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Inledning 

Presentation av ämnet 

Uppenbarelseboken har förbryllat många genom tiderna, det tog tid för den att verkligen få fäste i 

den kristna kanon och i den östliga kristenheten etablerades den först år 680.1 Trots detta har den 

väckt både människors fascination och nyfikenhet genom historien. Man har förundrat sig över 

författarskapet och vad som har gett upphov till denna mångbottnade text. Man kan se närmare på 

alla de olika symboler och metaforer som används av författaren Johannes. Här ska kvinnan, klädd 

i solen med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud, i bokens tolfte 

kapitel analyseras. Vem är hon egentligen? 

 När man tar sig an Uppenbarelseboken kan man lätt bli förvirrad, då texten kan verka 

osammanhängande och svår att greppa. Därför måste Johannes historiska kontext, den 

apokalyptiska genren, hur metaforer fungerar och vilka symboler som används tas i beaktning. 

Johannes samtid är avgörande för att förstå hans författarskap och i förlängningen förståelsen av 

kvinnan. Sedan är det viktigt att veta vilka källor Johannes använde när han skrev 

Uppenbarelseboken för att kunna tolka hans metaforer och vad eller vem de syftar till.  

 Receptionen av texten är i sin tur också intressant; kyrkofäderna läste nämligen bibeln på 

ett annat sätt än vad bibelvetenskapliga forskare gör idag. Det intressanta uppstår i mötet mellan 

dessa två och de kan på olika sätt belysa varandra. Många av kyrkofäderna som tolkade Upp 12 

hade en tydlig bild av vem kvinnan är. Oecumenius menade att hon är Jesu mor, Maria och att 

narrativet kopplar till födelseberättelsen, som den beskrivs i Matteusevangeliet. Tyconius tänkte 

att hon är kyrkan,2 medan Quodvultdeus såg istället kvinnan som Maria som personifierar kyrkan.  

Den moderna exegetiken kring Upp, som bland annat företräds av Adela Yarbro Collins, 

läser kvinnan i förhållande till den historiska kontext Upp 12 är skriven i. Collins ser en koppling 

till andra hellenistiska mytologier som florerade i samtiden och hur dessa användes av den 

Romerska statsapparaten som propaganda för Kejsaren. Collins pekar på hur Johannes gör samma 

sak för att istället underminera Roms auktoritet och visa att det är Messias som kommer med den 

sanna guldåldern och inte Romarriket eller kejsaren.3  

 Denna uppsats ska alltså väcka en ökad förståelse och en nyfikenhet för den kvinna som 

figurerar i narrativet i Upp 12. Det är hon och hennes identitet som är av intresse för denna uppsats. 

Syfte 

Det syfte som denna uppsats ska fylla är att ge en bild främst över vem kvinnan i Upp 12 är. Detta 

ska belysas både ur perspektivet Johannes eget författarskap men också ur en tidig 

 
1 Oecumenius 2006, s 3. 
2 Weinrich 2005, s 174-175. 
3 Collins 1998, s 394.  
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receptionshistorisk synpunkt. Det receptionshistoriska perspektivet belyser här främst en 

ecklesiologisk och mariologisk förståelse av den uppenbarade kvinnan.  

Frågeställningar 

För att uppnå uppsatsens syfte används följande frågeformuleringar som arbetet kommer utgå från: 

 

● Vem är kvinnan i Upp 12?  

 

● Vem har man identifierat kvinnan i Upp 12 med i tidig kristen reception av texten? 

Metod och teori 

Metod 

De två frågeställningarna kräver olika metoder för att besvaras och tillsammans uppfyller de 

uppsatsen syfte. Frågan om vem kvinnan är kräver användandet av en kombination av historisk-

kritisk metod och metaforanalys. För att förstå Uppenbarelseboken måste vi först förstå den 

historiska miljön och de källor Johannes hade och utifrån denna förståelse granska materialet. 

Detta görs med metaforanalys som bygger på metaforteori, med extra fokus på metaforer och 

metonymier, vilken presenteras mer utförligt nedan för att ge en slutgiltig bild av vem kvinnan är. 

Även narrativ analys kommer till viss del tillämpas, i processen för att förstå Upp 12.  

 Den andra frågeställningen har ett större fokus på den tidiga kristna receptionen av texten. 

Där används ett receptionshistoriskt perspektiv riktat på att läsa äldre patristiska kommentarer i ett 

urval och utifrån dessa se vilken bild som kyrkofäderna hade av vem kvinnan är i Upp 12. Detta 

kommer således vara av en mer redogörande karaktär, men dessa kyrkofäders tolkningar kan i sin 

tur utvärderas i fråga om rimlighet.  

 Analysen är uppdelad i två större avsnitt som berör varsin av frågeställningarna. Det första 

avsnittet syftar till den första frågeställningen och berör Johannes egna författarskap. Jämförelser 

med paralleller till HB och användandet av grekisk-romerska myter, främst myten om Leto och 

Python, görs i avsnittet om Kvinnan. Det andra avsnittet behandlar i sin tur den andra 

frågeställningen och är uppdelad efter två viktiga aspekter som tas upp av de kyrkofäder som 

analyseras.  

Teoretiska antaganden 

Den metaforteori som används i metaforanalysen hämtas huvudsakligen från George Lakoff och 

Mark Johnsons bok Metaphors we live by (1980) där de presenterar metaforer som något betydligt 

mer än bara språkligt. De menar att metaforer är något djupt rotat i vårt sätt att tänka och agera.4 

De förklarar metaforer utifrån flera olika aspekter som bärare av koncept, något tolkas och förstås 

 
4 Lakoff & Johnson 1980, s 3. 
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utifrån något annat.5 De använder exemplet ”argument is war”6 där de menar att vårt sätt att se på 

diskussion är i termer av krig, exempelvis ”jag vann diskussionen”, eller ”jag sköt ner hans 

argument”. Detta utformar hela vårt sätt att se på diskussioner och hur de genomförs i det verkliga 

livet.7 De tar upp rumsliga metaforer, som ofta är formulerade som olika riktningar som uppåt, 

nedåt, framåt och dylikt, vilka är beroende av vår fysiska erfarenhet och kultur.8 Vidare behandlar 

de personifiering där både fysiska och abstrakta objekt specificeras och identifieras med en person. 

Olika objekt ges mänskliga egenskaper för att vi ska förstå erfarenheter med icke-mänskliga 

företeelser.9 Därefter behandlar de metonymier. De menar att det finns stora likheter mellan 

metaforer och metonymier och hur de fungerar i vår tanke och vårt levnadssätt. Metonymier 

identifieras som något som symboliserar något annat, exempelvis duvan som representerar Helig 

Ande i kristen tradition. Lakoff och Johnson argumenterar att ”symbolic metonymies are critical 

links between everyday experience and the coherent metaphorical systems that characterize 

religions and cultures.” 10 Denna användning av metonymier och metaforer i Upp 12 analyseras 

främst i avsnittet Kvinnan. 

Material 

Det primärmaterial som uppsatsen utgår från är Uppenbarelseboken. Den är antagligen skriven i 

mitten på 90-talet v.t. under kejsar Domitianus regeringstid då man vet att det skedde förföljelser 

av kristna.11 Den avgränsning som görs är ett fokus på kapitel 12. Detta eftersom det är kvinnan 

som är av intresse för uppsatsen och därför analyseras enbart det tolfte kapitlet, men resten av Upp 

används för att förstå de breda sammanhangen.  

 För den receptionshistoriska analysen kommer Tyconius kommentar på apokalypsen, 

Quodvultdeus homilia De symbolo 3 och Oecumenius kommentar på apokalypsen att användas. 

Det som används här är en sammanställning ur Ancient Christian Commentary on Scripture: New 

Testament. 12, Revelation (William Weinrich, 2005) vilken sammanställer flera av kyrkofädernas 

kommentarer på Upp och har gjort ett utförligt arbete för att få en säker text som ska vara så trogen 

originalet som möjligt. 

Tyconius kommentar på Uppenbarelseboken är skriven någon gång under mitten av 300-

talet.12 En svårighet i att studera Tyconius kommentar på Uppenbarelseboken är dock inte en fråga 

om datering eller dylikt, istället är det den svåra frågan med manuskript, alltså tillgång till själva 

texten. Det finns inga riktiga gamla manuskript som innehåller hela kommentaren utan det mesta 

av hans text finns sammanställt som citat av andra kommentatorer och kyrkofäder. Dock finns det 

några manuskript idag som består av olika sammanställningar, ett i Turin och ett i Budapest. 

 
5 ibid s 5. 
6 ibid s 4. 
7 ibid s 3. 
8 ibid s 14, 18. 
9 ibid s 33. 
10 ibid s 35-40. 
11 Mitternacht & Runesson 2007, s 299. 
12 Le Frois 1954, s 20. 
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Tyconius har varit väldigt inflytelserik i exegetikens historia, särskilt under tidig medeltid. 

