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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Berättelsen om äktenskapsbryterskan1 som återfinns i perikopen i Joh 7:53-8:11 är uppskattad 

inom kristna kyrkor och är idag välkänd och välanvänd. Detta har dock inte alltid varit fallet. 

Tvärtom har perikopens status varit föremål för diskussion och debatt sedan den tidiga kristna 

kyrkans dagar, eftersom perikopen inte finns med i någon av de bästa eller äldsta handskrifter 

som finns tillgängliga. Detta noteras också i dagens bibelutgåvor där perikopen ofta har någon 

form av markering som indikerar att den inte är original. Att perikopen idag, år 2020, finns 

tillgänglig i princip alla bibelutgåvor, trots att den inte finns med i de äldsta handskrifterna, 

fångade mitt intresse och är anledningen till att jag vill undersöka den närmare. Utöver att be-

rättelsen inte varit med i Johannesevangeliet från början utan införts senare är den också intres-

sant att undersöka eftersom den behandlar ett intressant ämne, frågan om synd och bestraffning. 

Dessa ämnen, i synnerhet när de är relaterade till sexuella förehavanden, är alltid något som 

vållar debatt och diskussion inom den kristna kyrkan. Lägg därtill att perikopen handlar om en 

kvinna, vilket gör den ännu mer intressant att undersöka. I Johannesevangeliet förekommer bara 

sju kvinnor vilket innebär att genom att inkludera perikopen sker en procentuellt stor ökning av 

förekomsten av kvinnor. Att det förekommer få kvinnor innebär dock inte att dessa inte spelar 

någon avgörande roll i evangeliet, tvärtom spelar flera av dem betydande roller både för berät-

telsen och dess teologi.2 

Att perikopen är populär inom kristna kyrkor idag märks genom att den förekom-

mer i evangelieböcker och därigenom läses regelbundet i gudstjänster. Några exempel är 

Svenska kyrkan som läser perikopen på Fjärde söndagen efter Trefaldighet, andra årgångens 

läsningar3, Church of England som läser perikopen på Askonsdagen, alla tre årgångar4 och Ka-

tolska kyrkan i Sverige som läser perikopen på Femte söndagen i fastan, årgång C5. Att en text 

förekommer i en evangeliebok innebär också att den predikas och kommenteras inom en kyrka, 

något som bidrar till att upprätthålla det kollektiva minnet av en text. 

 
1 En titel som är hämtad från rubriksättningen i Bibel 2000. 
2 Daniel Kearney, ”’What Do You Want From Her?’: Women in the Gospel of John”, The Way 56, nr 3 (juli 

2017): 101–8. s. 102 
3 Den svenska psalmboken: med tillägg, 1986 års utgåva. (Stockholm: Verbum, 2014). s. 1473-1474 
4 Church of England, ”Lectionary”, Lectionary, åtkomstdatum 19 december 2019, https://www.churchofeng-

land.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-

and-resources/common-worship/churchs-year/lectionary.  
5 Stockholms Katolska Stift, ”Ordo och veckans läsningar | Katolska kyrkan”, Ordo och veckans läsningar, 

åtkomstdatum 19 december 2019, https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar. 

https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/churchs-year/lectionary
https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/churchs-year/lectionary
https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/churchs-year/lectionary
https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar
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Även de två andra texter som denna uppsats omfattar, Kvinnan vid Sykars brunn 

samt Maria från Magdala vid graven, förekommer i evangelieböcker. Inom Svenska kyrkan 

läses Joh 4:5-26 på Andra söndagen efter trettondagen och Joh 4:27-42 på Tredje söndagen 

efter trettondagen, båda från andra årgångens läsningar.6 I både Church of England och i Ka-

tolska kyrkan i Sverige läses Joh 4:5-42 på Tredje söndagen i fastan, årgång A respektive alla 

tre årgångar.7 Även Joh 20:1-18 läses i alla tre kyrkor, under påsktiden.  

Inom svensk psalmdiktning har perikopen i Joh 7:53-8:11 dessutom använts som 

inspiration till psalmtexter. Ett exempel är psalmen När inför din dom jag stod (1936)8 författad 

av Elis Erlandsson. Första versen lyder: ”När inför din dom jag stod med min själ i oro sänkt, 

hördes ingen dom utav, bara detta: Gå i frid! Gå i frid” vilket är en tydlig parafras på perikopen. 

Också de andra texterna som kommer att undersökas i uppsatsen har använts som inspiration 

till psalmtexter. Här kan nämnas En vanlig dag gick synderskan till brunnen (1970/1984)9 samt 

Till möten och brunnar (1983)10 som båda är inspirerade av Joh 4:5-42. Att en bibeltext används 

till psalmdiktning visar att det är en omtyckt text som en psalmförfattare vill använda för att 

sprida vidare.11 

Ytterligare ett bevis för att perikopen är omdiskuterad även idag är att bibelkom-

mentarer behandlar perikopen på olika sätt. Somliga kommentatorer, bland dem René Kieffer 

och Andrew T. Lincoln12 placerar perikopen i ett appendix i slutet av sina kommentarer samti-

digt som andra, bland dem Rudolf Bultmann13, väljer att inte kommentera perikopen överhu-

vudtaget. 

Således finns det många intressanta perspektiv att utgå från när den aktuella pe-

rikopen ska studeras. I denna uppsats kommer jag att ta upp ett urval av dessa och fördjupa mig 

i några särskilt intressanta aspekter.  

 

 
6 Den svenska psalmboken med tillägg. s. 1314-1319 
7 Church of England, ”Lectionary”; Stockholms Katolska Stift, ”Ordo och veckans läsningar | Katolska kyrkan”. 
8 Den svenska psalmboken med tillägg. nr. 548 
9 Den svenska psalmboken med tillägg nr. 352:2-3; Per Olof Nisser, Inger Selander, och Hans Bernskiöld, red., 

Psalmernas väg: kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 2: Psalmerna 205-420 av den 

ekumeniska psalmboksdelen (Visby: Wessmans Musikförlag AB, 2017). s. 372-373 
10 Den svenska psalmboken med tillägg. nr. 437 
11 För en fördjupning kring hur bibeltexter används i psalmer kan jag rekommendera min egen kandidatuppsats: 

Carl Eric Ericsson, Vem var det som kom på vägen?: Bibelbruk i Britt G. Hallqvists psalmer (Uppsala: Uppsala 

universitet, 2017). 
12 René Kieffer, Johannesevangeliet 11-21, Kommentar till Nya testamentet 4B (Uppsala: EFS-förlaget, 1988); 

Andrew T. Lincoln, The Gospel According to Saint John, Black’s New Testament Commentaries 4 (Peabody, 

Mass.: New York; London: Hendrickson; Continuum, 2005). 
13 Rudolf Bultmann, R. W. N. Hoare, och J. K. Riches, The Gospel of John: A Commentary (Oxford: Blackwell, 

1971). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka bakgrunden och ursprunget till perikopen om äkten-

skapsbryterskan samt att undersöka hur perikopen påverkar karaktäriseringen av kvinnan i Jo-

hannesevangeliet. Min frågeställning lyder: 

• Vilka teorier finns det kring ursprunget av perikopen som återfinns i Johannesevangeliet 

7:53-8:11? 

• Hur påverkar det faktum att perikopen finns med i kanon karaktäriseringen av kvinnan 

i Johannesevangeliet? 

 

1.3 Metod och teori 

I min uppsats kommer jag att använda mig av den historisk-kritiska metoden. Ett särskilt fokus 

kommer att läggas på textkritik och redaktionshistoria, som är de delar av den historisk-kritiska 

metoden som är bäst lämpade för min uppsats. Jag har valt denna metod eftersom jag anser den 

vara mest relevant för min uppsats och för att kunna besvara min frågeställning. Den som är 

intresserad av att läsa en utförlig genomgång av de olika metoderna inom den historisk-kritiska 

metoden kan med fördel göra det i The Historical-Critical Metohod: A guide for the Perplexed 

(2012)14 av David R. Law. Nedan följer en presentation av textkritiken och redaktionshistorian. 

 

1.3.1 Textkritik 

Det grundläggande syftet med textkritiken är att hitta den mest ursprungliga versionen av en 

bibeltext. Detta kan göras genom flera metoder som finns inom textkritiken. En metod är att 

undersöka hur många olika textfynd som stödjer en specifik textvariation. Tanken med denna 

metod är att om en viss textvariation förekommer många gånger, är det troligt att denna text är 

korrekt. En stor nackdel med denna metod är dock att bara för att en viss textvariation förekom-

mer många gånger är det inte säkert att den är korrekt. Det kan lika gärna vara en tidig felaktig 

version som har blivit kopierad många gånger. Det är också av den anledningen som det har 

gjorts en värdering av de olika textfynden, där vissa rangordnas högre än andra när det kommer 

till trovärdighet.15
 

En annan metod är en värdering av textfynden baserad på en kategorisering, där 

kategoriseringen och indelningen är gjord efter hur lika de olika texterna är varandra. De grup-

per som textfynden har blivit indelade i kallas The Alexandrian family, The Western family och 

 
14 David R. Law, The Historical-Critical Method: A Guide for the Perplexed, T & T Clark Guides for the Per-

plexed (London: T & T Clark, 2012). 
15 Law. s. 98 
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The Byzantine family. The Alexandrian family innehåller de textfynd som anses vara de bästa 

och mest tillförlitliga, The Western family innehåller främst textfynd från västvärlden (bland 

annat latinska översättningar) men också vissa textfynd från Syrien och The Byzantine family 

som innehåller en mycket stor mängd textfynd, bland annat nästan alla majuskler och minusk-

ler. Den allmänna uppfattningen är att när texter ur dessa tre kategorier skiljer sig från varandra, 

är det texterna ur The Alexandrian family som ska bedömas som mest trovärdiga och tillförlit-

liga. Om en textvariation som stöds av texter ur alla tre kategorier, är sannolikheten således stor 

att den ligger väldigt nära den korrekta texten.16 

Eftersom risken för misstag ökar varje gång en text kopieras är en metod för att 

hitta den mest ursprungliga versionen att leta efter gamla textfynd. Genom att undersöka de 

äldsta tillgängliga textfynden finns det möjlighet att hitta versioner av en text som inte finns 

tillgänglig i senare källor. Att göra en sådan undersökning har dock två utmaningar. Den första 

är att inte heller de äldsta textfynden som finns tillgängliga är originaltexter, varför gamla text-

fynd kan innehålla felaktigheter då även dessa har blivit kopierade. Den andra svårigheten är 

att veta hur lång tidsrymd det är mellan olika kopior. Ett senare textfynd kan ha blivit kopierat 

från en ännu tidigare muntlig källa och därmed vara mer tillförlitligt än ett tidigare textfynd 

som blivit kopierad många gånger (med risk för felaktigheter).17 

En textkritikers främsta metod och verktyg är det som på engelska heter ”The 

criterion of transcriptional probability”.18 Denna metod handlar om att hitta och värdera de olika 

förändringar som har uppkommit när texter har kopierats och förmedlats vidare. Syftet med att 

göra detta är att kunna identifiera olika problem i textfynden och var dessa har uppkommit för 

att därigenom kunna hitta den version av texten som är den mest ursprungliga, vilket är det som 

textkritiken hela tiden strävar efter. Inom denna metod används flera olika utgångspunkter när 

en text undersöks. Allt för att hitta den mest ursprungliga versionen av texten. En sådan ut-

gångspunkt är att undersöka vilka tänkbara oavsiktliga misstag som har gjorts vid kopiering av 

en text. Det kan till exempel röra sig om bokstäver som har tolkats fel, att enstaka ord eller hela 

meningar missas när den som kopierade texten växlar mellan att titta på sin nya text och den 

text som kopierats eller det motsatta: att den som kopierar glömmer att hen redan har skrivit av 

en rad eller ett ord och skriver dit det en gång till. En annan utgångspunkt är att undersöka om 

det har uppkommit förändring som beror på att det finns uppgifter i texten som någon har be-

dömt som ”svåra”, alltså att de inte passar in med det budskap som vill förmedlas. Då kan ord 

 
16 Law, The Historical-Critical Method. s. 99-100 
17 Law. s. 101 
18 Law. s. 101 
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eller meningar både dras ifrån och läggas till för att budskapet ska passa bättre. Även om dessa 

fel och förändringar kan vara mindre och inte ha särskilt stor betydelse kan de ibland få väldigt 

stor konsekvens för hur en text ska förstås. Oavsett fall är ingen av dessa redigerade texter den 

ursprungliga texten och således finns det anledning att analysera dem.19 

I egenskap av textkritiker använder sig Tommy Wasserman av denna metod i sin 

bok och lyfter bland annat fram att perikopen till en början fanns tillgänglig både i muntlig och 

skriftlig form. Han identifierar att bristen på källhänvisning i tidig kristen litteratur gör det svårt 

att med säkerhet fastställa ursprunget till perikopen. Han gör en genomgång av de olika text-

fynden där perikopen finns tillgänglig, värderar dessa samt relaterar textfynden till varandra.20 

 

1.3.2 Redaktionshistoria 

Redaktionshistoria syftar till att hitta de olika lagren som ligger bakom en kanonisk bibeltext 

samt att förstå den redigerade helheten, alltså att ta reda på vad den som har redigerat vill åstad-

komma. Med andra ord är redaktionshistorian intresserad av de avvägningar som ligger bakom 

urvalet av material från olika källor, både skriftliga och muntliga, samt den teologi som ligger 

bakom författarens, eller redaktörens, val av det material som har lyfts fram. Redaktionshisto-

rian fokuserar på att jämföra olika källor och material som den som har satt samman en bibelbok 

har haft tillgång till. Inom redaktionshistorian antas det nämligen att alla bibelböcker har haft 

en redaktör som sammanställt materialet till det som idag är känt som en kanonisk bibelbok.21 

 Det finns flera aspekter av en redaktörs arbete som redaktionshistorian intresserar 

sig av. Förutom att redaktören har valt mellan olika källor och annat material kan redaktören 

också ha gjort sig synlig genom att i texten infoga större eller mindre sammanbindningar mellan 

olika delar, genom att lägga till kommentarer, förtydliganden, sammanfattningar av kortare el-

ler längre passager, utläggningar av svåra ord eller uttalanden och så vidare.22 

 Inom redaktionshistorian identifieras redaktionella ingripanden i flera nivåer. Den 

första handlar om att identifiera den muntliga tradition som låg till grund för den skriftliga 

versionen. I muntlig tradition förekommer ofta flera olika versioner samtidigt, ibland med 

mindre förändring och ibland med större, och för att kunna använda redaktionshistorian på ett 

bra sätt krävs att den slutliga muntliga versionen identifieras. Det är dock inte säkert att den 

muntliga version som redaktören använde faktiskt var den slutgiltiga, det kan lika gärna ha varit 

 
19 Law, The Historical-Critical Method. s. 101-104 
20 Jennifer Wright Knust och Tommy Wasserman, To Cast the First Stone: The Transmission of a Gospel Story 

(Princeton: Princeton University Press, 2019). s. 57-58, 65-70. 
21 Law. s. 181, 185 
22 Law. s. 182 
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redaktören som satte ihop bibeltexten utifrån flera olika muntliga traditioner, alternativt valde 

en tidigare version som passade bättre ihop med redaktörens teologi. Redaktionshistorian in-

tresserar sig dock enbart för den version som redaktören faktiskt har använt vid sammanstäl-

landet av bibeltexten. Den andra nivån hänger ihop med den första nivån då den syftar till att 

hitta den första skriftliga versionen av en muntlig tradition. Detta behövs också för att kunna 

identifiera vad som är faktiskt källmaterial och vad som är redaktörens senare redigering. Den 

tredje nivån handlar om att hitta det som redaktören har lagt till för att skapa en bra berättelse, 

ett bra narrativ. Det är på denna nivå som sammanbindningar, förtydliganden och sammanfatt-

ningar lyfts fram och här undersöks även de bakomliggande orsakerna till redaktörens föränd-

ringar. Nivån därefter, den fjärde nivån, undersöker om det finns text som inte redaktören har 

skapat men som ändå har tagits med. Det kan exempelvis röra sig om text från andra skriftliga 

traditioner eller källor. Den femte nivå handlar om att granska hur redaktören har grupperat och 

kategoriserat sitt material. Här gäller det att vara observant på att dåtidens redaktör inte nöd-

vändigtvis grupperade och kategoriserade sitt material på samma sätt som forskningen gör idag. 

