att ordet var hos och var Gud. Kristologin är hög i evangeliet och 

Johannes visar att Jesus är den som Gud Fadern sänt till världen för att rädda världen. Som 

sonen har han Faderns behörighet, eftersom han lever i nära gemenskap med honom. 

Johannes kontemplerar med ett levande bildspråk det Gud har uppenbarat och lyfter fram den 

djupa innebörden av ”Gud som blivit människa”. Författaren till Johannesevangeliet lyfter 

bilden av ett evigt liv vilket ger oss en vidare betydelse av livet. 21.  

 

 

Skillnader från de synoptiska evangelierna 

 

Även om inte frågeställningen innefattar de synoptiska evangelierna är det ändå på sin plats 

att nämna dessa lite kort i relation till Johannesevangeliet. 

 

Generellt sett kan Maria Magdalenas roll vara aningen svår att förstå. Marias roll kan 

möjligen upplevas som lättare att förstå i Johannesevangeliet än i de synoptiska evangelierna. 

 
21Winninge, Mikael ”Johannesevangeliet” i Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet, red  
Dieter Mitternacht & Anders Runesson, Stockholm: Verbum AB, 2006, s. 229–239, vid s. 232 och 238 
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Till skillnad från synoptikerna där en något mer alldaglig och påtaglig bild ges befinner sig 

Johannes något ovanför denna påtagliga bild. Johannesevangeliet har kommit att betraktas 

som det andliga evangeliet som beskriver det kristna budskapet om Fadern, Sonen och Anden. 

Johannes har förmågan att på ett poetiskt och vackert sätt skildra kärleken vilket i sig kan 

uppfattas som tilltalande. Han närmar sig däremot inte de påtagliga, vardagliga problem som 

människan står inför, exempelvis hur man ska möta sina fiender på ett tydligt sätt, vilket för 

övrigt gör att evangeliet med fördel kan fullständiggöras genom samläsning med de 

synoptiska evangelierna.22 

 

Hos synoptikerna nämns Maria Magdalena i större utsträckning som en kvinna bland andra 

kvinnor. Jesus visar sig för Maria Magdalena även i Markusevangeliet men detta beskrivs mer 

som en del i berättelsen än som en dialog som i Johannesevangeliet där vi som läsare får ta 

del av en kortare dialog mellan Maria och den uppståndne Jesus. Detta utspelar sig vid graven 

där Maria Magdalena står och gråter. När hon tittar in i graven får hon i stället för Jesus se två 

änglar som sitter där Jesus kropp har legat. Hon förklarar för dem att hon gråter för att någon 

har flyttat bort hennes Herre. Hon får sedan se Jesus men förstår inte att det är han förrän han 

kallar henne vid namn. Han ger sedan Maria i uppdrag att berätta för bröderna att hon har 

träffat Herren (Joh 20:11-18). 

 

Något annat som skiljer de synoptiska evangelierna från Johannesevangeliet är händelsen vid 

korset. Hos synoptikerna står Maria Magdalena och de andra en bit bort medan Maria 

Magdalena och de närmaste står just under Jesus kors hos Johannes. Detta kan tyda på att det 

finns en genomgående känsla av vänskap och en mindre tydlig hierarki i Johannesevangeliet. 

Den närmaste gruppen som befinner sig under korset var Jesus mor och hennes syster, Maria 

som var gift med Klopas och Maria från Magdala. Även den lärjunge som Jesus älskade fanns 

där.  

 

Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med 

Klopas och Maria från Magdala. 26När Jesus såg sin mor och bredvid henne den 

lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” (Joh 

19:25-26) 

Bibel 2000 

 

Första gången Maria Magdalena nämns i Johannesevangeliet är vid korset.  

 

Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var  

gift med Klopas och Maria från Magdala. (Joh 19:25) 

Bibel 2000 

 

I övrigt nämns Maria Magdalena i perikoperna som utspelar sig vid den tomma graven. (Joh 

20:1–2, 11–18) 

 
22 Kieffer, 1998, ”Johannesevangeliet 11–21, kommentarer till nya testamentet 4b”. Uppsala: EFS-förlag, 1988, 
s. 506 
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Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt,  

kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången  

var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus  

och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: ”De har flyttat bort Herren  

ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom”. (Joh 20:1–2) 

Bibel 2000 

 

 

Maria Magdalenas karaktär utifrån Johannesevangeliet 

 

Som jag nämnde inledningsvis kan Maria från Magdala ha varit ekonomiskt välbärgad och 

därav inte ekonomiskt beroende av någon man. Att ha ett namn som förknippas med en ort i 

stället för en make kan tyda på detta. En annan anledning till att hon var ogift kan ha varit att 

hon var svårt sjuk eller besatt. Första mötet med Jesus kan ha varit med intresse av hans roll 

som exorcist och förkunnare av Guds rike för att sedan bli en av Jesus närmaste lärjungar. Det 

kan ha varit av honom som hon fick namnet ”Magdalena” (från Magdala) på samma sätt som 

Petrus fick namnet ”Klippan”.23 Maria kan dels ha varit exorcist men även någon som utförde 

smörjelser och i och med detta förmedlade andliga krafter.24 De fyra evangelierna är ense om 

att Maria framförallt är ett vittne till uppståndelsen och visionär. De fyra evangelierna har 

dock lite olika sätt att uttrycka mötet med den uppståndne på. Johannes betonar särskilt hur 

Maria får se Jesus på riktigt. Även om Maria är den första som får se Jesus i Johannes så får 

hon inte röra vid honom. Detta med anledning av att som Winninge uttrycker det att hans 

kropp är andlig och uppstigande. 

 

Ytterligare en aspekt som talar för att Maria Magdalena starka position är att hon vid kvinnors 

omnämnande alltid nämns först.25 Även att Johannes, som inte vill tilltala kvinnor vid namn, 

nämner hennes namn vid fem tillfällen talar för att hon hade en stark position. Hos Johannes 

är kvinnorna nära Jesus och talar direkt med honom också beträffande teologiska 

angelägenheter. Det är till och med så att de i högre grad än männen fungerar som vittnen och 

förkunnare.26 Enligt Johannes är det Maria Magdalena som fått i uppdrag av Jesus att vittna 

om hans uppståndelse.27  

 

Clark-Soles lyfter fram Maria Magdalena som en rund karaktär som hon uttrycker utstrålar 

personlighet och komplexitet.28 Även om evangeliet må innehålla en del karaktärer som 

skulle kunna benämnas som platta menar författaren att denna benämning inte stämmer 

speciellt bra överens med Marias karaktär. Oavsett hur man väljer att se på det ska Marias 

 
23 Winninge 2006, s. 99 
24 Winninge 2006, s. 101 
25 Winninge 2006, s. 102, not 21 
26 Winninge 2006, s. 102, not 22 
27 Winninge 2006, s. 102, not 23 
28 Clark - Soles 2013, s. 639, not 22 
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karaktär ses som fullt utvecklad och som en karaktär som uppenbarar en rad egenskaper 

såsom komplexitet och med en personlighet som innefattas av allt det som det innebär att vara 

människa i form av exempelvis motstridiga känslor och tankar.29 Genom tiden har både 

författaren till Johannesevangeliet och Maria Magdalena ofta blivit missförstådda. När det 

kommer till bibeltolkning menar Clark-Soles att evangeliets karaktärer har tilldelats en allt för 

platt roll. Dessutom menar hon att den stabila, lysande karaktär som författaren gett Maria har 

ofta misstolkats och hon har getts en bild som inte stämmer överens med författarens.30 

 

 

Maria Magdalenas roll i Johannesevangeliet 

 

Författaren till Johannesevangeliet skildrar Maria Magdalena som del i gruppen av Jesus 

närmaste släktingar. Vidare skildrar han henne som en lärjunge, vilket kan styrkas av att Jesus 

kallar Maria vid namn när han visar sig för henne. Att Jesus kallar sina egna vid namn är 

något vi känner igen från andra ställen i evangeliet, närmare bestämt (Joh 10:2–4) där vi får ta 

del av Jesus som herde. Han kallar sina får vid deras namn och de följer honom för att de 

känner igen hans röst. 

