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Kapitel 1: Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bibelns berättelser har, sedan filmen slog igenom för drygt hundra år sedan, ständigt blivit 

återskapade via filmmediet. Intresset att gestalta de bibliska berättelserna på film har inte 

avtagit utan har det senaste årtiondet snarare upplevt en renässans. Trots det finns bara en 

begränsad exegetisk analys över hur gestaltningen av de bibliska berättelserna på film 

påverkar tittarens syn på de ursprungliga bibelberättelserna och dess karaktärer.  

Uppsatsen menar att varje gestaltning av en biblisk karaktär eller berättelse 

påverkar hur tittaren tolkar karaktären och dess berättelse. Oavsett hur mycket kunskap 

tittaren har om bibelns berättelser påverkar varje ny gestaltning förståelsen av berättelserna.  

Uppsatsen ämnar problematisera hur bibelns berättelser och karaktärer används 

på film, med ett exegetiskt perspektiv. En biblisk karaktär, Maria från Magdala, kommer 

användas för att exemplifiera hur de bibliska berättelser hon återfinns i kan användas för att 

skapa helt olika historier, när hon gestaltas på film.  

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Vilken roll och funktion har Maria från Magdala i de bibliska berättelserna och hur har 

filmskapare använt berättelserna om Maria från Magdala för att berätta om henne på film? 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur Maria från Magdala gestaltas i Bibeln och 

problematisera hur filmskapare använt de bibliska berättelserna om henne på film.  

 

1.3 Frågeställningar 

- I vilka bibliska berättelser förekommer Maria från Magdala och hur framställs hon av 

respektive evangelist? 

- Hur har Maria från Magdala gestaltats i tre filmer gjorda på 2000-talet? 

- Hur skiljer sig gestaltningen av Maria från Magdala på film jämfört med vad som berättas 

om henne i de bibliska texterna? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte fokusera på hur Maria från Magdala har gestaltats genom den kristna 

legendbildningens historia. Avgränsningen motiveras utifrån uppsatsens problemformulering 

som fokuserar på hennes roll och funktion i de bibliska berättelserna och jämför detta med hur 

hon gestaltas på film.  
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Av samma anledning avgränsar sig uppsatsen i valet av filmer. Filmer som 

bygger på skönlitterära verk om Maria från Magdala eller som skapat egna narrativ med 

bibelberättelserna som grund är inte av intresse, eftersom ambitionen med sådana 

produktioner inte är att återskapa bibelns berättelser utan använda dem för att skapa en ny 

berättelse. På grund av denna avgränsning faller exempelvis Martin Scorseses “The Last 

Temptation of Christ” bort eftersom den bygger på Nikos Kazantzakis roman med samma 

namn. “Close to Jesus: Mary Magdalene” skapar även den ett nytt narrativ utifrån bibelns 

berättelser, men analyseras eftersom filmen gör Maria från Magdala till huvudperson och gör 

anspråk på att berätta om hennes liv innan hon började följa Jesus. 

Uppsatsen kommer fokusera på filmer inspelade på 2000-talet, producerade i 

USA och Västeuropa. Det är en medveten avgränsning för att diskussionen ska kunna 

fokuseras kring huvudfrågan; hur de bibliska berättelserna används på film. Om filmerna 

spelats in under ett längre tidsspann och i olika kulturella kontexter hade det varit nödvändigt 

att problematisera filmskaparnas kontext, vilket inte är uppsatsens huvudsyfte. Uppsatsen kan 

utgå ifrån antagandet att filmskaparna har en liknande världsbild vilket gör diskussionen om 

varför filmerna trots det presenterar olika bilder av Maria från Magdala än mer intressant. 

 

1.5 Teori och metod 

Teori: Uppsatsen utgår från den narrativa teorin, tillämpad på både bibeltexten och filmerna. 

Tillämpat på bibeltexterna menar den narrativa teorin att bibeln är en samling berättelser där 

läsaren får följa karaktärer och händelser som kopplas ihop till en sammanhängande plot med 

en inneboende konflikt och en framtida lösning på konflikten.1 Tillämpat på film förklarar och 

analyserar den narrativa teorin de bakomliggande mekanismer som leder till en kedja av 

händelser vilka tvingar karaktärerna in i oväntade situationer.2 I ett narrativ utgår berättelsen 

från ett grundtillstånd som rubbas på grund av ett antal orsaker som ger upphov till verkan. Ett 

förändrat tillstånd uppstår som behöver lösas och i slutet sammanfattas.3  

Metod: Med en narrativ kritik som metod läser den som undersöker bibeltexterna dessa som 

en sammanhängande berättelse där avsändaren förväntas ha ett teologiskt syfte med att 

nedteckna berättelsen. Därför är det av vikt för uppsatsen att undersöka vilket teologiskt syfte 

berättelserna har. Med en narrativ-kritisk utgångspunkt finns tre nycklar att undersöka för att 

                                                           
1 Darrell L. Bock och Buist M. Fanning, Interpreting the new testament text (Wheaton: Crossway Books, 2005) 
119. 
2 William R. Telford, ”Through a lens darkly” i “Cinéma Divinité, ed. E.S. Christianson, Peter Francis och W.T. 
Telford, (London: SCM Press, 2005), 25. 
3 David Bordwell och Kristin Thompson, Film Art: an introduction (London: McGraw-Hill, 2013), 81. 
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ta reda på en biblisk berättelses teologi; människorna, händelserna och berättelsens tema.4 

Uppsatsen kommer undersöka vilken roll Maria från Magdalas tilldelas i de bibliska 

berättelser hon återfinns i, vilka händelser som sker i dessa scener samt vilken funktion Maria 

från Magdala och händelserna spelar för att lyfta fram berättelsens teologi. 

Uppsatsen skall även, utifrån en intertextuell metod, undersöka hur bibeltexterna 

där Maria från Magdala återfinns blivit tolkade på film. Intertextualitet syftar i grunden till att 

relatera två texter till varandra och undersöka hur förhållandet mellan texterna är. Texternas 

relation grundar sig ofta i att den ena texten är källtext och den andra måltext.5 I uppsatsen är 

bibeln källtext och filmerna måltext. Metoden används för att undersöka hur förhållandet 

mellan källtexten, bibelns berättelser om Maria från Magdala, och måltexten, gestaltningarna 

av henne på film, relaterar till varandra. 

 

1.6 Material 

För analysen av de bibliska berättelserna och vilken roll och funktion Maria från Magdala har 

i dessa, har ett antal bibelutgåvor, ett flertal nytestamentliga kommentarer och några bibliska 

uppslagsverk och lexikon konsulterats. Verken presenteras enligt dessa kategorier nedan. 

De bibelutgåvor som använts är: Novum Testamentum Graece (28e upplagan), 

Bibel 2000, Bibeln 1917, New International Version. Bibelutgåvorna har använts för att 

jämföra hur ord och begrepp översatts och om översättningen påverkar vilken bild som 

presenteras av Maria från Magdala i texten.  

De nytestamentliga kommentarer som använts är: The gospel of Matthew (R.T. 

France), The gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary (C.S. Keener), Word 

Biblical Commentary, Volume 33b (Donald Hagner), The gospel according to Mark (J.R. 

Edwards), The gospel of Luke (Joel Green), Luke 1 A Commentary on the Gospel of Luke 

(Francois Bovon), John (Jo-Anna Brant), The gospel of John: a commentary (Frederick 

Bruner) och The New Interpreter’s Bible. Kommentarerna valdes eftersom många av dem 

analyserar texternas narrativ och förklarar vilken roll och funktion Maria från Magdala har i 

berättelserna. De beskriver hur berättelserna är uppbyggda och presenterar evangelisternas 

sätt att skriva och med vilket syfte de berättar sitt evangelium. Hagner och Bovon användes 

inte i första hand av ovan nämnda anledning, utan konsulterades när den grekiska grundtexten 

skulle närstuderas. 

                                                           
4 Bock och Fanning, 217. 
5 Gerdmar och Syreeni, 45. 
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Två böcker av allmän teologisk karaktär har använts: Maria Magdalena bakom 

myten (Esther De Boer) och Women and the genesis of Christianity (Ben Witherington III). 

De Boer närstuderar vilken roll Maria från Magdala har i evangelierna och vilken roll hon 

tilldelats genom historien. Witherington beskriver i allmänna drag kvinnans situation under 

nytestamentlig tid och hur denna situation kan ha påverkat hur Maria från Magdala beskrivs. 

 Två lexikon/uppslagsverk har använts: Grekisk-svensk ordbok till Nya 

testamentet och de apostoliska fäderna (Fridrichsen/Heikel) och Exegetical Dictionary of the 

New Testament (Ed. H.Balz, G.Schneider). Dessa har varit till hjälp i den språkliga analysen 

genom att förklara viktiga ord och begrepp, vilket har underlättat förståelsen av den grekiska 

grundtexten. 

För att ta reda på hur filmskapare använt de bibliska berättelserna om Maria från 

Magdala på film har primärmaterialet naturligt nog varit de tre filmer uppsatsen analyserat: 

”Close to Jesus: Mary Magdalene” (från år 2000), ”The Passion of the Christ” (från år 2004) 

och TV-serien ”The Bible” (från år 2013). Varför just dessa tre filmer blev valda motiveras i 

Avgränsningar men den främsta anledningen är att Maria från Magdala har en tydlig roll och 

att filmerna har ambitionen att gestalta bibelns berättelser, vilket motsvarar uppsatsens syfte. 

 Huvudboken för att studera filmteori har varit Film Art: an introduction (David 

Bordwell och Kristin Thompson) som schematiskt går igenom filmteoretiska begrepp och 

förklarar en films olika beståndsdelar. Cinéma Divinité (Ed. W.T. Telford) och kapitlet 

“Feminism” i The Routledge companion to religion and film (G.W. Ortiz) har använts i syfte 

att belysa hur framställningen av en karaktär kan återspegla dolda strukturer i handlingen. 

Evangelierna och den vita duken (Tord Larsson) och kapitlet ”Mary 

Magdalene” i Mel Gibsons Bible (Jane Schaberg) har använts för att studera ”The Passion of 

the Christ”. Litteraturen har främst använts för att beskriva filmens handling, filmskaparens 

syfte och för att hämta fakta om produktionen. 

För att undersöka de övriga två filmernas syfte och för att ta reda på 

produktionsfakta och fakta om skådespelarna i samtliga filmer, har det inte funnits litterära 

källor att tillgå. ”Close to Jesus: Mary Magdalene” är en italiensk produktion, varför all 

eventuell tillgänglig information är skriven på ett språk uppsatsens författare inte behärskar. 

”The Bible” är alldeles för nyproducerad för att adekvat litteratur om produktionen ska ha 

hunnit publiceras. Av den anledningen har de viktigaste källorna till filmskaparnas syfte och 

fakta om produktionen omkring filmerna varit internetbaserade.  

IMDb (Internet Movie Database) har konsulterats för produktionsfakta och fakta 

om skådespelarna. Vidare har tillgängliga, engelskspråkiga webbsidor använts för att samla 
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fakta om filmen ”Close to Jesus: Mary Magdalene” och syftet med att producera den. Likaså 

har ett antal intervjuer publicerade på engelskspråkiga kvälls- och dagstidningars hemsidor 

använts för att presentera producenternas syfte med att skapa TV-serien ”The Bible”. En 

mängd intervjuer fanns tillgängliga men de som konsulterats är sådana som endera intervjuat 

någon av personerna i produktionen eller som sammanfattat fakta och syfte från produktionen 

genom att hänvisa till egna källor, utan att recensera resultaten de presenterar. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 redovisar bakgrunden till val av uppsatsämnet och fortsätter med att definiera 

problemformulering, syfte och presentera vilka frågeställningar som uppstått utifrån tidigare 

punkter. Vidare beskrivs uppsatsens avgränsningar, dess teori- och metodval liksom 

beskrivning av använt material. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 beskriver vilka bibliska texter som nämner något om Maria från 

Magdala och vilken roll hon tilldelas i narrativet. Uppsatsen fokuserar på bakgrundshistorien 

om henne i Luk 8, jämför hur hon omnämns i de synoptiska evangelierna samt vilken roll hon 

spelar i Johannesevangeliets redogörelse för händelserna vid korset och den tomma graven.  

Kapitel 3 presenterar en språklig analys av några nyckelbegrepp i de bibliska 

berättelserna om Maria från Magdala, där den grekiska grundtexten jämförs med andra 

översättningar. Fokus ligger på att tydliggöra hur begreppen påverkar vilken roll Maria från 

Magdala tilldelas i texterna. Tillsammans med kapitel 2 besvarar kapitel 3 uppsatsens första 

frågeställning. 

 Kapitel 4 presenterar hur Maria från Magdala gestaltats i tre filmer inspelade på 

2000-talet. Produktionerna beskrivs separat, enligt en identisk mall. Först beskrivs 

upphovsmakarna och dess syfte, sedan skådespelarna som gestaltat Maria från Magdala och 

Jesus. Vidare återges filmernas handling utifrån två eller tre återkommande teman i 

förhållande till vilken roll Maria från Magdala tilldelas i historien. Vilka likheter och 

skillnader som finns i filmerna jämfört med vad som står om Maria från Magdala i bibeln 

redovisas. Slutligen problematiseras vem Maria från Magdala blir i respektive film, utifrån 

hur filmskaparna gestaltat henne. Kapitlet besvarar uppsatsens andra frågeställning. 