Genom att undersöka hur redaktören har grupperat och kategoriserat sitt material går det att få 

en djupare förståelse för varför visst material är värderat högre än annat. I den sjätte och sista 

nivån undersöks hur redaktörens slutliga version av en bibelbok avspeglar teologin hos redak-

tören och det sociala sammanhanget på den plats eller i den grupp där boken har kommit till. 

Förutom urval, formuleringar och ändringar undersöks även i vilken ordning redaktörerna har 

placerat texterna ur sina källor.23 

 Eftersom perikopen i Joh 7:53-8:11 är ett senare tillägg är redaktionshistorian sär-

skilt användbar för analys. Perikopen har funnits tillgänglig under en längre tid än andra texter 

i de bibliska böckerna innan den blev nedskriven således har den också förekommit i flera vers-

ioner. Med hjälp av redaktionshistorian går det att undersöka hur processen för att forma den 

text som idag finns tillgänglig i Johannesevangeliet har sett ut. Förhoppningen är att ta reda på 

vilka de ursprungliga muntliga och skriftliga traditionerna var, varför perikopen är placerad där 

den är, vilka tillägg till texten som har gjorts för att den ska fungera tillsammans med övriga 

texter samt om det finns några särskilda motiv hos författaren som blir tydliga i texten.  

 

 

 
23 Law, The Historical-Critical Method. s. 182-184 
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1.3.3 Teori 

I min uppsats har jag några teoretiska utgångspunkter. Observera att dessa teoretiska utgångs-

punkter inte ska blandas ihop med de teorier som frågeställningen omfattar. De teorier som 

undersöks i analysens inledande del är alla kopplade till ursprunget av perikopen i Joh 7:53-

8:11. De teoretiska utgångspunkter som jag använder i uppsatsen är att Johannesevangeliet för-

modligen har en manlig författare och att forskning inom Bibelvetenskap huvudsakligen har 

bedrivits av män. Något som är centralt i uppsatsen är frågan om kön vilket jag använder för att 

undersöka på vilka sätt kvinnan karaktäriseras i Johannesevangeliet. Med begreppet ”kvinnan” 

syftar jag på kvinnan generellt.  

 Berättelserna i Nya testamentet kan både läsas som sanna berättelser om Jesus, 

vilket är en vanlig tolkning inom kristna kyrkor. Berättelserna kan också läsas som litterära 

texter, vilket är den vanliga tolkningen inom bibelvetenskapen. I denna uppsats kommer jag 

inte att analysera om berättelserna som uppsatsen omfattar är sanna eller inte. Uppsatsen kom-

mer enbart att behandla berättelserna som litterära texter.  

 

1.4 Material och avgränsningar 

Min uppsats kommer att utgå från perikopen i Johannesevangeliet 7:53-8:11. För att analysera 

denna tar jag hjälp av två böcker inom ämnet, To cast the first stone: the transmission of a 

Gospel story (2019)24 av Jennifer Knust och Tommy Wasserman samt The Pericope Adulterae, 

the Gospel of John, and the Literacy of Jesus (2009)25 av Chris Keith. Utöver dessa två använder 

jag mig av artiklar och bibelkommentarer för att genomföra min analys. De textutgåvor som 

jag använder till min uppsats är dels Greek New Testament (UBS 4) 26 samt den svenska över-

sättningen Bibel 2000. I viss mån används även den engelska översättningen New Revised 

Standard Version (NRSV). Om ingenting annat anges är översättningarna för Joh 7:53-8:11 

mina egna och översättningarna för de övriga berättelserna hämtade ur Bibel 2000.  

Förutom materialet som används för att analysera perikopen i frågeställningen 

använder jag mig också av ytterligare två berättelser ur Johannesevangeliet. Dessa är Johannes-

evangeliet 4:4-29, 39-42 samt Johannesevangeliet 20:1-18 och de används för att kunna göra 

jämförelsen i frågeställningens andra del. För en fullständig lista över uppsatsens källor hänvi-

sar jag till bibliografin i avsnitt 5. Det finns även fler passager i Johannesevangeliet där kvinnan 

 
24 Knust och Wasserman, To Cast the First Stone. 
25 Chris Keith, The Pericope Adulterae, the Gospel of John, and the Literacy of Jesus (Boston, United States: 

BRILL, 2009). 
26 Kurt Aland m.fl., red., The Greek New Testament, 4., rev. ed., (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : United 

Bible Societies, 1994). 
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har framträdande roller än de som diskuteras i denna uppsats. Flera av dessa skulle också kunna 

vara relevanta för denna uppsats men på grund av uppsatsens omfattning kommer dessa inte att 

analyseras eller diskuteras i denna uppsats.27 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla de två frågor som frågeställningen om-

fattar. Det finns en rad andra frågor som också går att ställa till perikopen men som denna 

uppsats inte omfattar. En fråga som har intresserat forskare är vad Jesus skrev när han i vers 6 

och 8 böjer sig ned och skriver på marken. Den frågan är intressant men kommer inte att dis-

kuteras i denna uppsats. Ytterligare en fråga som relaterar till samma ämne är frågan om 

huruvida Jesus kunde skriva eller inte samt vilka konsekvenser det får för förståelsen av Jesus. 

Detta ligger också utanför min uppsats.28 

 

1.5 Forskningsläge 

Forskningen inom detta område är omfattande. Frågor som är kopplade till de fyra evangelierna 

är väl undersökta och det har skrivits många i böcker, bibelkommentarer och artiklar i ämnet. 

Alla forskare hittar sina ingångar och fördjupar sig i de detaljer som de finner intressanta. Detta 

gäller både för teorier kring perikopens existens men också för frågan om kvinnan i evangeli-

erna och i synnerhet för Johannesevangeliet. 

Det finns två böcker som på ett djupgående vis fokuserar på perikopen om äkten-

skapsbryterskan och båda finns med i denna uppsats. Dessa två böcker kommer att analyseras 

i avsnitten nedan.29 Utöver dessa två böcker och övrigt material som jag nämner ovan i material-

delen finns det en mängd litteratur som behandlar kvinnan i evangelierna. Här kan nämnas 

bokserien Feminist companion to the New Testament and early Christian writings av Amy-Jill 

Levine och Marianne Blickenstaff som bland annat går igenom Johannesevangeliet i två voly-

mer, bibelkommentaren Women’s Bible commentary av Carol A. Newsom och Sharon H. Ringe 

samt Att tolka Bibeln och Koranen: konflikt och förhandling av Hanna Stenström. Alla tre är 

goda utgångspunkter för fortsatta studier om kvinnan i bibeln. 

 

 
27 Se gärna 4.2 Implikationer och vidare forskning för förslag på vidare forskning inom ämnet. 
28 Se Chris Keith för en fördjupning inom dessa frågor. 
29 Se bland annat 2.1.2 Sekundärlitteratur samt 2.1.2.4 Teorin om en senare skrivare 
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2.0 Analys 

2.1 Äktenskapsbryterskan (Joh 7:53-8:11) 

2.1.1 Textkritik 

Jag kommer först att gå igenom vilka olika textvariationer som finns inom denna perikop, där-

efter följer den grekiska texten och min översättning. 

 Den aktuella perikopen innehåller en mängd olika textkritiska problem. I denna 

analys använder jag mig av informationen som finns tillgänglig i den textkritiska apparaten i 

Greek New Testament30 (UBS 4) samt av Bruce Metzgers handbok A textual commentary on 

the Greek New Testament.31 I denna del av analysen kommer jag enbart att fokusera på de 

textvariationer som finns kopplade till själva texten i perikopen. Senare kommer jag att åter-

komma till fråga om perikopens plats i kanon och hur den kom dit. Att det tog tid innan pe-

rikopen fick en plats i kanon kan vara en förklaring till den stora mängden textkritiska problem. 

Det fanns helt enkelt en större frihet att göra förändringar i texten innan perikopens slutgiltiga 

form hade bestämts.32 Perikopen är också tämligen unik inom Nya testamentet just eftersom 

den är en av de perikoper som har absolut högst variation bland sina olika textvariationer.33 

 Den första intressanta textkritiska skillnaden förekommer i vers 3. I Codex Be-

zae34 och manuskript 1071 har ordet μοιχείᾳ (översatt till äktenskapsbrott) istället bytts ut till 

ordet ἁμαρτίᾳ (översatt till synd) vilket är en betydlig mindre specifik anklagelse. Metzger lyf-

ter fram att denna skillnad skulle kunna bero på att med det senare ordet görs en koppling till 

Jesu slutord i vers 11, där han uppmanar kvinnan att inte synda mer.35 Det råder också viss 

oenighet kring var i perikopen informationen från vers 6, om att Jesus fick frågan för att sättas 

på prov, ska placeras. Några (däribland Codex Bezae och manuskript 1071) har placerat den i 

vers 4, vilket skulle ge följande översättning: …och frågade honom, detta sa de testandes ho-

nom för att ha (något) att anklaga honom (för), lärare, denna kvinna… Det finns också några 

mindre källor som placerar den antingen i vers 8 eller till och med i slutet av vers 11 där Codex 

Campianus36 har placerat den. I vers 7 har några handskrifter, bland andra Codex Basilensis37, 

 
30 Aland m.fl., The Greek New Testament. 
31 Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United 

Bible Societies’ Greek New Testament (Third Edition) (London: United Bible Societies, 1971). 
32 Raymond E. Brown, red., The Gospel According to John: Introduction, Translation, and Notes. i-Xii, 2. ed, 

The Anchor Bible 29 (Garden City, N.Y: Doubleday, 1966). s. 336 
33 G. M. Burge, ”A Specific Problem in the New Testament Text and Canon: The Woman Caught in Adultery 

(John 7:53-8:11)”, Journal of the Evangelical Theological Society 27, nr 2 (1984): 141–48. s. 144 
34 05/D 
35 Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament. s. 222 
36 021/M 
37 07/E 
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Codex Seidelianus I38 samt Codex Seidelianus II39, bytt ut ordet αὐτοῖς (dem, i dativ) till orden 

πρὸς αὐτοὺς (översatt till dem). Skillnaden består i att ordet dem står i ackusativ, men tillsam-

mans med prepositionen bör frasen ändå översättas likadant som om skillnaden inte hade fun-

nits. Enligt Kyle R. Hughes är detta en konstruktion som är väldigt typisk för författaren av 

Lukasevangeliet, som ofta ersatte en konstruktion med enbart dativ till en konstruktion med 

πρός och ackusativ.40 

 Som jag nämner i avgränsningen behandlar denna uppsats inte fråga om vad det 

var som Jesus skrev på jorden. Denna fråga var dock något som de intresserade sig för redan i 

den tidiga kyrkan. Det kan vara en förklaring till att det förekommer handskrifter, såsom Codex 

Nanianus41, som i slutet av vers 8 har lagt till en fras som översatt blir var och en av deras 

synder. Dock finns det ingenting annat i perikopen som tyder på att de andra visste vad Jesus 

skrev.42 Det gör att själva tillägget i sig också framstår som ganska osannolikt. 

 Mot slutet av perikopen finns det ytterligare några tillägg, som alla troligtvis har 

gjorts för att förtydliga vad Jesus menar. I vers 9 har Codex Basilensis, Seidelianus I och Seide-

lianus II lagt till vad som i översättning blir (med förändringen understruken): De som hörde 

det blev tillrättavisade av sitt samvete och gick ut, en efter en… författarna till dessa handskrifter 

har alltså funnit det nödvändigt att kommentera anledningen till att de skriftlärda och fariséerna 

gick iväg. Andra handskrifter låter istället läsaren själva göra den kopplingen. Ett annat tillägg 

till samma ställe görs av Codex Bezae och manuskript 1071. De har istället med tillägget 

ἕκαστος δὲ τῶν Ἰουδαίων ἐξήρχετο vilket översätts till var och en av judarna gick ut. Om det 

med ”judarna” i tillägget syftas på de skriftlärda och fariséerna, blir det ingen skillnad i förstå-

else av perikopen. Handlar det däremot om judar i en vidare bemärkelse skulle det också kunna 

innefatta den grupp av personer som kommer till Jesus i vers 2 för att höra honom undervisa. 

Den gruppen nämns inte igen i de övriga handskrifterna vilket kan skapa ett onaturligt hopp i 

historien. Kanske är det för att täppa igen det hoppet som Codex Bezae och manuskript 1071 

har med det tillägget. I direkt anslutning till det som diskuteras ovan kommer nästa tillägg. Här 

beskrivs hur personerna går ut och alla handskrifter är överens om att det börjar med de äldsta 

i sällskapet men i Codex Vaticanus 35443, Codex Tischendorfianus III44 och f13 finns tillägget 

 
38 011/G 
39 013/H 
40 Kyle R Hughes, ”The Lukan special material and the tradition history of the Pericope adulterae”, Novum testa-

mentum 55, nr 3 (2013): 232–51. s. 241 
41 030/U 
42 Lincoln, The Gospel According to Saint John. s. 532 
43 028/S 
44 039/Λ 
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”de äldsta började till dess den sista (var ute)”. Codex Bezae och manuskript 1071 har tillägget 

”de äldsta började så att alla gick ut”. Med andra ord rör det sig även här enbart om olika 

förklaringar eller förtydliganden av det som redan finns med i perikopen. Slutligen i vers 10 har 

en hel rad handskrifter lagt till ett förtydligande om Jesus första fråga till kvinnan. Men den 

som läser perikopen i sin helhet (eller bara versen i sin helhet) förstår vilka det är som Jesus 

syftar på.  

 Ingen av dessa olika textvariationer utgör egentligen någon större skillnad i för-

ståelsen av perikopen. Det är enbart den första variationen där skillnaden kan ha en betydelse 

för resten av historien i perikopen. Om kvinnan anklagas för en synd istället för att ha begått 

äktenskapsbrott, kan det påverka vilket straff hon får. Dock, eftersom det senare i perikopen 

ändå framkommer att det rör sig om ett äktenskapsbrott (i versen efteråt finns det inga alterna-

tiva variationer som syftar på att hon skulle ha utfört någon annan synd) går det ändå att argu-

mentera för att skillnaden mellan synd och äktenskapsbrott i vers 3 blir försumbar.  

 Nedan följer texten ur Greek New Testament45 samt min egen översättning av den. 

Värt att notera är att texten är satt inom dubbla klamrar, liksom i Bibel 2000. 

 [[7:53 Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 8:1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη 

εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο 

πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ 4 λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, 

αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη 5 ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο 

τὰς τοιαύτας λιθάζειν. σὺ οὖν τί λέγεις; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν 

κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. 7 ὡς δὲ 

ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ 

αὐτὴν βαλέτω λίθον. 8 καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο 

εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ κατελείφθη μόνος καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 

10 ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν; 11 ἡ δὲ εἶπεν, 

Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι 

ἁμάρτανε.]]46 

 Min egen översättning av perikopen ovan följer nedan. I fotnoterna har jag kom-

menterat hur min översättning skiljer sig från den i Bibel 2000 samt motiverat hur jag resonerar 

kring min översättning. 

 
45 Aland m.fl., The Greek New Testament. 
46 Jag har valt att inkludera versnumren i den grekiska texten samt i min översättning, eftersom jag anser att det 

underlättar vid genomgången av de olika textvariationerna. 
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 7:53 Alla begav sig till sitt hus47, 8:1 men Jesus begav sig till Olivernas berg.48 2 

(Under) morgonen anlände han igen till templet och allt folk kom till honom och han satte sig 

ned och undervisade dem. 3-4 De skriftlärda och fariséerna ledde då fram en kvinna som hade 

blivit ertappad med äktenskapsbrott, ställde henne i mitten och frågade honom: lärare, denna 

kvinna har ertappats på bar gärning begåendes49 äktenskapsbrott. 5 I lagen befaller Mose att 

stena sådana. Vad säger du? 6 Detta sa de testandes50 honom, för att ha (något) att anklaga 

honom (för). Men Jesus böjde sig ned och skrev51 med fingret på jorden. 7 När de fortsatte att 

fråga honom, ställde52 han sig upp och sa till dem: Den av er utan synd ska kasta första stenen 

mot henne. 8 (Jesus) böjde sig igen ner och skrev på jorden. 9 De som hörde det gick ut, en 

efter en, de äldsta började och han lämnades ensam med kvinnan som var i mitten. 10 Jesus 

reste53 sig upp och frågade henne: kvinna, var är de? Var det ingen som dömde dig? 11 Hon 

svarade: ingen, Herre. Jesus svarade: inte heller jag dömer dig. Gå du nu härifrån54 och synda 

inte längre. 