Det faktum att Jesus kallar Maria vid namn leder till att hon förstår att det är han som talar till 

henne. 

 

När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod 

inte att det var han. Jesus sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar 

du efter?” Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: ”Om det är du 

som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan 

hämta honom. ”Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till 

honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: ”Rör 

inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg 

dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.  

(Joh 20:14-17) 

Bibel 2000       

 

Den översättning jag valt att göra från den grekiska grundtexten ser något annorlunda ut än 

den i Bibel 2000. Min översättning ser ut som följer. 

 

När hon hade sagt detta vände hon sig om och får se Jesus stå där men hon 

förstod inte att det var han. Jesus säger till henne: Kvinna, varför gråter du? Vem 

söker du? Till den hon förutsätter är trädgårdsmästaren säger hon: Herre, om du 

förde bort honom, säg mig var du lade honom, så ska jag hämta honom. Jesus 

säger till henne: Maria. När hon vänt sig om säger hon till honom på hebreiska: 

 
29 Clark - Soles 2013, s. 639, not 23 
30 Clark - Soles 2013, s. 640 
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Rabbi (Det betyder lärare). Jesus säger till henne: Rör mig inte, ty ännu har jag 

inte stigit upp till Fadern. Men gå till mina trosförvanter och säg dem att jag 

stiger upp till min Fader och er Fader och min Gud och er Gud.  

 

Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan översättningen i Bibel 2000 och min 

översättning av texten är hur man valt att översätta det grekiska ordet αδελφοι. I Bibel 2000 

har man alltså valt att översätta det grekiska ordet αδελφοι med det svenska ordet bröder.  Om 

man slår upp ordet αδελφοι i BDAG kan man ta del av två olika översättningar. Dels en där 

översättningen lyder ”a male from the same womb as the reference pers., brother”, vilket är 

den översättning som Bibel 2000 har använt sig av. Den andra översättningen som tas upp 

lyder “a pers. viewed as a brother in terms of a close affinity, brother, fellow member, 

member, associate”.31  

 

Även i grekisk – svensk ordbok: Till Nya testamentet kan man ta del av diverse olika 

översättningar. En av översättningarna är ”köttslig broder” som även denna stämmer överens 

med översättningen i Bibel 2000. Här nämns även översättningar som någon man ”i 

tänkesättet är nära förbunden till”, eller en ”landsman” eller ”medmänniska”. Den 

översättning jag anser vara mest lämplig av de som nämns är ”trosförvant”. De kristna 

kallade ofta varandra sinsemellan för bröder.32 Efter att ha tagit del av vad De Boer skriver i 

The Gospel of Mary där hon belyser att det har visat sig att spiritualitet i den tidiga 

kristendomen ofta identifierades med manlighet tänker jag att det kan sammanfattas som att 

manlighet används som ett som jag kallar det generellt utgångsläge vilket även kan innefatta 

kvinnor.33 Av den anledningen anser jag att det är lämpligt att tolka det grekiska ordet 

αδελφοι som ”trosförvant” generellt, alltså även inkludera kvinnor i ordet. Detta känns 

följaktligen mest fruktbart ur en feministisk synvinkel, som jag upplever vara mer 

inkluderande. 

 

Vidare kopplingar mellan Maria Magdalena och de första lärjungarna 

Susanne Ruschmann har gjort ytterligare kopplingar mellan de första lärjungarna och Maria 

Magdalena. I Joh 1:38 vänder sig Jesus om till dem vilket följs av att Andreas och Filippos 

går ut och berättar vem de träffat, medan det i Joh 20:16 är Maria Magdalena som vänder sig 

om till Jesus och sedan går och berättar vem hon har sett.34 

 

Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. 

De svarade: ”Rabbi (det betyder mästare), var bor du?” (Joh 1:38) 

Bibel 2000 

 
31 Danker, Frederick W, A Greek-English lexicon of the New Testament: and other Early Christian Literature, 
3.ed. Chicago: The university of Chicago Press, 2000, s. 18-19. 
32 Heikel Ivar och Fridrichsen Anton, grekisk – svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna,  
Universitetstryckeriet, Uppsala 2010, s. 4 
33 De Boer 2004, s. 184, not 117 
34 De Boer 2004, s. 162, not 27 
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Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: 

”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare). (Joh 20:16) 

Bibel 2000 

 

Betydelsen av en sådan tolkning menar författaren skulle innebära att relationen mellan Jesus 

och Maria är att betrakta som en relation mellan lärare och elev, precis som i fallet med de 

första lärjungarna. Detta kan leda fram till två frågor: 

 

1. Är det möjligt att Johannes skildring av Maria Magdalena som en lärjunge främjar 

läsaren att per automatik inkludera Maria med en icke uttalad närvaro varje gång ordet 

”lärjungar” nämns? 

 

2. Låt oss utgå från en nära koppling mellan (Joh 1:35-40) och (Joh 20:15-18). Kan det 

vara möjligt att Maria Magdalena är den lärjunge som inte nämns vid namn och beror 

det i sånt fall på att hon är kvinna? Det är nämligen bara Andreas av de två lärjungarna 

som nämns vid namn i (Joh 1:40).35 

 

 

Kvinnligt lärjungaskap 

 

Jag ska beröra det kvinnliga lärjungaskapet en aning. Det kvinnliga lärjungaskapet skulle 

kunna betraktas som underförstått eller kanske rent av osynligt. De Boer hänvisar till en 

studie som gjorts av Adeliene Fehrebach gällande kvinnor i Johannesevangeliet där Fehrbachs 

menar att synen på Jesus mor, den samariska kvinnan, Martha och Maria samt Maria 

Magdalena som lärjungar är en modern tolkning. En sådan tolkning skulle inte göra 100-talets 

tolkning av evangeliet, där kontexten var mer av androcentrisk karaktär rättvist.  

 

För att göra en rättvisare tolkning som stämmer överens med kontexten under 100-talet bör 

man i stället se Jesus mor som en stöttande mor till en betydelsefull son och Martha, Maria, 

samariskan och Maria Magdalena som brudar vilka Jesus befruktar för att få avkommor från 

ovan. De olika kvinnorna menar hon representerar olika trosgrupper där Maria i Betania 

representerar judarna, samariskan symboliserar samarierna och Maria Magdalena hela 

samhället.36 Här lyfter De Boer en viktig fråga som är väl värd att ställa. Är de verkligen så att 

100-talets läsare inte tolkar dessa kvinnor som lärjungar? Trots att Jesus undervisar dessa 

kvinnor i lärjungaskap? 

 

En slutsats man kan dra är att även om Johannes antas inkludera kvinnorna i den breda 

massan av de manliga lärjungarna så är det förmodligen inom gränserna för vad som kan 

kallas i bakgrunden.  

 

 

 
35 De Boer 2004, s. 162, not 29 
36 De Boer 2004, s. 167 
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Marias Magdalenas uppdrag i evangeliet är att förmedla den visdom som Jesus delat med 

henne, att det finns en väg till Fadern genom den jordiske Jesus genom den uppståndne Jesus 

för dem som älskar honom. Maria är den första som ser Jesus efter hans död. Något som inte 

undgår tanken är att även om Marias berättelse är av stor vikt för den Johanneiska 

gemenskapen finns det ingenstans i evangeliet där mottagandet av hennes berättelse skildras 

och inte heller någon reaktion på berättelsen.37 

 

 

Maria Magdalenas position bland de övriga lärjungarna 

 

Om Maria Magdalena inkluderas i den breda massan av de manliga lärjungarna och med 

anledning av detta blir osynlig resulterar det följaktligen i att det kan te sig aningen 

problematisk att försöka förstå vad Marias position längre fram i evangeliet skulle innebära. 

Då varken författaren till Johannes eller lärjungarna uttrycker någon reaktion eller diskussion 

gällande Marias ord kan vi inte heller ta stöd därifrån. 