I kapitel 5 besvaras uppsatsens problemformulering och tredje frågeställning. 

Kapitlet fungerar som diskussions- och slutsatskapitel då det jämför uppsatsens tidigare 

slutsatser om hur de bibliska berättelserna om Maria från Magdala använts på film. 

Bibeltexterna, filmerna och vald litteratur jämförs och förhållandet mellan källorna 

problematiseras. 
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Kapitel 2: Maria från Magdala i bibeln 
2.1 Lukas åttonde kapitel; Maria som Jesu följeslagare 

Lukasevangeliet är det enda evangeliet där Maria från Magdala omnämns före respektive 

passionshistoria. I ett sammanfattande stycke, mitt i Jesu verksamhetsperiod, introduceras tre 

kvinnor och en skärva av deras bakgrund: 

 

”Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds 

rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och 

från sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till 

Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar.” 

(Luk 8:1-3) 

 

Att använda sammanfattningar är ett användbart litterärt verktyg. En sammanfattning kan 

koppla ihop olika berättelser med varandra, presentera centrala teman och redovisa en 

bakgrund till vad som kommer berättas senare. De tre verserna i kapitel åtta fungerar på detta 

sätt.6 Perikopen kopplar samman Jesu tidigare förkunnelse om budskapet om Guds rike i 

kapitel fyra med kommande utsändning av lärjungarna i kapitel nio.7  

Tre kvinnliga följeslagare till Jesus namnges; Maria från Magdala, Johanna och 

Susanna. Vad som sägs om Maria i dessa tre verser är den enda information Nya testamentet 

ger om hennes liv innan hon började följa Jesus. Att hon överhuvudtaget namnges är 

anmärkningsvärt, givet att “de tolv” här inte nämns vid namn. Lukas verkar dock använda ”de 

tolv” och ”några kvinnor” för att skapa en medveten kontrast mellan de två grupperna.8  

Johanna beskrivs som hustru till Herodes förvaltare Kusas men varken Maria 

från Magdala eller Susanna beskrivs i förhållande till någon man eller annan släkting. Det 

antyder att Maria från Magdala inte var gift, eftersom en kvinna annars konsekvent beskrevs 

som “hustru” eller “mor”. Det anmärkningsvärda är att kvinnornas närvaro inte separeras från 

“de tolv”. Alla tre följer Jesus och lyfts fram som typiska exempel på vilka det var som följde 

Jesus och hur de agerade.9 Kvinnornas närvaro borde ha väckt frågor om deras status och roll 

i kretsen av de som följde Jesus. Att kvinnor följde en lärare i den grekisk-romerska världen 

ansågs under denna tid i bästa fall som något extraordinärt.10 Givet att kvinnorna följde en 

                                                           
6 J.B. Green, The gospel of Luke (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1997), 317. 
7 The New Interpreter’s Bible: Volume IX, ed. Leander E. Keck. (Nashville: Abingdon Press, 1995), 174. 
8 ibid. 
9 Green, 318. 
10 ibid. 
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judisk rabbi gränsade det till något skandalöst. Med tanke på den sociala kontexten skildrar 

därför perikopen med stor sannolikhet en för Lukas läsare välkänd berättelse.11  

Två återkommande teman hos Lukas är att tjäna andra och att fördela resurser 

jämnt. Kvinnorna hjälper Jesus och lärjungarna med sina tillgångar, med andra ord betjänar 

och fördelar sina resurser jämnt. Kvinnorna gestaltar här Lukas beskrivning i Apg. 4:32 av de 

första kristna, som ägde allt gemensamt. De blir ett tydligt exempel på hur någon med 

tillgångar bör använda dessa.12 Här blir det kvinnorna och inte de tolv, som agerar utifrån vad 

Jesus kallar dem att göra.13 En antydan skulle kunna finnas att de “betalar tillbaka” till Jesus, 

eftersom han botat dem, men en sådan antydan faller platt i förhållande till Luk 7:36-50, där 

Jesus inte kräver någon betalning, moralisk eller materiell, för att en individ ska få ta del av 

dennes budskap. Skulderna är redan betalda av Jesus när någon ger en gåva. Jesu nåd speglas 

snarare i de handlingar de som tjänar Jesus utför.14 

Lukas nämner att sju demoner “farit ut ur” Maria från Magdala och Lukas 

antyder att det är en av anledningarna varför Maria följer Jesus. Att antalet demoner markeras 

med sju understryker det allvarliga i hennes tidigare situation. Hos Lukas återfinns ingen 

annan helande-berättelse där sju demoner nämns, som skulle gått att koppla till Maria från 

Magdala, även om många sådana kopplingar skett i den kristna legendbildningens historia.15  

Sjukdomarna eller om hon hade stora tillgångar är dock inte syftet med varför 

Lukas berättar om Maria från Magdala i denna perikop. Det är viktigt för Lukas att nämna 

henne tidigt i evangeliet, eftersom det gör henne till ett ännu mer trovärdigt vittne till 

uppståndelsen. Hon har följt Jesus länge och är därför värdig att få vara den förste att sprida 

budskapet om att Jesus har besegrat döden. Någon som “hör Guds ord och handlar efter det” 

(Luk 8:21) genom att använda sina tillgångar för att tjäna Jesus och följa honom. 

 

2.2 Synoptisk jämförelse; Maria från Magdalas roll under påskhelgen 

2.2.1 Vid Golgata 

Matteus (Matt 27:55-56) och Markus (Mark 15:40-41) observationer om Maria från Magdala 

vid Jesu korsfästelse är närmast identiska. Båda rapporterar om en större grupp av kvinnor där 

tre nämns vid namn; Maria från Magdala, Maria som var Jakob den yngres och Josefs/Joses 

mor samt Sebedaios mor/Salome. Båda rapporterar att kvinnorna står ”längre bort”, att de 

                                                           
11 Ben Witherington, Women and the genesis of Christianity (Cambridge: Cambridge University Press, 1990)110 
12 The New Interpreters Bible, 174. 
13 Green, 320. 
14 Green, 319. 
15 Green, 320. 
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”ser” vad som händer och att de ”tjänat” Jesus. Båda inkluderar kvinnorna i berättelsen efter 

att Jesus avlidit och efter att den romerske officeren bekänt Jesus som Guds son (Matt 27:54, 

Mark 15:39). Olikheterna består i vilken ordning observationerna rapporteras, namnet på 

Jakobs bror och huruvida “Sebedaios mor” hos Matteus är identisk med “Salome” hos Markus 

eller om evangelisterna refererar till två olika kvinnor, liksom om kvinnorna följt med Jesus 

”från” Galileen för att tjäna honom eller om de tjänat Jesus ”i” Galileen. 

Ytterligare en olikhet är berättarteknisk. Markus bygger upp sitt narrativ utifrån 

sandwich-tekniken, som innebär att Markus kombinerar två olika berättelser genom att inleda 

och avsluta med samma historia och i mitten stoppa in en andra berättelse som ”korrigerar” 

den omkringliggande, detta för att tydliggöra en viktig poäng.16 Kvinnorna vid graven och 

deras närvaro vid gravläggningen och den tomma graven omringar berättelsen om Josef från 

Arimataia. Kvinnornas betraktande på avstånd kontrasteras emot Josefs agerande; han tar mod 

till sig och går till Pilatus för att be om Jesu kropp, han tar Jesu kropp och det nämns att han 

”väntade på Guds rike” (Mark 15:43-46). Josefs agerande speglas mot kvinnornas passivitet; 

de står på avstånd, de oroar sig över vem som ska rulla undan stenen, de blir förskräckta inför 

ängelns närvaro, tystnar och säger ingenting om vad de fått i uppdrag att föra vidare.17  

Likafullt finns hos Markus ett parallellt berättartekniskt element, som i kontrast 

framhäver kvinnorna och deras agerande; Markus vänder konsekvent upp och ned på 

perspektiven i sitt evangelium. De som borde vara närvarande, de tolv lärjungarna, är inte där. 

De som tidigare inte omnämnts men som ändå följt Jesus hela tiden, kvinnorna däribland 

Maria från Magdala, finns vid Jesu sida ända till slutet. Även om kvinnornas passivitet ställs 

emot Josef från Arimataias beslutsamhet vid gravläggningen är det kvinnorna som går till 

graven på påskdagens morgon, inte Josef eller någon av lärjungarna. De beskrivs vara 

närvarande från korset till det att de får bud om att Jesus återuppstått. I slutändan är därför 

kvinnornas ständiga närvaro att föredra framför de tolv lärjungarnas frånvaro18 och Josefs 

tillfälliga engagemang.  

Både Matteus och Markus nämner kvinnornas namn och båda har ett liknande 

syfte med uppräkningen. Namnen på Maria från Magdala och ”den andra Maria” upprepas här 

vid korset, vid gravläggningen och när de upptäcker att graven är tom. Genom att upprepa 

namnen markerar både Matteus19 och Markus20 att kvinnorna är trovärdiga vittnen till att 

                                                           
16 J.R. Edwards, The gospel according to Mark (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 2002), 484. 
17 Edwards, 484. 
18 Edwards, 486. 
19 R.T. France, The gospel of Matthew (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 2007) 1085. 
20 Edwards, 485. 
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Jesus besegrat döden. De är garanten för att det faktiskt finns några som sett Jesus dö, blivit 

begraven och återuppstått. I passionshistorien spelar kvinnorna en central roll och har en 

tydlig funktion; de var med från dödsögonblicket till uppståndelsen.21 Deras trovärdighet som 

vittnen markeras av Matteus påstående att de ”följt Jesus från Galileen”. De har varit med 

Jesus från början och vet därför vem han är och har tagit del av hans undervisning.22  

De är inte del av de tolv lärjungarna men det är rimligt att anta att de var en del 

av folkmassan som beskrivs följa med Jesus (Matt 19:2) och Sebedaios mor beskrivs 

dessutom konfrontera Jesus (Matt 20:20-21). Även om kvinnornas observerande av 

händelserna vid korset och gravläggningen antyder ett passivt förhållningssätt behöver det 

inte markera att Matteus eller Markus misstror dem, tvärtom kan det snarare tydliggöra deras 

roll i dramat; att observera händelserna, att representera Jesu följare vid korset och graven 

samt att med sin närvaro konstituera sig som trovärdiga vittnen till det inträffade. 

Lukas nämner att ”kvinnorna som hade följt honom från Galileen” var 

närvarande vid korset, men till skillnad från Matteus och Markus nämner Lukas också att 

”alla hans vänner” är där (Luk 23:49). Liksom Matteus och Markus verkar Lukas syfte med 

att upprepade gånger inkludera kvinnorna i berättelsen vara att presentera trovärdiga vittnen 

till uppståndelsen.23 Lukas har redan i inledningen till sitt evangelium hävdat att han har satt 

sig grundligt in i allt ända från början (Luk 1:3) och kvinnornas närvaro blir en markör som 

verifierar att det finns trovärdiga källor till det som Lukas beskriver. Liksom hos Matteus och 

Markus står kvinnorna på avstånd, liksom hos dem antyds att de är passiva åskådare, men alla 

tre markerar ändå att kvinnornas närvaro trots allt är bättre än lärjungarnas frånvaro.24 

 

2.2.2 Gravläggningen 

Kvinnorna har vid gravläggningen blivit två och den ena benämns annorlunda än tidigare. 

Maria från Magdala benämns dock fortfarande med hela sitt namn, vilket tydliggör att det är 

samma Maria och att hon nu observerat både Jesu död och begravning. Markus beskriver, 

liksom vid Jesu kors, att kvinnorna ser vad som sker (Mark 15:42-47). Istället för att betrakta 

Jesu död på korset betraktar de nu var Jesus blir begraven, utan att för den skull vara 

involverade i själva gravläggningen, vilket Josef från Arimataia är. Det centrala för Markus är 

att de fortfarande är närvarande och observerar händelserna. De bevittnar inte bara Jesu död 

                                                           
21 France, 1086. 
22 C.S. Keener, The gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary. (Grand Rapids: Eerdmans Publishing 
Co., 2009), 689. 
23 Green, 828. 
24 Green, 828. 
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utan även den fysiska plats där Jesus blir begraven. Att de ser var Jesus blir begraven 

förhindrar att de misstar vilken grav Jesus blev lagd i. 25  

Hos Matteus “ser” inte kvinnorna längre vad som inträffar, fokus riktas nu 

istället mot att de är närvarande och “satt mitt emot graven”. Kvinnornas lojalitet till Jesus 

tydliggörs hos Matteus. När Josef lämnar graven är den inte obevakad, kvinnorna är 

närvarande och deras fortsatta närvaro understryker deras vilja att inte överge Jesus (Matt 

27:57-61). Ordvalen indikerar att en förskjutning har skett; de var betraktare, men är nu 

närvarande och snart ska de själva få möta Jesus och budskapet om att han besegrat döden.26  

Liksom hos Markus omnämns Maria från Magdala först och med samma namn 

vid Jesu död på korset, liksom hos Markus får den Maria som var mor ett annat namn, “den 

andra Maria” och “modern till Sebedaios söner” är inte längre närvarande. Likheterna är 

slående; trots att evangelisterna namnger kvinna två och tre med olika namn/titlar så följer 

evangelierna samma händelseförlopp. Först är det tre kvinnor, sedan är det två kvar och 

kvinna två har i scen två fått ett nytt tilltalsnamn. Båda nämner Maria från Magdala först och 

båda är överens om att hon är med både vid Jesu död och gravläggning. Evangelisternas 

namngivning av Maria från Magdala och deras samstämmiga redogörelse över hennes närvaro 

indikerar att hennes namn tidigt kopplades samman med händelserna omkring påskhelgen. 