 Den största skillnaden mellan min översättning och Bibel 2000 är att jag har valt 

att skriva fram participen tydligare i min översättning. Detta har jag gjort eftersom jag anser det 

vara en viktig konstruktion från grekiskan som är värd att bevara även vid en översättning. En 

jämförelse mellan min översättning och Bibel 2000 ger inga stora skillnader i teologi, den 

största skillnaden är jag har översatt κατέγραφεν till skriva istället för rita (se också fotnot 51). 

Frågor kopplade till denna del av perikopen är dock inte något som denna uppsats behandlar. 

Övriga skillnader mellan översättningarna är endast mindre språkliga eller fysiska (om kvinnan 

står framför Jesus eller i mitten av folkhopen) och utgör således inte heller någon större skillnad 

i förståelse av perikopen.  

 
47 Jag har valt att översätta οἶκον till hus eftersom jag anser att den översättningen ligger närmare grundtexten, 

jämfört med Bibel 2000 som lägger till förklaringen ”var och en till sitt” vilket inte finns med i grundtexten. 
48 Jag tolkar detta som en possessiv genitiv och då Ἐλαιῶν dessutom är plural har jag valt att översätta det till 

’Olivernas berg’ jämfört med Bibel 2000 som har ’Olivberget’ 
49 I min översättning försöker jag lyfta fram participet tydligare jämfört med Bibel 2000. Det skulle kunna gå att 

argumentera för att Bibel 2000 får fram perfektformen bättre, men jag anser att den framkommer även i min 

översättning. Kvinnan begår uppenbart inte äktenskapsbrott längre.  
50 Samma sak gäller för denna översättning, jag väljer att lyfta fram participformen för att få en översättning som 

stämmer bättre överens med grundtexten.  
51 Ordet κατέγραφεν kan översättas med både skriva och rita. Jag har valt skriva eftersom jag anser att det passar 

bättre in i kontexten om Jesus skriver (vilket ger ett mer seriöst intryck) jämfört med om han ritar. För en mer 

utförlig diskussion kring om Jesus överhuvudtaget kunde skriva eller inte, hänvisar jag till Chris Keith.  
52 Jag tolkar att verbet ἀνέκυψεν har innebörden att ställa sig upp. Min tolkning av texten är att Jesus står framåt-

böjd när han skriver på marken, således blir det naturligt att han ställer sig upp när han ska svara på frågan från 

de skriftlärda och fariséerna. Det passar också bättre ihop med versen efteråt.  
53 Här gör jag samma tolkning av verbet som i kommentaren ovan. Jesus behöver ställa sig upp för att kunna ha 

ett samtal med kvinnan.  
54 Bibel 2000 väljer att lämna prepositionen ἀπὸ oöversatt. Jag anser att den fyller en funktion i och med att Je-

sus uppmanar kvinnan att lämna platsen.  
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2.1.2 Sekundärlitteratur 

Böckerna av Knust och Wasserman samt Keith behandlar perikopen på ett djupgående sätt. De 

tar upp flera intressanta aspekter som jag kommer att gå igenom nedan. Jag kommer också att 

koppla deras argumentation till artiklar och bibelkommentarer inom samma ämnen samt göra 

en kort kommentar kring min egen åsikt under rubrikerna ”egen reflektion kring”. 

 Denna del av analysen har följande disposition: inledningsvis kommer den att 

handla om ursprunget till texten i perikopen, stilen på texten samt om texten kommer från för-

fattaren till Johannesevangeliet eller något annat evangelium. Sedan behandlas hur den tidiga 

kyrkan och dess ledare använde perikopen. Därefter analyseras perikopens status i kanon, hur 

processen såg ut när den kom dit samt teorin om en senare skrivare. Slutligen analyseras pe-

rikopens placering samt perikopens kopplingar till Mose lag och kvinnans roll i perikopen. 

 

2.1.2.1 Textens stil och ursprung 

2.1.2.1.1 Den tidiga kyrkans bruk att låna berättelser från varandra 

Knust och Wasserman beskriver att det var under de första århundrande v.t. som de olika bib-

liska böckerna formades. Både de böcker som senare blev en del av den bibliska kanon samt de 

böcker och skrifter som inte fått en plats i kanon men som innehåller berättelser om Jesus och 

hur den tidiga kyrkan växte fram. Något som var vanligt förekommande under denna tid var att 

författare kände till varandras böcker och deras historier och således blev inspirerade av 

varandra. Detta tog sig uttryck i att författare ofta lånade berättelser av varandra. Det var dock 

inte så att författarna använde sig av direkta citat med hänvisningar, som är det vanliga bruket 

idag, utan istället kunde de mer eller mindre direkt kopiera en berättelse som de tyckte om. 

Ibland kopierades delar av en berättelse, ibland kopierades en hel berättelse. Det förekom också 

att en författare skrev om en berättelse för att den skulle passa bättre in i den tradition som 

författaren skrev för. Ytterligare en aspekt att väga in i detta är de redaktörer som sammanställde 

och kopierade de böcker som fanns tillgängliga. Dessa redaktörer kunde ibland ”rätta” eller 

”förbättra” en berättelse, antingen för att de tyckte att det fanns någon språklig brist i den eller 

helt enkelt för att de inte tyckte att den var tillräckligt bra.55 

 Att författarna och redaktörerna arbetade på det här sättet var varken konstigt eller 

ovanligt vid den tiden. Problemet uppstår dock i modern tid då forskare undersöker och försöker 

ta reda på ursprunget till en specifik perikop, i vårt fall den från Joh 7:53-8:11. Det gör det i 

princip omöjligt att med säkerhet avgöra varifrån perikopen ursprungligen kommer. Är det från 

 
55 Knust och Wasserman, To Cast the First Stone. s. 51-52 
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en muntlig tradition, någon tidig text om Jesus, en icke-kanonisk bok, någon tidig version av 

Johannesevangeliet eller ur något av de synoptiska evangelierna? Det enda som finns kvar till 

forskarna att diskutera är olika hypoteser och teorier kring perikopens ursprung och uppkomst.56 

 

2.1.2.1.2 En unik berättelse kräver unikt språk 

Frågan om textens ursprung är något som forskare ägnar stor energi att diskutera, framförallt 

eftersom det är en fråga som kan angripas från flera olika perspektiv. Ett tema som återkommer 

i både artiklar och bibelkommentarer är det faktum att stilen på texten i perikopen inte riktigt 

passar in med språket i resterande delar av Johannesevangeliet. Det är något som forskarvärlden 

är ganska överens om. Eftersom texten saknas i de äldsta och bästa handskrifterna och manu-

skripten och således tillkommit senare kan det förklara varför språket stilmässigt skiljer sig åt.57 

Det finns dock forskare, bland dem John Paul Heil, som argumenterar för att det unika språk-

bruket i perikopen kan bero på andra saker. Som exempel lyfter han upp att historien i sig är 

unik, vilket skulle kunna vara ett skäl för ett unikt språkbruk. Heil lyfter bland annat in Joh 5:1-

11 samt 6:1-15 som också innehåller ett språkbruk som skiljer sig från övriga delar av Johan-

nesevangeliet samt att det finns en parallell mellan Joh 8:11 och Joh 5:14.58  

 

2.1.2.1.3 Kopplingen till Lukasevangeliet 

Det finns dock forskare som inte håller med Heils förklaringar till att språkbruket ser ut som 

det gör i perikopen. Dessa argumenterar istället för att ursprunget till perikopen i själva verket 

kommer från den författare som tillskrivs Lukasevangeliet och således inte har någonting med 

Johannesevangeliet att göra. Ett av de argument som lyfts fram till förmån för teorin att pe-

rikopen kommer från Lukasevangeliet är att delar av perikopen innehåller många ord som helt 

eller delvis är unika för Lukasevangeliet. Exempelvis nämns ὄρθρος (morgon), πας ὸ λαός (allt 

folket), κατηγορέω (anklaga) och kanske framförallt παραγίνομαι (komma fram) vilket är ett 

ord som återkommer ofta i Lukasevangeliet men också i Apostlagärningarna. Dessutom inne-

håller perikopen konjunktionen δέ vilket är ett favoritord hos författaren till Lukasevangeliet. 

Det fullkomligt kryllar av dessa i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Kyle R. Hughes är 

en av de forskare som argumenterar för denna tes, men han menar samtidigt att det inte är alla 

verser i perikopen som ursprungligen kommer från Lukasevangeliet. Han argumenterar att det 

 
56 Knust och Wasserman, To Cast the First Stone. s. 50 
57 John Paul Heil, ”The story of Jesus and the adulteress (John 7:53-8:11) reconsidered”, Biblica 72, nr 2 (1991): 

182–91. s. 182 
58 Heil. s. 183-185 
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framförallt är inledningen och avslutningen av perikopen som ursprungligen är från Lukas-

evangeliet, resterande verser har författaren till perikopen fått från någon annan källa. Vid något 

tillfälle har den författaren valt att inte inkludera den i Lukasevangeliet, men hans arbete med 

texten har ändå bidragit till att den har fått spridning och så småningom blivit inkluderad i 

Johannesevangeliet.59 

Även i bibelkommentarer lyfts det fram att perikopen har tydliga kopplingar till 

Lukasevangeliet. Andrew T. Lincoln presenterar flera uppenbara paralleller till kapitel 21 och 

22 i Lukasevangeliet. Ett exempel är att Jesus ofta befinner sig på Olivernas berg i Lukas-

evangeliet, något som bara förekommer i Johannesevangeliet på ett ställe, nämligen i denna 

perikop. I likhet med Hughes ovan identifierar även Lincoln att flera ord i inledningen av pe-

rikopen överensstämmer med Lukasevangeliet. Både Lincoln men även Raymond E. Brown 

argumenterar för att stilen på texten bättre stämmer in på Lukasevangeliet än på Johannes-

evangeliet, vilket också visas i genomgången ovan.60 

 En annan forskare som argumenterar för att det finns paralleller och likheter med 

Lukasevangeliet är René Kieffer. Han lyfter även fram att perikopen därtill har likheter med 

Matteusevangeliet. Han har som exempel frasen οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι (de skriftlärda 

och Fariséerna) vilket är ett uttryck som framförallt förekommer just i Matteusevangeliet. Han 

lyfter också fram att det i början av perikopen berättas om att Jesus anländer till templet för att 

undervisa efter att han spenderat natten på Olivernas berg. Kieffer lyfter också fram det faktum 

att Jesus i 8:11 förlåter kvinnan hennes synder. Det är också något som Jesus gör återkommande 

i de synoptiska evangelierna, dock inte i Johannesevangeliet.61 Det är dock värt att nämna att 

det inte finns någon enhetlighet bland handskrifterna om var i Lukasevangeliet perikopen ska 

placeras. Senare i analysen kommer jag att göra en genomgång av de olika tänkbara placering-

arna av perikopen.  

 

2.1.2.1.4 Uttryck som inte förekommer på andra ställen 

I en annan bibelkommentar skriver Barnabas Lindars att det i perikopen finns två uttryck och 

beskrivningar som i Johannesevangeliet bara förekommer i perikopen. Det ena är skriftlärda 

vilket jag går igenom ovan, det andra är Διδάσκαλε (lärare). Ordet lärare förekommer mer fre-

kvent hos synoptikerna där Jesus oftare är i templet för att undervisa. Intressant att nämna i 

 
59 Hughes, ”The Lukan special material and the tradition history of the Pericope adulterae”. s. 238, 241, 248-249; 

Bart D. Ehrman, ”Jesus and the Adulteress”, New Testament Studies 34, nr 1 (januari 1988): 24–44. s. 24; Lin-

coln, The Gospel According to Saint John. s. 528 
60 Lincoln, The Gospel According to Saint John. s. 528; Brown, The Gospel According to John. s. 336 
61 Kieffer, Johannesevangeliet 11-21. s. 492, 495, 497 
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sammanhanget är också det faktum att Jesus sitter ned när han undervisar. Det ger honom extra 

auktoritet som lärare eftersom de judiska prästerna och andra som undervisade, brukade sitta 

ned och undervisa. I perikopen jämställs alltså Jesus med de som ansågs ha den högsta kun-

skapen inom lagen.62 

 

2.1.2.1.5 Egen reflektion kring sekundärlitteraturen om textens stil och ursprung 

I genomgången ovan presenteras flera bra och distinkta argument till perikopens ursprung. Jag 

håller med Hughes, Lincoln och Brown om att det är troligt att anta att perikopen har en kopp-

ling till Lukasevangeliet, i synnerhet eftersom det finns en mängd språkliga kopplingar. Just 

användningen av grekiskan brukar vara en faktor som skiljer de olika evangelisterna åt. Alla 

har sina egna formuleringar och ord som de gärna återvänder till. Det faktum att perikopen 

innehåller en hel del particip samt konjunktionen δέ är två argument som stödjer tesen att pe-

rikopen är författad av samma författare som skrev Lukasevangeliet. Samtidigt anser jag att 

Heil också lyfter fram en intressant aspekt. Att perikopen är unik till sitt innehåll och delvis 

också budskap skulle kunna förklara det, för Johannesevangeliet, unika språkbruket. Att pe-

rikopen dessutom inte förekom i en skriftlig form samtidigt som Lukasevangeliet eller Johan-

nesevangeliet skrevs, skulle också kunna bidra till att den har fått ett annorlunda språk. Således 

är det svårt att avgöra vilka argument som har den mest troliga förklaringen till perikopens 

uppkomst.  