 

Vad som däremot är troligt är att Maria Magdalena tillhör Jesu mors sällskap och släkt. Det 

skulle också kunna vara så att Maria Magdalena är den anonyma lärjungen som nämns bland 

de första lärjungarna. Om så är fallet finns hon närvarande i hela evangeliet. Oavsett vilket så 

får man nog betänka att hon räknas som en av lärjungarna. Detta med anledning av Maria 

förstår vad Jesus menar i (Joh 20:17) och väljer att gå till lärjungarna och inte släktingarna för 

att Jesus stigit upp till Fadern.38 

 

 

Reflektion 

 

Min tolkning så här långt är att både De Boers sätt att skildra Maria Magdalena med 

tyngdpunkt på uthållighet och Maria som främst uppståndelsevittne är tolkningar där jag delar 

hennes uppfattning. Det får mig att tänka att hennes uthållighet och trofasthet kan ha varit en 

bidragande orsak till att hon blev ett uppståndelsevittne. Jag uppskattar även Clark-Soles sätt 

att lyfta fram Maria som en rund karaktär och hennes sätt att framställa henne som en karaktär 

som uppenbarar mänskliga egenskaper med känslor och tankar. Detta gör det lättare att leva 

sig in i hennes karaktär. 

 

 

För att problematisera det hela 

 

Det finns en del invändningar i denna debatt. Det finns forskare som menar att både (Joh 

19:25 -27) och (Joh 20:1–18) är texter som har omarbetats. Jag ska inte gå in närmare på detta 

i denna uppsats. En annan invändning som finns är att det i (Joh 19:26) där Jesus säger till sin 

mor ”kvinna, där är din son” kan röra sig om en kvinna. Detta har jag initialt svårt att hålla 

 
37 De Boer 2004, s. 178 
38 De Boer, 2004, s. 178 
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med om. Inledningsvis tänker jag att det talar sitt eget tydliga språk att det rör sig om en man 

då han använder ordet son. Min tanke stärks av det många forskare lyfter, nämligen det att 

författaren till Johannesevangeliet använder sig av maskulin grammatik.39 Här lyfter dock De 

Boer en annan viktig aspekt som bör tas med i beräkningen. Hon hänvisar till Grace M. 

Jantzen som visar på att spiritualitet i den tidiga kristendomen ofta förknippas och identifieras 

med manlighet.40 Detta gör det lättare att följa med i De Boers tankegång att det faktiskt kan 

röra sig om en kvinna trots allt. Här kan man anta att användandet av maskulin grammatik 

skulle vara säkrare ur ett anonymitetsperspektiv som uppenbarligen var av stor vikt här. 

Utifrån en feministisk synvinkel skulle teorin att spiritualitet ofta förknippades med manlighet 

under den tidiga kristendomen kunna ses som problematiskt, då alla, oavsett kön kan rymmas 

under begreppet ”manlighet”. Detta går att problematisera i oändlighet men då det inte ryms 

inom frågeställningen för denna uppsats väljer jag att stanna här. 

 

2. 2 Maria Magdalenas Evangelium 
 

Maria Magdalenas Evangelium är en skrift av tidig kristen litteratur. Maria Magdalenas 

Evangelium är ursprungligen skrivet på grekiska. Detta har hittats i ”the Oxyrhynchus papyri” 

i Rylands bibliotek (Ryl 463). I Berlincodexet (Codex 8502) presenteras en översättning till 

koptiska. Den grekiska och den koptiska versionen stämmer dock inte helt överens med 

varandra. Det finns två skrifter som följer den i Berlincodexet: Johannesepokryferna 

(Apocryphon of John) och πιστις σοφια (Sofia of Jesus Christ NHCIII, 4) som går att hitta i 

koptiska versioner i Nag Hammadi samlingen. Skriften är en koptisk översättning av ett 

grekiskt original.41 Den grekiska papyrusen dateras till 200-talet. Med utgångspunkt från detta 

datum föreslås att Maria Magdalenas Evangelium var skrivet under senare delen av 100-

talet.42 Tyvärr saknas en del sidor i evangeliet. Det är närmare bestämt nio av nitton sidor som 

har hittats. Det som finns bevarat är titeln och slutet medan början av evangeliet och en del av 

Marias ord fattas.43 Vad gäller ursprunget av Maria Magdalenas Evangelium finns de vissa 

som argumenterar för att det är skrivet i Egypten. Dock är detta information som enligt De 

Boer bygger på en gnostisk myt som inte är alltför övertygande. Denna myt grundar sig i 

antagandet att manuskriptet hittades i Egypten vilket möjligen skulle kunna vara ett skäl för 

detta. Detta är dock inte ett hållbart argument då det finns många fler kristna dokument än 

Maria Magdalenas Evangelium som hittades där som inte var skrivna i Egypten såsom 

Johannesevangeliet, Matteusevangeliet, Thomasevangeliet m.fl.44 

 

Som jag nämnde inledningsvis lyfter De Boer särskilt fram de forskarna Walter Till, Anne 

Pasquier och Michael Tardie som de viktigaste forskarna gällande Maria Magdalenas 

Evangelium.45 Då dessa forskare har tre helt olika uppfattningar och syn gällande strukturen i 

Maria Magdalenas Evangelium, leder detta till olika uppfattningar om evangeliets budskap.  

 

 
39 De Boer 2004, s. 184, not 116 
40 De Boer 2004, s. 184, not 117 
41 De Boer 2004, s. 13, not 5 
42 Perkins Pheme, “Mary, Gospel of” I Anchor Bible dictionary, vol. 4.” av David Noel Freedman, New York, 
Double day, 1992, s. 583-584, vid s. 583. 
43 De Boer 2004, s. 13, not 5 
44 De Boer 2004, s. 13, not 13 
45 De Boer 1998, s. 128 
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• Walter Till är av den uppfattningen att evangeliet bestod av två skrifter som satts 

samman. Frälsaren utgör huvudrollen i den första skriften och Maria Magdalena utgör 

huvudrollen i den andra skriften. Sambandet eller anknytningen mellan dessa två 

menar Till utgörs av en passage där lärjungarna gråter och Marias tröstande ord till 

dem.  

 

Till menar att evangeliets uppgift är att framställa Maria Magdalena som det första 

uppståndelsevittnet och som förkunnare av den gnostiska läran. Vidare menar 

författaren att själva Maria Magdalenas Evangelium börjar när Petrus ber Maria 

berätta för dem om det som var dolt för dem. Det som bara hon känner till.46 

Tyngdpunkten i evangeliet ligger enligt Till på själens frälsning efter döden.47 

 

• Anne Pasquier å sina sida delar Tills syn på evangeliet som två sammankopplade 

enheter, dock på ett lite annat sätt. Hon menar att Petrus sätt att agera på olika ställen i 

evangeliet är motsägelsefullt. Först ber han Maria berätta om det hon känner till, som 

är dolt för övriga lärjungar. Senare ifrågasätter han att Frälsaren skulle ha talat med 

henne om hennes kunskap som var dold för lärjungarna. Slutsatsen författaren drar av 

detta är att allt i texten inte ursprungligen hör till evangeliet. Hon menar vidare att det 

är Marias ord ”när han gjorde oss mänskliga” som upprör Petrus och inte själva 

redogörelsen. Pasquier menar att Maria enligt Petrus inte är någon människa utan en 

kvinna. 

 

Pasquier menar att evangeliets uppgift är att lyfta fram gnostiska argument i kampen 

mot ortodoxin som hon anser att Petrus står för. Maria anser sig ha fått visioner av den 

uppståndne Kristus. Enligt Petrus innebär det däremot inte att Maria har någon rätt att 

varken förkunna uppståndelsens budskap eller att ha någon makt inom den kristna 

gemenskapen.48 

 

• Michael Tardieu är av en annan åsikt, nämligen att evangeliet är en enhet. Han ser 

ingen anledning till att ifrågasätta dess enhet. Även han ser det som att det är två delar 

men att dessa delar hör ihop.  