Kenneth Steinhauser menar att Tyconius gjorde det första riktiga försöket i västkyrkan att 

systematiskt applicera exegetiska metoder i studiet av Bibeln. 13  

Quodvultdeus var biskop i Karthago på 400-talet v.t., hade brevkontakt med Augustinus 

och var starkt influerad av hans tankesätt.14 Tre av hans homilier över dopbekännelsen hölls under 

mitten av 430-talet, men exakta årtal är inte säkerhetsställda. Den text av Quodvultdeus som 

analyseras här är hans homilia De symbolo 3 som hölls på söndagen före påsk för de katekumener 

som skulle döpas under påsknatten.15 Åhörarna var människor från Karthago med omnejd, som 

troligtvis kom från flera olika samhällsskikt, talade latin och var av romersk-provinsiell kultur.16  

Frågan om datering och identitet hos kyrkofadern Oecumenius är inte lättbesvarad. Hans 

kommentar på Uppenbarelseboken är troligtvis den äldsta grekiska kommentaren på Upp, skriven 

innan Andreas av Caesareas kommentar och var sannolikt behjälplig i accepterandet av Upp i 

östkyrkans kanon 680 v.t.17 Det har varit svårt att datera den, då den garanterat är skriven innan 

Andreas kommentar pekar det på sent 500-tal, vilket också Oecumenius själv skriver i sin 

kommentar då han påpekar att det gått fem hundra år sedan Johannes uppenbarelse (1.3.6.) Då han 

daterar Upp till Domitianus styre talar det för sent 500-tal. Det som komplicerar det hela är den 

brevväxling som finns bevarad mellan Severus av Antiochia från 538 v.t. och Oecumenius, vilket 

då skulle vara för tidigt för femhundra år sedan uppenbarelsen. En lösning på problemet är att 

Oecumenius antagligen inte var särskilt noggrann i sin egen datering utan använde femhundra år 

som ett rent retoriskt grepp.18 

Tidigare forskning om apokalyptik 

I studiet av apokalyptisk litteratur har R. H. Charles och Hermann Gunkel varit väldigt 

inflytelserika. Båda levde från slutet på 1800-talet till början av 1900-talet och därför är deras 

forskning föråldrad idag, särskilt efter fynden av Dödahavsrullarna. Dock var de båda viktiga i 

processen fram till modern forskning på apokalyptik. R. H. Charles stora verk var arbetet med 

översättning av apokalyptisk litteratur, vilket enligt John Collins förblev standardverk för 

forskningen även under 1900-talet.19 Charles var i sitt arbete påverkad av den källkritiska metoden, 

präglad av J. Wellhausen, och idag får hans verk viss kritik på grund av detta enligt Collins. En 

svårighet med användningen av en källkritisk metod är att den enligt Collins saknar, i fråga om 

apokalyptik, att genren är betydligt mer tillåtande när det kommer till motsägelser i den egna 

texten. Användandet av olika källor är alltså inte något helt självklart och behöver inte tala för 

olika författare av apokalyptisk text.20 

 
13 Steinhauser 1987, s 2-3. 
14 Quodvultdeus 2004, s 1. 
15 ibid s 3. 
16 ibid s 8-9. 
17 Oecumenius 2006, s 3. 
18 ibid s 4-5. 
19 Collins 2016, s 18. 
20 ibid s 19. 
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 Hermann Gunkels arbete med den apokalyptiska litteraturen var till stor del i arbetet med 

identifieringen av främst mytologiska traditioner inbäddade i den apokalyptiska litteraturen. 

Gunkel argumenterade för att motsägelser i texten inte nödvändigtvis tydde på olika författare utan 

ofta handlar om användandet av flera olika traditioner. Det han främst argumenterade för var just 

att oklarheterna i apokalyptiken kompletterar varandra. Denna förståelse av apokalyptiken har 

enligt John Collins kritiserats till och från men har vunnit större acceptans i modern tid.21 

 Senare under 1900-talet publicerade Bernard J. Le Frois The Woman Clothed with the Sun: 

Ap. 12: Individual Or Collective?: An Exegetical Study (1954), ett verk relevant för denna uppsats 

då den behandlar ämnet om kvinnans identitet i Upp 12. Le Frois bok är en utförlig studie över 

både tidig kristen reception och tolkning av kvinnan samt en studie av symbolerna i den grekiska 

grundtexten. Därefter diskuterar han kvinnan både som individ och kollektiv och även en 

sammansmältning av de båda perspektiven. Han diskuterar flera parallelltexter och 

problematiserar och löser möjligheten till koppling till Upp 12.22 Det Le Frois landar i, efter att ha 

diskuterat ett mångfacetterat fält av olika tolkningsmöjligheter, är en tolkning där mycket 

innesluts. Han ser kvinnan som Maria, Kristi moder, som i sin person förkroppsligar kollektiv, 

både kyrkan och Israel, Guds folk i de båda förbunden.  

Två viktiga forskare inom ämnet som har intresserat sig för specifikt Uppenbarelseboken 

och genren apokalyps i senare tid är Adela Yarbro Collins och John Collins. De har båda skrivit 

utförligt på ämnet och Yarbro Collins skrev en avhandling med fokus på kapitel 12 The Combat 

Myth in the Book of Revelation (1976). Yarbro Collins behandlar, liksom Le Frois (1954), Upp 12. 

Hennes arbete har sedan använts i de flesta senare böcker och forskning skriven på ämnet. Hon 

diskuterar till stor del de olika myter och traditioner som Johannes använt i skrivandet av Upp 12. 

Slutsatserna hon drar handlar inte om en konkret identifikation av kvinnan utan är mer en 

diskussion av hennes varande, funktion i texten och vem hon är på ett mer övergripande plan i 

narrativet.  

John Collins har stått för utförliga verk på det mer övergripande ämnet apokalyptik. Hans 

bok The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature (2016) 

används återkommande i den här uppsatsen då den ger en god introduktion till den apokalyptiska 

genren och hur forskningsläget har förändrats över tid. Det har gått från att se apokalyptiska texter 

som skrivbordsproduktioner med krav på enlighet genom hela narrativet till att nu se det mystika 

draget i texterna där man ser inkonsekvens som ett medvetet berikande av texten som visar på en 

mångtydighet i skrivandet och därmed även i tolkningsmöjligheterna.  

Uppenbarelseboken 

Uppenbarelseboken hör till genren apokalyps, en svårdefinierad genre vad gäller litterära 

utmärkande drag. John Collins menar att genren har två huvudfåror. Historisk apokalyps, vilken 

Uppenbarelseboken hör till, innehåller temat om världens slut, nationers öde. Den andra, kallad 

 
21 ibid s 21. 
22 Jes 7:14, Gen 3:15, flera kopplingar till Joh, Luk 1. 



9 

mystik eller kosmisk apokalyps, innehåller teman om individens eller själens frälsning och 

eskatologi. Dessa behöver sedan absolut inte utesluta varandra och gemensamt för dem är att de 

ser sig själva som en uppenbarelse.23 Det utmärkande draget för apokalyps är enligt Collins en 

uppenbarelse given av ett utomvärldsligt väsen till en människa och innehåller en transcendent 

verklighet som både berör tid och rum vilket ger tolkning av både samtid och framtiden.24 Den 

definition som används för den apokalyptiska genren i denna uppsats hämtas från Semeia 14 av 

John Collins: 

 

A genre of revelatory literature with a narrative framework, in which a revelation is 

mediated by an otherwordly being to a human recipient, disclosing a transcendent reality 

which is both temporal, insofar as it envisages eschatological salvation, and spatial insofar 

as it involves another, supernatural world.25 

 

Själva grogrunden för den apokalyptiska genren var under den hellenistiska perioden i judisk 

tradition. Dock finns rötterna än längre tillbaka i profetlitteraturen och de eskatologiska texterna i 

den Hebreiska Bibeln. Collins pekar på hur den hellenistiska perioden utvecklar bildspråket än 

mer än profetlitteraturen och visar på hur den hämtar många av sina drag ur äldre semitiska 

mytologier.26 Utmärkande för Upp är även hur Johannes använder äldre källor. Elisabeth Schüssler 

Fiorenza visar på hur Johannes användande av äldre HB traditioner är väldigt fritt. Det görs inga 

direkta hänvisningar till skriften utan istället använder Johannes motiv och mönster från HB. 

Schüssler Fiorenza lyfter att detta fria användande av traditioner är vanligt i den apokalyptiska 

genren.27 

Håkan Ulfgard beskriver kännetecknande drag för den apokalyptiska genren som speciellt 

förekommer i Upp är skildringar mellan det himmelska och det jordiska. I apokalyptisk text 

beskrivs den himmelska sfären, Guds tron och det jordiska i olika groteska scener i en vision given 

till författaren. Det jordiska är målat i ett rikt symbolspråk, ofta präglat av mytiska begrepp och 

motiv. Det finns en dualistisk världsbild, ont mot gott, ljus mot mörker, död mot liv. Detta kläs i 

kontrasterande karaktärer, Ulfgard exemplifierar med kvinnan i Upp 12 som föder en 

messiasgestalt som kontrasteras mot skökan i Upp 17. Han visar också på en föreställning om att 

det efter den sista tiden med kampen mellan det onda och det goda kommer en ny god skapelse. 

Allt detta ges genom gudomliga uppenbarelser och visioner.28 John Collins ger en liknande 

beskrivning av genren och visar också att en följeslagare som förklarar är en konstant genom det 

apokalyptiska narrativet. Denna följeslagare, som enligt Collins alltid är en ängel, visar på hur 

uppenbarelsen inte är av mänsklig art och inte heller kan förstås utan att förklaras av någon 

övernaturlig.29 En kontrast till Collins perspektiv är Richard Horsley som menar att det viktiga 

 
23 Collins 1998, s xiv. 
24 ibid s xiii. 
25 Collins 1979, s 9. 
26 ibid s xiv. 
27 Schüssler Fiorenza 1985, s 102. 
28 Mitternacht & Runesson 2007, s 299. 
29 Collins 2016, s 6. 



10 

med dessa texter, som kallas apokalyptiska, är att de är skrivna under förtryck och våld av 

främmande imperiala makter och därför främst ska läsas som jordnära politiska texter. Han menar 

att man inte ens ska tala om en apokalyptisk genre utan enbart ska se dessa som uttryck för den 

kultur och situation de är skrivna i.30 Dock skulle jag mena att Horsleys resonemang inte håller då 

man i så fall inte kan identifiera några litterära genrer alls och se allt som allmänna kulturuttryck. 

Därav följer denna uppsats John Collins hållning. 