 

2.1.2.2 Den tidiga kyrkans bruk av texten 

2.1.2.2.1 Texten förekommer i fyra olika traditioner 

Knust och Wasserman konstaterar också i sin bok att perikopen under 300-talet förekommer i 

framförallt fyra olika traditioner. Det rör sig dels om en muntlig tradition som är oberoende av 

perikopens vara eller icke-vara i Johannesevangeliet och där åhörare har uppskattat historien 

och därefter berättat den vidare. Dels om den tradition som beskrivs ovan där författare och 

redaktörer har känt till perikopen, redigerat och kopierat den, vilket har bevarat perikopen i 

flera olika versioner. Den finns också i icke-kanoniska böcker och berättelser, i synnerhet i det 

så kallade Hebréerevangeliet (Gospel of the Hebrews), där perikopen ses som en aktningsvärd 

berättelse om Jesus. Slutligen förekommer också perikopen i Johannesevangeliet där den har 

 
62 Barnabas Lindars, The Gospel of John, The New Century Bible Commentary (London: Oliphants, 1972). s. 

308; Zane Clark Hodges, ”The woman taken in adultery (John 7:53-8:11): exposition”, Bibliotheca sacra 137, nr 

545 (januari 1980): 41–53. s. 43 
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kommit in från västvärldens kopior av evangelierna, genom de latinska kopiorna och i synner-

het Vulgatan.63 

 

2.1.2.2.2 Rädslor hos den tidiga kyrkan 

Något som lyfts fram i flera artiklar och bibelkommentarer är att en tänkbar anledning till att 

det tog några århundraden innan texten tog plats i kanon kan vara att den ansåg problematisk i 

den tidiga kyrkan. Jesus handlande i perikopen blir helt enkelt för radikalt. Det som lyfts fram 

är att ledare och bibelkommentatorer inom den tidiga kyrkan var rädda att perikopen skulle 

kunna uppmuntra människor till otrohet och äktenskapsbrott, något som hade varit ett brott mot 

Mose lag. Att människor skulle bryta lagen var överlag något som det fanns en stor rädsla och 

oro för eftersom det var viktigt för de troende att ingen bröt mot lagen. Detta kopplas samman 

med att människor i den tidiga kyrkan var noga med att vara etiska korrekta. Inom det Romerska 

riket rådde generellt en sexuell lössläppthet vilket var något som de kristna var noga med att 

fjärma sig från. Detta innebar att de kristna såg synder kopplade till sexuell aktivitet som något 

mycket allvarligt och som stod långt ifrån hur den idealiska kristna borde agera.64 

 Gail R. O’Day lyfter också fram i en artikel att tidiga bibelkommentar till och 

med nästan tar avstånd från Jesus agerande och istället argumenterar för att den som ertappas 

med en synd såsom äktenskapsbrott inte bara borde dömas utan att den kommer att dömas, i 

enlighet med lagen, för sina synder. De klarar helt enkelt inte av att förstå varför Jesus visar 

nåd gentemot kvinnan som i deras ögon inte är någonting annat än en syndare.65 

 

2.1.2.2.3 Kyrkofäder som kände till texten 

En orsak till att perikopen får en stor spridning under kyrkans framväxt, trots att den inte var en 

del av den ursprungliga kanon, var att det fanns flera av de tidiga kyrkofäderna som kände till 

historien. De både omnämner den i sina verk och kommenterar den i sina bibelkommentarer, 

vilket bidrog till att skapa kännedom om texten. Några av de kyrkofäder som kände till texten 

var Ambrosius av Milano, Pacianus av Barcelona, Augustinus av Hippo och Hieronymus 

(Jerome). Den sistnämnda har en central roll i spridningen av texten då han inkluderade den i 

den latinska översättningen av bibeln som han skapade i slutet av 300-talet. Översättningen, 

 
63 Knust och Wasserman, To Cast the First Stone. s. 180-181 
64 Gail R O’Day, ”John 7:53-8:11: a study in misreading”, Journal of Biblical Literature 111, nr 4 (1992): 631–

40. s. 634-635; Burge, ”A Specific Problem in the New Testament Text and Canon”. s. 146-147 
65 O’Day. s. 634-635 
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som heter Vulgatan, har inkluderat perikopen och genom den översättningen blev perikopen 

känd inom stora delar av den västliga kyrkan.66 

 

2.1.2.2.4 Bruk av perikopen i den tidiga kyrkan 

Keith skriver också om några teorier kring hur perikopen användes av den tidiga kyrkan och 

dess ledare. Han noterar att flertalet kyrkliga ledargestalter gärna och ofta använde sig av pe-

rikopen när de författade olika råd och vägledningar. Detta gällde främst agerande och synder 

som var kopplade till sexuella handlingar (äktenskapsbrott inkluderat) men inte uteslutande, det 

kunde lika gärna röra sig om andra handlingar. Dessutom förekommer det hänvisningar till 

perikopen från bibelkommentarer som inte alls har med den passagen att göra. Keith noterar att 

bland andra Augustinus använder perikopen när han kommenterar Natans strafftal till David67 

samt Josef och Maria68, och Ambrosius använder den när han kommenterar David och Bat-

seba.69 Perikopen används alltså tidigt som en vägledning och rekommendation till samtidens 

ledare och biskopar, men också slavägare, där Jesus ord används som en rekommendation och 

som en uppmaning att vara förlåtande framför att vara dömande.70 

 

2.1.2.2.5 Egen reflektion kring sekundärlitteraturen om den tidiga kyrkans bruk av texten 

Forskare är överens om att perikopen var känd i den tidiga kyrkan och bland dess ledare, den 

omnämns och refereras till vid flertalet tillfällen. Intressant att notera här är dels att dessa kyr-

koledare spelade en viktig roll i att få perikopen spridd och känd. Det är i sig extra intressant 

eftersom det samtidigt inom den tidiga kyrkan fanns en skepsis och ett ogillande av budskapet 

i perikopen. Motståndet mot perikopen var tillräckligt stort för att det också skulle finnas de 

som tog avstånd från hela perikopen. Men det sker en förskjutning av åsikter som kulminerar 

under slutet av 300-talet när Hieronymus inkluderar perikopen i Vulgatan och således ser till 

att den får spridning i västvärlden. 

 

2.1.2.3 Textens plats i kanon 

2.1.2.3.1 Hur perikopen tog plats i kanon och dess status i kanon 

Det finns inget entydigt svar på frågan hur perikopen har tagit plats i den bibliska kanon. Knust 

och Wasserman presenterar några aspekter som är intressanta att notera i sammanhanget och 

 
66 Burge, ”A Specific Problem in the New Testament Text and Canon”. s. 143, 148 
67 2 Sam 12 
68 Matt 1:19 
69 2 Sam 11 
70 Keith, The Pericope Adulterae, the Gospel of John, and the Literacy of Jesus. s. 210-213 
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som kan vara bra att bära med sig vid studier av den aktuella perikopen. Det första är att det är 

ytterst ovanligt bland de kanoniska bibelböckerna att en perikop som är lika stor i omfattning 

har kommit in i kanon. Det är egentligen bara de dubbla sluten på Markusevangeliet som är en 

jämförbar parallell när det kommer till senare inkludering av en stor textmängd.71 Det andra är 

att en stor bidragande orsak till att perikopen kom med i kanon var att Hieronymus inkluderade 

den i sin latinska bibelöversättning Vulgatan. Han gjorde detta eftersom han hade hittat texten 

i ”many copies, both Greek and Latin”72 och att den (redan då) hade en bestående popularitet 

bland de som hade hört historien. Det stämmer att perikopen inte förekommer i de äldsta eller 

bästa manuskripten, men den förekommer i manuskript och det gör en stor skillnad. När den 

dessutom fick plats i en av den västliga kyrkans evangelieböcker blir perikopen av den västliga 

kyrkan ansedd som en fullvärdig del av kanon.73 Vid samma tidpunkt som texten kommer in i 

den latinska Vulgatan är det liturgiska språket alltjämt grekiska, varför perikopen också måste 

ha funnits tillgänglig på grekiska.74 Slutligen kan sägas att genom att texten har förekommit 

bland kristna har den också förekommit i gudstjänster, antingen genom att den är inkluderad i 

evangelieböcker såsom i den västliga kyrkan, eller genom att den på andra sätt har nämnts i 

predikningar eller vid bibelstudium. När en text används inom det religiösa sammanhanget blir 

den också ansedd och accepterad. I fallet med den aktuella perikopen har det bidragit till att den 

har blivit ännu mer populär än den tidigare var och genom det har den förstärkt och dessutom 

bekräftat sin plats i kanon. För när den väl är en del av kanon är det väldigt svårt att ta bort den 

därifrån.75 

 

2.1.2.3.2 Egen reflektion kring sekundärlitteraturen om textens plats i kanon 

I likhet med ovan är forskarna här relativt överens i sin argumentation. Knust och Wasserman 

presenterar en utförlig genomgång av processen när perikopen tog plats i kanon och blev ac-

cepterad av sin samtid. O’Day, Lincoln och Brown lyfter fram att berättelsen, trots avsaknaden 

av tidiga manuskript, har en hög trovärdighet och att den stämmer väl överens med hur Jesus 

brukade agera. Således kan det konstateras att perikopen har flera goda skäl till att bli inkluderad 

i kanon, vilket också skedde.  

 

 
71 Knust och Wasserman, To Cast the First Stone. s. 50 
72 Hieronymus citeras i Knust och Wasserman. på s. 247 
73 Knust och Wasserman. s. 247-248 
74 Knust och Wasserman. s. 261-262 
75 Knust och Wasserman. s. 306 
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2.1.2.4 Teorin om en senare skrivare 

I sin bok argumenterar Keith för en teori att perikopen har blivit inkluderad i Johannesevange-

liet genom en senare skrivare76 som har författat perikopen. Han menar dessutom att det varken 

är oförklarligt eller en tillfällighet att perikopen har blivit placerad just i Joh 7:53-8:11. Keith 

menar bland annat att det faktum att perikopen inte ingår i de tidiga manuskripten är ett bevis 

på att den inte är original utan att den har blivit införd senare av denna senare skrivare. Vidare 

argumenterar han för att den senare skrivaren inte bara var noggrann i sitt arbete, utan också att 

den hade en god kunskap om den judiska traditionen. Dateringen för införandet av perikopen i 

Johannesevangeliet gör Keith till 200-talet. Keith menar att anledningen till att den senare skri-

varen ville ha med perikopen var att den ville rätta till bilden av Jesus som en auktoritär ledare 

samt att förmildra omständigheten att Jesus kom från Galileen (detta är en annan stark tes som 

Keith för i sin bok, den ligger dock utanför min uppsats varför den inte kommer att kommente-

ras närmare).77 

 

2.1.3 Aspekter av perikopen som diskuteras i artiklar 

Det finns även ett par intressanta aspekter kopplat till perikopen som Knust och Wasserman 

inte lyfter fram i sin bok men som däremot diskuteras i några artiklar om perikopen. Först dis-

kuteras perikopens placering, både i Johannesevangeliet men även andra tänkbara placeringar. 

Detta kopplas ihop med en språklig likhet i en annan del av evangeliet. Sedan diskuteras bruket 

av Mose lag i perikopen samt vilken roll kvinnan spelar i berättelsen. 

 

2.1.3.1 Perikopens placering 

2.1.3.1.1 Perikopens plats i Johannesevangeliet 

Bland forskarna råder det olika uppfattningar kring var perikopen ska placeras. Vissa forskare 

lyfter fram att utan perikopen blir det ett ologiskt hopp mellan Joh 7:52 och 8:12. I samtalet 

som avslutas i 7:52 är inte Jesus närvarande, utan det är översteprästerna och fariséerna som 

diskuterar. Däremot inleds 8:12 med ”Sedan talade Jesus till dem” eller ”Again Jesus spoke to 

them” (NRSV). Varifrån dök Jesus upp? Däremot, om perikopen finns med, blir det en naturlig 

övergång mellan de olika berättelserna i Johannesevangeliet kapitel 7 och 8.78 

 
76 I sin bok kallar Keith detta för en interpolator, vilket med en ordagrann översättning blir textförfalskare. Jag 

har valt att använda den mer neutrala benämningen en senare skrivare. 
77 Keith, The Pericope Adulterae, the Gospel of John, and the Literacy of Jesus. s. 119-122, 159, 222 
78 Heil, ”The story of Jesus and the adulteress”. s. 186 
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 I motsats till detta finns det andra forskare som argumenterar för att det tvärtom 

är helt ologiskt att perikopen är placerad mellan kapitel 7 och 8, eftersom dessa två kapitel i 

själva verket har ett väldigt bra flyt bortsett från just historien om äktenskapsbryterskan. Ett 

argument som lyfts fram för denna ståndpunkt är att i slutet av kapitel 7 befinner sig Jesus i 

Jerusalem för att fira lövhyddefesten, men när han i 8:1-2 kommer till templet från Olivernas 

berg gör han det på samma sätt som han gör i de synoptiska evangelierna när påskfesten närmar 

sig. Ytterligare ett argument som lyfts fram är att det blir ett onaturligt hopp i kapitel 8 mellan 

vers 9, där folket omkring Jesus går iväg, och verserna 12-13 där Jesus återigen är omgiven av 

en stor folkhop.79 I kontrast mot det senare argumentet finns det dock de som menar att det 

troligtvis bara är de skriftlärda och fariséerna som går iväg i vers 9. Den folkhop som i början 

av perikopen kommer för att lyssna på Jesus är troligtvis kvar.80 

 Det finns dock flera andra aspekter som talar för att perikopen ändå bör placeras 

i Joh 7:53-8:11. Det första är att en stor majoritet av alla de manuskript som innehåller pe-

rikopen placerar den just där. I sin bok gör Keith en noggrann genomgång av alla manuskript 

där perikopen finns inkluderad. Han kommer fram till att det finns totalt 1427 manuskript som 

har med perikopen och av dem är det så många som 96 % som placerar den i Joh 7:53-8:11. 

Därtill berättar Keith att alla de äldsta och mest tillförlitliga handskrifterna och manuskripten 

som innehåller perikopen placerar den i övergången mellan kapitel 7 och 8. Det ger ett tydligt 

bevis för att perikopen bör placeras just där.81  

 

2.1.3.1.2 Kopplingar mellan Joh 6:6 och Joh 8:6 

Ett annat argument för att perikopen passar in i Johannesevangeliet är att det finns en distinkt 

koppling mellan Joh 8:6 och Joh 6:6. I perikopen läggs det i vers 6 in en förklaring till varför 

Jesus överhuvudtaget får frågan från de skriftlärda och fariséerna: det beror på att de vill testa 

Jesus. På grekiska står det τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, vilket översatt blir detta sa de 

testandes honom. I kapitel 6 har Jesus istället ställt en fråga till Filippos och efter det görs 

följande kommentar τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, översatt till detta sa han testandes ho-

nom. Bortsett från att förhållandet är det omvända, Jesus är den som ställer frågan för att testa 

någon istället för att själv vara den som blir testad, är dessa rader väldigt snarlika. Inte bara att 

det är samma tema som återkommer, utan det är också nästan identisk grekiska. Om detta är ett 

argument för att texten ursprungligen kommer från Johannesevangeliet, eller om det istället 

 
79 Burge, ”A Specific Problem in the New Testament Text and Canon”. s. 144 
80 Lincoln, The Gospel According to Saint John. s. 533 
81 Keith, The Pericope Adulterae, the Gospel of John, and the Literacy of Jesus. s. 119-122 
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tyder på att författaren till perikopen har inspirerats av eller använt ord från Johannesevangeliet, 

finns det dock inget entydigt svar på.82 

 

2.1.3.1.3 Egen reflektion kring sekundärlitteraturen om perikopens placering 

Den genomgång av de olika manuskripten som Keith gör menar jag ge ett tydligt svar på frågan 

var perikopen bör placeras. Att hela 96 % av manuskripten placerar perikopen i Joh 7:53-8:11 

är svårt att bortse ifrån utan ger istället ett bra underlag för att anta att placeringen är korrekt. 

Motargumentet att perikopen skulle skapa ett onaturligt hopp i berättelsen bedömer jag inte 

vara tillräckligt väl underbyggt för att ta hänsyn till. Det finns många passager både i Johannes-

evangeliet och i de synoptiska evangelierna där hoppen mellan de olika delarna är betydligt 

större än i perikopen som undersöks här.  

 Därtill är det en intressant koppling som görs mellan Joh 6:6 och Joh 8:6. Att 

ordalydelsen är i princip identisk anser jag skapar en stark koppling mellan perikopen och res-

terande delar av Johannesevangeliet. För, som jag nämner ovan, stilen på den grekiska texten 

är något som utmärker och särskiljer författarna till evangelierna. Genom att författaren till 

perikopen använder sig av samma fras som i ett annat kapitel finns det ännu tydligare argument 

för att perikopen faktiskt hör hemma i Johannesevangeliet. 

 

2.1.3.3 Mose lag och kvinnans roll i perikopen 

2.1.3.3.1 Kopplingar till Moseböckerna och bestraffningsmetoden att stena 

Slutligen följer en analys kring bruket av Mose lag och kvinnans ställning i perikopen. Först 

kommer en genomgång av bestraffningsmetoden att stena någon och dess koppling till Mose-

böckerna, sedan följer en fördjupning i kvinnans roll i berättelsen. 

En central del i perikopen handlar om att kvinnan ska stenas. Anledningen till detta 

är att hon anklagas för att ha begått äktenskapsbrott och därmed ha brutit mot den lag som 

Moses gav folket. En aspekt som lyfts fram av flera forskare är dock att det inte finns några 

tydliga instruktioner i Mose lag om att ett sådant brott ska straffas med just stening. Två bibel-

citat som lyfts fram är dels ”Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall 

både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden”83 och ”Om en man er-

tappas då han ligger med en annan mans hustru, skall båda dö, både mannen som låg med 

kvinnan och kvinnan själv. Du skall utrota det onda ur Israel.”84. Båda citaten gör det tydligt att 

 
82 Heil, ”The story of Jesus and the adulteress”. s. 184; Hodges, ”The woman taken in adultery”. s. 44 
83 3 Mos 20:10 
84 5 Mos 22:22 
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otrohet och äktenskapsbrott ska straffas med döden, men ingen av dem nämner någonting om 

att det måste ske genom stening. Det enda argumentet som stödjer det kommer från den efter-

följande versen i 5 Mos: 

Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i 

staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena 

dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och 

mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur 

folket.85 

Det finns dock ingenting i perikopen i Johannesevangeliet som tyder på att kvinnan skulle varit 

trolovad. Tvärtom finns det starkare argument för att kvinnan är gift, eftersom grekiskan an-

vänder ordet γυνή vilket oftast syftar på en kvinna som var gift. Ytterligare en aspekt som lyfts 

fram i relation till citaten ur moseböckerna är det faktum att det enbart är kvinnan som de skrift-

lärda och fariséerna tar med till Jesus. I alla tre citaten görs det väldigt tydligt att kvinnan och 

mannen ska straffas med döden om de blir påkomna med otrohet eller äktenskapsbrott. Att det 

inte är fallet här vittnar igen grekiskan om. De som anklagar kvinnan i vers 5 förklarar att lagen 

befaller ”att stena sådana”. På grekiska heter det τὰς τοιαύτας och i vers 5 har det ordet ett 

feminint pronomen vilket gör det tydligt att de som anklagar enbart syftar på att kvinnan ska 

stenas. Eftersom det också framgår av vers 4 att de hade ertappat kvinnan med att begå äkten-

skapsbrott ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ (på bar gärning) borde det rimligtvis också finnas en man inblandad. 