Tardie är av åsikten att evangeliet sammanfattar det viktigaste inom gnosticismen och 

att evangeliets uppgift är att belysa Maria Magdalenas ledande position som hon tar 

över från Frälsaren i den andra delen. Tardie belyser att det finns en tydlig struktur i 

dispositionen. ”Skaparen och hans skapelse tas upp, synden och dess konsekvenser, 

frälsningen med hjälp av gnosis och själens resa efter döden”.49  

 

 
46 De Boer 1998, s. 123 
47 De Boer 1998, s. 128 
48 De Boer 1998, s. 124 
49 De Boer 1998, s. 124 
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Författarens huvudsyfte är att förkunna evangeliet om människosonens rike. Författaren 

behandlar framförallt: 

 

• Dialogen med den uppståndne Frälsaren 

• Frälsarens ”avgång” 

• Lärjungarnas reaktion på hur det ställer sig till att förkunna evangeliet50 

 

 

Maria Magdalenas roll i Maria Magdalenas Evangelium 

 

I Maria Magdalenas Evangelium är det Maria som har den centrala rollen. Maria är speciellt 

utvald av Jesus, som en andligt vis person. Om man ser till gnosticismens succesiva framväxt 

var Maria en huvudperson som stod Jesus närmare än Petrus. Hon var en väl insatt förmedlare 

av den fördolda insikt och kunskap som associerades med Jesu lära.51 Ser man till 

oenigheterna mellan Maria och Petrus menar Antti Marjanen att ett av syftena med evangeliet 

är att agera som försvar för de kvinnor som ville vara ledande inom andligt ledarskap då de 

motarbetades av de som såg det som orättmätig verksamhet.52 

 

Jesus berättar för lärjungarna om världens synd. Han förklarar för dem att det inte finns något 

som i sig självt är synd utan att synden är något skapat av människan. Vidare förklarar han för 

dem att synd är när människor älskar saker som förgör henne och att evigt liv kan uppnås 

genom att sluta sukta efter de saker som förgör en. Jesus förklarar sedan att all materia 

kommer att återgå till sin rot vilket lärjungarna har svårt att förstå och ifrågasätter hur de ska 

kunna förkunna detta för hedningarna. Om inte Jesus skonas hur ska då de kunna skonas? 

Sedan ger han sig av. 

 

Maria tröstar bröderna och förklarar för dem att hon har haft en uppenbarelse vilket innebär 

att hon förstår vad Jesus menar. Hon låter dem få veta att Herrens nåd kommer att vara med 

dem och skydda dem. Hennes förslag är i stället att de ska lovprisa hans storhet som har 

förberett dem genom att göra dem mänskliga. Hon lyckas på så sätt att vända deras sinne och 

de börjar fördjupa sig i Herrens ord (EvMar 9). Att Maria har haft en uppenbarelse talar för att 

hon har en större förståelse än de övriga lärjungarna av Jesu undervisning. Det är av den 

anledningen hon utöver rollen att trösta lärjungarna även tar på sig rollen som lärare.53 

Det som händer härnäst är att Petrus ber Maria delge de andra om Frälsarens hemliga budskap 

som han har delgett henne. Maria börjar genast berätta om Herrens uppenbarelse för dem.  

 

‘Jag såg Herren i en syn och jag sade till honom: ‘Herre, idag såg jag dig i en syn.’ 

Herren svarade mig: ‘Välsignad är du, för du rubbades inte när du såg mig. För 

där du har ditt sinne har du din skatt.’ Jag sade till honom: ‘Herre, den som nu 

 
50 De Boer 2004, s. 60 
51 Winninge 2006, s.  97 
52 Marjanen, Antti. The woman Jesus loved: Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and related  
documents, New York, Brill, 1996, s. 225 
53 Marjanen 1996, s. 217–218 
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ser synen, ser den personen med själen eller med anden?’ Frälsaren svarade och 

sade: ‘Den personen ser varken med själen eller med anden utan med sinnet 

som finns mellan dem som man ser synen och det han (fyra sidor saknas.) 

(EvMar 10) 

 

Efter denna perikop är en del sidor försvunna. När texten kommer tillbaka (de sista 2, 3 

sidorna) verkar Maria beskriva en själsresa. Hur själen efter döden börjar stiga upp genom de 

himmelska nivåerna som man under antiken tänkte att världen var uppbyggd av. Om man 

lyckades passera den sista nivån, lyckades man återvända till himlen och den högsta sfären 

och den högste Guden.54 Själens uppstigande förbi makterna beskrivs enligt följande: 

  

Men Begäret sade: ‘När du steg ned såg jag dig inte, men nu när du stiger upp ser 

jag dig.10 Hur kan du bedra mig trots att du hör till mig?’ Själen svarade och 

sade: ‘Jag såg dig men du varken såg mig eller förstod mig medan jag var i 

manteln.11 Inte heller kände du igen mig.’ När själen sagt detta gick den och 

gladdes mycket. Åter kom den till den tredje makten som kallas okunskapen. Den 

förhörde själen: och sade: ‘vart är du på väg? Genom ondska har du gripits. Du är 

verkligen gripen och du ska inte döma.’12 Men själen sade: ‘Vad är detta? Du 

dömde mig men jag blev inte dömd.13 De grep mig men jag blev inte gripen.14 

Du kände inte igen mig men jag kände igen dem, för allt löses upp, vare sig det är 

på jorden (16) eller i himlen.’ När själen hade besegrat den tredje makten gick 

den uppåt och såg den fjärde makten. Den har antagit sju former. Den första är 

mörkret, den andra begäret, den tredje okunskapen, den fjärde är dödens avund, 

den femte är köttets rike, den sjätte är köttets dårskaps visdom och den sjunde 

är den vredgades vishet. Detta är vredens sju makter. De frågade själen: ‘Varifrån 

kommer du människoslaktare? och vart går du, sfärernas förintare? ’ Själen 

svarade och sade: ‘Det som gripit mig har trängts igenom och det som omvärvt 

mig ¨ar om intetgjort, mitt begär är slut och min okunskap är död. Från en värld 

befriades jag (17) genom en värld, från en modell15 genom en modell från ovan 

och okunskapens bojor är tidsliga. Från och med nu vilar jag i tysthet under 

tidsålderns utmätta tid.’ När Maria sagt detta teg hon, eftersom det var så här 

långt som Frälsaren hade berättat för henne. (EvMar 15–17) 

 

 

 

 

 

 
54 Radioprogrammet ”Människor och tro” i programmet ”Maria Magdalena” där religionshistorikern Paul  
Linjamaa från Lunds universitet uttalar sig i frågan. 
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Hur ser de övriga lärjungarnas syn på Maria Magdalena ut? 

 

 

Petrus syn på Maria Magdalena 

 

Maria Magdalena ifrågasätts av Andreas och Petrus som har svårt att tro att Jesus har talat 

med Maria i stället för dem. Han kan väl inte ha valt att tala med en kvinna i stället för dem? 

Kunde han verkligen ha tyckt bättre om en kvinna? Detta till Marias förtvivlan som brister ut i 

gråt och frågar Petrus om han verkligen tror att hon har hittat på allt eller att hon ljuger om 

frälsaren. Levi å sin sida försvarar Maria och lyckas tala förstånd med Petrus och få honom att 

förstå att om Frälsaren har behandlat Maria på detta sätt så är inte de några att tycka 

annorlunda. Efter detta beger sig lärjungarna ut för att förkunna. (EvMar 17–18)  

 

‘Säg vad ni tycker om hennes ord. Jag tror verkligen inte att Frälsaren sagt detta. 