En annan aspekt Collins tar upp är relationen mellan mystik och apocalypticism. Han 

menar att man inte enbart kan läsa en apokalyptisk text som historisk utan att man måste väga in 

det mystika perspektivet i läsningen av texten. Dessa två perspektiv måste kombineras för att få 

en fullvärdig förståelse för den apokalyptiska genren.31 Ytterligare ett viktigt perspektiv Collins 

lyfter är att i tolkningen av symboler i texterna bör man akta sig för att tolka dem entydigt. Han 

menar att vi måste ” ’allow several concurrent identifications play’ ”32 och för att göra texten 

rättvisa acceptera en mångtydighet i texten. 

 

Dateringen för Upp är inte helt självklar, att det handlar om en uppenbar förföljelsesituation under 

Romerskt välde kan dock hjälpa dateringsfrågan. Yarbro Collins menar att den troligtvis är skriven 

under slutet av kejsar Domitianus regeringstid, det vill säga mitten på 90-talet v.t., och hänvisar 

till kyrkofadern Irenaeus som också hävdade detta. De inre argument hon ser för den dateringen 

är hänvisningarna till Babylon33 som fungerar, i samtida judisk apokalyptisk litteratur, som en 

metonymi för Rom som likt Babylon förstörde templet i Jerusalem och därför måste vara efter år 

70 v.t. Därav är den troligaste dateringen någon gång på 90-talet v.t.34 

De församlingar som apokalypsen är adresserad till talar om svårigheterna med en 

multikulturell kontext (Upp 2:2, 14), problematiska profeter (Upp 2:20), konflikter mellan de inom 

Jesusrörelsen och deras judiska grannar. Detta menar Collins utifrån användandet av ordet 

ἐκκλησία istället för συναγωγή då detta illustrerar att de har brutit sig loss från den judiska 

församlingen. Forskningen har dock gått framåt de senaste åren angående dessa begrepp. 

Antagligen ska man inte läsa in en alltför stor skillnad mellan dessa båda och i det Romerska riket 

användes de ofta synonymt. Därför bör man inte ge denna skillnad för stor betydelse i tolkningen 

av perikopen.35 Det man dock bör förstå är att det fanns en konfliktsituation men att det inte är 

fastställt hur den såg ut och att den säkerligen utspelade sig inom den egna gruppen då en distinkt 

uppdelning mellan jude och jesusföljare ännu inte fanns. Det syns även en förföljelsesituation, som 

både är nutida och framtida (Upp 1:9; 2:9), samt att de kristus-troende har låg status (Upp 3:9).36 

Collins ser även en situation med konflikter inom Jesusrörelsen.37 

 
30 Brooke 2008, s 380-381. 
31 Collins 2016, s 17. 
32 ibid s 20. 
33 Upp 14:8; 17:5; 18:2, 10, 21. 
34 Collins 1998, s 386-387. 
35 Se Runesson 2014 s 8-24 för vidare läsning om förhållandena i synagogorna under det första århundradet. 
36 Collins 1998, s 391-393. 
37 ibid s 400. 
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 De teman Johannes skriver om enligt Collins är utsattheten under Rom, vikten av 

uthållighet och att hålla fast vid bekännelsen till Kristus, samt det problematiska i att strikt hålla 

buden som jude och samtidigt ha ett socialt tryck på sig att delta i kejsarkulten. Collins menar att 

det är en social kontext där det är svårt att hålla samman gruppen av Jesusbekännare, särskilt då 

de lever i den multikulturella kontext som krävde en annan livsstil än den tidiga kristna. Problemen 

med kejsarkulten tar sin tydligaste början i kapitel 12. Collins pekar på hur narrativet har en tydlig 

koppling till legenderna om Apollons födelse och hur denna användes i den Romerska 

propagandan för att hedra kejsaren och det Romerska styret genom att likna det vid den gyllene 

ålder som kommer med Apollon. Johannes använder dock denna myt som en strukturell metafor 

för att visa på att den sanna guldåldern kommer med Kristi rike.38 Collins fortsätter diskutera den 

romerska kejsarkulten och ser besten i Upp 13 som en metonymi för Rom och problemen med 

kejsarkulten illustreras i Upp 13:4, 8. Genom att göra identifieringen mellan kejsaren, besten och 

i sin tur satan visar Johannes således att kejsarkulten är avgudadyrkan och en svår synd. 39 Vidare 

visar Collins på svårigheterna med den Romerska statsapparaten där exempelvis valutan ofta hade 

bilder på kejsaren och kunde vara stötande för en strikt jude som höll bildförbudet. Även det 

sociala trycket att delta i den offentliga kejsarkulten var enligt Collins något som kunde vara 

problematiskt för en strikt jude.40 

Vad har då varit den mytologiska miljö som antagligen präglat Johannes skrivande? 

Schüssler Fiorenza argumenterar för en stor inverkan från judisk apokalyptik. Hon pekar på hur 

kristen apokalyptik inte är ett självständigt fenomen utan att den står i kontinuitet med judisk 

apokalyptik. Detta är extra tydligt i just Uppenbarelseboken då apokalyptiken är beroende av ett 

judiskt eskatologiskt språk och uttryckssätt. Hon menar att apokalyptik är judisk eskatologi 

påverkad av hellenistisk mytologi, både som ett omfamnande av den men också som en reaktion 

mot den.41 Ett av de teman Schüssler Fiorenza pekar på i Upp är förståelsen av befrielse. Den är 

inte, likt klassisk kristen teologi, riktad mot den enskildes frälsning utan fungerar som det judiska 

exodusmotivet där hela folket befrias från slaveri.42 Kristi lösande från synderna (Upp 1:5) är 

enligt Schüssler Fiorenza en syftning på dopet som ger ett medborgarskap i ett nytt rike, ett annat 

än Rom. Johannes talar om befrielse, frälsning, i sociopolitiska termer på ett sätt som syftar till 

exodus. Det finns något mer än ren spirituell befrielse i Upp enligt Schüssler Fiorenza: befrielsen 

är något rent konkret på jorden och eskatologin syftar till skapandet av en ny värld. Det nya 

Jerusalem är ett anti-Rom som man inte bara har del i genom dopet utan är något som måste levas 

och bekännas kontinuerligt.43 

 

Den mytologi som präglat Upp 12 är inte helt självklar. Antagligen har flera olika källor använts, 

både judisk-mytologiska och från den omgivande hellenistiska miljön. Craig Koester tar, likt 

 
38 ibid s 393-394. 
39 ibid s 396. 
40 ibid s 399. 
41 Schüssler Fiorenza 1985, s 2. 
42 ibid s 4. 
43 ibid s 76. 
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Yarbro Collins, upp de hellenistiska myterna där Leto, mor till Apollon och Artemis, jagas av 

ormen Python, även myten om Isis som möter monstret Typhon. Koester påpekar är att dessa olika 

myter kombineras, och bildar ett större mönster som används för att sedan skrivas om i detalj för 

att anpassas efter Johannes budskap och teologi.44 Koester jämför även Upp 12 med judiska myter, 

både inom HB, som Josefs dröm (1 Mos 37:7-11), Zion och Jerusalem med födslovärkar (Jer 4:31, 

Jes 26:17 med flera), och utom HB som myter om Isak och hur han kläds med liknande attribut 

som kvinnan i Upp 12. Dessutom påpekar han, tillsammans med Yarbro Collins, att det finns 

påtagliga skillnader med både de grekisk-romerska myterna och de judiska. Koester hänvisar även 

till Dödahavsrullarna och fler HB perikoper45 där författaren, likt Johannes, beskriver gruppens 

utsatthet med bilden av en kvinna i födslovärkar, vilket visar på en mångfald av olika traditioner.46 

Koester poängterar att Upp 12 har ett bildspråk som tilltalar flera olika tilltänkta läsare. Samtidigt 

tar Johannes sig stora friheter med sina källor för att få fram just sitt eget budskap och använder 

endast andra myter för sitt eget syfte och ger alltså inte myterna i sig en teologisk sanning.47 

Kvinnan 

Analysen av kvinnans identitet får här ta sin utgångspunkt i mytologin som används. Både den 

hellenistiska mytologin, som den tidigare nämnda myten om Leto, och de judiska myterna, främst 

funna i HB. 

Grekisk-Romersk mytologi och Kvinnan 

Kvinnan klädd i solen är enligt Yarbro Collins främst hämtad från den hellenistiska myten om 

Leto48, mor till Apollon. Hon ser en likhet i narrativets uppbyggnad och hela dess skeende till 

denna myt som också handlar om en kvinna som föder en son och jagas av en orm.49 Narrativen 

inleds med att en kvinna ska föda en hjälte, eller gudom. I Upp 12 är det messias, i myten om Leto 

är det Apollon. Den kommande hjälten eller gudomen hotar en orms, det vill säga Python i myten 

om Leto, eller drakes makt, som är fallet i Upp 12. I vetskap om att den kommande hjälten eller 

gudomen kommer att förgöra draken, beger den sig för att hindra födelsen och sluka barnet. 