Vart tog han vägen?86 Gail R. O’Day lyfter här fram att en anledning till att det inte finns någon 

man som står anklagad för brottet kan vara att de skriftlärda och fariséerna inte främst hade för 

avsikt att skipa rättvisa, inte heller att döma kvinnan för vad hon hade varit inblandad i. Istället 

är det deras vilja att hitta något att anklaga eller döma Jesus för som är drivkraften. Kvinnan 

och hennes handlingar blir bara en bricka i deras spel och kamp mot Jesus.87 

I sammanhanget kan det också vara intressant att nämna att det finns forskare som 

har intresserat sig även för anledningen till överträdelsen. Som exempel kan nämnas Zane Clark 

Hogdes som lyfter fram att vid tidpunkten då perikopen utspelar sig var Jerusalem fullt med 

människor på grund av den pågående lövhyddefesten. Enligt honom ledde detta till att möjlig-

heten men också viljan för otrohet ökade då det fanns en stor mängd människor att bli attrahe-

rade av samt att sannolikheten för att träffa den man var otrogen med igen var väldigt liten.88 

Som kontrast till detta finns det också forskare som argumenterar för att kvinnans otrohet inte 

 
85 5 Mos 22:23-24 
86 O’Day, ”John 7:53-8:11: a study in misreading”. s. 632 ; Hodges, ”The woman taken in adultery”. s. 48 
87 O’Day. s. 632 
88 Hodges. s. 48 
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var någon frivillig otrohet utan istället lyfter fram möjligheten att hon kan ha blivit sexuellt 

utnyttjad och överfallen. Att det är fallet tycks dock inte göra någon skillnad för de skriftlärda 

och fariséerna.89 

 

2.1.3.3.2 Egen reflektion kring artiklarna om Mose lag och kvinnans roll i perikopen 

Det är flera intressanta aspekter som presenteras i detta stycke. I synnerhet Gail R. O’Days 

argumentation att de skriftlärda och fariséerna använder kvinnan som en del i deras rörelse mot 

Jesus. Detta kan förklara varför de argumenterar för att kvinna ska stenas, trots att det inte finns 

några tydliga argument för detta i någon av Moseböckerna. Något som det däremot finns tydliga 

argument för var att även mannen skulle straffas för ett äktenskapsbrott, men trots detta finns 

det inte någon man som står anklagad. Det som står i fokus i perikopen är en skenhelig dom 

över en person, inte vilken social status som personen hade.  

 

2.1.4 Sammanfattning av analysen om Äktenskapsbryterskan 

Hittills har jag gått igenom de olika teorier som finns kring ursprunget av perikopen i Joh 7:53-

8:11 för att kunna besvara den första delen av min frågeställning. Inledningsvis gick jag igenom 

själva texten med ett särskilt fokus på textkritik och översättning. Därefter följde en genomgång 

av de teorier som Knust och Wasserman samt Keith tar upp i sina böcker samt de teorier som 

diskuteras i bibelkommentarer och artiklar. Analysen landar i att perikopen dels har en tydlig 

koppling till Lukasevangeliet, dels att perikopen var känd bland den tidiga kyrkan och att dessa 

ledare bidrog till spridningen av texten, dels att det fanns goda skäl till att inkludera perikopen 

i kanon samt att det var anmärkningsvärt att kvinnan ensam stod anklagad för äktenskapsbrott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Lincoln, The Gospel According to Saint John. s. 530 
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2.2 Kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4:4-29, 39-42) 

Eftersom frågeställningen behandlar hur karaktäriseringen av kvinnan i Johannesevangeliet på-

verkas av perikopen i Joh 7:53-8:11 kommer jag att gå igenom två andra berättelser ur samma 

evangelium där en kvinna spelar en avgörande roll. Den första är hämtad från i Joh 4:4-29, 39-

42 och för denna uppsats läggs ett särskilt fokus på verserna 16-26. 

 

2.2.1 Litteratur och artiklar 

2.2.1.1 Textkritik 

Den enda textkritiska notering av intresse som Metzger gör till kapitlet är till kommentaren i 

4:9 om att judarna inte ville ha något med samarierna att göra. Här observerar han att den för-

klaringen saknas i ett par handskrifter och anger två tänkbara förklaringar. Den ena är att den 

har glömts bort av misstag, den andra är att den som kopierade texten inte tyckte att en sådan 

förklaring passade in i den litterära stilen.90 Oavsett vilket blir innebörden av texten oförändrad. 

 

2.2.1.2 Kvinnans samariska ursprung 

Frances Taylor Gench identifierar i sin bok Back to the Well (2004)91 att poängen med den 

samariska kvinnan i berättelsen i Johannesevangeliet kapitel 4 inte specifikt är att hon är kvinna, 

utan att hon tillhör den samariska folkgruppen. Vid tidpunkten då Johannesevangeliet skrevs 

fanns det motsättningar mellan Judarna och Samarierna och det är dessa motsättningar som 

författaren till Johannesevangeliet väljer att lyfta fram i detta kapitel. Kvinnan är i berättelsen 

en talesperson och en representant för det samariska folket, något som hon är medveten om.92 

 Att Jesus överhuvudtaget befinner sig i Samarien är också teologiskt motiverat. 

Det vanligaste när människor skulle resa från Judéen till Galileen var att de undvek området 

kring Samarien, även fast detta var den närmaste vägen. Detta berodde på att judarna såg sama-

rierna som en utomstående grupp och således inte ville ha något med dem att göra, något som 

också förtydligas senare i bibeltexten. I Joh 4:4 presenteras det som att Jesus ”måste ta vägen 

genom Samarien” eller ”he had to go through Samaria” (NRSV). Detta menar forskare beror 

på att Jesus ville resa genom Samarien, för att han därigenom får en möjlighet att predika för 

samarierna. Gail R. O’Day lyfter fram att en skillnad mellan Johannesevangeliet och 

 
90 Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United 

Bible Societies’ Greek New Testament (Fourth Revised Edition), 2nd edition (Stuttgart: Deutsche Bibelgesell-

schaft, 1994). s. 177 
91 Frances Taylor Gench, Back to the Well: Women’s Encounters with Jesus in the Gospels, 1. ed.. (Louisville, 

Ky: Westminster John Knox Press, 2004). 
92 Gench. s. 110-114 
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synoptikerna är att i Johannesevangeliet börjar uppdraget med att omvända andra än judar redan 

medan Jesus lever. Hos de övriga är detta något som börjar först efter att Jesus har dött och 

uppstått. Jesus ser det själv som ett måste att resa genom Samarien för att kunna omvända dem. 

Han återvänder dock inte till Samarien igen efter detta kapitel, kanske var det därför som det 

var viktigt att resa genom Samarien denna gång.93 

 Gench lyfter också fram att kvinnan, när hon pratar om sitt folk, använder plural-

former. Därigenom förstärks och förtydligas det att kvinnan framförallt är en representant för 

sitt folk. Att personer blir talespersoner för sitt eget folk är ingenting som är ovanligt hos Jo-

hannesevangeliet, utan det förekommer även på andra ställen i evangeliet.94 

 

2.2.1.3 Jesus korsar gränser i berättelsen 

Något som är signifikant för detta kapitel är hur Jesus på olika sätt korsar gränser och gör saker 

som de runtomkring honom inte förväntar sig. Det kanske tydligaste exemplet är det faktum att 

Jesus talar med en kvinna! Det kan tyckas ofarligt men faktum är att detta är något som både 

lärjungarna i vers 27 och kvinnan i vers 9 reagerar på. Lärjungarna vågar inte fråga Jesus varför 

han talar med en kvinna, men kvinnan i kapitlet är betydligt mer rakt på sak; ”Jag är ju en 

samarisk kvinna”95. Kvinnan fångar också det som är dubbelt uppseendeväckande i Jesus sam-

tal med henne: hon är kvinna och dessutom samarier. Detta är dock ett helt medvetet drag från 

Jesus. Som nämnt ovan ville Jesus bege sig till Samarien för att kunna predika hos dem. Han 

korsar således inte bara gränsen genom att prata med en kvinna, han gör det också genom att 

prata med en utomstående grupp. Judarna var det utvalda folket, samarierna var det förkastade 

folket. Men Jesus vet att Guds nåd räcker åt alla, därför är han i Samarien och därför måste han 

bryta också den gränsen, för att predika att Gud är tillgänglig för alla.96 

 Inte nog med att Jesus överhuvudtaget talar till en kvinna. I kapitlet har Jesus 

dessutom en av de längsta dialogerna som förekommer i något evangelium. Ofta när Jesus talar 

med människor inleds ett samtal som senare glider över i en monolog där Jesus förklarar något 

teologiskt problem. Samtalspartnern blir med andra ord bara någon som används för att Jesus 

ska få anledning att predika. I detta kapitel är det annorlunda. Här diskuterar kvinnan med Jesus 

 
93 Gench, Back to the Well. s. 112; Gail R O’Day, The New Interpreter’s Bible: General Articles & Introduction, 

Commentary, & Reflections for Each Book of the Bible Including the Apocryphal/Deuterocanonical Books. Vol. 

9: The Gospel of Luke ; the Gospel of John (Nashville: Abingdon Press, 1995). s. 565, 570; Lindars, The Gospel 

of John. s. 173 
94 Gench. s. 114-115 
95 Joh 4:9b 
96 Gench. s. 112-117; O’Day. s. 571; Carol A. Newsom och Sharon H. Ringe, red., Women’s Bible Commentary, 

Expanded ed (Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 1998). s. 383 
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om flera aspekter av tro och religion. Kvinnan är öppen, nyfiken och ställer sina frågor. Jesus 

tar sig tid att svara och förklara. Det hela slutar dessutom med att Jesus berättar för kvinnan att 

han är Messias. Detta är värt att notera eftersom det är första gången i Johannesevangeliet som 

Jesus berättar någon att han är Messias.97 

 

2.2.1.4 Kvinnan ställer teologiska frågor 

Förutom att Jesus pratar med kvinna och har en av evangeliernas längsta dialoger med henne, 

är det dessutom en intresserad och nyfiken kvinna som presenteras i Johannesevangeliet. Kvin-

nan lyfter flera teologiska frågor i sitt samtal med Jesus. Dels det som nämns ovan, att Jesus 

pratar med henne trots att hon är en samarisk kvinna. Men i vers 20 ställer hon också frågan på 

vilken plats som Gud egentligen ska tillbes. Detta var en av de frågor där judar och samarier 

skiljde sig åt. Vissa forskare har menat att den frågan var naiv, men Gail O’Day lyfter fram i 

Women’s Bibel Commentary att det är fullt möjligt att kvinnan visste vad hon frågade om. Det 

är en genuint nyfiken fråga till Jesus som hon vill ha svar på. Dessutom anar hon redan under 

deras samtal att Jesus skulle kunna vara den Messias som ska komma.98 

 

2.2.1.5 Kvinnan som lärjunge 

Efter att kvinnan har haft sitt samtal med Jesus återvänder hon till byn som hon i början av 

berättelsen lämnade för att hämta vatten. Nu byter hon roll från att ha varit en intresserad och 

nyfiken person till att istället bli en förmedlare av vad hon har upplevt. Hon blir helt enkelt en 

lärjunge till Jesus. Hon lämnar sin vattenkruka kvar (kanske för att hon glömde den eller kanske 

för att hon har fått ta emot livets vatten) och beger sig iväg för att sprida sin upplevelse. Det är 

den naturliga reaktionen i evangelierna för någon som lär känna Jesus, att vilja berätta det vi-

dare. Det går till på liknande sätt när Jesus väljer ut sina första lärjungar. När kvinnan kommer 

in i byn uppmanar hon byborna att följa med och se, något som även det är en återkommande 

uppmaning i Johannesevangeliet. Hon visar också att den hon har mött är en undervisande Mes-

sias. Detta var viktigt eftersom samarierna förväntade sig att det var en undervisande person 

som skulle komma. Samarierna kommer till tro på Jesus genom kvinnan och de förmår honom 

dessutom att stanna hos dem i några dagar. Berättelsen avslutas med att samarierna själva be-

kräftar sin tro på Jesus och därigenom har kvinnan uppfyllt sitt syfte som lärjunge.99 

 
97 Gench, Back to the Well. s. 117-120; O’Day, The New Interpreter’s Bible. Vol. 9. s. 565, 572 
98 Gench. s. 117; Newsom och Ringe, Women’s Bible Commentary. s. 384 
99 Gench. s. 118-119; O’Day. s. 596; Lindars, The Gospel of John. s. 187 
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2.2.1.6 Jesus som allseende 

Genom historien har det förekommit missförstånd kring vad Jesus fokuserar på i mötet med 

kvinnan. Att han lyfter fram att hon har haft fem män men att ingen av dem är hennes nuvarande 

man har tolkats som att Jesus dömer kvinnan och stämplar henne som en syndig person. Detta 

är emellertid inte det som är fokus för Jesus i berättelsen. Anledningen till att författaren till 

Johannesevangeliet lyfter fram detta är att han vill förtydliga att Jesus har förmågan att se allt, 

veta allt och känna till allt. Det är ett tema som återkommer i Johannesevangeliet och som inte 

bara kvinnan i denna berättelse bidrar till. Jesus dömer inte kvinnan utan lyfter istället fram 

henne som ett föredöme i tro och vittnesmål.100  

 

2.2.2 Sammanfattning av analysen om kvinnan vid Sykars brunn 

I denna del av analysen ligger fokus på karaktäriseringen av kvinnan i Johannesevangeliet. Be-

rättelsen i Joh 4 presenterar en kvinna som är intresserad, nyfiken och som ställer relevanta 

teologiska frågor. Utöver detta korsar Jesus en rad gränser i berättelsen och dessutom han har 

också en av de längsta dialoger som förekommer i evangeliet. Hela berättelsen avslutas med att 

Jesus berättar för kvinnan att han är Messias. Detta är det första tillfället i Johannesevangeliet 

som Jesus berättar för någon att han är Messias. 

 

2.3 Maria från Magdala vid graven (Joh 20:1-18) 

Avslutningsvis kommer jag att gå igenom en sista berättelse där en kvinna spelar en central roll. 

Denna berättelse är hämtad från Joh 20:1-18 och denna uppsats kommer att lägga ett särskilt 

fokus på verserna 11-18. 