För de här lärorna är mycket annorlunda tankar!’ Petrus svarade och talade på 

samma sätt om dessa saker. Han frågade dem om Frälsaren: ‘Inte talade han väl 

med en kvinna, utan oss och utan att vi var på det klara med det? Vi ska verkligen 

inte vända oss till henne för att lyssna. Valde han henne före oss?’ Då grät Maria 

och sade till Petrus: ‘Petrus min bror. Vad tänker du? Tror du att jag tänkt ut det 

här på egen hand och efter eget förstånd? Eller tror du att jag ljuger om 

Frälsaren?’(EvMar17-18) 

 

Levi svarade och sade till Petrus: ‘Petrus, du är alltid arg. Nu ser jag hur du hetsar 

upp dig mot den här kvinnan som en åklagare. Men om Frälsaren gjorde henne 

värdig, vem är då du att förkasta henne? Frälsaren kände henne säkert väll. 

Därför älskade han henne mer än oss. Låt oss istället skämmas och ikläda oss den 

fullkomliga människan. Låt den bli till i oss såsom han befallt oss. Låt oss 

förkunna det glädjebudet utan att sätta upp andra gränser eller lagar mot det 

som Frälsaren har sagt.’ När [Levi sagt detta] började de bege sig för att 

undervisa och förkunna. (EvMar 18–19) 

 

Maria får ge uttryck för vad författaren kallar en ”androgyn hjältinna” som ska stötta 

lärjungarna i att inte vara rädda för martyrskap i sin förkunnelse bland hedningarna.55 

De Boer tar upp två tillfällen i evangeliet där Petrus omtalar Maria. Det första är när 

Maria tröstar de gråtande lärjungarna.  

 

Petrus sade till Maria: ”Syster, vi vet att frälsaren älskade dig mer än de andra 

kvinnorna. Berätta för oss om det som du minns, det som vi varken känner till 

eller har hört”. (EvMar 10) 

 

 

 
55 Winninge 2006, s. 104, not 33 
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Att Petrus här kallar Maria Magdalena för syster tyder på att han ser henne som en jämlike i 

gruppen av lärjungar. Däremot ser han henne troligen inte som jämlike i övrigt. Jag upplever 

det som aningen svårt att förstå hur han faktiskt ser på henne. Att han ser henne som speciellt 

utvald råder det ingen tvekan om, Jesus älskade ju henne mer än de andra kvinnorna. Det 

paradoxala är att även om han ser henne som en jämlik lärjunge så jämför han inte Frälsarens 

kärlek för henne med de övriga lärjungarna, utan med kärleken till de andra kvinnorna. Detta 

tolkar jag som att han tycker att Maria är speciell för att vara kvinna, men att hon inte bör 

jämföras med övriga vanliga lärjungar.  

 

Det andra tillfället där Petrus omtalar Maria är när han uttrycker sin reaktion gällande 

Frälsarens ord som Maria har delgett dem. Han tror inte att frälsaren har talat med en kvinna 

utan att de var med och menar att de inte ska lyssna till Marias ord (EvMar17).56 

 

Petrus håller här med Andreas och uttrycker att han inte tror att detta är Frälsarens ord. Från 

att ha hållit Maria som en speciell kvinna som tagit emot hemlig visdom så är hon plötsligt en 

kvinna, varken mer eller mindre. Petrus syn är här att Frälsaren inte skulle ha talat till en 

ensam kvinna och framför allt skulle han inte ha valt henne framför männen. Det är som sagt 

inte lätt att följa Petrus och hans tankegångar gällande hans syn på Maria Magdalena. 57 

 

 

Andreas syn på Maria Magdalena  

 

Andreas omtalar Maria Magdalena vid ett tillfälle i (EvMar17). Han frågar efter lärjungarnas 

åsikt gällande Marias ord och uttrycker att han själv inte tror att Frälsaren sagt detta till Maria 

då dessa läror är mycket annorlunda tankar. 

 

Det framgår inte om Andreas tror att hon fantiserar, ljuger eller på annat sätt vill lyfta sig 

själv. Det framgår dock med tydlighet att han inte tror att Marias ord kommer från Frälsaren. 

De Boer belyser en skillnad mellan Andreas och Petrus argumentationer där Andreas belyser 

innehållet i det Maria säger som han menar inte stämmer överens med det Frälsaren tidigare 

har lärt dem. Det paradoxala här är att innebörden av det han säger är att Frälsarens ord som 

han lärde ut innan hans avgång inte har samma budskap som Marias ord som sägs komma 

från Frälsaren (EvMar 7–8), även om man som läsare förstår att Marias undervisning förklarar 

det som Frälsaren lärde ut under sin livstid på jorden och således inte är något nytt. Marias 

undervisning lyfter fram lärjungarnas egentliga motståndare, dvs begär, okunnighet, vrede 

och mörkrets makt vilket själen kan övervinna.58 

 

 

 

 
56 Se föregående sida (EvMar17) 
57 De Boer 2004, s. 61–62 
58 De Boer 2004, s. 62 
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Levis syn på Maria Magdalena  

 

Även om det inte är frågan om att Levi ser det som oproblematiskt att Maria Magdalena är en 

kvinna så är han av en annan åsikt än Petrus och Andreas. Enligt Levi har Frälsaren gjort 

kvinnan (Maria) värdig vilket innebär att Petrus inte har någon rätt att avvisa henne. Petrus är 

av åsikten att Frälsaren kände henne ”väldigt väl” och att det var därför han älskade henne. 

Till skillnad från Petrus uttrycker Levi det ”därför älskade han henne mer än oss” och alltså 

inte mer än de andra kvinnorna. Han nämner dock aldrig att hon vet mer än de andra.59 

 

 

Maria Magdalena om sig själv 

 

Maria Magdalenas egen uppfattning nämns vid några tillfällen i evangeliet (EvMar 9). Även 

om Maria större delen av sitt tal riktar sig mot ”er”- dvs bröder och systrar så uttrycker hon 

”han har förberett oss” när hon talar om människosonens storhet vilket tyder på att hon ser sig 

själv som ”en av dem”.  

 

Nästa passage där Marias egen uppfattning uttrycks är när hennes trovärdighet ifrågasätts av 

Petrus och Andreas. Maria frågar Petrus om han verkligen tror att hon tänkt ut detta själv eller 

om han tror att hon ljuger angående Frälsaren (EvMar 18).60 Även om hon gråter så ger hon 

ett självsäkert och tydligt svar till Petrus. Hon påminner honom om att han är hennes broder. 

Om han menar det han säger, så påstår han att hon medvetet har bedragit Frälsaren.61 

 

 

Berättarens synvinkel 

 

Det finns exempel där berättaren visar sin syn på Maria Magdalena. Berättaren noterar att 

Maria genom sitt uttalande vänder de gråtande lärjungarna sinne till det goda, vilket leder till 

att de börjar fördjupa sig i Frälsarens ord (EvMar 9). Här visar berättaren att Maria har en 

andlig förmåga att hjälpa lärjungarna att vända sig inåt, där människosonen finns och de kan 

nå det goda. 

 

I en annan passage uttrycker berättaren att Maria efter att ha uttryckt vad Frälsaren har 

berättat för henne väljer att tiga (EvMar 17). Här förmedlar berättaren att Maria är en 

trovärdig person som förmedlar det Frälsaren har sagt. Varken mer eller mindre.  

 

Berättaren beskriver att Maria tagit emot ord av Jesus som inte de andra lärjungarna har gjort. 

Detta visar på att berättaren ser på Maria med stor integritet och som en människa med 

betydande roll gällande förkunnandet av evangeliet. Även Marias andliga förmåga visar på 

berättarens syn på Maria som betydelsefull person.62 

 
59 De Boer 2004, s. 63 
60 Se sid 19 (EvMar 18) 
61 De Boer 2004, s. 64 
62 De Boer 2004, s. 65 
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Maria Magdalenas relation till Jesus 

 

I Maria Magdalenas Evangelium framställs hennes speciella relation till Jesus och det går att 

finna en politisk dimension som lyfter fram kvinnlig andlig makt.63 Man kan även se detta 

evangelium som en motvikt till texter i Nya testamentet. Ett exempel på detta är i 1 

Timotheosbrevet, där kvinnor inte ska bedriva någon form av undervisning utan deras roll är 

att underordna sig männen.    