Kvinnan förs i säkerhet och får gudomlig hjälp att fly i säkerhet från draken. Barnet föds och 

besegrar slutligen draken.50 Yarbro Collins visar även på likheter med egyptisk mytologi i 

berättelsen om Isis och hennes son Horus. Hon menar dock att parallellen är avsevärt tydligare i 

myten om Leto. Collins pekar med sitt resonemang på hur det narrativa mönstret var vanligt 

förekommande i den antika världen och användes på flera olika håll för att inte bara berätta samma 

 
44 Koester 2014, s 528. 
45 Se vidare om detta nedan. 
46 Koester 2014, s 529. 
47 ibid s 530. 
48 Grekisk-Romerska myter fanns oftast inte i en utgåva utan i flera olika med en gemensam grundidé. 
49 Se Yarbro Collins 1993, s 22-23 för hennes engelska översättning av en latinsk version skriven av Hyginus vilken 

är den version som mest liknar narrativet i Upp 12. 
50 Yarbro Collins 1993, s 22-23. 
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historia på olika sätt, utan även berätta olika historier fast med samma narrativ.51 En skillnad mot 

de andra antika myterna är att den slutgiltiga segern över draken inte kommer direkt i själva 

narrativet i Upp 12 utan långt senare i kap 20.52 Johannes tar sig, likt tidigare nämnt i kapitlet om 

Uppenbarelseboken, stora friheter med de källor han använder. Här bryter han det mytiska narrativ 

han använder enligt Collins och lägger in många andra narrativ som ryms mellan kap 12 och kap 

20. Tina Pippin noterar, likt Collins, att Johannes gör ett brott i narrativet och att kvinnan aldrig 

får ett avslut i Uppenbarelseboken. Hon lämnas i vildmarken och användandet av myten avslutas 

utan henne i segern över draken och upprättandet över det nya Jerusalem.53 Samtidigt lyfter Collins 

att det är märkligt att Johannes använder grekisk-romerska myter när han i sin inledning avfärdar 

all form av dyrkan av andra gudar (Upp 2:14, 20; 13:8). Collins löser detta problem med att det 

kanske inte nödvändigtvis var en fråga om att Johannes hade tillgång till nedskrivna källor av dessa 

olika myter. Hon menar istället att dessa florerade i hans samtid och att han har använt sig av teman 

och motiv som var gångbara i hans samtid för att hans tänkta läsare skulle förstå hans budskap.54 

Hennes resonemang underlättar här problemet och visar på Johannes mångfasetterade 

författarskap. Man hade annars kunnat tänka sig att det vore troligare att Johannes enbart skulle 

använda sig av judiska källor och eventuella Jesustraditioner i skrivandet av Upp.  

 Som tidigare nämnt ovan finns det antagligen en koppling mellan användandet av myten 

om Leto och den historiska kontext Johannes befann sig i. Det pågick förföljelser under både kejsar 

Neros regeringstid och kejsar Domitianus regeringstid, det vill säga den tid som det antas att Upp 

är skriven i. Yarbro Collins pekar på att det Romerska riket ofta liknades med Apollons guldålder 

och att de olika kejsarna var Apollon inkarnerad.55 Användandet av myten om Leto, som för 

Johannes tänkta läsare antagligen var uppenbar, blev till en frän kritik av Romarriket och kejsaren. 

Som ovan nämnt är draken inte en metonymi för Rom, utan den best som draken framkallar. 

Narrativet i Upp 12 och den slutgiltiga seger i kap 20 över draken och besten fungerar som en 

kritik mot Rom och visar på att den sanna guldåldern kommer med Messias. Vilket senare tydligt 

illustreras med det nya Jerusalem som är det stora avslutet i användandet av de mytiska motiven 

hämtade från myten om Leto.  

 Här går att notera en viss ambivalens hos Yarbro Collins i huruvida Johannes direkt 

använde antika myter eller ej. Dock kan denna ambivalens vara något man bör ta till sig då vi inte 

kan veta något säkert om Johannes källor. Istället får man göra en utvärdering om vad det troligaste 

kan ha varit, vilket bör vara en medelväg. Johannes använde troligtvis inte myten om Leto som 

specifik förlaga i skrivandet av kap 12, men var antagligen medveten om sin sociopolitiska 

omvärld och använde motiv därefter för att få fram sitt budskap.  

 
51 ibid s 21. 
52 ibid s 24. 
53 Meyers 2000, s 544. 
54 Yarbro Collins 1993, s 24. 
55 Collins 1998, s 394. 
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Kvinnans attribut 

En viktig aspekt för att förstå kvinnans identitet är vilka attribut hon beskrivs med.  I Upp 12:1 får 

läsaren veta att hon är i himmelen, klädd i solen, månen under fötterna, och krönt med en krans 

eller krona av tolv stjärnor. Hon är havande (Upp 12:2) med ett barn som skall valla alla folk med 

en stav av järn (Upp 12:5).  

Det kanske viktigaste för att förstå kvinnan är att förstå hennes moderskap. Vem är hon 

mor till? Barnet beskrivs som någon som skall valla alla folk med en stav av järn, vilket är en 

anspelning på Ps 2:9 där den grekiska LXX texten beskriver den israelitiske kungen, senare tolkad 

som att den syftar till Messias, som en person som skall valla med en stav av järn. Detta skiljer sig 

dock mot den hebreiska texten där ordet  ָרַעע används, vilket i det sammanhanget betyder krossa 

och inte valla. Dock har Johannes använt sig av LXX vid denna hänvisning. Ps 2 används även på 

fler ställen i NT i beskrivningar av Kristus, se Apg 4:25, Heb 1:5, 5:5. Kvinnan är med sin son 

som attribut beskriven som mor till Messias. 

Hennes klädsel har enligt Koester kopplingar till både judisk mytologi och romersk-

grekisk. Troligtvis är motivet här inte taget i sin helhet från varken det ena eller det andra utan 

troligtvis, likt narrativets likhet med myten om Leto, tänkt att ge vissa associationer till den tänkta 

läsaren. Gemensamt för det judiska och det romersk-grekiska är att attributen är gudomliga. Gud 

beskrivs i HB som klädd i ljus, omgiven av stjärnor (Ps 104:2), Josefs dröm innehåller ett motiv 

då månen, solen och elva stjärnor bugar sig för honom (1 Mos 37:7-11). I grekisk-romersk 

mytologi har samma gudomliga attribut använts för att beskriva Isis och Artemis.56 Yarbro Collins 

gör även en liknande iakttagelse angående den hellenistiska mytologin. Hon menar att de tolv 

stjärnorna anspelar på zodiaken, ett attribut som tillskrivs den högste guden Zeus som också 

beskrivs med solen. Dock menar Collins, likt Koester, att den närmaste kopplingen finns hos Isis. 

Isis beskrivs ofta som ”drottning av himlen” och har en rund månskiva på sin panna, är omgiven 

av natthimlen med dess stjärnor och i mitten av dessa stjärnor är månen.57  

De attribut som kvinnan beskrivs med visar på en gudomlig karaktär. Hon tillskrivs kläder 

och ornament som ger associationer till gudomliga egenskaper och status, både inom judisk och 

romersk-grekisk mytologi. Dock är det viktigt att komma ihåg att Johannes var en strikt monoteist 

som tidigare beskrivits under avsnittet Uppenbarelseboken. Kvinnan är alltså inte Gud själv, men 

beskrivs med gudomliga attribut. Det närmaste man kan komma hennes teologiska status är således 

drottning av himlen, främst baserat utifrån likheten med Isis.58  

Judisk mytologi, användandet av HB och Kvinnan 

Vilken typ av judisk mytologi och användandet av HB har präglat narrativet för att beskriva 

kvinnan i Upp 12? Här är frågan om genre av mer avgörande karaktär då man måste ha i åtanke 

att Upp inte är renodlat kristen på något sätt utan bör läsas som främst judisk med judiska motiv 

och teman. Därför analyseras exodusmotivet här, då detta är, som tidigare nämnt, ett viktigt tema 

 
56 Koester 2014, s 543-544. 
57 Yarbro Collins 1993, s 21. 
58 Collins 1999, s 408. 
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i den judiska apokalyptiken. Även födslovärkarna analyseras här och vad de kan säga om kvinnans 

identitet. Gruppens utsatthet är ett återkommande tema i motivet födslovärkar.  En kvinna med 

födslovärkar används ofta som metafor i judisk tradition och mytologi för att visa på kollektivets 

utsatthet, en bild som används under tider av kaos och förtryck. Även andra HB-paralleller ses 

närmare på för att ge en förståelse av vem kvinnan är. 

 I Jes 13:8 talas det om en kvinna i barnsnöd. Där handlar det om Babylons fall, en grupp 

som utsätts för Guds dom och står inför ett hot om förgörelse. Jes 21:3 beskriver Babylons 

stundande fall, att Israel kommer vara som en kvinna i födslovärkar och rädd för skymningen. 

Israel kommer vara i en utsatt situation, men då kommer Herrens räddning till Israels undsättning 

och Babylon kommer att falla. Motivet finns även i Jes 26:17 där Israel har varit som en kvinna i 

födslovärkar, orolig inför vad som komma ska och hon ber att Gud ska komma till hennes, alltså 

Israels, undsättning och räddning. I Jer 4:31 talas det om Sion som en kvinna med födslovärkar. 

Den textuella kontexten visar på oroligheter, då texten talar om Guds dom över Juda. Hon känner 

sig vanmäktig inför dråparna, och är utsatt. Mika 4:9-10 beskriver även Sion i smärtor från 

födande. Den textuella kontexten är även här att Sion är i smärtor, i oro, och skall föras till Babylon 

från ”staden”, alltså Jerusalem, men sedan kommer att räddas av Herren. Bilden av en kvinna i 

födslovärkar kan man även se i Dödahavsrullarna, i 1QHa XI, 8-11 där gruppens oroligheter liknas 

vid en kvinna i födslovärkar enligt Koester. Han belyser dock att barnet som talas om i 

tacksägelsepsalmerna inte nödvändigtvis är Messias som det uppenbarligen är i Upp 12 och att 

forskningen inte är helt överens i den frågan.59 Dock är det ändå en spännande likhet med att 

kvinnan föder en son i tacksägelsepsalmerna som kommer med någon form av räddning, vilket 

liknar narrativet i Upp 12. 

Återkommande är att kvinnan i födslovärkar är ett kollektiv. Motivet har använts både i 

fallet om de som är Israels fiender, som i Jes 13:8, men också om Israel, Sion, själv under tider av 

förtryck. Återkommande när motivet använts för att beskriva Guds folks situation är att Herren 

sedan kommer med räddning. Detta passar även väl in i det mytologiska narrativet Johannes har 

använt sig av, då räddning kommer för kvinnan genom gudomlig hjälp. Det finns alltså en 

dubbelhet i narrativet som Johannes har flätat samman för att ge en tydlig association åt den tänkta 

läsaren. Födslovärkarna fungerar som en strukturell metafor för det kaos och utsatthet den 

Jesustroende gruppen upplevde i sin samtid. Metaforen var vida känd, både i judisk litteratur och 

talesätt i Johannes egen samtid. Den gav inte bara igenkänning åt den egna gruppen utan också 

hopp då födslovärkarmetaforen innehöll en eskatologisk aspekt av kommande räddning. 