Om någon läsare tvivlade på de övriga kvinnornas trovärdighet som finns det ingen grund att 

misstro Maria från Magdala. Hennes närvaro bekräftar hennes trovärdighet som vittne. 

Hos Lukas har “alla vänner”, som var med vid Jesu kors, nu försvunnit. Bara 

kvinnorna är kvar, liksom Josef från Arimataia som påstås “vänta på Guds rike” (Luk 23:51). 

Kvinnorna är fortfarande namnlösa och berättelsens syfte antyds vara ett annat än hos Matteus 

och Markus. Det är fortfarande viktigt för Lukas att kvinnorna “kommit från Galileen 

tillsammans med Jesus”, vilket markerar deras trovärdighet som vittnen till vad som 

inträffar.27 Förutom att kvinnorna “såg graven och hur hans kropp lades där” beskrivs hur de 

gör i ordning välluktande kryddor och oljor. Sabbaten ramar in stycket (Luk 23:54-56), för 

Lukas verkar det vara viktigt att poängtera att varken kvinnorna eller Josef från Arimataia 

bryter mot lagens bud om att tillbringa sabbaten i stillhet. Scenen bildar dessutom en brygga 

mellan korsfästelsen och uppståndelsen.28 

 

                                                           
25 Edwards, 486. 
26 Keener, 690. 
27 Green, 830. 
28 Green, 831. 
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2.2.3 Uppståndelsen 

För tredje gången i Markusevangeliet nämns Maria från Magdala och nu har hon återigen två 

andra kvinnor med sig. Hennes trovärdighet som vittne till den tomma graven markeras med 

att hon redan närvarat vid korset och gravläggningen.29 Kvinnorna kommer till graven med ett 

utskrivet syfte; för att smörja Jesu döda kropp (Mark 16:1). Deras syfte är att slutföra en 

hedersbetygelse de aldrig hann påbörja. Men de hinner inte mer än fråga varandra vem av 

dem som skall rulla undan stenen förrän de får se att stenen är bortrullad och att det i graven 

inte ligger någon som behöver smörjas, blott en “ung man” de tolkar som ett gudomligt väsen, 

att döma av kvinnornas förskräckta reaktion (Mark 16:3-5). De uppmanas undersöka graven 

och undersökningen bevisar att graven är tom och att Jesus har återuppstått. När ängeln sedan 

ger kvinnorna uppdraget att berätta för lärjungarna att Jesus skall möta dem i Galileen (Mark 

16:6-7) springer de iväg och är “utom sig” av rädsla. Den tidigaste versionen av evangeliet 

avslutas med att de inte säger något till någon, eftersom de var rädda (Mark 16:8).  

Kvinnornas besök vid graven är till stora delar ett typexempel på hur Markus 

använder ironi för att illustrera att människor och de som följde Jesus inte förstod vem Jesus 

var; de levande förberedde sig för att smörja en död kropp, var ockuperade av död och att 

deras relation till Jesus skulle få ett avslut. Istället möts de av en tom grav, budskap om att 

livet vunnit och att de skall få möta Jesus igen. Men de kan inte hantera vad de får höra, utan 

flyr i rädsla eftersom deras förväntningar inte infriades.30 Lärjungaskap handlar för Markus 

om att följa Jesus, inte om att överväga att göra det eller att stå vid sidan och betrakta. Genom 

hela evangeliet har Jesus varnat att tecken och mirakel inte framkallar tro och det bevisas av 

att inte ens ett besök av en ängel vid uppståndelsen kan producera tro hos kvinnorna.31 

Om Markus har en något besviken blick på uppståndelsens vittnen är Matteus 

desto positivare till händelserna vid den tomma graven. Maria från Magdala och hon som 

återigen kallas “den andra Maria” namnges som de som går till graven. Matteus nämner inget 

om att kvinnorna skall smörja Jesu kropp utan kommer till graven för att “se” på den (Matt 

28:1). Men de hinner knappt fram innan en jordbävning skakar om marken och en ängel 

träder ner från himlen, rullar undan stenen, sätter sig på den och börjar tala (Matt 28:2-3).32 

Kvinnorna verkar oberörda av det inträffade, vilket markeras av att ängeln riktar sig till dem 

med sitt budskap och inleder med att uppmana dem att inte vara rädda (Matt 28:4-5).  

                                                           
29 Edwards, 491. 
30 Edwards, 496. 
31 Edwards, 496. 
32 France, 1100. 
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I den givna sociala kontexten skulle vakterna, som Matteus menar var 

närvarande för att vakta graven så inte kroppen skulle bli bortrövad, ha varit betydligt mer 

trovärdiga vittnen. Trovärdigheten hos vittnen var avgörande för om ett vittnesmål skulle 

räknas som giltigt och på Jesu tid räknades sällan kvinnor till gruppen som kunde vittna 

trovärdigt, i romersk lag var kvinnors vittnesmål inte lika mycket värt som mäns.33 

Anledningen varför Matteus låter kvinnorna bli vittnena som ska förmedla ängelns budskap 

om uppståndelsen markerar en större konflikt; Matteus tar vid från tidigare kapitel, där han 

redogjort för hur översteprästerna och fariséerna kommit överens om att graven behöver 

vaktas för att inte lärjungarna skall stjäla Jesu kropp och hitta på att han uppstått (Matt 27:62-

66) och fortsätter senare när de som hållit vakt blir mutade för att påstå att uppståndelsen inte 

ägt rum (Matt 28:11-15a). Matteus vill slå fast att ryktet om att lärjungarna stulit kroppen är 

falskt, vilket vittnar om att en sådan uppfattning fanns, precis som evangelisten själv 

konstaterar (Matt 28:15). Matteus låter sina läsare välja om de ska tro på kvinnornas 

vittnesmål eller vakternas. De ställs mellan att tro på sina medkristna eller på den världsliga 

makten. Kvinnornas öppenhet gentemot ängelns budskap kontrasteras mot vakternas rädsla. 

Matteus styr in sina läsare i övertygelsen att kvinnornas vittnesmål är det enda riktiga.34 

Deras trovärdighet markeras ytterligare av att ängeln hänvisar till Jesu tidigare 

undervisning och förväntar sig att kvinnorna skall minnas att Jesus förutsagt sin död och 

uppståndelse.35 Medan männen sedan får vänta till Galileen innan de träffar Jesus får 

kvinnorna möta Jesus nästan omedelbart efter att de blivit lovade detta av ängeln. När de 

möter Jesus möter de en väldigt nedtonad Jesus. Med tanke på att han, sist de sågs, hängde 

döende på ett kors, hade det inte varit orimligt om han varit mer högtidlig. Istället hälsar Jesus 

på kvinnorna med ett vardagligt och glädjefyllt “Var hälsad!” (xai/rete) som mycket väl 

skulle kunna översättas med “God morgon” eller “Hej” (Matt 28:9-10).36 Jesus säger liknande 

ord som ängeln och ber dem förmedla till lärjungarna att han skall möta dem. 

Lukasevangeliets perspektiv på uppståndelsen är att Jesus i och med sitt lidande, sin 

död och nu uppståndelse, uppfyller sin gudomliga roll.37  Kvinnornas perspektiv är hos Lukas, 

inledningsvis, inte det ovan beskrivna. De kommer till graven för att betjäna Jesus men 

förväntar sig inte att mötas av beskedet att den de vill betjäna återigen finns i livet. Kvinnorna 

                                                           
33 Keener, 698. 
34 Keener, 699. 
35 France, 1101. 
36 Anton Fridrichsen och Ivan Heikel, Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna. 
(Uppsala: Bibelakademiförlaget, 2013), 240. 
37 Green, 837. 
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nämns fortsatt namnlösa i klump, precis som vid Jesu död och vid gravläggningen. Läsaren 

får vänta innan det avslöjas vilka vittnena till uppståndelsen egentligen var.38 

Efter att kvinnorna kommit till graven, funnit att stenen var bortrullad, inte hittat Jesu 

kropp och inte förstått vad de skulle tro står “två män” framför dem. Inför detta möte blir de 

förskräckta och böjer sina huvuden, vilket markerar att de tolkar männen som gudomliga 

varelser. Sedan sker något uppseendeväckande; de påminns att komma ihåg vad Jesus sa till 

dem medan han var i Galileen, kvinnorna tilltalas som om de mottagit och varit närvarande 

när Jesus undervisade i Galileen (Luk 24:1-7). 

Enligt Lukas har kvinnorna varit med och hört Jesu undervisning, vid tillfällen Lukas 

själv hävdar var reserverade för lärjungarna (Luk 9:22, 44). I och med passagen i Luk 8:1-3, 

där kvinnorna introduceras och beskrivs följa Jesus på liknande sätt som “de tolv”, har Lukas 

förberett läsaren på att kvinnorna var med i undervisningssituationer. Kvinnorna blir tilltalade 

som väl förtrogna med Jesu undervisning. De förväntas vända sitt perspektiv, från att leta en 

död till att fokusera på livet. Att Jesus faktiskt återuppstått bekräftas av Jesu egen 

undervisning, en undervisning de själva förväntas ha lyssnat till, annars kan de inte vända 

perspektiv och se att Jesus besegrat döden. Kvinnornas status som lärjungar markeras hos 

Lukas av de två änglarna, kvinnornas roll är att vara mottagare av budskapet om att Jesus nu 

återuppstått. Det förväntas inte av dem att de ska berätta om detta för de övriga lärjungarna. 

De två gudomliga männen talar till kvinnorna direkt och hänvisar dem inte ens vidare till de 

övriga lärjungarna, det är på eget initiativ de går till lärjungarna för att berätta om sitt möte 

och vad som inträffat (Luk 24:6-8). 

Deras trovärdighet som vittnen har bekräftats av Lukas i flera steg. Först i Luk 8:1-3, 

där de nämns ha följt Jesus. Sedan vid Jesu kors och gravläggning, där de ser och följer 

händelserna på avstånd. Till sist vid graven tilldelas de kunskapen om vad som hänt med 

Jesus, med hänvisning till tidigare undervisning som varit avsedd för lärjungarna, vilket 

markerar att de trovärdigt har följt Jesus. Läsaren förstår att Lukas vill bevisa att deras 

vittnesbörd är sant, speciellt när han äntligen avslöjar namnen på dessa kvinnor; Johanna, 

Maria, Jakobs mor och först av alla nämns Maria från Magdala.  

Mot denna bakgrund förväntar sig läsaren att deras trovärdighet skall bekräftas av 

lärjungarna, eller “apostlarna” som de kallas. Men männen tror inte på kvinnorna utan 

reagerar med att hävda att “det bara var prat” (Luk 24:11). Anledningen till deras reaktion 

behöver inte vara att de inte anser kvinnor vara trovärdiga vittnen utan kan lika gärna bero på 

                                                           
38 Green, 838. 
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att de faktiskt inte förstår vad kvinnorna, med Maria från Magdala i spetsen, talar om. När 

Jesus talar om för lärjungarna att “Människosonen skall överlämnas i människors händer” 

landar förutsägelsen inte i en insikt hos de manliga lärjungarna eftersom det var fördolt för 

dem (Luk 9:44-45). Männen hade tidigare fått tillgång till berättelsen men har ännu inte fått ta 

emot budskapet från dessa gudomliga varelser eller fått möta Jesus. Inte heller kvinnorna 

förstod vad som skett, innan de två männen i skinande kläder vid graven berättade vad som 

inträffat.39 Således reagerar ingen av lärjungarna, utom Petrus som tar sig till graven och går 

sedan därifrån “full av undran över det som hade hänt” (Luk 24:12). Budbärarna som talat 

med kvinnorna är inte kvar när Petrus kommer dit, varför den tomma graven är det enda 

Petrus möter.40 I detta skede av Lukas uppståndelseberättelse är det kvinnorna som exklusivt 

fått ta del av budskapet om att Jesus återuppstått, något som dock snart ska komma att ändras. 

 

De synoptiska evangelierna varierar i hur de beskriver vad som sker vid uppståndelsen, hur de 

gudomliga varelserna beskrivs, om det finns vakter närvarande, hur många kvinnor som 

närvarar, om de möter Jesus, om de berättar vad de upplevt vidare. Det enda alla tre är 

överens om är att Maria från Magdala är närvarande vid graven och hennes trovärdighet som 

vittne bekräftas av hennes närvaro vid Jesu kors och gravläggningen. Olikheterna i 

redogörelserna för uppståndelsen gör det troligt att evangelisterna använt olika traditioner när 

de konstruerat sina berättelser. Att alla tre, trots detta, är överens om Maria från Magdalas 

närvaro markerar att uppfattningen om henne bör ha varit att hon spelade en avgörande roll 

vid, och var det mest trovärdiga vittnet till, uppståndelsen.41 

 

2.3 Johannesevangeliets Maria 

2.3.1 Vid Golgata 

Johannes redogörelse av personerna omkring Jesus vid korset skiljer sig i en mängd 

avseenden från synoptikerna; de som fortfarande finns vid Jesus sida står inte på avstånd utan 

står “vid Jesu kors”, de får instruktioner av Jesus, personerna infogas mitt i den dramatiska 

dödsscenen istället för att nämnas efter att Jesus dött och fyra eller fem personer nämns som 

närvarande, inklusive en av Jesu lärjungar: 

 

                                                           
39 Green, 839. 
40 Green, 840. 
41 Keener, 697. 
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“Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och 

Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade 

sade han till sin mor: ‘Kvinna, där är din son’. Sedan sade han till lärjungen: ‘Där är din mor’. 

Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.” (Joh 19:25-27) 

 

Till skillnad från hos synoptikerna nämns inte Maria från Magdala först utan Jesu mor. Efter 

Jesu mor nämns “hennes syster” (Matt 27:56), som har kopplats ihop med “Sebedaios hustru” 

från Matteusevangeliet.42 “Hennes syster” kan också kopplas ihop med efterföljande namn 

och bli “hennes syster, Maria som var gift med Klopas” och i sådant fall nämns tre istället för 

fyra kvinnor och denna syster bör tolkas som Jesu mors svägerska då Josef, Jesu jordiske far, 

enligt traditionen var bror till Klopas.43 Namnet Maria öppnar för att koppla samman henne 

med den Maria som nämns hos synoptikerna, även om mycket blir spekulativt.  

Den enda individ som namnges i alla fyra evangelier i samband med Jesu död är 

Maria från Magdala, även om Lukas avslöjar hennes namn först i scenen vid den tomma 

graven. Hennes centrala betydelse för att det fanns vittnen till Jesu död, gravläggning och 

uppståndelse är otvetydig. Hon är närvarande, hon ser, hon finns kvar efter att Jesus har dött.  

Hos Johannes är hennes centrala position däremot inte lika framträdande som hos 

synoptikerna. Här nämns hon sist bland gruppen av kvinnor medan Jesu mor nämns först (Joh 

19:25), något som markerar att det är Jesu mor som står i centrum av Jesu följare, nu när Jesus 

blir korsfäst. Tillsammans med lärjungen som Jesus älskade blir hon tilltalad av Jesus och för 

första gången presenteras nämnda lärjunge utan Petrus bredvid sig (Joh 19:26-27).44  

Berättelsen bär stråk av ironi som liknar det typ av patos som återfanns i de 

grekiska komedierna, utifrån vad Jesus säger på korset. Det är tydligt att Jesus kommer dö 

men i sitt dödsögonblick fokuserar han istället på att ge sin mor en ny son och sin älskade 

lärjunge en mor. Istället för att sörja sin död firar Jesus att en ny familj har bildats, Jesus ger 

sin mor och den lärjunge han älskade till varandra.45 Maria från Magdala inkluderas inte i 

denna nya familjebildning men hennes närvaro vid korset kommer senare, liksom hos 

synoptikerna, att spela en avgörande betydelse för hennes trovärdighet som vittne till 

uppståndelsen. 

 

                                                           
42 not i Bibel 2000 ”hennes syster” till Johannesevangeliet 19:25.  
43 not i Bibel 2000 ”hennes syster” och ”Maria, som var gift med Klopas” till Johannesevangeliet 19:25. 
44 Jo-Anna A. Brant, John (Grand Rapids: Baker Academic, 2011), 253. 
45 Brant, 253. 
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2.3.2 Uppståndelsen 

Johannes tecknar sitt uppståndelsedrama på samma sätt som den klassiska grekiska 

litteraturen tecknar en tragedi och dess telos; det finns ett grundtillstånd runt huvudkaraktären 

som plötsligt omkullkastas och omständigheterna förändras dramatiskt. Analysen av Johannes 

uppståndelsedrama kommer utgå från ovan beskrivna antagande, även om det inte går att 

verifiera att Johannes använde sig av beskrivet perspektiv.46  

Maria försvinner från berättelsen efter närvaron vid korset. Gravläggningen 

genomförs utan Marias utskrivna närvaro, fokus är på hur Josef från Arimataia och 

Nikodemos, medlem av judarnas råd, ombesörjer Jesu kropp och lägger den i graven (Joh 

19:38-42). Hon beskrivs inte se var Jesus blev lagd, hon närvarar inte men när Jesu 

uppståndelse redovisas blir det tydligt att hon vet var graven och att hon tänker besöka den. 

Johannes låter läsaren uppleva uppståndelsedramat genom Maria från Magdalas 

ögon.47 Johannes beskriver att hon “fick se” att stenen var bortrullad, hon springer till Simon 

Petrus och lärjungen som Jesus älskade och talar till dem, ord som tvingar dem att agera och 

springa på samma sätt som Maria sprungit till dem (Joh 20:1-3). Perspektivet byts och vi får 

följa Petrus och lärjungen Jesus älskade, hur de springer till graven och tittar in i den. Petrus 

ser men den andre lärjungen “såg och trodde”. Sedan går lärjungarna hem (Joh 20:4-10).  

Johannes använder ett dramatiskt narrativ, som om läsaren får följa en 

detektivroman där bevisen framträder ett efter ett.48 Läsaren får följa Maria, Petrus och 

lärjungen som Jesus älskade och genom deras upplevelser får läsaren bilda sig en egen 

uppfattning om bevisbördan; att stenen är bortrullad, att linnebindlarna ligger vid sidan av och 

att duken som täckte huvudet är ihoprullad. Det anmärkningsvärda är att läsaren inte får höra 

någon av de manliga lärjungarna tala. Trots att den ena “såg och trodde” är det inte lärjungen 

som avslöjar detta, istället är det berättaren som upplyser läsaren. De två männen lämnar 

graven efter utförd inspektion, går hem och kvar ensam vid graven står Maria från Magdala. 

Återigen får läsaren betrakta händelserna genom hennes ögon. 

 

Maria står utanför graven och gråter. Hon avbryter sitt sörjande med att titta in i graven och 

finner där två änglar som sitter i vita kläder där Jesu kropp har legat (Joh 20:11-12). I kontrast 

till synoptikerna beskrivs inte att Maria reagerar inför mötet med dessa gudomliga varelser. 

Huruvida hon förstår att det är änglar eller ej framgår inte, men oavsett vilka hon tror dessa 
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varelser är bryr hon sig inte om att det sitter några i graven där Jesus borde vara, hennes enda 

fokus är att hitta Jesus, hon är helt upptagen vid att få tag på Jesu kropp.49  

Änglarna frågar henne varför hon gråter (Joh 20:13a), en fråga som i grekiska 

tragedier brukar ställas för att avslöja någons sanna identitet; genom att besvara frågan får 

mottagaren av frågan möjlighet att beskriva sina känslor. Marias svar markerar att hon bara är 

intresserad av att veta var Jesu kropp är och vill ha svar på vart den kan vara.50 Detta svar till 

änglarna, kombinerat med Marias svar till den hon tror är trädgårdsvakten, bildar ett kort, 

konkret tal som är organiserat enligt en balanserad ordning: 

A) De har flyttat min Herre 

B) Och jag vet inte var de har lagt honom 

C) Herre, om du har flyttat honom 

B2) Berätta för mig var du lagt honom 

A2) Så jag kan hämta honom (Joh 20:13b, 15) 

Sådana talskonstruktioner fungerar i tragedierna som garant för att orden som uttalas inte 

drunknar i karaktärens oförmåga att tala. Strukturen bildar en ram runt ordtavlan, som 

förmedlar vad karaktären känner, oavsett om karaktären kan uttala orden eller inte.51 

 

Efter mötet med änglarna vänder sig Maria om. Fokus flyttas omedelbart från änglarna till vad 

som sker bakom Maria. Läsaren är beroende av Marias upplevelser för att förstå vad som 

händer, det är fortsatt hennes berättelse läsaren blir en del av. Bakom henne står Jesus, den 

som hon letar efter, men Maria tror han är trädgårdsvakten (Joh 20:14-15). Jesus ansluter sig 

nämligen till änglarnas fråga och använder samma ord som dem och genom att låtsas som att 

han inte vet vem det är hon söker får han henne att tro att han inte är Jesus.52 Hon besvarar 

Jesu fråga med ett liknande svar hon ger änglarna, om än ännu mer aggressivt och närmast 

anklagande (Joh 20:15). Det finns inget vädjande eller bedjande, bara en desperat människas 

önskan att få klarhet i en för henne oväntad situation. Maria vill bara hitta Jesu kropp och vara 

så nära den som möjligt. Hennes krav handlar om att kroppen ska vara på den plats hon 

förväntade sig.53 Det faktum att Maria inte reflekterar över att hon behöver hjälp att bära Jesu 

kropp visar hur desperat situationen blivit för henne.54  
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Dramaturgiskt använder Johannes Maria för att beskriva hur uppgiven hela 

situationen är för henne. Hon har sett Jesus dö, funnit graven tom, hämtat två av lärjungarna 

som sedan gått hem utan att kunna hjälpa henne hitta kroppen. Hon har mött två änglar och en 

trädgårdsvakt som ställt frågor utan att hjälpa henne förstå vad som hänt med kroppen. Om 

Johannes uppståndelsescen är en detektivroman har Maria ännu inte fått tillräckligt många 

ledtrådar för att förstå vad berättaren av evangeliet redan avslöjat; att Jesus har återuppstått.55  

När Jesus säger hennes namn (Joh 20:16) förverkligar han sin egen liknelse om 

herden och fåren som följer herdens röst och genom på vilket sätt en följare till Jesus skall 

känna igen honom (Joh 10:3-4). Hon har sett Jesus, men inte förstått att det är han. Nu hör 

hon hans röst och ett ord, hennes namn, får henne att genast förstå vem det är som talar till 

henne, nämligen den hon sökt efter. Parallellen till herdens röst markerar att evangelisten ser 

henne som en följare till Jesus. Det är tydligt att hon känner Jesus.56  

Johannes beskriver hur hon vänder sig om när hon hör Jesus uttala hennes namn 

(Joh 20:16). När texten läses högt skapar beskrivningen av att hon vänder sig om en dramatisk 

effekt, scenen sätts på paus och läsaren betraktar skeendet från Marias synvinkel. Pausen 

markerar något avgörande; den förste som möter den uppståndne Jesus har precis förstått att 

det är han. Döden som nyss var definitiv har nu inte längre makt över människans liv.57 Maria 

representerar inte någon annan utan här sker ett möte mellan läraren och följaren, hon reagerar 

instinktivt med det ord hon får antas ha använt för att tilltala honom tidigare. Hon använder 

det familjära rabbouni (lärare) som också lärjungarna tidigare använt för att tilltala Jesus.58  

Med dramatiska element och utan en allseende berättare beskriver Johannes en 

privat erfarenhet, Marias igenkänning av Jesus, den hon letat efter. Läsaren följer Marias 

perspektiv och ta del av hennes känslor inför mötet med Jesus. Jesus adresserar henne 

personligt och hon besvarar hans personliga tilltal med ett lika personligt svar. Hennes svar är 

inget genomtänkt, respektingivande anförande utan ett spontant glädjerop.59  

Efter att Jesus och Maria omfamnat varandra avslutas mötet dem emellan med 

att Jesus uppmanar henne att gå till lärjungarna, “mina bröder” (Joh 20:17). De som nyss 

övergav honom har nu fått förlåtelse, tidigare var de Jesu “vänner” men nu är de en del av 

Jesu egen familj, dennes bröder.60 Men Marias uppdrag inbegriper inte att berätta för 

                                                           
55 Bruner, 1151. 
56 Brant, 270. 
57 Bruner, 1152. 
58 Bruner, 1152. 
59 Brant, 270. 
60 Bruner, 1153. 



22 
 

lärjungarna att han skall visa sig för dem. Istället ska hon meddela att Jesus nu stiger upp till 

sin fader och Gud och att denna fader och Gud även är deras. Familjebanden stärks ytterligare 

men hittills är det bara Maria från Magdala som mött Jesus och ingenting tyder i detta läge på 

att lärjungarna också ska få möta honom återuppstånden.  

Maria, som tidigare sprang för att hämta lärjungarna, “går” nu till dem och talar 

om att hon sett Herren och vad Jesus sagt henne (Joh 20:18). Johannes kontrasterar hennes 

lugn nu mot den rädsla hennes tidigare springande markerade. När hon berättat att hon mött 

Jesus slutar hennes historia och vi hör inget mer om henne i evangeliet. Paradoxalt nog 

beskrivs inte hur lärjungarna reagerar på att hon fått se Jesus återuppstånden. När hon kom 

springande och meddelade att graven var tom reagerade lärjungarna omedelbart men när 

Maria kommer och berättar att hon sett Jesus händer ingenting.61 Kanske beror Johannes 

tystnad på att läsaren fortfarande följer Marias perspektiv. Hon får i uppdrag av Jesus att gå 

till lärjungarna, hon svarar på uppdraget och genomför det men utifrån Marias perspektiv är 

det inte avgörande hur lärjungarna reagerar på det hon ska berätta. Hon och ingen annan har 

sett Herren och tårarna som nyss förblindade och förhindrade henne från att se Jesus har nu 

bytts ut mot en glädje som gör allt annat, utom mötet med Jesus, oviktigt. 
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Kapitel 3: Nyckelbegrepp i bibliska texter om Maria från Magdala 
3.1 Lukas åttonde kapitel; Maria som Jesu följeslagare 

Tillsammans med ”de tolv” (syftandes på Jesu lärjungar) beskrivs att ”några kvinnor” följer 

Jesus, tre av kvinnorna nämns vid namn och den förste att namnges är Maria från Magdala 

(Luk 8:1-3). En viktig detalj är prepositionen su/n som står mellan “de tolv” och “några 

kvinnor” i den grekiska texten. su/n går att översätta som “med” eller “tillsammans med” och 

markerar att de tolv och kvinnorna är Jesu följeslagare, till synes på lika villkor.62 

Två ord blir viktiga i andra delen av texten; dihko/noun och tw~n u(parxo/ntwn. 