 

Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer,  
utan vrede och utan förbehåll. Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, 
blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld  
eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor  
som vill gälla för att vara gudfruktiga.  

Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att  
själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen,  
utan hon skall hålla sig tyst och stilla. Ty Adam skapades först och sedan Eva.  
Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och  
förleddes till överträdelse. Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap 
om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. (1 Tim 2:8–15) 
Bibel 2000 

 

Att det finns texter som i exemplet ovan kan vittna om att det faktiskt var möjligt för kvinnor 

att ha ledande positioner. Om så inte vore fallet borde det ha varit en ”ickefråga” och texter 

som i exemplet borde alltså inte ha existerat om det inte var så att det trots allt var möjligt för 

kvinnor att ha makt över män och kunna agera som ledare i den tidiga kyrkan.64 Att kvinnor 

kunde ha ledande positioner innebär således att Maria Magdalenas Evangelium indirekt kan 

bekräfta den äldste kyrkans historia, även om det inte talar om vilken roll Maria i tidig kristen 

tid.65 

 

 

Maria Magdalena enligt Maria Magdalenas Evangelium 

 

Maria Magdalena har en väldigt central roll jämfört med andra skrifter vilket är att betrakta 

som ovanligt.66 Argumentationen i Maria Magdalenas Evangelium talar om att det på grund 

av en kraft som strider mot naturen har kommit in passion och förvirring i κοσμοσ (den 

skapade världen). Försoningen ligger i att den uppståndne Jesus, blåser in anden (νους) i deras 

sinnen. Deras sinnen är vad som har ställt till oroligheter i själen.67 Genom Jesus närvaro 

 
63 Winninge 2006, s. 104, not 33 
64 Winninge 2006, s. 104, not 34 
65 Winninge 2006, s. 104, not 35 
66 De Boer 2004, s.  60 
67 νοῦς är grekiska och betyder förstånd, förnuft, sinnelag, sinne, tanke, mening. 
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inom dem är det möjligt att nå hans frid istället för den passion och förvirring som finns i den 

skapade världen.68  

 

Frälsarens ord som han delgett Maria och som ännu är dolt för lärjungarna hjälper dem att 

förstå djupet i hans undervisning bättre.  

 

Petrus sade till Maria: ”Syster, vi vet att frälsaren älskade dig mer än de andra 

kvinnorna. Berätta för oss om det som du minns, det som vi varken känner till 

eller har hört”. Maria Svarade honom och sade: ”Jag ska undervisa er om det 

som är dolt för er”. (EvMar 10) 

 

Lärjungarna som gråtit, vacklat och fruktat för sina egna lidanden låter sedan Maria vända 

deras sinne genom att tala om Herrens storhet som förberett dem för att vara människor.  

 

Men de sörjde, grät mycket och sade: ”Hur ska vi kunna gå till folken och 

förkunna människosonens rikes glädjebud? Om de alltså inte skonade honom, 

varför skulle de skona oss?” Då reste sig Maria och hälsade dem alla och sade till 

sina bröder: ”Gråt inte. Ni ska varken sörja eller förtvivla för hans nåd ska vara 

med er alla och skydda er. Låt oss istället lovprisa hans storhet för han 

förberedde oss när han gjorde oss mänskliga.” När Maria sade detta vände hon 

deras sinne till det goda och de började fördjupa sig i frälsarens ord. (EvMar 9) 

 

Frälsaren har berättat för Maria att det finns tre kategorier av själ och ande. Deras egna själars 

νοῦς (nous) som har människosonens ande inom sig gör det möjligt för dem att: 

 

• Se Herrens storhet 

• Stå stadiga (vara stabila) 

• Uppleva salighet69 

 

Detta kan sammanfattas med det som står att läsa i (EvMar 10:9) 

 

”Där du har ditt sinne har du din skatt” 

 

Efter att Frälsaren har förklarat för Maria att ”där du har ditt sinne har du din skatt” frågar 

Maria honom om den som nu ser synen ser med själen eller anden. Frälsaren förklarar då att 

den personen varken ser med själen eller med anden utan med sinnet (νοῦς) som befinner sig 

mellan dessa. 

 

 

 

 
68 De Boer 2004, s. 72 
69 De Boer 2004, s. 79 
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Reflektion 

 

Min upplevelse efter att ha läst Maria Magdalenas Evangelium är att detta är ett evangelium i 

en klass för sig. Det är inte ett enkelt och tydligt budskap som låter sig förstås vid första 

läsningen som förmedlas. Detta är enligt min mening ett evangelium som kanske ligger 

bortom det vi, som levande på jorden kanske har möjlighet att greppa eller förnimma. Av den 

anledningen är mitt antagande att texten kan upplevas som svårsmält. Ger man sig lite tid så 

är det å andra sidan en vackert skriven text som uppmuntrar till reflektion och eftertanke och 

som väcker förundran hos mig. 

 

 

2. 3 Jämförande analys 
 

Maria Magdalenas Evangelium är som vi nu sett ett evangelium av en helt annan karaktär än 

både Johannesevangeliet och de synoptiska evangelierna. Vad gäller Maria Magdalenas roll i 

de båda evangelierna så finns det både likheter och skillnader. Om vi börjar med skillnader så 

ses Maria i Johannesevangeliet som en del i gruppen av Jesus närmaste släktingar. Hennes 

roll i Maria Magdalenas Evangelium däremot är av helt annan art. I båda evangelierna är hon 

förvisso lärjunge men i det senare är hon en centralfigur som Jesus valt ut som en speciellt 

andligt vis person. En intressant aspekt som Winninge belyser hänvisar till Pamela Thimmes 

och menar att Maria har sin individuella erfarenhet medans de manliga lärjungarnas är av 

kollektiv art.70 Maria är den som rakryggat hållit vad hon lovat och har således inte förnekat 

Jesus som Petrus gjorde.  

 

Maria Magdalena har lyckats hållas kvar i källorna, till skillnad från många andra kvinnor. 

Detta tyder troligen på att hon betraktades som apostel i de tidiga kristna församlingarna.71 

Min uppfattning är att De Boer på ett tydligt sätt lyfter fram en väsentlig skillnad gällande 

Nya testamentets evangelier och Maria Magdalenas Evangelium där det senare får en annan 

andlig innebörd. I Johannesevangeliet är hennes uppdrag kort och tydligt. Som läsare får man 

varken ta del av hennes känslor eller tankar och inte heller någon av de andra lärjungarnas 

uppfattning om henne. Maria Karaktäriseras kort och gott som en oberoende tolkare av Jesus 

ord som han delgett henne efter gravläggningen. Maria Magdalenas Evangelium lyfter å sin 

sida fram en helt annan bild av Maria. Här får vi ta del av både hennes känslor och tankar och 

även övriga lärjungars uppfattning om henne. Dessa olika skildringar som De Boer lyfter fram 

tänker jag skulle kunna bidra till en (mer) nyanserad jämförelse av Johannesevangeliet och 

Maria Magdalenas Evangelium.72 

 

Där Petrus hade en stor roll i den tidiga kristna traditionen hade snarare Maria en större roll i 

den gnostiska litteraturen.73 Maria omtalas i skrifter som är av gnostisk karaktär, såsom 

 
70 Winninge 2006, s. 102, not 19 
71 Winninge 2006, s. 102, not 20 
72 De Boer 2004, s. 21 
73 Winninge 2006, s. 102, not 25 
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Thomasevangeliet, Filippusevangeliet, πιστις σοφια (Pistis Sofia) och Mariaevangeliet.74 

Många feministexegeter menar att Maria Magdalenas roll förminskades i kyrkan med 

anledning av kyrkans patriarkala riktning.75 Däremot togs den historiska minnesbilden tillvara 

i den framväxande gnostiska traditionen.76 Jag citerar här författaren ”Spänningen mellan 

Maria och Petrus, som lyser igenom här och där, speglar relationen mellan gnostiker och 

förment apostolisk ortodoxi”.   