Födslovärkarmotivet pekar även tydligt på vem kvinnan är. Då hon föder Messias är det inte en av 

Israels fiender som skall komma på fall som i Jes 21:3, utan födslovärkarna för tanken till att det 

är Sion som är kvinnan. Även i 4 Ezra förekommer motivet med en kvinna som just stad och 

kollektiv. Där är det dock inte en fråga om födslovärkar, men kvinnan som Ezra möter i 4 Ezra 9-

10 är uttryckligen Sion. Huruvida detta Sion, kvinnan i Upp 12, är Israel eller Kyrkan kommer 

diskuteras längre fram. Det som är troligt utifrån användandet av födslovärkarmetaforen är att 

kvinnan är en metonymi för ett kollektiv och inte bara en enskild individ. 

 
59 Koester 2014, s 529. 
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Användandet av exodusmotivet är återkommande i den judiska apokalyptiken, vilket är ett 

stort och brett tema i Upp. Det är inte frågan om den egna själens frälsning utan den kollektiva 

räddningen som är ett av huvuddragen för apokalypsen, vilket vi även kan se i narrativet i Upp 12. 

Ett grundläggande antagande måste göras först, vilket baseras på det tidigare resonemanget att 

kvinnan är en metonymi för Sion som kollektiv, och att hon därför i en jämförelse med 

exodusberättelsen kan jämställas med det israelitiska folket som räddas ut ur Egypten. Denna 

jämförelse går enbart att göra i väldigt stora och generella drag, den bör ses som ett mönster som 

Johannes använder för att få fram sitt teologiska budskap, likt Koesters beskrivning av hur 

Johannes använt olika källmaterial.  

Kvinnan är alltså en motsvarighet till det israelitiska folket och draken som väntar att sluka 

hennes barn motsvarar Farao som slaktade de nyfödda sönerna hos de förslavade Israeliterna. 

Kvinnan föder en son, Mose, som kommer ur det israelitiska folket och räddas undan Farao, alltså 

draken. Med gudomlig hjälp räddas kvinnan, det vill säga Israeliterna undan draken och Farao till 

öknen där de i både berättelserna spenderar en lång tid, livnärda av Gud. 

Även om likheten kan verka väldigt vag får man som tidigare nämnt ha i åtanke att 

Johannes anpassar sitt källmaterial och de källor han använder väldigt fritt efter sitt syfte och 

budskap. På detta sätt kan narrativet passa både för myten om Leto och samtidigt fungera väl in i, 

det för genren kännetecknande, motivet av exodus. Det ryms alltså en aspekt av folkets kollektiva 

räddning i Upp 12. Att använda exodusberättelsen för att berätta om Messias ankomst återfinns 

även i Matteus födelseberättelse, vilket inte nödvändigtvis visar på en gemensam Jesustradition 

men att det fanns liknande förväntningar på Messias ankomst. Här får exodusberättelsen fungera 

som en metafor för den kollektiva räddningen. Precis som födslovärkarna, är det en association 

den tänkta läsaren bör ha känt igen.  

Imanuelsprofetian i Jes 7:14 och Kvinnan 

En parallell som kan vara intressant att se närmare på är kopplingen mellan Upp 12, verserna 2 

och 5, och Imanuelstecknet i Jes 7:14. Denna lyfts även av Bernard Le Fois och i detta avsnitt 

används en del av hans resonemang kring den språkliga kopplingen och hur parallellen präglar och 

samklingar med narrativet i Upp 12.60  

 

Jes 7:14 ἐν γαστρὶ ἕξει Upp 12:2 ἐν γαστρὶ ἔχουσα 

  καὶ τέξεται υἱόν         12:5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν 

 

Vid första anblick ser man att det finns en påtaglig likhet. Johannes har mer eller mindre infört 

denna del ur Imanuelstecknet ordagrant i Upp 12:2 och 5. Även rent syntaktiskt är det samma 

uppbyggnad av texten. De två skillnaderna som finns är att Johannes har delat upp stycket i de två 

satserna och infört dem på två ställen. Texterna skiljer sig även då de är i olika tempus; Jes 7:14 

 
60 Le Frois 1954, s 220. 
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är skrivet i futurum och Johannes har överfört texten till presensparticip i första satsen och aorist 

indikativ i den andra satsen. Precis som att Johannes har delat upp versen i två delar i Upp 12 är 

inte heller hans byte av tempus något konstigt här. Som tidigare nämnt tar Johannes väldigt stora 

friheter med de källor han använder och citerar väldigt sällan HB ordagrant. Att de två verserna är 

så pass lika Jes 7:14 utgör i sig en stark grund för att man ska anta att Johannes har gjort ett 

medvetet citat. 

 Vad gör då detta med förståelsen av kvinnan? I Jes är sonen en gestalt som visar på hur 

Gud är med folket, Gud med oss, och i Upp är sonen som kvinnan ska föda, och föder Messias. 

Denna användning av Jes 7:14 är något som återkommer på fler ställen i NT, bland annat i Matt 

1:23 och ett visst användande i Luk 1:31 där Luk har parafraserat Jes 7:14. Den tidiga Jesusrörelsen 

använde Imanuelstecknet för att beskriva Jesus som Messias och här har Johannes använt det för 

att beskriva kvinnan som Messias, alltså Jesu, mor.  

Ett problem finns dock med användandet av Jes 7:14. Johannes har identifierat kvinnan 

som γυνὴ medan Jesaja beskriver henne som παρθένος. Här får man åter se till hur Johannes 

använder HB i stort, han citerar sällan ordagrant utan använder motiv och texter på ett fritt sätt 

som passar den teologi och det budskap som han framför i sin text.  

Alltså är det rimligt att se Jes 7:14 i Upp 12:2 och 5. Det talar för att Johannes menar att 

kvinnan är Messias mor, hon som föder Emanuel. Detta utifrån att man kan se samma text 

användas på flera håll i den tidiga Jesusrörelsen för att tala om Jesu födelse och hur den skulle ske 

genom jungfrufödsel. 

Individ eller Kollektiv? 

Det har nu framförts flera olika vinklar och perspektiv på kvinnan, hur hon beskrivs, både från 

grekisk-romersk och judisk mytologi och HB-paralleller till hennes identitet. En fråga som kvarstår 

nu innan identiteten i sig kan diskuteras är huruvida kvinnan är en metonymi för ett kollektiv eller 

om hon är en specifik individ. Koester diskuterar detta och lyfter fyra olika perspektiv på hur 

kvinnan har identifierats i modern forskning där frågan om individ eller kollektiv tas upp. Tanken 

som förs fram är att kvinnan är Guds folk, att hon är den kristna Kyrkan, att hon är Maria och att 

kvinnan skulle vara det judiska folket. Koester menar att den rimligaste tolkningen är den första, 

det vill säga att hon är Guds folk utan att specificera närmare detta folk och han utesluter då att 

hon skulle vara en individ. Dock avfärdar han inte helt de andra tolkningarna utan ser dem alla 

som seriösa alternativ.61 

 Sett till kopplingen med Jes 7:14 talar det för att hon är just en individ. Även användandet 

av Ps 2 talar för att hon är en individ. Hon beskrivs som just en kvinna, en person som bär på och 

föder Messias som kommer med räddningen åt de tänkta läsarna. Kvinnan framställs alltså här 

som en moder, som är just en individ. I Ps 2 talas det inte specifikt om någon moder till 

Messiasgestalten men det talas om en konkret person som är Messias, en kungagestalt. Stödet i Jes 

7:14 för att det skall vara just en individ är det väldigt uttryckliga moderskapet, en ung kvinna som 

 
61 Koester 2014, s 542-543. 
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skall föda en son. Där talas det tydligt om en individ. Vi finner även stöd för att det ska vara en 

individ när man tittar till texten i sig. Draken som metonymi förklaras av Johannes (Upp 12:9), 

identiteten röjs av honom. Kvinnan får dock ingen förklaring i sig, utan står som sin egen person. 

Detta stöds även med motivet av födslovärkar. I de HB-texterna förklaras ofta kvinnan med 

födslovärkar som Sion, eller folket. Är hon ett kollektiv får hon ofta en förklaring, se exempelvis 

de tidigare nämnda Jer 4:31 och Mika 4:9-10. Här lyser denna beskrivning av kvinnan med sin 

frånvaro. Även den grekisk-romerska mytologin som använts i Upp 12 talar för att hon ska vara 

en individ. Attributen hon beskrivs med har hört till specifika gudar och gudinnor, och det 

mytologiska narrativet har handlat om en specifik gudomlig kvinna. Koester lyfter denna tolkning 

och utreder huruvida kvinnan är den Maria som omnämns i evangelierna, men argumenterar för 

att rimligare är att se kvinnan som en personifiering för Guds folk. Dock menar Koester att det 

finns antydningar till Jungfru Maria i Upp 12. Litterärt ser Koester hur specifika individer används 

för att representera Guds folk i Upp 11. Där används Elia och Moses för att representera Guds folk 

i de två vittnena i Upp 11:3-6.62 

 Samtidig finns det mycket som talar för att man ska läsa kvinnan i Upp 12 som en 

metonymi för ett kollektiv. Koester menar att detta är den rimligaste tolkningen, han hänvisar till 

att motivet av en kvinna ofta använts för att representera ett folk eller en stad (Jes 52:2; 66:7-8, Jer 

4:31; 6:23-24, Sef 3:14). Även Rom beskrevs som en kvinna i antik konst och besegrade folk 

målades som kvinnor i fångenskap.63 Hanna Stenström belyser också temat kvinnor som 

representerar städer och lyfter skökan i Upp 17 som ett exempel där hon representerar Babylon.64  