 

2.3.1 Litteratur och artiklar  

2.3.1.1 Den första kvinnan vid graven 

I alla fyra evangelier går det att läsa om hur kvinnor är närvarande vid graven i anslutning till 

att Jesus uppstår. I Markusevangeliet förekommer tre kvinnor, i Matteusevangeliet är det två 

kvinnor, i Lukasevangeliet är det ett ospecificerat antal kvinnor (läsaren får veta namnen på tre 

av dem och att det var fler än tre) men i Johannesevangeliet är det bara en kvinna närvarande, 

nämligen Maria från Magdala. Hon omnämns dessutom i alla fyra evangelier och har i Johan-

nesevangeliet en särskilt framträdande roll.101 

 
100 Gench, Back to the Well. s. 123; O’Day, The New Interpreter’s Bible. Vol 9. s. 571-572; Newsom och Ringe, 

Women’s Bible Commentary. s. 384 
101 Kieffer, Johannesevangeliet 11-21. s. 476-477 
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 I Johannesevangeliet är det Maria från Magdala som upptäcker att stenen framför 

graven är borta och att graven är tom. Författaren till Johannesevangeliet vill framställa hennes 

reaktion som naturlig, hon är chockad och sorgsen över att Jesus har blivit korsfäst och reagerar 

med förvåning när hon upptäcker att graven är öppnad. Senare i berättelsen förstår hon först 

inte heller att den försvunna kroppen kan betyda att Jesus har uppstått, hennes spontana reaktion 

ligger istället nära en mänsklig förståelse av det inträffade: någon måste ha stulit kroppen och 

flyttat den från graven. Gail R. O’Day menar att anledningen till att Maria från Magdala till en 

början inte tror att Jesus har uppstått beror inte på att hon är svag i sin tro utan helt enkelt på att 

det var allt för osannolikt. Allt detta stämmer väl in i Johannesevangeliets narrativ där perso-

nerna omkring Jesus porträtteras som mänskliga. Maria från Magdala hämtar två av lärjung-

arna, hon vill dela den stora nyheten med dem, de kommer till graven. När de anländer tittar de 

in i graven och bekräftar den upptäckt som Maria från Magdala gjorde. När lärjungarna beger 

sig hem stannar Maria från Magdala kvar. Att hon vågade stanna kvar är det som gör henne till 

den som först får möta den uppståndne Jesus.102  

 

2.3.1.2 ”Jesus sade: rör inte vid mig”103 

I vers 17 säger Jesus till Maria från Magdala att hon inte ska röra vid honom. Detta skulle kunna 

tolkas som att Jesus avvisar henne genom en skarp tillrättavisning, men det är dock inte fallet. 

Istället får Maria från Magdala ta emot den första undervisningen som den uppståndne Jesus 

ger. När Jesus har dött och uppstått har också förhållandet mellan Jesus och människorna om-

kring honom förändrats. Gail R. O’Day menar att författaren till Johannesevangeliet vill visa 

att anledningen till att Jesus säger som han gör är dels att han varken vill eller kan bli kontrol-

lerad, dels för att påskberättelsen inte är fulländad om inte Jesus stiger upp till himlen. Det nya 

förhållandet till Jesus innebär också att människor inte längre behöver ha den fysiske Jesus 

närvarande för att ha honom hos sig, han är ändå alltid med dem. Maria från Magdala blir den 

första som får veta detta, liksom hon är den första som fick veta att Jesus hade uppstått.104 

 

 
102 Newsom och Ringe, Women’s Bible Commentary. s. 389-390; Ann Skamp, ”’But Mary stood weeping out-

side the tomb’ (John 20:11)”, Colloquium 32, nr 1 (maj 2000): 23–30. s. 23; Dorothy A Lee, ”Turning from 

Death to Life: A Biblical Reflection on Mary Magdalene (John 20:1-18)”, The Ecumenical Review 50, nr 2 (april 

1998): 112–20. s. 113 
103 Joh 20:17 
104 Newsom och Ringe. s. 390; Kieffer, Johannesevangeliet 11-21. s. 482; Frank J Matera, ”John 20:1-18”, Inter-

pretation 43, nr 4 (oktober 1989): 402–6. s. 405 
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2.3.1.3 Maria från Magdala som lärjunge 

Efter att Jesus har undervisat för första gången sedan han uppstod, fortsätter han i vers 17 med 

att sända ut Maria från Magdala till att vittna om det som hon har sett och hört. I versen efteråt 

berättas att hon går till lärjungarna för att berätta för dem om Jesus och hennes nya uppdrag. 

Maria från Magdala har genom att vara den första som såg att graven var tom och den första 

som får se och samtala med den uppståndne Jesus fått ovärderlig förstahandsinformation som 

hon använder för att sprida budskapet om den uppståndne Jesus. Trots att Maria från Magdala 

omnämns för första gången så sent som i kapitlet innan, har hon redan kommit till tro och det 

är tack vare detta som Gud själv kallar henne att bli den första lärjungen till den uppståndne 

Jesus.105 

 

2.3.1.4 Redaktionshistoria 

Det finns, som nämnt ovan, flera tydliga paralleller mellan berättelsen i Johannesevangeliet och 

samma berättelse i synoptikerna. Barnabas Lindars identifierar flera nära likheter och ibland 

identiska förhållanden i de olika versionerna. Ett exempel är vers 17, när Jesus sänder ut Maria 

från Magdala till att vittna, som har en tydlig parallell till Matt 28:10 där Jesus möter kvinnorna 

som varit vid graven och uppmanar dem att vittna för lärjungarna. Ett annat exempel är inled-

ningen av berättelsen i Johannesevangeliet som utspelar sig på morgonen efter sabbaten. Inspi-

rationen till den tidsangivelsen kommer troligtvis från Markusevangeliet som också inleder sin 

berättelse med den informationen. Lindars argumenterar för att författaren till Johannesevange-

liet har använt Lukasevangeliet som en källa till berättelsen, men att författaren skrev om in-

formationen som kom därifrån snarare än kopierade den rakt av. Det är också troligt att förfat-

taren till Johannesevangeliet hade tillgång till fler källor än de synoptiska evangelierna när han 

författade denna berättelse. Ett exempel på detta är änglarna, som förekommer i alla fyra evan-

gelier, men som i Johannesevangeliet inte fyller någon egentlig funktion. I Matteusevangeliet 

är det änglarna som berättar för kvinnorna att Jesus har uppstått, det gör de inte i Johannes-

evangeliet men ändå får de finnas med i berättelsen. Lindars menar alltså att författaren har 

använt de synoptiska evangelierna plus ytterligare källor för att sätta samman den berättelse 

som finns tillgänglig idag.106 Dessa slutsatser ska dock hanteras med varsamhet, det finns en 

risk att resultatet av redaktionshistorian blir allt för spekulativt. Detta beror på att det inte med 

säkerhet går att fastställa att författaren till Johannesevangeliet faktiskt fick sin inspiration från 

 
105 Newsom och Ringe, Women’s Bible Commentary. s. 390; Kieffer, Johannesevangeliet 11-21. s. 480; Lee, 

”Turning from Death to Life”. s. 113-115 
106 Lindars, The Gospel of John. s. 595-605 
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de synoptiska evangelierna plus ytterligare källor för att sätta samma sin berättelse. Forskningen 

är oense kring huruvida författaren till Johannesevangeliet kände till de synoptiska evangelierna 

eller inte. Jag har valt att inkludera Lindras argumentation eftersom jag anser att den bidrar till 

att sätta berättelsen från Joh 20 i ett sammanhang med de andra evangelierna.  

 

2.3.2 Sammanfattning av analysen om kvinnan vid graven 

Avslutningsvis i analysdelen går jag igenom berättelsen om kvinnan vid graven. Maria från 

Magdala är den enda kvinnan i Johannesevangeliet som är närvarande vid denna centrala hän-

delse. Det är något som särskiljer Johannesevangeliet från de synoptiska evangelierna. Vidare 

porträtteras även Maria från Magdala som en person med naturliga känslor som får ta stor plats. 

Dessutom får hon ta emot den första undervisningen av den uppståndne Jesus samt att hon blir 

utvald till att vara lärjunge. 

 

3.0 Diskussion 

I detta stycke följer diskussionen där jag kommer att gå igenom och diskutera materialen från 

analysdelen för att besvara min frågeställning. Jag kommer också att sammanfatta de viktigaste 

delarna ur analysen och sammanfoga dessa med varandra för att presentera en sammanhäng-

ande bild samt för att kunna relatera uppsatsens olika delar med varandra. För att diskussionen 

ska bli tydligare i relation till frågeställningen delar jag upp den i tre delar: 1. teorierna kring 

ursprunget av perikopen, 2. kvinnans roll i Johannesevangeliet och 3. en jämförelse mellan de 

båda. 

 

3.1 Teorier kring perikopen 

3.1.1 Textkritik 

Som det framkommer i analysdelen innehåller perikopen en mycket stor mängd av textvariat-

ioner. Anledningen till detta är att det tog tid innan perikopen fick sin plats i kanon. Detta märks 

också på de textvariationer som de olika manuskripten presenterar. Majoriteten av dessa är an-

tingen mindre förändringar eller tillägg med syfte att förtydliga någon del av texten. Det innebär 

att dessa variationer dessvärre inte erbjuder något större underlag för en diskussion kring texten, 

eftersom skillnaden i innehåll är försumbar. Med andra ord säger alla handskrifter egentligen 

samma sak, skillnaden består istället i hur mycket språket är utbroderat. 

 Den intressanta skillnad som finns förekommer i vers 3 där några manuskript har 

bytt ut ordet äktenskapsbrott mot ordet synd. Denna skillnad kan vara intressant att komma ihåg 
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när informationen från stycke 2.1.3.3 om Mose lag vägs in. I den genomgången konstateras att 

skillnader i nyanserna av ett brott mot lagen kunde få stora konsekvenser när det gäller vilken 

bestraffningen personen skulle få. Något som talar emot att den alternativa läsningen spelar 

någon roll för bestraffningen är emellertid det faktum att det senare i perikopen berättas att 

kvinnan som står anklagad ertappades på bar gärning med att begå äktenskapsbrott. Även ma-

nuskript som har med det alternativa ordet i vers 3 berättar att kvinnan blev ertappad med att 

begå äktenskapsbrott. Således är skillnaden även i detta manuskript försumbar. Att genomföra 

textkritik på en perikop är alltid viktigt, men i detta fall menar jag att det inte gör någon större 

skillnad i förståelsen av perikopen. 

 

3.1.2 Kopieringsprocessen 

Det är viktigt att komma ihåg för den som undersöker bibeltexter idag att processerna bakom 

en bibeltext skiljer sig mycket från den allmänna uppfattningen idag om hur en text reproduce-

ras. Det går inte att applicera dagens tankar om citat, referenser och källhänvisningar på en 

bibeltext, eftersom det inte var det allmänna bruket när bibeltexterna författades. Däremot är 

det intressant att undersöka dels varifrån en bibeltext kommer, dels i vilka andra sammanhang 

texten förekommer, för att genom det försöka ta reda på bibeltextens ursprung. Detta är dock 

en mycket svår och omfattande uppgift, i synnerhet för Johannesevangeliet, och därför kommer 

det inte att diskuteras närmare i denna uppsats. 

 

3.1.3 Kopplingar till Lukasevangeliet 

Argumenten som lyfts fram till förmån för teorin om att perikopen ursprungligen kommer från 

Lukasevangeliet framstår som mycket övertygande. Att det i perikopen förekommer många ord 

som används frekvent i Lukasevangeliet, inklusive konjunktionen δέ, skapar en nära relation 

med Lukasevangeliet. Även om de för Johannesevangeliet unika orden främst förekommer i 

inledningen och i avslutningen är konjunktionen δέ återkommande för hela perikopen, vilket 

gör att det inte heller går att argumentera för att det enbart skulle vara inledningen och avslut-

ningen som kommer från författaren till Lukasevangeliet. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att perikopen inte har varit placerad i Lukasevangeliet sedan de första århundradena. Genom att 

perikopen har varit en del av Johannesevangeliet under en lång tid är det framförallt i relation 

till resterande delar av evangeliet som perikopen analyseras och kommenteras. Således anser 

jag att teorin om att perikopen kommer från Lukasevangeliet är trolig men att den inte är rele-

vant i någon större utsträckning idag. 
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3.1.4 Den tidiga kyrkans användning och ställningstaganden 

Det är intressant att komma ihåg att den tidiga kyrkan hade ett ambivalent förhållande till pe-

rikopen. Som det lyfts fram i analysen fanns det tidiga ledare inom kyrkan som tyckte att Jesus 

var alldeles för radikal i sitt handlande och agerande. De tyckte att han var så pass radikal att 

de inte bara tog avstånd från berättelsen, de argumenterande dessutom för att den som begick 

äktenskapsbrott skulle straffas. Med det som bakgrund är det extra intressant att veta att den 

främsta anledningen till att perikopen blev känd och spridd var att andra ledare inom den tidiga 

kyrkan kommenterade perikopen i sina bibelkommentarer och omnämnde den i andra texter. 

Perikopen var redan i den tidiga kyrkan både älskad och hatad, och kanske bidrog det till sprid-

ningen av berättelsen. Människor ville höra eller läsa om vad det var som väckte mycket upp-

märksamhet. Oavsett är det intressant att några ledare inom den tidiga kyrkan argumenterade 

för att Jesus gjorde fel samtidigt som andra ledare bidrog till att den överhuvudtaget bevarades 

och spreds vidare.  

Att perikopen innehåller en omdiskuterad berättelse är tydligt. Det är också sär-

skilt intressant just eftersom perikopen inte finns med i någon av de äldsta eller bästa handskrif-

terna till Johannesevangeliet. Att den fick en plats i kanon trots att det var en omstridd berättelse 

och trots att den inte fanns med i någon tidig handskrift ger ytterligare bevis för att det var (och 

är) en berättelse som har uppskattats av läsare genom historien. Det är också något som är värt 

att bära med sig till kommande delar av diskussionen. 

 

3.1.5 Kanoniseringsprocessen 

Som jag diskuterade ovan var en stor bidragande orsak till att perikopen tog plats i kanon att 

tidiga kyrkoledare diskuterade och använde den. Hieronymus betydelse i sammanhanget kan 

inte underskattas, att han inkluderade den i Vulgatan innebar att texten fick spridning i väst-

världen där latin talades. Därifrån var steget inte långt till att inkludera texten i den västliga 

kyrkans evangeliebok. Att perikopen tog plats där är viktigt att komma ihåg eftersom det faktum 

att en text börjar användas i gudstjänster, antingen genom evangelieböcker eller genom att den 

omnämndes i predikningar, innebär att den per automatik får en högre status än texter som inte 

används i gudstjänster. Med andra ord blir det nästan en självuppfyllande profetia. För det är 

som Knust och Wasserman konstaterar, att när en text väl har tagit sin plats i kanon är det 

mycket svårt att ta bort den därifrån.107 

 
107 Se Knust och Wasserman ovan i avsnitt 2.1.2.3 
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 Perikopen är en av de största som har blivit inkluderad i evangelierna vid ett se-

nare tillfälle, vilket är sällsynt, men det visar än en gång att det här är en berättelse utöver det 

vanliga. Jag anser att den teori som Knust och Wasserman presenterar är central i förståelsen 

för hur perikopen tog plats i kanon. Det går att diskutera hur lämpligt det var att inkludera en 

perikop, som inte är original, baserat på att den var populär men eftersom det har skett är det 

mer intressant att fokusera på varför den blev inkluderad. Nyckeln till svaret på den frågan anser 

jag ligger i att det var en berättelse som rörde upp känslor, vilket den gjorde eftersom budskapet 

och Jesus agerande både var oväntat och radikalt. 

 När perikopen tog sin plats i kanon är också omdiskuterat. Knust och Wasserman 

daterar den till 200-tal och Hieronymus inkluderar den i Vulgatan på 380-talet. Det handlar 

alltså om en tidsperiod på närmare 200 år och det är svårt att göra någon närmare precisering. 

 

3.1.6 Teorin om en senare skrivare 

Keiths teori om att det var en senare skrivare som har författat perikopen och såg till att den 

fick en plats i kanon har både styrkor och svagheter. Han har en god poäng i att berättelsen med 

största sannolikhet inte är original och således är det inte otroligt att den har författats av någon 

annan än författaren till Johannesevangeliet (eller Lukasevangeliet för den delen). Det är alltså 

möjligt att denna senare skrivare skulle kunna ha varit den som skrev ned berättelsen. Gjorde 

den senare skrivaren det utifrån någon av de muntliga traditioner som fanns tillgängliga tror jag 

att teorin kan stämma. Keith argumenterar dock för att anledningen till att en senare skrivare 

skrev berättelsen skulle ha varit för att korrigera eller försköna bilden av Jesus. Han menar att 

det framförallt fanns två aspekter i bilden av Jesus som en senare skrivare kände sig tvingad att 

rätta till, dels att Jesus hade porträtterats som en alltför auktoritär ledare samt att det var ett 

problem att Jesus kom från Galileen. Om detta innebär att en senare skrivare skapade berättel-

sen enbart utifrån dessa motiv och det inte finns något spår av muntlig tradition i berättelsen 

menar jag att Keiths teori inte är rimlig som ett svar på frågan om perikopens ursprung. 