 

I Maria Magdalenas Evangelium framgår tydligt att det finns en spänning mellan Maria och 

Petrus. I evangeliet fyller Maria flera olika funktioner. Dels förmedlar hon visioner men hon 

undervisar också.77 Det som får oss att förstå att det är gnostiskt är dess innehåll som De Boer 

uttrycker det ”handlar om att besegra begäret, okunskap och köttslig vishet och därmed 

befrias från denna världen”.78  

 

Om man ser det som att kristendomen inleds när någon förkunnat Jesu uppståndelse så är 

Maria att betrakta som en nyckelfigur i detta avseende. Detta styrks i radioprogrammet 

Människor och tro av Dominikansystern Madeleine Fredell där hon delger sin åsikt att Maria 

Magdalena räddat kristendomen till eftervärlden.79 Detta menar jag kan öka förståelsen för 

synen på Maria som en viktig del av kristendomen.  

 

De likheter som jag ser i evangelierna är att Maria Magdalena betraktas som en lärjunge i Jesu 

närhet och som ett uppståndelsevittne. 

 

 

En berättelse om Jesu livstid på jorden vs en filosofisk dialog efter hans uppståndelse 

 

Jag nämner i inledningen att De Boer uttrycker att evangelierna i Nya testamentet beskriver 

Jesus under hans livstid på jorden. Detta medan Maria Magdalenas Evangelium snarare 

beskriver en filosofisk dialog efter Jesu uppståndelse som belyser kända teman från Nya 

testamentet men här har omtolkats och fått en mer gnostisk innebörd. Dock finns det dialoger 

med Jesus efter hans uppståndelse i Nya testamentet. Ett exempel på detta ses i 

Johannesevangeliet. 

 

Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han 

uppstått från de döda. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, 

Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du 

vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade 

honom för andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Simon svarade: 

 
74 Winninge 2006, s. 102, not 26. πιστις (pistis) betyder tro på grekiska och sofia betyder visdom. 
75 Winninge 2006, s. 103, not 2 
76 Winninge 2006, s. 103, not 28 
77 Winninge 2006, s. 104 
78 Winninge 2006, s. 104, not 32 
79 Radioprogrammet ”Människor och tro” i programmet ”Maria Magdalena”. Dominikanersyster Madeleine  
Fredell. 
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”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina 

får.” Och han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes son, har du 

mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig 

kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: 

”För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv 

bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut 

dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte 

vill.” (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan 

sade han till honom: ”Följ mig!” Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge 

som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot 

Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom 

frågade han Jesus: ”Herre, hur blir det med honom?” (Joh 21:14-17) 

 

Vad gäller dialogerna med Jesus efter hans uppståndelse i Nya testamentet så är dock dessa av 

en annan karaktär än i Maria Magdalenas Evangelium där mycket vikt läggs på förhållandet 

mellan själ, ande och sinne och även de faror som själen måste erövra på sin väg till den eviga 

vilan.80  

 

Detta står att läsa om i Maria Magdalenas Evangelium (EvMar 15–17).81 

 

Om vi ser till Nya testamentet så ligger de filosofiska influenserna som återfinns i Maria 

Magdalenas Evangelium närmast Johannesevangeliet. (Joh 3:1–21) gällande pånyttfödelse, 

(Joh 4) källan till evigt liv inom en människa, (Joh 5) om Fadern och sonen.82 

 

De Boer lyfter ytterligare viktiga skillnader mellan Maria Magdalenas Evangelium och 

nytestamentliga texter, nämligen följande: 

 

• Maria Magdalena talar inte uttryckligen om hennes visdom och erfarenhet av Herren i 

Nya testamentet.83  

• Lärjungarna tvekar inte att förkunna evangeliet någonstans i Nya testamentet, till 

skillnad från i Maria Magdalenas Evangelium. 

 

Författaren menar dock att även om dessa evangelier skiljer sig åt så åt så kan man som 

läsare av Gamla testamentet, Nya testamentet och även de Paulinska breven känna igen 

sig.84 

 

 

 
80 De Boer 2004, s. 21 
81 Se sid 18 (EvMar 15–17) 
82 De Boer 2004, s. 22 
83 Det finns dock ett undantag i Johannesevangeliet där det beskrivs hur Maria gick till lärjungarna och 
berättade om att hon sett Herren och vad han sagt till henne. (Joh 20:18) 
84 De Boer 2004, s. 22, not70 
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Reflektion 

 

Min reflektion av detta är att dessa evangelier med fördel kan komplettera varandra.  

Johannesevangeliets förhållandevis tydliga struktur som broderas ut i Maria Magdalenas 

Evangelium. Där vi får ta del av ett innehåll som delger karaktärernas personlighet på ett 

tydligare sätt i Johannesevangeliet och där den andliga aspekten lyfts på ett vackert och 

möjligen svårförståeligt sätt vid första anblick i Maria Magdalenas Evangelium. Min 

upplevelse är att det är lättare att ta till sig Maria Magdalenas Evangelium ju mer man läser 

det.  

 

Enkelt uttryckt kan Maria Magdalena i Johannesevangeliet ses som objekt medan hon i Maria 

Magdalenas Evangelium kan ses som subjekt. 

 

3.Sammanfattning 
 

3.5 Slutsatser 
 

En slutsats jag drar utifrån den jämförande analys jag har gjort är att Maria i båda 

evangelierna betraktas som en lärjunge i Jesu närhet vilket gör henne till en viktig person. En 

andra slutsats jag drar är att Johannesevangeliet och Maria Magdalenas Evangelium är två helt 

olika sätt att uttrycka en i grunden samma berättelse där Marias karaktär har getts olika 

mycket utrymme, det första ur ett mer konkret perspektiv och det senare ur ett mer andligt 

perspektiv där Maria har tilldelats en central roll. En tredje slutsats jag drar är att Maria 

Magdalenas Evangelium uttrycker de övriga lärjungarnas tankar och känslor gällande Maria 

där det går att notera en pågående konflikt mellan Maria och Petrus. En fjärde slutsats jag drar 

är att Maria är ett uppståndelsevittne vilket gör henne till en nyckelperson i fråga om 

kristendomens inledning och utbredning vilket jag tänker har gett Maria en viktig betydelse 

genom den kristna historien.  

 

3.6 Slutdiskussion/sammanfattning/reflektion 
 

För att återkoppla till inledningen och Maria Magdalenas karaktär i berörda evangelier är min 

uppfattning att dessa två karaktäriserar Maria Magdalena som uppståndelsevittne. Ett 

grundantagande inom kristendomen är att Jesus dog för våra synder och återuppstod från de 

döda. Då Maria är den första att vittna om uppståndelsen kan hon således ses som den som 

inleder kristendomen. Jag finner det intressant att Jesus valde just en kvinna att vittna om 

uppståndelsen. Detta för mina tankar till att kvinnan trots allt kunde ha en väldigt 

betydelsefull roll i en i övrigt androcentrisk värld, även om rollen var av dold karaktär. Även 

om Johannesevangeliet och Maria Magdalenas Evangelium är av vitt skild karaktär passar 

denna tankegång in i båda dessa evangelier. Det faktum att Maria Magdalenas namn 

förknippas med en ort kan som jag nämnde inledningsvis ha tytt på att hon var ekonomiskt 

välbärgad. Det kan ha betytt att hon stödde Jesu verksamhet ekonomisk, vilket kan ha gjort 
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henne betydelsefull i sammanhanget och hon kan säkert ha uppfattats som förebild för 

kvinnor i stort och resulterat till fler kvinnor i Jesus kringvandrande skara.  