Verbet diakone/w är ett generellt uttryck för hur någon bistår någon annan med hjälp.63 Här 

syftar hjälpen på tillgångarna (ta\ u9pa/rxonta), det antyds att kvinnorna ger av sina 

ekonomiska tillgångar för att stötta gruppen av människor som följde Jesus.64 Lukas syn på 

”tillgångar” och hur dessa skulle förvaltas handlar om att individen alltid ska vara beredd att 

ge, utan tvekan eller med falskt uppsåt (Apg. 5:4) närhelst kyrkan har behov av det. Individen 

befrias därmed från att bli fixerad vid objekt och ting.65 I perikopen blir kvinnorna förebilder 

för en sådan uppfattning. Omnämnandet av dem markerar för läsaren att de är beredd att offra 

vad de äger för att följa Jesus.66 Eftersom Maria från Magdala inte kopplas ihop med någon 

man indikerar det att tillgångarna hon delar med sig av är helt och hållet hennes. Hon har 

makt att fördela sina resurser på det sätt hon själv önskar och Lukas lyfter här fram henne som 

ett gott exempel på hur en individ bör hantera sina tillgångar.67 

 

3.2 Synoptisk jämförelse; närvarande och trovärdiga vittnen 

3.2.1 Vid Golgata och gravläggningen 

Matteus och Markus beskriver Maria från Magdala och de andra två kvinnornas närvaro vid 

Jesu kors identiskt på grekiska; a)po\ makro/qen qewrou=sai. Tillsammans med prepositionen 

a)po/ blir det naturligt att översätta makro/qen med ”på avstånd”.68  

Verbet qewre/w har här presens som tempus och är böjt i particip femininum, 

det syftar tydligt på vad kvinnorna gör. Markus har fyra gånger tidigare (3:11, 5:15, 5:38, 

12:41) använt verbet och beskriver då personer som passivt observerar något som sker. 
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Liksom dessa, betraktar kvinnorna hos Markus korsfästelsen, till synes passivt.69 Det finns en 

antydan att kvinnornas observerande står i kontrast till den romerska officeren vid korset, vars 

betraktande av Jesu död får honom att proklamera att Jesus måste ha varit Guds son (Mark 

15:39), något kvinnorna aldrig utropar.70 Samtidigt är kvinnornas närvaro, oavsett hur aktivt 

närvarande de är, bättre än de manliga lärjungarnas frånvaro. Markus beskriver att kvinnorna 

”följt” (h)kolou/qoun) och ”tjänat” (dihko/noun) Jesus när han var i Galileen (Mark 15:41). 

Verben står i imperfekt vilket innebär att orden uttrycker en oavslutad handling i dåtid. De har 

följt Jesus från Galileen och fortsätter följa och betjäna honom med sin närvaro vid korset.71  

Lukas använder också makro/qen för att beskriva vilken position de som närvarar 

vid korset intar (Luk 23:49) och samma adverb används för att beskriva på vilket sätt Petrus 

följde efter Jesus innan han förnekade honom (Luk 22:54).72  

Lukas antyder att fler än kvinnorna var närvarande genom att skriva pa/ntej oi( 

gnwstoi\ au)tw~|. Bibel 2000 och Bibeln 1917 översätter orden som ”alla hans vänner” medan 

New International Version översätter ”all those who knew him” (Luk 23:49). Adjektivet 

pa/ntej, ”alla”, är viktigast eftersom det likställer de manliga lärjungarna och de kvinnliga 

följarnas status.73 Lärjungarna lyfts inte fram som en specifik grupp bland alla som följde 

Jesus, istället är det de närvarande kvinnorna som lyfts fram. Participen sunakolouqou~sai 

och o(rw~sai har presens som tempus och är böjt i particip femininum och syftar tydligt på 

kvinnorna. Verben översätts ”som hade följt med honom (från Galileen)” och ”såg” i Bibel 

2000 (Luk 23:49). Kvinnorna är aktivt seende, de har en avsikt med sin närvaro. De har följt 

Jesus, de har sett honom dö, de kommer vara de första att få meddelandet om att Jesus 

återuppstått och därför är deras närvaro av avgörande betydelse för deras trovärdighet, Lukas 

vill tydliggöra att kvinnorna aktivt har samlat fakta och att deras fakta är korrekt.74 

 Markus och Lukas beskriver att kvinnorna vid gravläggningen ”såg” var Jesu 

kropp blev lagd (Mark 15:47, Luk 23:55) och Matteus menar att kvinnorna ”satt mitt emot 

graven” (Matt 27:61). Alla tre menar att kvinnornas närvaro vid graven och kunskap om dess 

geografiska plats markerar för läsaren att de anländer till rätt grav på påskdagen och syftar till 

att bekräfta deras trovärdighet som vittnen till den tomma graven.75 
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3.2.2 Det gudomliga mötet 

Matteus berättar att kvinnorna kommer till graven för att se på den (Matt 28:1) men möts 

istället av en ängel som rullar bort stenen och skrämmer slag på vakterna som bevakar den 

(Matt 28:2-4). Sedan vänder sig ängeln till kvinnorna och uppmanar dem i imperativ mh\ 

fobei=sqe u(mei=j, i Bibel 2000 översatt ”Var inte rädda” (Matt 28:5). Ängeln riktar sin 

uppmärksamhet helt och hållet emot kvinnorna.  

 Markus beskriver att en ung man i en lång, vit dräkt sitter i graven (Mark 16:5). 

Kvinnornas reaktion beskrivs med e)ceqambh/qhsan. Bibel 2000 översätter ”de blev 

förskräckta” medan NIV översätter ”they were alarmed”. Ordet bär dock en mängd nyanser; 

rädsla, att bli förbluffad, överväldigad eller gripas av oro. Kvinnorna reagerar på mötet och 

utifrån deras reaktion är det tydligt att de förstår att det är en gudomlig varelse framför dem.76 

 När kvinnorna i Luk 24:4-5 ser de två männen i skinande kläder i graven 

beskrivs deras reaktion med e)mfo/bwn. Adjektivet e1mfoboj betyder ”förskräckt” eller 

”fruktan”77 och Bibel 2000 översätter ordet ”blev förskräckta”. Kvinnorna böjer sig till 

marken och visar att de förstår att det är gudomliga varelser framför dem.78  

Rädslan kvinnorna upplever inför de gudomliga varelserna uttrycks på tre olika 

sätt men tydligt är att samtliga evangelister berättar att kvinnorna kom till graven och där 

mötte en himmelsk budbärare som kommit dit för att ge dem ett uppdrag. 

Alla tre evangelister låter änglarna säga till kvinnorna: zhtei=te. I Bibel 2000 

översatt med ”ni söker” (efter Jesus) (Matt 28:5, Mark 16:6, Luk 24:5). I Matteus används 

ordet av änglarna för att belägga varför kvinnorna är vid graven,79 hos Markus är ängeln 

uppfostrande och konstaterar att det inte finns någon att leta efter vid graven80 och hos Lukas 

uppmanas kvinnorna ha fokus på att Jesus nu lever istället för att leta efter en död kropp.81 

 

I Matteus och Markus tilldelas kvinnorna ett uppdrag av ängeln; de skall gå och säga till 

lärjungarna att Jesus kommer möta dem i Galileen (Matt 28:8, Mark 16:7). De blir inte lovade 

att själva få möta Jesus, utan ska föra meddelandet vidare.  

Matteus beskriver hur kvinnorna reagerar: de blir ”fyllda med glädje” och 

springer iväg för att ”förkunna” (a)paggei=lai) till lärjungarna vad ängeln uppmanat dem 
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göra (Matt 28:8). Glädjen vinner över rädslan eftersom de tror på vad de bevittnat.82 När de 

möter Jesus visar de konkret att de tror att han uppstått, genom att ta tag i hans fötter och hylla 

honom (Matt 28:9). Jesus uppmanar dem, liksom ängeln vid graven, att inte vara rädda (mh\ 

fobei=sqe) utan att gå till ”mina bröder” och berätta för dem att de där skall få se Jesus.83  

 Markus beskriver att kvinnorna ”flydde” från graven (e1fugon), en flykt som 

beskrivs med samma verbform som lärjungarnas flykt från Jesus när denne blir tillfångatagen 

i Getsemane (Mark 14:50). Kvinnorna ”sade ingenting till någon” (kai\ ou)deni\ ou)de\n ei]pan) 

eftersom de fortfarande inte lyckats skaka av sig sin rädsla (Mark 16:8). Kvinnornas flykt är 

en abrupt, objektiv redogörelse för deras reaktion på uppdraget de tilldelats. Markus fokuserar 

på att de fortfarande är rädda (e)fobou=nto) och kontrasterar det emot att de inte börjar tro.84 

Lukas beskriver inte att änglarna ger kvinnorna uppdraget att förmedla något till 

lärjungarna. Istället riktar sig änglarna helt och hållet till kvinnorna. I Bibel 2000 står att 

änglarna säger till dem: ”Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen” och i 

NIV står ”Remember how he told you, while he was still with you in Galilee” (Luk 24:6b). 

Lukas har tidigare beskrivit i sitt evangelium (8:1-3, 23:49, 55) att dessa kvinnor följt Jesus 

från Galileen och nu bekräftas detta av änglarna vid graven. Nyckelorden på grekiska är 

(mnh/sqhte) och (e)la/lhsen u(mi=n), de översätts bäst ”kom ihåg” och ”hur han talade till er”. 

Det är två verb i verbformen aorist, som uttrycker en avslutad handling i dåtid och ett 

pronomen som markerar vilka det är ängeln talar till. Jesus har talat även till kvinnorna och de 

uppmanas nu komma ihåg att Jesus förutsagt sin egen död (Luk 24:7).85 Kvinnorna har följt 

och tjänat Jesus (Luk 8:1-3), sett hur Jesus blivit korsfäst (23:49) och begraven (23:55) och nu 

förstår läsaren att de inte bara var följeslagare, de har också tagit del av Jesu undervisning, 

precis som lärjungarna. Kvinnorna ”kom ihåg” (e)mnh/sqhsan) Jesu ord, vilket bekräftar att 

deras roll var större än den som följeslagare. 

 

3.3 Johannesevangeliets tomma grav 

3.3.1 Varför gråter du, kvinna? 

I Joh 20:11 beskrivs hur Maria från Magdala stod utanför graven och ”grät” (klai/ousa). I 

samma vers beskrivs hur Maria böjde sig in i graven ”och fortfarande grät” (e1klaien). Gråten 

är inte restriktiv utan ett högljutt klagande som indikerar stor sorg.86 I evangelierna används 
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gråt för att beskriva mänsklig sorg men har en teologisk innebörd när den står i kontrast till 

glädje och skymmer möjligheterna Jesus kan erbjuda som lösning på sorgen.87 

 När Maria tittar in i graven ser hon två änglar. Hon blir varken förskräckt eller 

ödmjukar sig inför de gudomliga varelserna utan är fokuserad på att sörja och försöka ta reda 

på vart Jesu kropp tagit vägen.88 Änglarna ställer en fråga till Maria: gu/nai, ti/ klai/eij;. 

Verbet klai/eij har presens som tempus och Bibel 2000 översätter: ”Varför gråter du, 

kvinna?”. Det är en rak fråga som tillåter henne att sörja och möjliggör för henne att 

formulera varför hon sörjer.89 Änglarnas raka fråga får ett rakt, informativt svar, där hon 

menar att det är hennes herres kropp hon letar efter (Joh 20:13).  

Efter att ha besvarat änglarna vänder sig Maria om och ser Jesus, men känner 

inte igen honom. Jesus gör det inte enklare för henne när han ställer exakt samma fråga som 

änglarna nyss ställde till henne: gu/nai, ti/ klai/eij; (Joh 20:15). Trots att hon får samma fråga 

svarar hon aggressivt, hon närmast attackerar den hon tror är trädgårdsvakten (Joh 20:15) för 

att få reda på var Jesu kropp är. Hon använder ett flertal personliga pronomen (du = su/, 

honom = au)to/n, mig = moi, och jag = ka)gw/) som paradoxalt nog försätter Maria och Jesus i 

en antagonistisk diskussion.90 Jesu fråga verkar göra Maria övertygad att det är han som tagit 

hennes herres kropp och hon säger till Jesus: ”säg mig var du har lagt honom” (Joh 20:15), 

där verbet ei)pe/ översätts med ”säg”. ei)pe/ står i aorist imperativ aktivum och är en stark 

uppmaning, hon kräver att han som hon talar med redovisar var han lagt kroppen.91  

Frågorna änglarna och Jesus ställer till Maria från Magdala möjliggör för läsaren 

att förstå varför hon sörjer och varför hon uppehåller sig vid graven. Maria har följt Jesus 

under dennes verksamhet, har närvarat vid korset och har fortsatt följa Jesus även efter att han 

dött och nu vill hon ta reda på vad som hänt med sin döde mästares kropp.  