 

3.1.7 Perikopens placering i Johannesevangeliet 

Det finns goda argument både för och mot att perikopen passar in i övergången mellan kapitel 

7 och 8. Vid en närläsning av perikopen och de omgivande verserna framstår det som att pe-

rikopen passar väl in, eftersom utan den blir inledningen på vers 12 helt obegriplig. Det går 

dock att argumentera för att detta i sig inte är ett tillräckligt bra argument för att motivera den 

placeringen. Inledningen på perikopen, Joh 7:53-8:1, berättar att personerna i 7:52 skulle ha 

begett sig hem men att Jesus istället begav sig till Olivernas berg. Inledningen på det 
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efterföljande stycket, Joh 8:12, berättar att Jesus talar till folket. Det är inte omöjligt att båda 

dessa inledningar är infogade i syfte att binda samman perikopen med omkringliggande berät-

telser. Om så är fallet går det inte att argumentera att perikopen bör vara placerad mellan kapitel 

7 och 8. Det andra argumentet klarar inte heller en granskning. I perikopen framgår det visser-

ligen inte att Jesus skulle ha varit i templet med anledning av lövhyddefesten, men samtidigt 

finns det inte heller någonting som berättar att han skulle vara där av någon annan anledning. 

Det enda som stödjer den teorin är att Jesus kommer till templet från Olivernas berg, vilket han 

i de synoptiska evangelierna brukar göra när det är dags för påskfest. Men eftersom perikopen 

inte återfinns hos någon av synoptikerna utan i Johannesevangeliet, faller även det argumentet.  

 Oavsett vilka av argumenten ovan som är mest troliga, fäller Keith ändå avgöran-

det i frågan. 96 % av alla manuskript som inkluderar perikopen placerar den i Joh 7:53-8:11. 

Det är en stor majoritet och får ses som det tydligaste argumentet för att perikopen är placerad 

på rätt ställe. Det går att argumentera för att Keiths matematiska uträkning inte är ett tillräckligt 

starkt argument, att antalet källor som stödjer placeringen inte beror på att det är den korrekta 

placeringen utan att det bara innebär att många manuskript har kopierat texten från en tidig 

placering där. Dock konstateras det ovan att det är en perikop som har stor variation i de olika 

textvarianterna. Om det är en perikop med en stor variation i de olika textvarianterna, borde det 

inte heller vara omöjligt att perikopen placeras på många olika ställen. Keiths uträkning landar 

i att perikopen inte placeras på många olika ställen utan främst i Joh 7:53-8:11. Detta tillsam-

mans med övriga argument ovan stödjer att perikopen bör placeras i Joh 7:53-8:11. 

 

3.1.8 Kvinnans roll i Joh 7:53-8:11 

Att en kvinna spelar en avgörande roll i perikopen är redan känt, men i analysen framkommer 

det också att kvinnans roll kan ses från flera perspektiv. Något som framkommer i genom-

gången av Mose lag är att det både är kvinnan och mannen som ska straffas för ett äktenskaps-

brott. Det är dock inte fallet i perikopen, där är det bara kvinnan som står anklagad. För de 

skriftlärda och fariséerna tycks inte detta spela någon roll, eftersom de behöver någon som har 

brutit mot lagen och som har syndat för att kunna använda det mot Jesus. Att de inte valde att 

anklaga mannen i det påstådda äktenskapsbrottet kan förklaras genom att kvinnors ställning 

alltid har varit sämre. Från detta perspektiv blir kvinnan reducerad till att vara en bricka i ett 

politiskt spel som de skriftlärda och fariséerna spelar mot Jesus. Hon får ingen möjlighet att 

tala, ingen möjlighet att försvara sig eller någon chans att yttra sig överhuvudtaget. Kvinnan är 

central i berättelsen och framstår därmed som huvudperson, men syftet är inte att lyfta fram 
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kvinnan som individ. Istället används hon som ett medel för att uppnå andra syften och kan 

därmed sägas bli reducerad till birollsinnehavare. 

 Det går dock att se på kvinnans roll även från det motsatta perspektivet. Trots att 

hon står ensamt anklagad, utan möjlighet att försvara sig, blir hon inte slutgiltigt dömd. Trots 

att de skriftlärda och fariséerna dömer henne genom att anklaga henne, blir kvinnan inte dömd 

av folkhopen som hade samlats eller av Jesus. Den som går vinnande ur striden är kvinnan. Inte 

nog med att hon slipper bli stenad, hon får dessutom upprättelse och uppmanas att leva vidare. 

Utifrån detta perspektiv har kvinnan istället en mycket hög ställning och uppfattas därigenom 

som en modig och stark kvinna. 

 Ytterligare en aspekt som behöver lyftas är vilket syfte kvinnan har i berättelsen. 

Ett perspektiv som ligger mellan de två ovan är att perikopen inte handlar om kvinnans ställ-

ning, utan att den istället ger Jesus en möjlighet att predika sin uppfattning och teologi. Utifrån 

detta perspektiv blir det istället intressant att fundera på varför författaren överhuvudtaget an-

vänder sig av en kvinna. Om hon används av författaren för att Jesus ska kunna predika, sjunker 

plötsligt hennes ställning ännu längre ned än i exemplet ovan. Denna fråga kommer att disku-

teras mer ingående nedan och således kan det vara bra att bära med den aspekten. 

 

3.2 Karaktäriseringen av kvinnan i Johannesevangeliet 

3.2.1 Kvinnan vid Sykars brunn 

Den kvinna som presenteras i Joh 4 har inget namn, men trots detta porträtteras hon på ett 

mångfasetterat sätt. Något som presenteras tidigt är att kvinnan är samarier och det görs också 

tydligt att detta är något som är problematiskt för hennes fortsatta möte med Jesus. Att hon är 

samarier är dock centralt i kapitlet eftersom hon också blir en talesperson för hela det samariska 

folket. Det i sig är ingenting ovanligt för Johannesevangeliet, men att det är en kvinna som blir 

utsedd till talesperson för en folkgrupp är däremot ovanligt. Att hon är både samarier och kvinna 

hindrar inte Jesus att samtala med henne. I kapitlet har Jesus och kvinnan en av de längsta 

dialogerna som förekommer i evangelierna, en dialog som kännetecknas av att båda parterna i 

samtalet ställer och svarar på frågor. Det senare var ingenting som var självklart för Jesus utan 

oftast övergår hans dialoger i monologer där han förklarar något teologiskt problem. Utöver att 

Jesus och kvinnan överhuvudtaget samtalar med varandra, presenteras kvinnan i kapitlet som 

intresserad och nyfiken. Hon ställer dessutom teologiska frågor av hög relevans till Jesus. Under 

deras samtal börjar kvinnan förstå att den hon talar till inte är som andra människor hon mött 

och antyder i vers 25 att Jesus skulle kunna vara Messias. Jesus bekräftar att han är Messias och 



Sida 39 

 

detta är första gången i Johannesevangeliet som Jesus berättar för någon att han är Messias. 

Trots att kvinnan är kvinna och trots att hon är samarier är henne som Jesus först berättar för 

att han är Messias. 

 När kvinnan väl har fått veta allt detta kommer hon till tro på Jesus och vill berätta 

det vidare. Hon beger sig till byn som hon kommer ifrån och berättar om sitt möte med Jesus. 

Hon blir en lärjunge till och ett vittne om Jesus, och genom henne börjar hela byn tro. De blir 

så pass övertygade av hennes vittnesmål att de till och med bjuder in Jesus att stanna hos dem 

några dagar. Kvinnan uppfyller då sitt uppdrag som en förmedlare av budskapet från Jesus.  

 En aspekt som också är värd att notera är att Jesus syfte med sin resa genom Sa-

marien var att predika för och försöka omvända samarierna. I Johannesevangeliet börjar Jesus 

sin mission till utomstående grupper under tiden som han lever och därför vill han resa till 

Samarien. Således är det också intressant att fundera över vilket syfte som Jesus har med sam-

talet med kvinnan. Även om författaren till Johannesevangeliet låter kvinnans frågor ta plats 

och håller dialogen levande går det inte att bortse från att Jesus använder hennes frågor och 

okunskap till att föra fram sitt budskap. Det finns verser där svaret från Jesus är mycket längre 

och mer omfattande än kvinnans fråga. Det påminner om andra passager i Johannesevangeliet 

där den som ställer frågan bara är en ursäkt för Jesus att presentera sin teologi. Om Jesus primära 

syfte med resan till Samarien var att omvända människor lyckas det väl. Men kvinnan verkar 

ändå vara nöjd, hon får svar på alla de frågor som hon har och när hon börjar tro på Jesus som 

Messias vill hon berätta det vidare. Det hade hon inte gjort om hon hade känt sig utmanövrerad 

och bortglömd av Jesus.  

 

3.2.2 Maria från Magdala vid graven 

Till skillnad från berättelsen i kapitel 4 har kvinnan i den här berättelsen ett namn. Maria från 

Magdala har i Johannesevangeliet en central roll då hon är den första som upptäcker att stenen 

framför graven där Jesus var placerad är borta. I alla synoptiska evangelier delar hon denna 

upptäckt med andra kvinnor, men i Johannesevangeliet är hon den enda kvinnan som är närva-

rande vid graven. Efter att hon delat med sig av upptäckten med två lärjungar stannar hon vid 

graven, ledsen över det inträffade, men genom att hon inte går hem blir hon den första som 

möter den uppståndne Jesus. Maria från Magdala är först och ensam med att få möta Jesus. 

 Till en början förstår Maria från Magdala inte att det är Jesus som hon pratar med, 

men när hon blir tilltalad av Jesus inser hon att han faktiskt har uppstått och att det är honom 

som hon talar med. Hennes spontana reaktion är då att röra vid honom, men detta tillåter inte 

Jesus. Istället får Maria från Magdala ta emot den första undervisningen från den uppståndne 
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Jesus och hon får lära sig att hon kan ha Jesus hos sig även fast han inte är fysiskt närvarande. 

Därefter sänder Jesus iväg henne för att berätta om deras möte för de andra lärjungarna. Hon 

blir utsedd av Jesus att vara en lärjunge och vittna om det som hade inträffat.  

 I detta kapitel porträtteras en mycket mänsklig kvinna. Förutom att Maria från 

Magdala har ett namn (vilket ingen av de två andra kvinnorna som uppsatsen omfattar har) låter 

författaren till Johannesevangeliet hennes känslor ta stor plats. Hon är förundrad och häpen över 

att möta en tom grav och hon kan inte förstå vad det beror på. Hon är ivrig att dela med sig av 

sina upplevelser, först till lärjungarna och sedan till alla människor. Hon är ledsen, nästan för-

krossad, över att Jesus har dött och över att någon har stulit kroppen som låg i graven. När hon 

väl inser att Jesus har uppstått blir hon överlycklig och vill genast röra vid honom för att verk-

ligen få det bekräftat att han har uppstått. Maria från Magdala uppvisar ett brett spektrum av 

känslor, allt från djup sorg till stor glädje.  

 Det framkommer inget tydligt motiv i berättelsen till varför författaren till Johan-

nesevangeliet använder sig av en kvinna. Hon har inte gjort något som kräver en tillrättavisning 

och hon ställer inga teologiska frågor som Jesus ska svara på. Hon gör inte heller något fel när 

hon försöker röra vid Jesus, undervisningen hon får beror enbart på att hon inte känner till 

allting om den uppståndne Jesus. I berättelsen är det bara hennes genuina känslor som får ta 

plats, hennes förtvivlan och hennes glädje. Det var en kvinna som var först med att upptäcka 

att Jesus hade uppstått och det var en kvinna som var först med att berätta om det för världen.  

 

3.3 Jämförelse mellan olika karaktäriseringar av kvinnan 

I de tre berättelser ur Johannesevangeliet som denna uppsats omfattar är det olika kvinnor som 

porträtteras. Från en anklagad och lågmäld kvinna i kapitel 8, till en intresserad och reflekte-

rande kvinna i kapitel 4 och en jordnära och känslofylld kvinna i kapitel 20. Johannes är en 

författare som låter många olika aspekter av en människas liv ta plats i sitt evangelium, något 

som också märks bland de olika personer som han porträtterar.  

 Något som är genomgående i alla tre berättelser är att det är enskilda kvinnor som 

lyfts fram. Ingen av dem har sällskap av någon annan, varken andra kvinnor eller någon man. 

De första två berättelserna saknar paralleller i andra evangelier, men berättelsen som utspelar 

sig vid graven förekommer även i de synoptiska evangelierna. Där har Maria från Magdala 

sällskap av andra kvinnor, men det är inte fallet i Johannesevangeliet. I andra berättelser i Jo-

hannesevangeliet där kvinnor har en central roll är det bara berättelsen om bröllopet i Kana108 

 
108 Joh 2:1-11 
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där det förekommer en ensam kvinna. Både när Jesus uppväcker Lasaros109, när Maria smörjer 

Jesu fötter110 och när Jesus har blivit korsfäst111 är det flera kvinnor som är närvarande. Att det 

enbart är en kvinna som är närvarande ger henne en särskilt framträdande roll; hon får huvud-

rollen. Det är något som är unikt i Johannesevangeliet. I de synoptiska evangelierna är det van-

ligare att en kvinna förekommer i berättelser än i Johannesevangeliet. Däremot är berättelserna 

om kvinnor längre i Johannesevangeliet. De kvinnor som spelar en central roll i berättelser i de 

synoptiska evangelierna är Maria som föder Jesus112, kvinnan med blödningar113, en kanaaneisk 

kvinna som tror114, kvinnan med balsamflaskan115, den fattig änkan116, kvinnor som följde Je-

sus117 samt en krokryggig kvinna som botas118. Inom dessa berättelser har kvinnor en varierande 

stor roll, men kvinnor förekommer alltså mer frekvent inom de synoptiska evangelierna jämfört 

med Johannesevangeliet.  

 En tanke som återkommer hos mig i analysen är om författaren till Johannes-

evangeliet enbart använder kvinnan i sina berättelser för att få fram sina egna teologiska po-

änger. Exempelvis perikopen om äktenskapsbryterskan där kvinnan står anklagad för ett brott 

som ger ett oåterkalleligt straff. Kvinnan i perikopen ges ingen möjlighet att förklara vad som 

hände eller försvara sig. Visserligen talar Jesus till kvinnan mot slutet av perikopen, men då har 

redan de som anklagade henne försvunnit och Jesus har gjort en utläggning om vad han anser 

om deras anklagelser. Utifrån detta perspektiv går det att tolka perikopen som att den handlar 

om Jesus som predikar om att alla människor är syndare snarare än att perikopen handlar om 

en kvinna som får upprättelse för en anklagelse som ställs mot henne. Likadant är det med 

berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn. Hon har ett teologiskt samtal med Jesus, men det 

primära syftet för Jesus med besöket i Samarien var att omvända folket. Det lyckas han med 

genom att övertyga kvinnan. I den berättelsen framträder inte kvinnan lika tydligt som objekt 

som i berättelsen med äktenskapsbryterskan, men tendenserna finns där ändå. Beroende på hur 

läsaren tolkar författaren till Johannesevangeliets användning av kvinnor i sitt evangelium blir 

karaktäriseringen av kvinnan olika. Antingen blir kvinnan ett objekt som används av författa-

ren, eller självständiga och färgstarka individer som tar en naturlig plats i evangeliet. 

 
109 Joh 11:17-44 
110 Joh 12:1-8 
111 Joh 19:25-27 
112 Matt 1:39-45; Luk 1:26-38; Luk 2:1-20 
113 Matt 9:20-22; Mark 5:25-34; Luk 8:43-48 
114 Matt 15:22-28; Mark 7:24:30 
115 Matt 26:6-13; Mark 14:3-9; Luk 7:36-50 
116 Mark 12:41-44; 21:1-4 
117 Luk 8:1-3 
118 Luk 13:10-13 
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 Slutligen kommer frågan om karaktäriseringen av kvinnan i Johannesevangeliet i 

relation till perikopen i Joh 7:53-8:11 att diskuteras. Som framgår av analysen finns det en rad 

olika aspekter att utgå ifrån. Centralt i förståelse av karaktäriseringen av kvinnan anser jag dock 

vara följande aspekter: 1. att perikopen har en stabil placering i kanon. 2. att berättelsen har 

varit omtyckt genom historien (och är än idag). 3. att perikopen handlar om en kvinna som inte 

blir dömd på godtyckliga grunder. Jag är medveten om att det finns en rad andra aspekter, både 

de som har diskuterats i denna uppsats men även de som ligger utanför denna uppsats omfatt-

ning, som kan påverka slutsatserna. Det är dock dessa tre aspekter som jag kommer att ta min 

utgångspunkt i. 