Även här bör födslovärkarna tas upp som ett argument men i detta fall för tolkningen av 

kvinnan som kollektiv. Motivet av födslovärkar har uteslutande varit metaforer för ett kollektivs 

utsatthet och problem. Om metaforen här skulle användas för enbart en individ tappar den sin 

betydelse och slutar att ge någon association till den tänkta läsaren. Det vore alltså orimligt att 

Johannes skulle använda denna metafor och sedan ta bort dess udd genom att använda den som ett 

attribut för en specifik individ. Sedan bör man se till genren och se vad den säger om individen 

kontra kollektiv. Exodusmotivet präglar den apokalyptiska genren, det är kollektivets räddning 

som står i fokus och inte den enskildes frälsning. Detta talar för att man bör se kvinnan som en 

metonymi för en grupp och inte en specifik individ. Den apokalyptiska genren i sig tyder på att 

kvinnan bör ses som ett kollektiv. Sedan finns det intertextuella kopplingar i texten som talar för 

att kvinnan bör ses som en metonymi för ett kollektiv. De andra två framträdande kvinnorna är 

enligt Yarbro Collins metonymier för olika kollektiv. Skökan i kap 17, som en metonymi för en 

stad vilken är Rom65, bruden i kap 19 och 21 identifierar Collins med det Nya Jerusalem och 

hänvisar till ett liknande motiv i Jes 54 där det Nya Jerusalem beskrivs som Guds brud.66 

Användandet av kvinnor som metonymier för olika kollektiv på andra ställen i Upp tyder på att 

man bör läsa kvinnan i Upp 12 som en metonymi för ett kollektiv. Sedan bör man även se till 

 
62 ibid s 543. 
63 ibid s 542. 
64 Stenström 2015, s 221. 
65 Collins 1993, s 26-27. 
66 ibid s 25. 
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metaforens funktion. Som beskrivet ovan (se sida 6-7) har metaforer en konceptuell funktion som 

man använder sig av i det vardagliga talet. Om kvinnan skulle vara en specifik individ försvinner 

en del i metaforens funktion. Den kollektiva aspekten är alltså viktig för den tänkta läsarens skull. 

Den ska kunna känna igen sig i skeendet i texten för att känna det hopp som inges genom 

användandet av exodus, födslovärkarna och myten om Leto.  

 Argumenten för och emot är starka på olika håll och då kanske man kan finna en mer 

kompromissande lösning, att kvinnan är både en individ och ett kollektiv. Detta vore även den 

rimligaste lösningen ur fler olika aspekter. Det allra starkaste argumentet är att den apokalyptiska 

genren ger möjligheten att det ena inte behöver utesluta det andra. Genren är mångfaldig och 

rymmer ofta flera olika djup som samverkar. Som John Collins påpekar, ska man alltid ta den 

mystika aspekten i beaktning för att göra texten rättvisa när det kommer till apokalyptik. Då det 

hela är en fråga om avslöjande av de gudomliga följer det inte heller nödvändigtvis den mänskliga 

logiken utan ger möjligheten att kvinnan kan vara just både individ och kollektiv. Även om Koester 

argumenterar för ett kollektiv som den rimligaste lösningen har han inte diskuterat det möjliga i 

att det finns en sannolikhet att de olika tolkningarna kan kombineras. Därför menar jag att det är 

troligt att Johannes medvetet inte är helt tydlig när det kommer till kvinnans identitet utan att hon 

istället rymmer en mångfald. 

 

Då kvarstår bara att utreda vilken individ och vilket kollektiv kvinnan är. Som individ är det 

uppenbart att det är en fråga om Jesu mor. Dock skall man här inte gå så långt som att namnge 

henne som Jungfru Maria, som i evangelierna, utan troligtvis ska man stanna vid Jesu mor som 

titel. Detta för att det inte finns några antydningar till att Johannes egentligen känner till traditionen 

om Jungfru Maria. Då man inte kan veta säkert är det lämpligast här att lämna det vid benämningen 

Jesu mor. Detta baseras på de HB-texter Johannes använt sig av för att beskriva hennes moderskap. 

Dessa visar på en identitet som Messias mor (Ps 2, Jes 7:14). Myten om Leto har använts för att 

illustrera kvinnan som mor till den person som kommer med den gyllene tidsåldern.  

 Som kollektiv är det rimligast att se henne som en metonymi för Guds folk, vilket tidigare 

diskuterats och även Koester ser som den mest hållbara tolkningen. Han ger en utvärdering över 

att tolka kvinnan som Kyrkan eller Israel. Precis som i frågan om individ eller kollektiv är det dock 

rimligt att tolka i en mer tillåtande medelväg. Däremot noterar Tina Pippin ett problem i att se 

Kyrkan i kvinnan, då Kyrkan är bruden i kap 19 och 21. Hon menar att dessa två ska ses som olika 

kvinnor då den ena föder Messias och den andra är hans brud.67 Dock behöver man inte göra 

skillnad på dessa två. Att exkludera Kyrkan ur kollektivet Guds folk stämmer inte överens med 

resten av Upp och Johannes teologi. Koester menar att kvinnan rymmer både Israel och Kyrkan i 

Guds folk. Användandet av talet tolv täcker både Israels tolv stammar och de tolv apostlarna och 

att man ska se hela Guds folk i kvinnan.68Att ge henne titeln Guds folk är ett sätt att räkna in båda 

i en och samma grupp.69 Detta vore mest troget genren då det vid den här tiden inte var någon 

 
67 Meyers 2000, s 544. 
68 Koester 2014, s 542. 
69 Koester 2014, s 542. 
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skillnad på kristen eller judisk apokalyptik. Därmed gör inte Johannes någon större skillnad på 

Israel och Kyrkan utan konstaterar istället en kontinuitet däremellan som knyter dem samman till 

ett och samma folk.70 Att det är den egna gruppen, Guds folk, som är kollektivet är grundat både i 

den tidigare beskrivna användningen av exodusberättelsen och även hur metonymin fungerar som 

metafor. Att kvinnan är en metonymi för det egna kollektiv ger en metaforisk funktion där den 

tänkta läsaren ser sig själv i kvinnan.  

  

Tidig reception 

Ecklesiologisk tolkning 

Tyconius och Quodvultdeus läser en ecklesiologisk teologi i Upp 12. De skiljer sig i sina 

tolkningar på det sätt att Quodvultdeus har ett större fokus på kvinnans koppling till dopet, vilket 

är naturligt då hans text är en homilia inför dopet, medan Tyconius ser kyrkans hela varande i 

kvinnan. 

Tyconius 

Tyconius inleder sin kommentar med att konstatera att kvinnan är kyrkan. Han kopplar hennes 

klädsel till hur kyrkan har iklätt sig Kristus i dopet likt Paulus skriver i Gal 3:27. Solen kvinnan är 

klädd i, är Kristus som kyrkan iklätt sig, stjärnorna kring hennes huvud är de tolv apostlarna som 

har krönt kyrkans huvud och har klätt henne i ”spirituella juveler”. Månen läser han i en tudelad 

tolkning och ser två möjligheter. Antingen är månen kyrkan av heretiker, eller är månen den egna 

kyrkan och han noterar en koppling till Ps 89:36-38. Likt Guds förbund med David och hans säd 

skall förbundet bestå med hans kyrka, som solen och månen. Samtidigt finns där tolkningen av att 

månen skulle vara kyrkan av heretiker. Månen under hennes fötter är där då kyrkan iklädd solen, 

den skinande Kristus, står över heretikerna som aldrig skymmer kyrkans glans.71 

 Vidare tolkar inte Tyconius kvinnans graviditet som att hon väntar att föda Messias. 

Istället ser han att hon kontinuerligt predikar och samlar hedningarna i egenskap av sitt moderskap. 

Hennes smärta kommer fortsätta så länge hon samlar hedningarna och utesluter hycklarna från sitt 

sköte. Samtidigt tolkar Tyconius graviditeten, födandet och smärtorna i ljuset av dopet, likt 

Quodvultdeus. Det är inte en fråga om fysiskt födande utan han läser det spirituellt då kyrkan föder 

de hon är i födslovånda över och fortsätter att alltid vara i födslovånda över de hon redan har fött.72  

Sedan noterar Tyconius en koppling mellan draken och Herodes som förföljer Kristus i 

avund i Matt. Han tolkar där kyrkans utsatthet i ljuset av Kristi liv. Draken som är djävulen betyder 

samtidigt i sina sju huvuden och diadem sju kungar och kungariken. De tio hornen motsvarar i sin 

 
70 ibid s 542. 
71 Weinrich 2005, s 174. 
72 ibid s 176. 



21 

tur tio förföljare som eldar förföljelsen av kyrkan i sluttiden.73 Draken sveper sedan ner en tredjedel 

av stjärnorna med sin svans vilket Tyconius läser som att svansen är falska profeter som sveper 

ner de judar som inte kom till tro på Kristus utan ville att Kejsaren skulle regera över dem.74 

Tyconius uppmärksammar kyrkans lidande i drakens förföljelse efter kvinnan och hans 

försök till att sluka hennes son. Kyrkans lidande är alltid ett frambringande av Kristus och han 

menar att texten talar, i formen av kyrkans lidande, att Kristus sedan skall komma i samma lidande. 