 

3.3.2 Omfamningen 

I Joh 20:17 återfinns orden mh/ mou a3ptou. Bibel 2000 och Bibeln 1917 översätter orden 

närmast identiskt; i 2000 står ”Rör inte vid mig” och i 1917 står ”Rör icke vid mig”. Verbet 

a3ptou står i presens imperativ och uttrycker därför, kombinerat med negationen mh/, en 

negativ uppmaning. De båda ovanstående översättningarna antyder att uppmaningen är 
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88 Brant, 269. 
89 Bruner, 1151. 
90 Brant, 269. 
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preventiv; de uttrycker att Maria har försökt vidröra honom men att Jesus förhindrat det innan 

hon nått fram till honom. I New International Version översätts orden annorlunda, där Jesu 

uppmaning till Maria uttrycks med orden: ”Do not hold on to me”. Här antyds att Jesus och 

Maria redan håller om varandra och omfamningen blir då ett sätt för Johannes att belysa en 

viktig poäng; uppmaningen är inte ett förbud mot fysisk kontakt utan en påminnelse om att 

Maria inte ska fastna i glädjen över att möta Jesus levande utan göra sig redo för uppdraget 

hon strax skall få att berätta om honom för lärjungarna.92 Eftersom negationen mh/ står 

tillsammans med a3ptou, som står i presens imperativ och markerar att Jesus uppmanar Maria 

att sluta göra något som sker, är det rimligt att tolka Jesu ord som riktade mot en händelse 

som sker i karaktärernas nutid, vilket stödjer NIV:s översättning.  

I Joh 20:16 kallar Maria Jesus för rabbouni (lärare) och direkt efter hennes utrop svarar Jesus 

henne med uppmaningen mh/ mou a3ptou. Läsaren har inte tillgång till vad som sker mellan 

Marias ord och Jesu svar men i den klassiska grekiska litteraturen, vilken Johannesevangeliet 

tycks ha inspirerats av, beskrivs sällan fysisk närhet uttryckligt. När två människor som saknat 

eller varit ifrån varandra återförenas, är det istället de familjära ord karaktärerna säger till 

varandra som markerar att de också berör varandra fysiskt.93  

Varför Jesus skulle förbjuda Maria att vidröra honom, när han i nästföljande 

kapitel uppmanar Tomas att röra vid hans sår (Joh 20:27), är svårt att motivera. Orden 

beskriver en handling som sker i karaktärernas nutid och direkt efter uppmaningen ger Jesus 

Maria uppdraget att berätta för lärjungarna vad han sagt henne. Versens centrala budskap 

kretsar inte kring huruvida Jesus förbjuder Maria från att vidröra honom, utan att den som 

möter Jesus ska vara beredd att gå in i uppdraget att berätta om honom för andra.94 

 

3.3.3 Marias användning av ku/rioj 

Maria från Magdala använder ”herre” (grundform: ku/rioj) tre gånger för att beskriva Jesus; i 

vers 2 to\n ku/rion, i vers 13 to\n ku/rio/n mou, och i vers 18 e(w/raka to\n ku/rion. I Joh 20:2 

kommer hon springande från graven, efter att ha sett den tom, och berättar för Petrus och 

lärjungen Jesus älskade att h]ran to\n ku/rion, ”de har flyttat bort herren”. I Joh 20:13 svarar 

hon änglarna som undrar varför hon gråter med samma påstående, men nu med ett personligt 

pronomen tillagt, h]ran to\n ku/rio/n mou, vilket Bibel 2000 översätter ”de har flyttat bort min 

                                                           
92 Brant, 271. 
93 Brant, 270. 
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herre”. I Joh 20:18 går hon tillbaka från graven till lärjungarna och konstaterar att hon ”har 

sett herren”, e(w/raka to\n ku/rion.  

ku/rioj används av både lärjungarna och andra som ett tilltalsnamn åt Jesus. Huruvida det 

finns en skillnad när lärjungarna och andra använder ordet är oklart men att det anses vara ett 

gudomligt tilltal, när det används om eller till Jesus efter dennes uppståndelse, är mer säkert.95 

Slående är att Maria använder ordet odramatiskt inför lärjungarna. Det är tydligt att både hon 

och lärjungarna förstår vem det är hon pratar om när hon pratar om ”herren”. Att lärjungarna 

förstår det är inte anmärkningsvärt med tanke på att de tidigare i evangeliet använt ordet för 

att beskriva Jesus96 men att Maria benämner honom likadant som lärjungarna gjort indikerar 

att hon följt och tagit del av Jesu undervisning på liknande sätt som lärjungarna. 

 

I Joh 20:16 kallar Maria från Magdala, efter att hon förstått att det är Jesus hon talar med, 

honom för rabbouni. Johannes förklarar i samma vers att tilltalet sker på arameiska och att 

det betyder dida/skale, vilket översatt till svenska betyder ”lärare”.97 Titeln rabbouni 

användes på Jesu tid av elever som ett tilltalsnamn åt deras lärare och betyder även det 

”lärare” eller ”min mästare”.98 Liksom i fallet med ku/rioj är det intressant att Maria använder 

en titel för att beskriva Jesus, som lärjungarna tidigare använt, om än i en annan form (Joh 

4:31, 9:2, 11:8). När Maria argumenterat klart med den hon trodde var trädgårdsvakten (Joh 

20:15), svarar Jesus med att nämna hennes namn; ”Maria” (Joh 20:16). Efter att Jesus 

benämnt henne, benämner också Maria Jesus genom att säga; rabbouni. 

 Att Maria kallar Jesus för ”lärare” eller ”mästare” indikerar att hon, innan Jesus 

blev korsfäst, följt honom och haft en relation med honom som liknar den mellan en elev och 

en lärare.99 Benämningen är en hederstitel, men en betydligt mer familjär sådan100 jämfört 

med om hon kallat Jesus ”Guds son” eller ”Messias”. Hon reagerar närmast instinktivt när 

Jesus säger hennes namn och använder det första tilltalsnamn hon kommer på, det namn som 

markerar för Jesus att han förstår att hon nu vet att han är ”hennes herre” som hon sökt 

efter.101 

 

                                                           
95 J.A. Fitzmeyer, “ku/rioj” i Exegetical Dictionary of the New Testament Volume 2, ed. H.Balz, G.Schneider 
(Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1991) 329. 
96 J.A. Fitzmeyer, 331. 
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G.Schneider (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1991) 205. 
99 Bruner, 1152. 
100 Brant, 270. 
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Kapitel 4: Maria från Magdala i filmen 
4.1 “Close to Jesus: Mary Magdalene” (2000) 

4.1.1 Produktion, syfte och mottagande 

LuxVide är ett italienskt filmproduktionsbolag som grundades år 1992 av Ettore Bernabei, en 

tidigare generaldirektör för mediabolaget RAI som under Bernabeis ledning ägde monopol på 

den italienska tv-marknaden och som enligt tillgängliga källor anklagades för att låta sig 

påverkas av Italiens då dominerande politiska parti, det kristdemokratiska DC.102 Fokus låg på 

att skapa program som utbildade och underhöll befolkningen, samtidigt som de kristna 

värderingarna skulle stå i centrum.103 Bernabei menade, enligt en dödsruna skriven om honom 

år 2016, att tv-mediet hade ett ansvar att förbättra Italiens medborgare. Som praktiserande 

katolik ansåg han tv-mediet vara en utmärkt arena att sprida det moraliska idéarv katolska 

kyrkan hade, idéer som var fundamentala när han grundade LuxVide år 1992. Enligt nyss 

nämnda dödsruna skulle produktionerna vara professionellt gjorda, nå många och förmedla 

kristna värderingar.104 Omgående började bolaget producera filmer inspirerade av bibelns 

berättelser och mellan åren 1994-2002 producerades och visades 21 tv-filmer på bästa 

sändningstid i RAI Uno. Filmerna såldes vidare till 140 länder och tack vare filmerna 

etablerade sig, enligt produktionsbolagets egen hemsida, LuxVide som ett av de största, 

italienska produktionsbolagen, både på hemmaplan och internationellt.105  

Av dessa 21 bibelfilmer kom fyra av filmerna att fokusera på varsin person i 

Jesu närhet; Jesu far Josef, lärjungarna Judas och Tomas samt Maria från Magdala. Filmen 

“Close to Jesus: Mary Magdalene” producerades av LuxVide tillsammans med Epsilon TV 

Production och sändes år 2000 på bästa sändningstid i den italienska TV-kanalen RAI Uno, 

enligt bolagets egen hemsida.106 Filmen producerades av Luca Bernabei, son till grundaren 

Ettore, och regisserades av den italienske filmregissören Raffaele Mertes. Trots att filmen 

gjordes för italiensk tv är den engelskspråkig och innehåller skådespelare från både Tyskland 

och Kanada, vilket tydliggör ambitionen att filmen skulle nå global spridning och så långt 

som möjligt uppfylla visionen att sprida kristna värderingar och ta ansvar för vilken typ av 

media som förmedlades. 

 

                                                           
102 Dead Obituary, “Ettore Bernabei”, http://deadobituary.com/ettore-bernabei-italian-television-director-and-
producer-died-at-95/, (Hämtad november 3, 2017). 
103 ibid. 
104 Bitfeed, ”In memory of Ettore Bernabei”, https://www.bitfeed.co/page/in-memory-of-ettore-bernabei-the-
catholic-who-used-the-power-to-improve-italy (Hämtad november 3, 217). 
105 LuxVide, ”Story”, http://www.luxvide.it/en/story.php (Hämtad november 4, 2017). 
106 ibid.  
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4.1.2 Skådespelare 

Titelrollen som Maria från Magdala spelades av den italienska skådespelerskan Maria Grazia 

Cucinotta. Hon debuterade på den vita duken 1990 och hade ett tjugotal italienska 

produktioner bakom sig innan hon axlade rollen som Maria från Magdala. År 1994 spelade 

hon sin första större biroll som Beatrice i “Postiljonen”, där hon är objektet för brevbäraren 

Marios beundran. Filmen blev en stor succé och spelade in sju gånger mer än de ursprungliga 

produktionskostnaderna107 men cementerade samtidigt bilden av Cucinotta som någon vars 

karaktärers motiv var att få män sexuellt upphetsade. I “La Seconda Moglie” (1996) spelar 

hon en kvinna som blir förälskad i sin fängslade mans son, i “Il Decisionista” (1997) spelar 

hon en grävande journalist som har en affär med en affärsman hon sedan blir mördad av och i 

“Just One Night” (2000) har hon en spontan romans med en gift man.108 För den italienska 

publiken hade hon konstant presenterats som ett sexualiserat objekt vars syfte var att 

tillfredsställa både huvudrollsinnehavaren och tittaren. Ofrånkomligen påverkar tidigare 

rolltolkningar framtida diton hos tittaren, vilket i fallet Cucinotta som Maria från Magdala 

ställer en rad frågor. Valet av henne indikerar något om vilken bild produktionsbolaget 

ämnade förmedla av Maria från Magdala till den italienska filmtittaren. 

 

4.1.3 Från manshatare till omvänd synderska 

Filmen rivstartar med att Maria blir lämnad av sin man Amos. Hennes världsbild vänds upp 

och ner och makens beslut får henne att bli romaren Silvanus älskarinna, tills han tröttnar på 

henne och inte längre vill ha henne i sin närhet. Förhållandet tar definitivt slut när en 

avgörande vändpunkt i filmen inträffar; Silvanus misshandlar Maria på grund av att hon talat 

med främlingar utan hans tillåtelse och våldtar henne offentligt för att sedan uppmana sina 

soldatkollegor att göra samma sak, vilket de också gör. Maria ser inte längre någon mening 

med att leva. Hon försöker dränka sig men fiskas upp av lärjungarna och Jesus, som lugnar 

den skräckslagna Maria. I land börjar Jesus undervisa folket men Maria är inte imponerad 

utan fäller kommentaren: “Vad är det som är så speciellt med honom? Alla män är falska.”  

Segmentet där Maria blir våldtagen, försöker ta sitt liv, blir räddad av 

lärjungarna och fäller nämnda kommentar bildar grunden för ett av de centrala teman filmen 

tilldelar Maria från Magdala; hon litar inte på män. Hon har blivit övergiven av sin man, 

                                                           
107 IMDb, ”Il postino – Postiljonen (1994)”, http://www.imdb.com/title/tt0110877/?ref_=nm_flmg_act_70 
(Hämtad oktober 25, 2017). 
108 IMDb, ”Maria Grazia Cucinotta”, http://www.imdb.com/name/nm0002029/?ref_=tt_ov_st_sm (Hämtad 
oktober 25, 2017). 
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gruppvåldtagen under överinseende av någon hon litade på och det har gjort henne kall inför 

män. Trots detta söker hon sig senare till ytterligare en man, romaren Vitellius och valen av 

män visar sig alltmer var drivet av ett hämndbegär gentemot de som tidigare svikit henne.  