 Perikopen har idag en stabil placering i Johannesevangeliet. Dessutom är pe-

rikopen mycket uppskattad vilket bland annat märks genom att den regelbundet används i guds-

tjänster och andra kyrkliga sammanhang. Perikopen spelar alltså en central roll inom den kristna 

tron. Perikopen innehåller en berättelse som handlar om att en kvinna blir anklagad för en synd 

och ett brott där det inte läggs fram några bevis eller den anklagade får någon chans att försvara 

sig. Trots dessa dåliga förutsättningar får kvinnan upprättelse, dels genom att de som anklagar 

henne inte stenar henne, dels genom att Jesus själv gör det tydligt att han inte dömer henne. 

 Utifrån detta perspektiv påverkar perikopen karaktäriseringen av kvinnan i Johan-

nesevangeliet på ett positivt sätt. Perikopen bidrar till att det är kvinnan som lyfts fram och inte 

hennes eventuella agerande (det framkommer inte heller i perikopen om kvinnan överhuvudta-

get hade begått äktenskapsbrott). Författaren till Johannesevangeliet porträtterar inte någon av 

de tre kvinnorna som en syndare. Överlag är det de positiva sidorna som lyfts fram. Kvinnan 

vid Sykars brunn porträtteras som nyfiken och intresserad, att hon har haft många män tidigare 

är inget som det läggs någon större vikt vid. Hennes frågor gör att hon blir belönad med vet-

skapen att Jesus är Messias. Kvinnan vid graven porträtteras som modig som vågar stanna kvar 

trots det som har inträffat och hon blir belönad genom att vara den första att träffa den upp-

ståndne Jesus.  

Jag anser inte heller att författaren till Johannesevangeliet använder kvinnan för 

att lyfta fram sina egna teologiska poänger. Även om det går att hitta sådana tendenser framstår 

det inte som författarens primära syfte med kvinnornas närvaro. Istället vill jag lyfta fram att 

utan perikopens existens hade det varit enklare att lyfta fram de båda kvinnorna ur ett negativt 

perspektiv. Då kanske de andra berättelserna hade handlat om otro, naiva frågor eller syndiga 

handlingar. Men det är inte fallet i det Johannesevangelium som finns idag. Att perikopen finns 

med och att kvinnan lyfts fram på ett positivt sätt blir också extra viktigt i Johannesevangeliet 

eftersom han inte har med lika många berättelser om kvinnor som de synoptiska evangelierna. 
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4.0 Slutsatser 

Slutligen följer mina slutsatser. I detta stycke kommer jag att sammanfatta vad jag kommer 

fram till i diskussionen samt ge förslag på vidare forskning inom ämnet. Till sist kommer en 

sammanfattning på engelska.  

 

4.1 Sammanfattning 

I min uppsats argumenterar jag för att det finns tre huvudsakliga teorier kring ursprunget av 

perikopen. Dessa tre teorier utgår ifrån frågorna om varifrån perikopen kommer, hur perikopen 

tog plats i kanon samt var i kanon den ska placeras. Jag argumenterar för att perikopen har sitt 

ursprung i en muntlig tradition och att den senare blev nedskriven och införd i den latinska 

Vulgatan. Genom att perikopen tog plats i Vulgatan samt användes i gudstjänster blev den känd 

och fick en allmän spridning. Placeringen av perikopen i Joh 7:53-8:11 argumenterar jag för är 

den mest troliga eftersom det finns många handskrifter som stödjer den placeringen samt att 

perikopen har varit placerad där under en längre tid. 

 Jag presenterar och diskuterar även kvinnor från två andra berättelser ur Johannes-

evangeliet och kommer fram till att kvinnorna i dessa två berättelser både har en stor betydelse 

för evangeliet samt att de porträtteras som självständiga personer, om än på olika sätt. Båda 

dessa kvinnor får förstahandsinformation om Jesus från honom själv. 

 Slutligen diskuterar jag hur perikopen påverkar karaktäriseringen av kvinnan i 

Johannesevangeliet. Även här argumenterar jag för att det är tre aspekter som är centrala i för-

ståelsen av karaktäriseringen av kvinnan. Det handlar om att perikopen har en stabil placering 

i kanon, att berättelsen har varit omtyckt genom historien samt att perikopen handlar om en 

kvinna som inte blir dömd på godtyckliga grunder. Genom att perikopen har en stabil placering 

i kanon lyfts kvinnan fram på ett särskilt sätt av Jesus, som inte dömer henne utan uppmanar 

henne att leva vidare. I relation till de två övriga berättelserna är den gemensamma nämnaren 

för alla tre att författaren till Johannesevangeliet lyfter fram kvinnan som färgstark och själv-

ständig. Till sist argumenterar jag också för att perikopens närvaro blir extra viktig just i Johan-

nesevangeliet eftersom det är ett evangelium som har färre berättelser där kvinnor är närvarande 

än övriga evangelier.  
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4.2 Implikationer och vidare forskning 

I denna uppsats har jag fokuserat på att undersöka perikopen om äktenskapsbryterskan samt två 

andra berättelser om kvinnor i Johannesevangeliet. Denna avgränsning beror framförallt på 

uppsatsens omfattning. Till annan tidig kristen litteratur finns det dock möjlighet att ställa lik-

nande frågor som de som jag ställer i min uppsats.  

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka de övriga fyra berättelser i Johan-

nesevangeliet där kvinnan har en central roll. Dessa berättelser går dels att undersöka i relation 

till perikopen om äktenskapsbryterskan, dels som enskilda berättelser, dels också i relation till 

varandra samt i relation till hela berättelsen i Johannesevangeliet. Enligt min uppfattning vore 

det bra att fortsätta undersöka hur kvinnan porträtteras i Johannesevangeliet för att genom det 

kunna dra fler och djupare slutsatser om kvinnans betydelse för berättelsen. I synnerhet ef-

tersom kvinnor inte förekommer i en särskilt stor utsträckning i evangeliet, då blir deras närvaro 

extra viktig att undersöka där den förekommer.  

Ett annat förslag som också är relaterat till Johannesevangeliet är att undersöka 

hur författaren generellt använder sig av karaktärisering i sitt evangelium. Förutom Jesus och 

kvinnor förekommer det en stor mängd personer i evangeliet, både sådana som Jesus interagerar 

med men också personer som främst förekommer i periferin. Det finns goda anledningar till att 

undersöka dessa personer närmare för att ta reda på vilken betydelse olika personer har för 

berättelsen. Det kan också vara intressant att ta reda på om det är någon skillnad i hur personer 

från olika samhällsklasser porträtteras. 

Det finns vidare en rad andra intressanta frågor som relaterar till min uppsats. 

Som jag nämner i analysdelen finns det bara ett annat ställe i evangelierna där en lika stor 

perikop har blivit inkluderad, nämligen i slutet av Markusevangeliet. Liksom i perikopen som 

har undersökts i denna uppsats saknas slutet av Markusevangeliet i de bästa och äldsta hand-

skrifterna, grekiskan stämmer inte överens med resterande delar av evangeliet, teologin är an-

norlunda och övergången till slutet från resterande del av evangeliet stämmer inte alls. Trots att 

det finns mycket som talar emot perikopen som innehåller slutet av Markusevangeliet, har den 

fått en stabil plats i kanon. Eftersom det finns tydliga likheter med perikopen som undersökts i 

denna uppsats skulle det vara intressant att jämföra dessa två perikopen med varandra.119 

 
119 För en fördjupning inom detta ämne, läs gärna: Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament 

(2nd Edition) s. 102-106; eller James A. Kelhoffer, Miracle and Mission: The Authentication of Missionaries 

and Their Message in the Longer Ending of Mark, Wissenschaftliche Untersuchungen Zum Neuen Testament. R. 

2 112 (Tübingen: Mohr Siebeck, 1999).  
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Ytterligare en fråga som är intressant att ställa i relation till uppsatsens ämne, men 

som dock ligger utanför bibelvetenskapens undersökningsområde, är hur kön spelar roll i da-

gens religiösa sammanhang. Hur påverkas troende av de berättelser som finns tillgängliga i 

Johannesevangeliet? Hur tolkar predikanter och religiösa företrädare perikopen om äktenskaps-

bryterskan, kvinnan vid Sykars brunn och Maria från Magdala vid graven? Finns det någon 

skillnad mellan hur män och kvinnor tolkar texterna? Det finns med andra ord många intressanta 

aspekter att fördjupa sig i för den som är intresserad.  

 

4.3 English summary 

In this essay I have examined the theories about the origin of the pericope called “The Woman 

Caught in Adultery”120 which is to be found in the Gospel of John 7:53-8:11. In my essay I 

come to the conclusion that the principal theories about the pericope is that it is originally from 

an oral source. Later it has been written down and included in the Latin translation Vulgate. 

Through its place in Vulgate and through the use in services and early Christian literature the 

pericope became well-known to the general public. Also, I argue in favour of the placing of the 

pericope to John 7:53-8:11. This is because the pericope has been placed there during a long 

time and because a majority of all manuscripts includes the pericope at that location. 

 In the essay I also discuss in what way the pericope has an influence on the per-

ception of women in the Gospel of John. My conclusion is that the author of the Gospel of John 

highlights women through his portrayal of them as independent. Women are not common in the 

Gospel of John but when they do appear it is with bright colours. And because women appear 

relatively seldom in the Gospel of John their presence become even more important when they 

appear. Because of the inclusion of the pericope, women in the gospel of John are not to be seen 

as sinners but as people encouraged to live their lives. 

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min handledare James, min sambo Johanna och 

mina föräldrar Eric och Lila. Utan deras hjälp, tips, råd, stöd och korrekturläsning hade denna 

uppsats aldrig kunnat skrivas.  

 
120 Title from NRSV 



Sida 46 

 

5.0 Bibliografi 

5.1 Textutgåvor 

The Greek New Testament (UBS 4) 

Bibel 2000 

New Revised Standard Version 

 

5.2 Tryckta källor 

Aland, Kurt, Barbara Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, och Bruce M. 

Metzger, red. The Greek New Testament. 4., rev. Ed.,. Stuttgart: Deutsche Bibelgesell-

schaft : United Bible Societies, 1994. 

Beasley-Murray, George Raymond, red. Word Biblical Commentary. Vol. 36: John. Waco, 

Tex: Word Books, 1987. 

Brown, Raymond E., red. The Gospel According to John: Introduction, Translation, and 

Notes. i-Xii. 2. ed. The Anchor Bible 29. Garden City, N.Y: Doubleday, 1966. 

Bultmann, Rudolf, R. W. N. Hoare, och J. K. Riches. The Gospel of John: A Commentary. 

Oxford: Blackwell, 1971. 

Burge, G. M. ”A Specific Problem in the New Testament Text and Canon: The Woman 

Caught in Adultery (John 7:53-8:11)”. Journal of the Evangelical Theological Society 

27, nr 2 (1984): 141–48. 

Den svenska psalmboken: med tillägg. 1986 års utgåva. Stockholm: Verbum, 2014. 

Ehrman, Bart D. ”Jesus and the Adulteress”. New Testament Studies 34, nr 1 (januari 1988): 

24–44. 

Gench, Frances Taylor. Back to the Well: Women’s Encounters with Jesus in the Gospels. 1. 

ed.. Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 2004. 

Heil, John Paul. ”The story of Jesus and the adulteress (John 7:53-8:11) reconsidered”. Bib-

lica 72, nr 2 (1991): 182–91. 

Hodges, Zane Clark. ”The woman taken in adultery (John 7:53-8:11): exposition”. Biblio-

theca sacra 137, nr 545 (januari 1980): 41–53. 

Hughes, Kyle R. ”The Lukan special material and the tradition history of the Pericope adul-

terae”. Novum testamentum 55, nr 3 (2013): 232–51. 

Kearney, Daniel. ”’What Do You Want From Her?’: Women in the Gospel of John”. The Way 

56, nr 3 (juli 2017): 101–8. 



Sida 47 

 

Keith, Chris. The Pericope Adulterae, the Gospel of John, and the Literacy of Jesus. Boston, 

United States: BRILL, 2009. 

Kelhoffer, James A. Miracle and Mission: The Authentication of Missionaries and Their Mes-

sage in the Longer Ending of Mark. Wissenschaftliche Untersuchungen Zum Neuen 

Testament. R. 2 112. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. 

Kieffer, René. Johannesevangeliet 1-10. Kommentar till Nya testamentet 4A. Uppsala: EFS-

förlaget, 1987. 

———. Johannesevangeliet 11-21. Kommentar till Nya testamentet 4B. Uppsala: EFS-förla-

get, 1988. 

Knust, Jennifer Wright, och Tommy Wasserman. To Cast the First Stone: The Transmission 

of a Gospel Story. Princeton: Princeton University Press, 2019. 

Law, David R. The Historical-Critical Method: A Guide for the Perplexed. T & T Clark 

Guides for the Perplexed. London: T & T Clark, 2012. 

Lee, Dorothy A. ”Turning from Death to Life: A Biblical Reflection on Mary Magdalene 

(John 20:1-18)”. The Ecumenical Review 50, nr 2 (april 1998): 112–20. 

Levine, Amy-Jill, och Marianne Blickenstaff, red. A Feminist Companion to John. Vol. 1. 

Feminist Companion to the New Testament and Early Christian Writings 4. London: 

Sheffield Academic Press, 2003. 

———, red. A Feminist Companion to John. Vol. 2. Feminist Companion to the New Testa-

ment and Early Christian Writings 5. London: Sheffield Academic Press, 2003. 

Lincoln, Andrew T. The Gospel According to Saint John. Black’s New Testament Commen-

taries 4. Peabody, Mass.: New York; London: Hendrickson; Continuum, 2005. 

Lindars, Barnabas. The Gospel of John. The New Century Bible Commentary. London: Oli-

phants, 1972. 

Matera, Frank J. ”John 20:1-18”. Interpretation 43, nr 4 (oktober 1989): 402–6. 

Metzger, Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Vol-

ume to the United Bible Societies’ Greek New Testament (Fourth Revised Edition). 

2nd edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. 

———. A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the 

United Bible Societies’ Greek New Testament (Third Edition). London: United Bible 

Societies, 1971. 

Newsom, Carol A., och Sharon H. Ringe, red. Women’s Bible Commentary. Expanded ed. 

Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 1998. 



Sida 48 

 

Nisser, Per Olof, Inger Selander, och Hans Bernskiöld, red. Psalmernas väg: kommentarer till 

text och musik i Den svenska psalmboken. Band 2: Psalmerna 205-420 av den ekume-

niska psalmboksdelen. Visby: Wessmans Musikförlag AB, 2017. 

O’Day, Gail R. ”John 7:53-8:11: a study in misreading”. Journal of Biblical Literature 111, 

nr 4 (1992): 631–40. 

———. The New Interpreter’s Bible: General Articles & Introduction, Commentary, & Re-

flections for Each Book of the Bible Including the Apocryphal/Deuterocanonical 

Books. Vol. 9: The Gospel of Luke ; the Gospel of John. Nashville: Abingdon Press, 

1995. 

Skamp, Ann. ”’But Mary stood weeping outside the tomb’ (John 20:11)”. Colloquium 32, nr 1 

(maj 2000): 23–30. 

 

5.3 Internetbaserade källor 

Church of England. ”Lectionary”. Lectionary. Åtkomstdatum 19 december 2019. 

https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resour-

ces/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-

worship/churchs-year/lectionary. 

Stockholms Katolska Stift. ”Ordo och veckans läsningar | Katolska kyrkan”. Ordo och veck-

ans läsningar. Åtkomstdatum 19 december 2019. https://www.katolskakyrkan.se/for-

samlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar. 

 

https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/churchs-year/lectionary
https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/churchs-year/lectionary
https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/prayer-and-worship/worship-texts-and-resources/common-worship/churchs-year/lectionary
https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar
https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