Sonen som kvinnan sedan föder är Kristus, men på ett spirituellt plan. Barnets upptagande i himlen 

ser Tyconius som att den som uppstår med Kristus kommer få sitta på Faderns högra sida.75 

Kvinnans flykt till vildmarken läser Tyconius sedan som att kyrkan hade fått makten att 

vandra bland alla skorpioner och fiender av denna värld och hänvisar till Luk 10:19. Han noterar 

även en koppling till exodusberättelsen och hur Israeliterna fick vandra i öknen, skyddade av Gud, 

på samma sätt fick och får även kyrkan.76 

Tyconius ser alltså kvinnan som kyrkan och belyser både kyrkans lidande och kyrkans 

storhet och skönhet målad i kvinnan. Kyrkan är enligt Tyconius frambärande av Kristus i sitt 

lidande. Hon är över allt annat och krönt med de tolv apostlarna iklädd Kristus och födande Kristus 

och samtidigt sig själv. Han har använt sig av ett paulinskt tänkande främst präglat av Gal där det 

talas om att iklä sig Kristus och att födas på nytt i dopet.  

Quodvultdeus 

Den ecklesiologiska läsning Quodvultdeus gör av Upp 12 är som tidigare nämnt starkt centrerad 

kring dopet. Det han skriver är tänkt att läsas och förstås i ljuset av att det är människor som skall 

döpas som narrativet handlar om. Kvinnans graviditet i Upp uppfattar han alltså som kyrkans 

graviditet av sina katekumener. Dessa har, genom exorcism och fasta, givits näring likt ett barn i 

livmodern i väntan på sin födelse. Han diskuterar även kyrkan i kontrast till Eva och hennes 

olydnad. Istället för att, likt Eva som en följd av hennes olydnad, föda söner i smärta in i olycka, 

föder istället kyrkan till glädje. Kyrkan har tack vare sin lydnad löst det Eva bundit. De som Eva 

har fött till död föder nu kyrkan till nytt liv genom sin lydnad mot Gud. Sedan liknar han även 

kyrkan med Jungfru Maria. På samma sätt som att Maria aldrig förlorade sin oskuld i födelsen av 

Jesus, förlorar inte kyrkan den heller när den föder nya medlemmar genom dopet. Dessa föder 

kyrkan till det sanna Ljuset och Quodvultdeus gör en eskatologisk tolkning av att kyrkans 

medlemmar kommer vara lyckliga i sin moders, alltså kyrkans, sköte hela vägen in i sluttiden då 

de kommer att möta de sanna Ljuset.77 

 

 
73 ibid s 177. 
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Mariologisk tolkning 

Quodvultdeus och Oecumenius tolkar kvinnan som Jungfru Maria, även om Quodvultdeus också 

gör en ecklesiologisk tolkning av henne. De båda har en väldigt hög mariologi och ger henne högre 

status än bara människa, dock gör de detta med olika tolkningar: Quodvultdeus med en koppling 

till kyrkan och Oecumenius med en syn på Maria som himmelsk och fri från synd. 

Oecumenius 

Vers för vers kommenterar Oecumenius Upp 12 vilket gör tolkningen av hans reception enkel att 

genomföra. Först och främst tolkar han kvinnan som Jungfru Maria och tar inte ens upp att någon 

annan tolkningsmöjlighet skulle finnas. Det är något som är självklart för Oecumenius. Han ser 

Maria i himmelen klädd i solen och med månen under hennes fötter som ett tecken på att hon är 

”medborgare” av himlen. Bortom jordens begränsningar är hon ren i både själ och kropp och ingen 

ondska finns i henne. Oecumenius läser solen som kvinnan är klädd i som Jesus. Han gör en 

koppling till Luk 1:35, att helig ande skulle komma över Maria ser han som solen som hon är klädd 

i. Sonen hon bar i sitt sköte har nu klätt henne som ett skydd. Månen i sin tur är Mose lag som nu 

är under henne och främst under solen. Den är något fast och beständigt som får sitt ljus från solen. 

En annan intressant anmärkning Oecumenius gör är att han kallar kvinnan för ”konsubstantiell”. 

Det ryms både himmelsk och jordisk substans i henne då hon är av kött och mänsklig substans, 

men samtidigt finns det inget mänskligt med henne utan hon är himmelsk.78 

 Födslovärkarna i Upp 12:2 tolkar inte Oecumenius som den fysiska smärtan av att föda 

barn utan han ser det som att det är Marias känslor inför att vara gravid utan att Josef kände till det 

i Matteus födelseberättelse. Han läser smärtorna som en inre vånda inför Josef som sedan löstes 

från honom i ängelns besök hos Josef.79 

 Vidare belyser Oecumenius en stor del av narrativet i ljuset av hela Matteus 

födelseberättelse. Draken får Herodes att i hat söka att döda kvinnans barn, Jesus, flykten till 

vildmarken och barnets upptagande i himmelen motsvarar hur Herodes dödar alla barn i Betlehem 

och genom en dröm räddas Jesus och kvinnan. Den tid hon spenderar i vildmarken ser Oecumenius 

som motsvarande tiden Maria, Josef och Jesus spenderade i Egypten i Matt 2:13-15 och där var de 

skyddade av Gud.80 

 Satans, alltså drakens, fall från himlen i Upp 12:7-12 leder till att draken, i avund över att 

människorna har fått frälsning att komma dit han kastats ned från, jagar Guds mor. Här lyfter han 

åter igen en koppling till födelseberättelsen i Matt och menar således att Johannes inte har haft en 

rak kronologi i sitt narrativ. Detta följs igen av flykten till Egypten från Herodes där örnens två 

vingar som bär kvinnan är en starkare version av den duvas vingar som talas om i Ps 55:6-8 då 

kvinnan är enligt Oecumenius högre än den som talar i psaltarpsalmen.81 

 
78 Weinrich s 174-175. 
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 Resten av narrativet läser Oecumenius som ett led i passionsberättelsen. Då draken 

misslyckats med att döda henne planerar han sin hämnd mot hennes son, Jesus, istället. Floden 

draken uppbådar mot kvinnan är en prövning, vilket han tolkar i ljuset av Jona 2:3 och Matt 7:25. 

Prövningen är mot kvinnan i form av att hon utsätts för att Jesus plågas när hon är hos honom vid 

korset. Att jorden sedan slukar floden (Upp 12:15-16) ser Oecumenius som Jesu död och sedan 

uppståndelse ut ur jorden vilken är jordens hjälp och räddning.82 

Avslutande belyser han drakens jakt på kvinnans andra barn som satans försök till angrepp 

mot Jesu följare. Han ser här Maria som mor till kyrkans medlemmar som är Jesu bröder, alltså 

kvinnans barn. Allt detta för att jungfrun födde Gud.83  

Man kan här se en väldigt hög mariologi hos Oecumenius. Han talar om henne som fri från 

all ondska, konsubstantiell och hon är det främsta målet för satans förföljelse. Han ger henne inte 

uttryckligen någon slags gudomlig status men däremot talar han om henne i gudomliga termer. 

Hon är klädd och omsluten av Jesus, Guds mor och medborgare av himlen. Således är kvinnan, 

Jungfru Maria, en person med hög status i Oecumenius hela världsbild och teologi. 

Quodvultdeus 

Här finns en tudelad tolkning av kvinnan i Upp 12. Som nämnt under avsnittet om den 

ecklesiologiska tolkningen av kvinnan ser Quodvultdeus både kyrkan och Jesu mor Jungfru Maria 

i kvinnan. Likt Oecumenius ger han henne en hög status då han lyfter Maria som ett 

förkroppsligande av kyrkan men talar inte om henne i samma termer. Istället för ord som ren och 

fri från ondska skriver Quodvultdeus mer om lydnad och sätter henne i kontrast till Eva i 1 Mos. 

 En aspekt Quodvultdeus lyfter är att Maria förblir jungfru. På samma sätt förblir kyrkan 

jungfru när den föder sina medlemmar. I dopet, vilket är den spirituella pånyttfödelsen, föder 

kyrkan medlemmarna i sin kropp och där finns även Maria som moder i födseln då kyrkan är Jesu 

kropp som kontinuerligt föds i dopet. Vidare ser han kvinnan, kyrkan, Jungfru Maria, i kontrast 

till Eva. Han talar om kvinnans, moderns, lydnad mot Gud som återställer allt det som gått förlorat 

i Evas olydnad. Denna aspekt, även om Quodvultdeus själv inte skriver det uttryckligen här, går 

antagligen att se i ljuset av Luk 1:31-38 där Maria säger ja till att föda Jesus. Den sista viktiga 

mariologiska aspekten Quodvultdeus lyfter är Maria som ”vår” moder. I synen på Maria som 

födande av kyrkans kropp och medlemmar är Maria också en spirituell moder till de medlemmar 

som döps och föds på nytt in i kyrkans kropp.84 

Utvärdering 

Hur rimliga är då dessa tolkningar i förhållande till det som presenterats under avsnittet om 

kvinnan? Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att ingen har helt rätt, detta skall såklart inte ses 

som en kritik mot deras tolkningar då de inte hade samma tillgång till historiskt material som den 
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historisk-kritiska metoden använder sig av. Sedan är det fråga om att de läste de bibliska texterna 

med ett helt annat perspektiv. De bedrev inte det vi idag kallar för vetenskaplig forskning och 

försökte inte uttolka vad Johannes själv kan ha menat. Istället läste de texterna i ljuset av sin egen 

samtid och frågade texten vad den sade om deras egen situation och tolkade utifrån den. Samtidigt 

kan man se att de inte var alltför långt ifrån svaret även om de inte fångade hela bilden. De fångar 

in ett brett teologiskt spektrum i sina resonemang och tolkningar av texten vilket skulle vara 

intressant att diskutera mer utförligt i ett dogmatiskt sammanhang.  

Den som kommit närmast i sin tolkning vore Quodvultdeus då han ändå gör en tolkning av 

kvinnan i Upp 12 både som en konkret individ, Jesu mor, och samtidigt ser han henne som en 

arketyp för kyrkan. Även om han här missar att se kontinuiteten som är viktig inom den 

apokalyptiska genren mellan Israel och Kyrkan belyser han ändå Guds folk däri.  

Tyconius läser istället enbart Guds folk. Även om han ser Kyrkan i huvudsak i kvinnan 

noterar han ändå kontinuiteten. Däremot missar perspektivet att kvinnan troligtvis också är en 

konkret individ, nämligen Messias mor, dock löser han den problematiken och tolkar Guds folk 

som den som bär fram och föder Messias.  