Alla tre män fokuserar på Marias kropp som hennes centrala värde; Amos 

förkastar henne på grund av barnlöshet, Silvanus för att hon ändå blev gravid och Vitellius 

drivs av en längtan efter att “ta henne till sängen”. På många sätt intar hon därför rollen som 

en klassisk femme fatale. Hon är en självständig, stark individ men männen i hennes 

omgivning gör henne till ett sexuellt objekt. Paradoxalt nog använder hon sin sexualitet för att 

möjliggöra den hämnd som hon tror slutgiltigt ska tillfredsställa henne.109  

Alla män i hennes omgivning fokuserar bara på vilka kvaliteter hennes kropp 

har, alla män utom de som återfinns i Jesu närhet. När Maria fiskas upp av lärjungarna bildar 

scenen en tydlig kontrast mot den ohyggliga våldtäkten tidigare; nyss var hon omringad av 

män som bara var ute efter hennes kropp, i båten omringas hon av män som lugnar ner henne 

och låter henne vila och läka. Jesus och Maria möts inte många gånger men i slutändan är det 

hans undervisning som får henne att släppa sitt hämndbegär och istället söka efter “det enda 

som kan ge tillfredsställelse”, nämligen Guds kärlek. Likafullt är det Johannes döparen som 

möjliggör tilliten Marias upplever till Jesus och som mer än någon annan talar till och med 

henne utan att vilja ha någon fysisk belöning för det. 

 

4.1.4 Marias två mentorer; Herodias och Johannes döparen 

Från första gången Johannes döparen och Maria från Magdala talar med varandra ser 

Johannes på henne som en människa och inte som en kropp. Genomgående ställer Johannes 

den avgörande frågan ”Vad söker du?” till Maria. Att använda frågan vid återkommande 

tillfällen är ett filmtekniskt grepp för att markera replikens avgörande betydelse för 

förståelsen av karaktären Maria från Magdala. Den höga frekvensen av frågan får tittaren att 

förstå att den behöver ställas flera gånger till Maria,110 innan hon kan besvara den och att hon 

faktiskt är en sökande människa, i behov av att hitta en varaktig tillfredsställelse. Johannes 

problematiserar hennes längtan efter hämnd och efter nya män. Precis som Jesus menar 

Johannes att det är Guds kärlek hon söker och underförstått menar båda att hon inte kan ta 

emot den så länge hon har tillfälliga relationer med män, även om det uttalade problemet hela 

tiden är hennes hämndbegär. Mötet med Jesus förändrar Maria permanent men Johannes 
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110 Bordwell och Thompson, 81. 
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upprepade råd och frågorna gör att relationen till Johannes är betydligt närmare och utvecklas 

till ett mentorskap där han stegvis får henne att förstå att Jesus går att lita på.  

Om Johannes är den goda mentorn som vill leda Maria till en man som ser henne som 

människa och inte ett objekt är Herodias filmens motsvarighet. Efter Marias självmordsförsök 

blir Maria värvad som hovdam hos Herodias, tetrarken Herodes nya hustru, eftersom hon hört 

att Maria har förmåga att hela, något Herodias är i stort behov av sedan ett antal rödflammiga 

utslag uppenbarat sig på hennes kropp. Förutom funktionen som Herodias läkare lär Herodias 

Maria hur hon skall förföra män. Trots Marias tidigare erfarenheter låter hon sig vägledas och 

inleder senare en relation med nämnda romaren Vitellius.  

Kontrasten mellan Johannes döparens samtalande mentorskap och Herodias mästrande 

är övertydlig men tydliggör dynamiken hos Maria som filmen vill synliggöra; i sin längtan 

efter tillfredsställelse slits hon mellan hämnd och kärlek, mellan att bli någons hustru eller bli 

den Gud vill att hon ska vara. Detta blir extra tydligt när Herodias manipulerat Herodes att 

låta halshugga Johannes döparen, eftersom hon provoceras av hans fördömande av deras 

äktenskap. Herodias söker hämnd men Maria uppmanas av Johannes, med dennes sista ord, 

att inte fortsätta försöka hämnas, utan älska. Efter denna scen lämnar Maria hovet och 

Herodias, vilket i slutändan får henne att följa Johannes döparen uppmaning att följa Jesus. I 

en av filmens slutscener träder hon fram offentligt inför Jesus, tvättar hans fötter med sina 

tårar och torkar dem med sitt hår, vilket markerar att hon nu har funnit det hon hela tiden sökt. 

 

4.1.5 Likheter och skillnader gentemot bibeltexten 

Filmen behandlar Maria från Magdalas liv innan hon började följa Jesus. Det är ett 

anmärkningsvärt val, då endast två verser i bibeln nämner något om hennes tidigare liv (Luk 

8:2-3). Än märkligare är att innehållet i de två verserna inte används. Inga demoner omnämns, 

bara subtila hänvisningar till att hon har förmågan att hela människor från sjukdomar med 

demoners hjälp. Hon verkar inte äga några ”tillgångar”, även om hon i filmens inledning 

menar att hon och hennes man ärvt tillgångarna de äger, från hennes far. Johanna och 

Susanna, de övriga två kvinnor som nämns vid namn i Luk 8, innehar små biroller. 

Sammantaget är det märkvärdiga avvägningar som omöjliggör en seriös jämförelse 

mellan bibeltexten och filmen. Egentligen har inget bibliskt material använts och alla bibliska 

scener och karaktärer som återskapas placeras i nya miljöer. Johannes döparen och Marias 

relation skapar en intressant dynamik i filmen, men det finns inget bibliskt stöd för att hon 

blev undervisad av Johannes och närmast fungerade som en budbärare mellan Jesus och 

Johannes.  
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Maria blir i en av filmens sista scener identifierad med synderskan i Simons hus (Luk 

7:37-50) när hon torkar Jesu fötter med sitt hår och Jesus förlåter hennes. I Lukasevangeliet 

nämns Maria från Magdala för första gången i verserna efter dessa (Luk 8:2) och kombinerat 

med att individen som smörjer Jesus i Johannesevangeliet får tilltalsnamnet Maria (Joh 12:1-

3), har synderskan genom historien identifierats som Maria från Magdala.111 Beläggen för 

sådana tolkningar är obefintliga, men har tillåtits dominera bilden av vem Maria från Magdala 

var och den bilden presenteras tydligt i ”Close to Jesus”. Hennes avgörande roll bland de 

första kristna, som det första vittnet till uppståndelsen, nämns av hennes egen berättarröst men 

är obetydlig i jämförelse med att hon var en omvänd synderska. 

   

4.1.6 Vem är Maria från Magdala i Close to Jesus: Mary Magdalene? 

Maria är en hämnddriven, av män utstött kropp som färdas mellan olika världar; hon går från 

att vara lyckligt gift till att bli en resande älskarinna, från att vara ett våldtaget offer till att bli 

en omvänd synderska. Från att vara hemlös till att bo i ett slott. Från att vara hämndlysten till 

att bli fylld av Guds kärleks nåd. Det är inte det första vittnet till uppståndelsen som gestaltas, 

ingenting befäster hennes trovärdighet som följare eller vittne till Jesu undervisning eller 

lidande, död, begravning och uppståndelse. 

Att Maria från Magdala framställs som en sexuell varelse med längtan efter att 

tillfredsställa män för att uppnå egna syften, bekräftar att valet av Maria Cucinotta som Maria 

från Magdala var en typisk ”typecasting”. Hon valdes eftersom rollen påminde om roller 

Cucinotta tidigare gestaltat, vilket inbjuder tittaren att koppla den nuvarande rolltolkningen 

till roller hon tidigare spelat, något som får konsekvensen att karaktären Maria från Magdala 

påverkas av Cucinottas tidigare rolltolkningar.112  

Det är inte långsökt att dra paralleller mellan Ettore Bernabei och dennes starka, 

katolska tro med viljan att förmedla den tidiga kristna legendbildningens påståenden om 

Maria från Magdala. Betoningen på Maria som omvänd synderska är dock inte slarvig 

bibelläsning utan ett uppriktigt försök att bygga upp Marias status, som ett lysande exempel 

på att alla är välkomna, om de omvänder sig.113 Utifrån det perspektivet är det logiskt att 

vinkla Maria som en synderska som transformeras av Jesu kärlek. Samtidigt är kopplingarna 

till Herodias och Johannes döparens mentorskap märkliga, då detta inte återfinns i några 

kristna legendbildningar. 
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4.2 “The passion of the Christ” (2004) 

4.2.1 Produktion, syfte och mottagande 

Efter att ha slagit igenom år 1979 i “Mad Max” och etablerat sig som en av Hollywoods 

största filmstjärnor i och med huvudrollen i “Lethal Weapon” år 1987, hamnade Mel Gibson i 

en livskris på tidigt 90-tal. I krisen såddes fröet till ”The Passion of the Christ”114 och 13 år 

senare var filmen färdiginspelad och hade premiär. Producerad, regisserad, skriven 

(tillsammans med Benedict Fitzgerald) och till stora delar finansierad av Gibsons egenstartade 

produktionsbolag Icon Productions, är det tydligt att “The Passion” i mångt och mycket är 

Gibsons skötebarn. I grunden var syftet för Gibson att berätta vad han själv upptäckte i den 

kristna tron under sin kris; att Jesus led och dog för alla människors synder.115  

Reaktionerna på filmen blev historiskt polariserade, redan innan den släpptes. Gibson 

anklagades för antisemitism,116 för att överdriva tortyren Jesus utsattes för och för att ignorera 

de senaste decenniernas teologiska landvinningar.117 Uppsatsen har inte utrymme att 

problematisera kritiken, bara konstatera att den häftiga debatten onekligen skapade ett intresse 

som ofrånkomligen hjälpte filmen att bli Gibsons då överlägset mest inkomstbringande film, 

då den bara i USA spelade in mer än tio gånger sin inspelningsbudget.118 

Gibsons ambition var inte primärt att presentera en trovärdig, historisk rekonstruktion 

över evangeliernas passionberättelser, utan att skapa något som liknade ett konstverk.119 Ett 

flertal aspekter förtydligar ambitionen; i kommentatorsspåret på Blu-Ray-utgåvan omnämns 

den italienska barockmålaren Caravaggios verk som inspirationskälla vid ett flertal 

tillfällen120, stora delar av filmen är inspelad i slow-motion (29 eller 96 bilder per sekund 

istället för 24, som är normal hastighet)121 och språket som används är i huvudsak det språk 

som Jesus anses ha talat, arameiska och ambitionen var länge att låta filmen vara otextad.122 

Gibson utgick från evangelierna för att skapa ”The Passion” men ville förmedla budskapet om 

Jesu lidande och död (och uppståndelse) med sina egna upplevelser, under sin livskris, som 

grund och ville använda sina erfarenhet som filmskapare som verktyg. 
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4.2.2 Skådespelare 

Till rollen som Maria från Magdala valdes den italienska skådespelerskan Monica Bellucci, 

som år 2000 slagit igenom i hemlandet med filmen “Malèna”, i Europa med “Irréversible” 

samt i USA som Persephone i “Matrix Reloaded” år 2003.123 De nämnda filmerna har helt 

olika karaktär men innan “The Passion” hade Bellucci ofta fått roller där hennes kropp stått i 

centrum för filmens handling; i “Malèna” är hon en ung pojkes drömkvinna som upprör 

lokalbefolkningen med sina, enligt dem, vågade klädval och i “Irréversible” blir hennes 

karaktär brutalt våldtagen och misshandlad, något hennes pojkvän använder som bränsle för 

att hämnas på gärningsmannen. Givet detta blir det inte förvånande, om än anmärkningsvärt, 

att Gibson i en intervju menade att Bellucci fick rollen “eftersom hon är så vacker”.124 Vad 

detta säger om synen på vilka kvaliteter en skådespelerska som ska gestalta Maria från 

Magdala bör ha, diskuteras längre fram. 

Till rollen som Jesus valdes den amerikanske skådespelaren Jim Caviezel, som slog 

igenom år 1998 i krigsfilmen “The Thin Red Line”. Även Caviezels kropp verkar ha varit 

avgörande i rollbesättningen, då dennes fysik stämde in på Gibsons uppfattning om hur någon 

som spelar Jesus borde vara byggd. Avgörande verkar också ha varit att Caviezel själv var 

troende och praktiserande kristen.125  

 

4.2.3 Jesus i “The Passion” 

Innan Maria från Magdalas roll i filmen presenteras är det nödvändigt att ägna några rader åt 

huvudpersonen Jesus och hur filmen påverkas av hur denne framställs. Den inledande scenen 

i Getsemane trädgård visar en svettig och sargad Jesus, som i ångest förbereder sig inför sitt 

lidande. Han är svårt märkt av det som ligger framför honom och ber till sin Fader i himlen att 

få slippa gå igenom det som väntar, men accepterar ändå sitt öde. Scenen är väsentlig för att 

tittaren i resten av filmen skall förstå huvudpersonen och varför han låter sig misshandlas och 

dödas.126 Jesus ber inte om stryk, fokus ligger istället på att han inte låter de som plågar 

honom ta ifrån honom hans värdighet, han lär som han lever när han förlåter de som plågar 

honom istället för att börja hata dem.127 I Gibsons film “Braveheart” från år 1995 motiveras 

våldet på ett typiskt filmtematisk vis; huvudpersonen Wallace vill hämnas de som mördat 
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126 Larsson, 204. 
127 Larsson, 214. 

http://www.imdb.com/name/nm0000899/?ref_=tt_ov_st_sm


37 
 

hans fru och som tittare inleds du i tanken att Wallace har rätt att hämnas och önskar att det 

skall ske. Våldet blir motiverat, men samma sak går inte att säga om “The Passion”. 