 

Efter att ha jämfört likheter och skillnader i Johannesevangeliet och Maria Magdalenas 

Evangelium utifrån 1) Hur Marias relation till Jesus presenteras i evangelierna, 2) Marias roll 

som lärjunge och 3) de övriga lärjungarnas syn på Maria är min slutsats följande: Det har varit 

spännande och intressant att jämföra dessa evangelier. Som jag har uppfattat det har dessa 

evangelier till en början riktat sig till olika publik med Johannesevangeliet som Bibelkanon 

och Maria Magdalenas Evangelium mer riktat åt det gnostiska hållet. Min uppfattning är dock 

att Johannesevangeliets tydliga struktur i kombination med den filosofiska, kanske rentav 

poetiska känslan som förmedlas i Maria Magdalenas Evangelium med fördel bör ses som fina 

komplement till varandra. 
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5.Bilaga 1 
Maria Magdalenas Evangelium i Svensk Översättning av Jörgen Magnusson 

 

Sidorna 1–6 saknas. (7) 

Naturernas separation 

Är alltså materien på väg att upplösas eller inte?’ Frälsaren sade: ‘Det är i varandra och med 

varandra som alla naturer, former och varelser finns men de är på väg att återlösas till sina 

egna rötter eftersom den materiella naturen upplöser sig i enlighet med sin egen natur.1 Må 

var och en som har öron höra!’ Petrus sade till honom: ‘Eftersom du har förklarat allt för oss, 

berätta för oss om en annan sak, vad är världen synd?’ Frälsaren sade: ‘Det finns ingen synd 

utom den som ni begår när ni blandar naturen, liksom i ett äktenskapsbrott som man kallar 

synd. Därför framträdde det goda bland er för att återställa varje natur till sin rot. 

’ Åter fortsatte han och sade: ‘Därför blir ni sjuka och dör, eftersom (8) [— —] det som har 

[——–].2 Den som har förstånd må förstå. Matterien födde en lidelse som saknar likheten.3 

När likheten hade framträtt i motsats till naturen så uppstod oordning i hela kroppen. Därför 

sade jag till er att ni blir samhöriga i intellektet4 och att ni splittras. För ni blir verkligen 

samhöriga inför likheten (och splittras) inför likheten från naturen. Den som har öron att höra 

med må höra!’ 

 

Frälsarens avsked och missionsbefallning 

När den salige sagt detta hälsade han dem alla och sade: ‘Min frid föder frid åt er. Var på er 

vakt så att ingen förleder er genom att säga: ‘se hit, eller se dit.’ För Människosonen5 finns 

inom er. Följ honom! De som söker honom finner honom. Gå alltså och tala om rikets 

glädjebud!’6 Sätt inte (9) upp begränsningar7 i strid mot det som jag har bestämt för er. Ge 

heller inga lagar som lagstiftaren, så att ni inte fångas av lagen.’ När han hade sagt detta gick 

han. 

 

Maria uppmuntrar lärjungarna 

Men de sörjde, grät mycket och sade: ‘Hur ska vi kunna gå till folken8 och förkunna 

människosonens rikesglädjebud? Om de alltså inte skonade honom, varför skulle de skona 

oss?’ Då reste sig Maria och hälsade dem alla och sade till sina bröder: ‘Gråt inte. Ni ska 

varken sörja eller förtvivla för hans nåd ska vara med er alla och skydda er. Låt oss istället 

lovprisa hans storhet för han förberedde oss när han gjorde oss mänskliga.’ När Maria sade 

detta vände hon deras sinne till det goda och de började fördjupa sig i frälsarens ord. (10) 

 

Petrus ber Maria att undervisa dem om Frälsarens hemliga budskap 

Petrus sade till Maria: ‘Syster, vi vet att frälsaren älskade dig mer än de andra kvinnorna. 

Berätta för oss om det som du minns, det som vi varken känner till eller har hört.’ Maria 

Svarade honom och sade: ‘Jag ska undervisa er om det som är dolt för er.’ Och hon började 

att berättade för dem med de här orden, hon sade: ‘Jag såg Herren i en syn och jag sade till 

honom: ‘Herre, idag såg jag dig i en syn.’ Herren svarade mig: ‘Välsignad ¨ar du, för du 
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rubbades inte när du såg mig.9 För där du har ditt sinne har du din skatt.’ Jag sade till honom: 

‘Herre, den som nu ser synen, ser den personen med själen eller med anden?’ Frälsaren 

svarade och sade: ‘Den personen ser varken med själen eller med anden utan med sinnet som 

finns mellan dem som man ser synen och det han (fyra sidor saknas.) (15) 

 

Själens uppstigande förbi makterna 

Men Begäret sade: ‘När du steg ned såg jag dig inte, men nu när du stiger upp ser jag dig.10 

Hur kan du bedra mig trots att du hör till mig?’ Själen svarade och sade: ‘Jag såg dig men du 

varken såg mig eller förstod mig medan jag var i manteln.11 Inte heller kände du igen mig.’ 

När själen sagt detta gick den och gladdes mycket. Åter kom den till den tredje makten som 

kallas okunskapen. Den förhörde själen: och sade: ‘vart är du på väg? Genom ondska har du 

gripits. Du är verkligen gripen och du ska inte döma.’12 Men själen sade: ‘Vad är detta? Du 

dömde mig men jag blev inte dömd.13 De grep mig men jag blev inte gripen.14 Du kände 

inte igen mig men jag kände igen dem, för allt löses upp, vare sig det är på jorden (16) eller i 

himlen.’ När själen hade besegrat den tredje makten gick den uppåt och såg den fjärde 

makten. Den har antagit sju former. Den första är mörkret, den andra begäret, den tredje 

okunskapen, den fjärde är dödens avund, den femte är köttets rike, den sjätte är köttets 

dårskaps visdom och den sjunde är den vredgades vishet. Detta är vredens sju makter. De 

frågade själen: ‘Varifrån kommer du människoslaktare? och vart går du, sfärernas förintare?’ 

Själen svarade och sade: ‘Det som gripit mig har trängts igenom och det som omvärvt mig är 

om intetgjort, mitt begär är slut och min okunskap är död. Från en värld befriades jag (17) 

genom en värld, från en modell15 genom en modell från ovan och okunskapens bojor är 

tidsliga. Från och med nu vilar jag i tysthet under tidsålderns utmätta tid.’ När Maria sagt 

detta teg hon, eftersom det var så här långt som Frälsaren hade berättat för henne. 

 

Andreas och Petrus ifrågasätter Marias berättelse 

Men Andreas svarade och sade till bröderna:16 ‘Säg vad ni tycker om hennes ord. Jag tror 

verkligen inte att Frälsaren sagt detta. För de här lärorna ¨ ar mycket annorlunda tankar!’ 

Petrus svarade och talade på samma sätt om dessa saker. Han frågade dem om Frälsaren: ‘Inte 

talade han väl med en kvinna, utan oss och utan att vi var på det klara med det? Vi ska 

verkligen inte vända oss till henne för att lyssna. Valde han henne före oss?’ (18) Då grät 

Maria och sade till Petrus: ‘Petrus min bror. Vad tänker du? Tror du att jag tänkt ut det här på 

egen hand och efter eget förstånd? Eller tror du att jag ljuger om Frälsaren? 

 

Levi försvarar Maria 

Levi svarade och sade till Petrus: ‘Petrus, du är alltid arg. Nu ser jag hur du hetsar upp dig 

mot den här kvinnan som en åklagare. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du 

att förkasta henne? Frälsaren kände henne säkert väl. Därför älskade han henne mer än oss. 

Låt oss istället skämmas och ikläda oss den fullkomliga människan. Låt den bli till i oss 

såsom han befallt oss. Låt oss förkunna det glädjebudet utan att sätta upp andra gränser eller 

lagar mot det som Frälsaren har sagt.’ N¨ ar (19) [Levi sagt detta] började de bege sig för att 

undervisa och förkunna. 

Glädjebudet enligt Maria 
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6.Bilaga 2 
Grekisk grundtext av Joh 20:14-17 

 

14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι 

Ἰησοῦς ἐστιν. 15 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς · Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ 

κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ · Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ 

αὐτὸν ἀρῶ. 16 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς · Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί · 

Ραββουνι ὃ λέγεται Διδάσκαλε). 17 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς · Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα 

πρὸς τὸν πατέρα · πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς · Ἀναβαίνω πρὸς τὸν 

πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. 

 

 