Den starkast mariologiska läsningen finner man hos Oecumenius som ser det som en 

självklarhet att kvinnan är Maria. Det intressanta är sedan hur han i henne tolkar ett moderskap för 

kyrkans alla medlemmar och att det är dessa som slutligen förföljs av draken. Han läser däri ett 

samband mellan Maria, som man annars kan kalla för den konkreta individen, och kyrkan, även 

om dessa inte ryms inom just henne utan är hennes barn. 

 

Slutsatser 

Vem är då denna kvinna i Upp 12? Efter diskussionen i avsnittet om Kvinnan kan man se att hon 

fyller en funktion med en dubbel, sammanflätad, identitet. Kvinnan är både individ och kollektiv, 

hon är både Guds folk och Messias mor, drottning av himlen. Tack vare de starka kopplingarna 

till både HB och användandet av grekisk-romerska myter kan man se att kvinnan rymmer både 

och. Att ge henne namnet Jungfru Maria, eller specificera hennes kollektiva aspekt som Kyrkan 

eller Israel vore dock att ta det för långt. Den apokalyptiska genren ger istället möjlighet till 

mångtydighet och mångfald inom en och samma ram. Att inte namnge henne och att inte 

specificera längre än Guds folk och Messias mor är det närmaste man kan komma ett svar och 

samtidigt göra både genren och Johannes egna författarskap rättvisa.  

 Svaret på den första frågeställningen blir alltså att kvinnan är drottning av himlen, Guds 

folk och Messias mor i ett. 

 

Kyrkofädernas tolkningar ger en bred bild av kvinnan och både en ecklesiologisk och mariologisk 

tolkning har analyserats och hur dessa kan beröra varandra. I kyrkofädernas reception finner man 

både tolkningen av kollektiv samt individ och kyrkofäderna har tagit steget längre och vågat 

namnge kvinnan som Jungfru Maria och Kyrkan. Dessa tolkningar har även kombinerats, tydligast 
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och främst av Quodvultdeus som ser Maria och kyrkan som ett i kvinnan i Upp 12. Oecumenius 

och Tyconius gör istället inte tolkningen att kvinnan har en mångtydighet utan de läser en specifik 

tolkning: Tyconius uppfattar Kyrkan och Oecumenius ser Jungfru Maria.  

 Ecklesiologin är hög och i kvinnan har Tyconius och Quodvultdeus sett den egna gruppen 

och sin egen historia, både i ljuset av dopet och förföljelse. Oecumenius och Quodvultdeus 

uppfattar Jungfru Maria med nästan gudomlig status. Hon har med sin lydnad återupprättat det 

förfallna och har genom att föda Kristus varit delaktig i att öppna vägen till den himmel som draken 

kastats ned ifrån. 

 Svaret på den andra frågeställningen är således att kvinnan har lästs som både Jungfru 

Maria och som Kyrkan. Inom dessa tolkningar ryms ett brett spektrum av mariologi och 

ecklesiologi och alla ger henne en hög status i den teologiska sfären inom Uppenbarelseboken. 

 

Sammanfattning 

Utifrån flera olika aspekter analyseras kvinnan i Upp 12 och hennes identitet utreds. Med en 

historisk-kritisk metod analyseras hon utifrån grekisk-romerska myter som var samtida med 

skrivandet av Uppenbarelseboken. Även HB-paralleller, användandet av samtida judiska myter 

samt hur genren påverkar tolkningen av texten och därmed möjligheterna för att förstå kvinnans 

identitet utreds. Även en analys av tidig kristen reception görs på Tyconius, Quodvultdeus och 

Oecumenius, vad de har haft för ecklesiologisk respektive mariologisk läsning av kvinnan och hur 

den teologin sett ut. 

 Utifrån grekisk-romersk mytologi och dess användning i romarriket under tiden för 

uppkomsten av Uppenbarelseboken kan man se flera olika aspekter av kvinnan. Främst bygger 

narrativet på myten om Leto och Python som användes av den romerska statsapparaten som 

propaganda för kejsaren. Johannes har här använt samma myt för att kritisera Rom och visa på att 

den sanna guldåldern kommer med Messias där kvinnan motsvarar Leto i det mytiska narrativet. 

Fler liknande grekisk-romerska och hellenistiska myter bär liknande drag med narrativet i Upp 12. 

Olika gudomliga kvinnor har beskrivits och avbildats med liknande attribut som kvinnan vilket 

visar på hur hon, beskriven med hjälp av mytologin, beskrivs som och är drottning av himlen, likt 

den egyptiska gudinnan Isis. Viktigt att notera är dock att kvinnan inte, likt Leto eller Isis, skulle 

vara en gudinna som ska tillbes. Då Johannes håller strikt förbudet mot avgudadyrkan skall man 

se en himmelsk status hos kvinnan, inte att hon är gudom av något slag. 

HB-parallellerna som analyseras har främst fokuserat på hennes attribut som hon beskrivs 

med, hennes moderskap, födslovärkarna, exodusmotivet och en språklig jämförelse med Jes 7:14. 

Gällande dessa attribut går det att finna en likhet med de grekisk-romerska myterna, då de har med 

himmelsk, eller gudomlig, status att göra. Solen som hon är klädd i går till exempel att finna 

parallell till Gud då han i Ps 104:2 beskrivs med liknande attribut. Födslovärkarna går att finna på 

många platser i HB, främst i profetlitteraturen, där de används för att beskriva ett kollektivs 

utsatthet. Främst den egna gruppen, som i HB är Sion, det israelitiska folket, men denna metafor 
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finns även i Dödahavsrullarna där man kan finna likheten i 1QHa XI, 8-11 och deras egna 

oroligheter liknas vid en kvinna i födslovärkar. Denna koppling blir relevant för att Johannes tänkta 

läsare ska se sig själv i kvinnan och sin egen nödställda situation. Man ser att hon är mor till 

Messias, utifrån användandet av Ps 2:9 och även användandet av Jes 7:14 som finns till stor del 

återgiven i Upp 12:2, 5 som i den tidiga Jesusrörelsen användes som en profetia för Messias. Även 

exodusmotivet utreds, främst då det är relevant att se närmare på det utifrån genren då den 

apokalyptiska genren ofta bygger på den gemensamma gruppens räddning. Det finns likheter i 

narrativens utformning, även om dessa är vaga, men främst pekar det på en fri användning av 

exodus för att visa på en poäng där den egna gruppen räddas och den egna gruppen, kollektivet, 

finns i kvinnan. 

Huruvida kvinnan är en konkret individ eller kollektiv utreds också och analysen landar i 

att hon är både och. Genren talar för mångtydighet och att det, väldigt medvetet, finns ett drag av 

medveten och mystik mångtydighet. Därav landar analysen i att kvinnan är Messias mor som 

individ och att hon samtidigt är Guds folk. I dessa båda identiteter är hon drottning av himlen. 

Den receptionshistoriska analysen fokuserar på två tolkningar av kvinnan, en 

ecklesiologisk och en mariologisk, samt vilken typ av teologi de har kring henne. Ingen av 

kyrkofäderna kommer riktigt till en fullt rimlig tolkning av kvinnan då de är väldigt konkret 

inställda på en specifik läsning, ett antingen eller. Dock kommer Quodvultdeus närmast då han ser 

Jungfru Maria i Kyrkan och vice versa. I kvinnan tolkar Tyconius kyrkans utsatthet men också 

kyrkans storhet. Quodvultdeus belyser både Maria och Kyrkan i kvinnan och hur dessa, genom sin 

lydnad återupprättar det fallna, sedan belyser han främst en koppling till dopet i kvinnans födande 

och hur dopet är ett pånyttfödande in i kyrkan av kyrkan. Oecumenius läser kvinnan som enbart 

Jungfru Maria och ser stora delar av den nytestamentliga historien och delar ur Jesu liv i narrativet 

i Upp 12. Han betonar Maria som Guds mor och att hon är ett av de främsta objekten för satans, 

alltså drakens, angrepp då hon fött och banat väg för människan in i det himmelrike som satan 

kastades ned från.  

Avslutande reflektion 

Att skriva denna uppsats har varit både intressant och lärorikt. Det har varit väldigt spännande att 

gå in med en öppen attityd mot en text, utan att veta särskilt mycket om denna, i detta fall 

Uppenbarelseboken, och sedan skriva en C-uppsats på ämnet. En av ingångsportarna till ämnet var 

genom rosenkransens mysterium Jungfru Marias himmelska kröning. Ofta hänvisas det till Upp 

12 när man vill ha en text att meditera över detta mysterium men jag personligen fann från början 

inte att det var en rimlig tolkning av texten och kunde inte se kopplingen. Efter denna uppsats och 

att ha satt mig in i texten på riktigt kan jag nu se rimligheten i den tolkningen av texten. Även om 

man från ett akademiskt bibelvetenskapligt håll inte kan gå så långt som att säga att kvinnan är 

Jungfru Maria och att hon är himlens drottning, vore det ändå spännande att se en fortsatt 

diskussion från ett dogmatiskt håll om Maria som himmelens drottning i kristen tro. Extra 

spännande är att denna text inte har använts i Romersk-Katolska kyrkans dogmatiska resonemang 

om Marias upptagning till himmelen utan att man mer har hänvisat till traditionen i den teologiska 
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diskussionen där.85 Dock, utifrån de premisser givna av denna uppsats och tidigare forskning gjord 

av främst Yarbro och John Collins samt Bernard Le Frois, vore det intressant att se fortsatt 

systematisk teologisk forskning på ämnet för att utreda Jungfru Maria som himmelens drottning 

utifrån Upp 12. 

  

 

  

 
85 Se Munificentissimus Deus not 24 då detta är den enda hänvisningen till Upp 12. 
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