Huvudpersonen värjer sig inte mot våldet han utsätts för, använder det inte själv och som 

åskådare påverkas du inte att hoppas att huvudpersonen ska slå tillbaka, snarare tvärtom. I den 

långa och plågsamt realistiska gisslingsscenen vänder sig kameran återkommande bort från 

tortyren, den finns inte med för att roa tittaren eller för att motivera en framtida hämndaktion 

utan för att visa att Jesus inte låter sig brytas ner av våld.128 Triumfen möter tittaren i filmens 

sista scen, där en återställd Jesus vaknat från sitt dödstillstånd och vandrar naken ut ur graven.  

 

4.2.4 Äktenskapsbryterska 

Efter att Jesus pryglats börjar Maria från Magdala och Jesu mor torka upp blodet som spillts 

på gisslingsplatsen. När hon sitter på knä vid Jesu blod, minns Maria hur hon kom i kontakt 

med Jesus för första gången. Kameran är på marknivå och på avstånd syns stenar som faller 

till marken. Jesus sätter sig och ritar i sanden, reser sig och en hand sträcker sig efter dennes 

fötter. Maria från Magdala har trasiga kläder, långa örhängen och skrapsår i ansiktet. När hon 

tittar upp mot Jesus följer kameran med och betraktar Jesus underifrån. Han möter hennes 

blick och sträcker sin hand mot henne. Kameravinkeln förmedlar effektivt känslan av att 

Maria är underlägsen och maktlös medan Jesus är upphöjd och mäktig, hans blick är både 

uppfostrande och varm när han sträcker sin hand mot henne och lyfter henne till hans nivå.  

I konst och teologi-traditionen har Maria från Magdala ofta identifierats med 

äktenskapsbryterskan som nämns i Joh 7:53-8:11, så även i “The Passion”.129 Gibsons 

förkärlek att använda dogmatiska element från den katolska traditionen, helst före år 1965 då 

Andra Vatikankonciliet avslutades och en rad omfattande förändringar genomfördes i 

katolska kyrkan, kan förklaras med att han tillhör den katolska inriktningen ”Traditionalist 

Catholicism”, som avfärdar de teologiska förändringar som skedde efter konciliet.130 

Reflekterat mot vad som står om Maria från Magdala i bibeln är dock en sådan tolkning helt 

omotiverad och felaktig.131 Äktenskapsbryterskan är namnlös och Maria återfinns inte i 

Johannesevangeliet förrän i det nittonde kapitlet (Joh 19:25). Gibson använder scenen för att 

fylla ut en lucka i Marias berättelse om hur hon mötte Jesus för första gången. Vad scenen 
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markerar inför resten av filmen är att hon är en tidigare synderska, som står i 

tacksamhetsskuld till Jesus eftersom han räddade henne från att bli stenad.132  

 

4.2.5 Mor Maria och dotter Maria 

Direkt efter att Jesus tillfångatagits i Getsemane möter tittaren Jesu mor och i samma hus 

ligger Maria från Magdala och sover. Båda är omskakade och verkar förstå att något 

obehagligt håller på att inträffa, men scenen uttrycker att de funnit och finner stöd hos 

varandra. När lärjungen Johannes ansluter sig till duon kommer de tre inte att skiljas åt under 

resterande del av filmen och relationen dem emellan liknar den mellan familjemedlemmar, 

Johannes tilltalar också Jesu mor med “moder”.133 I denna trio är Jesu mor den självklara 

centralgestalten. Detta markeras av en återblick Jesus har, från en tid när han och Maria bodde 

i Nasaret. Jesus spikar ihop ett bord och de skojar om nymodigheten att sitta istället för att 

ligga till bords. De har ett nära, kärleksfullt och förtroendebaserat förhållande till varandra, 

som accentueras varje gång deras blickar möts.134  

Trots att samtliga evangelister är överens om att Maria från Magdala var närvarande 

vid korset och den tomma graven och bara Johannes menar att Jesu mor var närvarande vid 

korset, är det som om de fått ombytta roller. Gibson verkar ha tagit fasta på att Jesu mor i 

Johannesevangeliet nämns först bland de närvarande vid korset (Joh 19:25). Den kristna 

traditionen har emellanåt gjort just detta för att upphöja Jesu mors roll och nedvärdera Maria 

från Magdalas. Att kasta om deras roller är ett sätt att minimera möjligheterna att hävda Maria 

från Magdalas apostlastatus, eftersom hon då bara blir en följeslagare till Jesus som råkar vara 

namngiven medan Jesu mor alltid främst kommer vara Jesu mor och aldrig apostel.135  

Kontrasten i hur de båda mariorna porträtteras understryker ytterligare deras olika 

roller i passionsdramat; Maria från Magdala tittar ofta bort eller håller för öronen när 

gisslingen blir för brutal medan Jesu mor deltar aktivt i Jesu lidande och sällan vänder bort 

blicken. Hon blir tydligt skakad flera gånger om och utstrålar återhållsam vrede.136 

Deras relation liknar den mellan en mor och en dotter, där modern är stabil, erfaren 

och härdad och dottern ängslig, rädd och oförstörd. Att de båda mariorna hade en sådan 

relation går inte att stödja i något av evangelierna utan får anses vara ett filmtekniskt grepp för 

att motivera varför de följer händelserna tillsammans. Det är tydligt att Maria från Magdalas 
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roll inte är den som det mest centrala vittnet till Jesu död, i jämförelse med Jesu mor är hon i 

bästa fall hennes side-kick. 

 

4.2.6 Likheter och skillnader gentemot bibeltexten 

Uppsatsen har redan behandlat ett flertal bibelställen och problematiserat användningen av 

dem liksom filmens användning av bibliska karaktärer på ett sätt som inte går att stödja hos 

evangelisterna. Här undersöks därför primärt Gibsons uttalade förhållningssätt till bibeltexten. 

Gibson gör inga anspråk på att “The Passion” ska vara historiskt korrekt men 

poängterar att han vill “följa” evangeliet, vilket ofrånkomligen problematiserar 

resultatet.137  Gibson är selektiv i sina bibelreferenser och lutar sig mot den kristna 

legendbildningen när han exempelvis beskriver Jesu lidande. Den råa misshandeln inför 

gisslingen, under gisslingen och på väg till korset, soldaternas lek med korset när det ska 

sättas upp- ingenting motsvaras hos någon av evangelisterna. Dessa beskriver inte utförligt 

hur Jesu fysiska lidande gick till, istället verkar gisslingsscenen vara en rekonstruktion utifrån 

antika källor över hur korsfästelsen utfördes.138 En invändning skulle kunna vara att 

evangelisterna inte redogjorde för detaljerna i korsfästelsen, eftersom det var övertydligt och 

välkänt hur sådana gick till när evangelierna skrevs.139 När Gibson skriver att de enda texter 

han använde var “den heliga skrift och erkända visioner av passionen” verkar han syfta på 

Anna Katharina Emmericks visioner som nedtecknades av Clemens Brentano på 1800-talet, 

då Jesu fysiska lidande är starkt framträdande i hennes redogörelser av händelserna.140  

Som tidigare noterats verkar det inte vara av avgörande betydelse hur väl historien 

harmoniserar med evangelierna, det viktiga är att budskapet om att Jesus led och dog för 

människors synder kommer fram och därför plockar Gibson friskt från kyrkliga traditioner för 

att fylla ut luckorna evangelisterna lämnar. 

Eftersom Gibson medvetet avgränsat handlingen till passionshistorien, och helt 

fokuserar på Jesu uppståndelseögonblick på den tredje dagen, elimineras den viktigaste roll 

Maria från Magdala har i evangelierna, det som vittne till den tomma graven och den första 

som mötte den uppståndne Jesus. Samtidigt hade Gibson kunnat följa evangelisternas 

samstämmighet i att hon spelar en central roll vid Golgata (Matt 27:55-56, Mark 15:40-41, 

Luk 23:49, Joh 19:25) och om någon aktivt följde Jesus till korset borde det, utifrån 
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evangelisternas redogörelser, ha varit Maria från Magdala. Men den rollen har hon inte i “The 

Passion”, utan är närmast en side-kick till Jesu mor. Hon torkar upp Jesu blod, står bredvid 

och gråter, är maktlös och blir avfärdad som galen, hon kan bara se på när onda män dödar en 

god man.141 Marias förflutna är den som äktenskapsbryterska, någon som omvänt sig och 

blivit förlåten. Gibson ansluter sig därmed till den kyrkliga traditionen före Andra 

Vatikankonciliet, där Maria från Magdala framställdes som ”botgörerska” snarare än vittne.142  

 

4.2.7 Vem är Maria från Magdala i “The Passion of the Christ”? 

Jesu relation till sin mor framställs som ömsesidigt varm, något som inte går att spåra i Jesu 

relation till Maria från Magdala. Hon följer Jesus och sviker honom inte, men det är inget som 

Jesus verkar notera. Förutom vid återblicken när hon identifierades som äktenskapsbryterska, 

möts deras blickar inte förrän ett kort ögonblick på Golgata. Eftersom uppståndelsescenen helt 

fokuserar på Jesus får tittaren inte möjlighet att se hur Gibson gestaltar mötet mellan den 

uppståndne Jesus och Maria från Magdala. 

 Gibsons uttalande att Bellucci valdes på grund av att hon ”var vacker” går att 

problematisera i förhållande till filmteoretikern Laura Mulveys teori om ”den manliga 

blicken”. Mulvey menar att i den klassiska hollywoodproduktionen finns det inget utrymme 

för kvinnlig njutning eftersom filmerna är konstruerade för att tillfredsställa män som tittar. 

Den manlige tittaren är det aktiva subjekt filmen ska tala till och den kvinnliga kroppen blir i 

denna teori ett passivt objekt. Kvinnor filmas så de ska maximera tillfredsställelsen för män 

och män filmas så de ska framställas som mäktiga.143 I ”The Passion” går det att argumentera 

emot teorin med hänvisning till att en filmatisering där Guds son står i centrum ofrånkomligen 

kommer gestalta denne som mäktigare i jämförelse med övriga karaktärer. Men genom att 

identifiera Maria från Magdala med den omvända synderskan som tidigare var 

äktenskapsbryterska och att aldrig låta hennes ansikte förvridas av sorg likt Jesu mor bär 

Gibsons Maria från Magdala drag av den stereotyp Mulvey menar existerar. Hennes primära 

roll i historien är inte att bli ett trovärdigt vittne till Jesu död, begravning och uppståndelse 

och därför är det värt att fundera på om hennes roll istället är att bli den kvinna som den 

manlige tittaren ska njuta av. Ställs Gibsons motivering varför hon fick rollen i ljuset av 

Mulveys teori går det inte att blunda för att Bellucci, om någon, förväntas fylla den rollen.  
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4.3 “The Bible” (2013) 

4.3.1 Produktion, syfte och mottagande 

“The Bible” producerades av de till USA emigrerade brittiska äkta makarna Mark Burnett och 

Roma Downey. Medan Downey mest verkat som skådespelerska i mindre produktioner och 

tv-serier hade Mark Burnett, enligt New York Times, etablerat sig som en av de tyngsta 

producenterna för reality-tv i USA, där hans mest framträdande produktioner dittills varit 

“Survival”, “The Voice” och “The Apprentice”.144  

När makarna bestämde sig för att skapa en miniserie baserad på bibelns 

berättelser, genom sitt eget produktionsbolag Lightworkers Media, fick de höra att det var en 

galen idé som inte skulle generera några tittare, enligt The Washington Times. Men makarna 

upplevde att de blivit kallade av Gud att göra serien och menade att deras personliga tro bar 

dem genom projektet.145 Syftet med att skapa serien, förutom den upplevda kallelsen från 

Gud, var enligt Burnett att föra in friskt visuellt liv i bibelns berättelser. De hade tittat på Cecil 

B. DeMilles ”The Ten Commandments” från år 1956 och uppskattat bildspråket, men 

samtidigt upplevt det som hopplöst daterat. Ambitionen blev därför att skapa en serie om 

bibelns berättelser, men med ett modernt bildspråk.146 De konsulterade, enligt The 

Washington Times, över 40 teologer och akademiska specialister för att serien skulle 

återspegla andan i de bibliska berättelserna.147 

Ambitionen lyckades och kritikerna kom på skam då de två första avsnitten, 

enligt tillgängliga källor, sågs av 13.1 miljoner amerikaner på History Channel och varje 

avsnitt sågs av över 10 miljoner tittare. Världen över har miniserien lockat över 100 miljoner 

tittare, enligt The Washington Times.148 År 2014 släpptes filmen ”Son of God” på bio och 

spelade in över 60 miljoner dollar, året efter släpptes en ny miniserie vid namn ”A.D. The 

Bible Continues”, som fokuserar på Apostlagärningarnas första tio avsnitt, en serie som är 

tänkt att få flera säsonger.149 Tack vare succén med ”The Bible” kunde alltså Burnett och 

Downey fortsätta skapa filmer och serier utifrån bibelns berättelser, vilket vittnar om 

omfattningen av miniseriens genomslagskraft och ekonomiska framgång.  
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4.3.2 Skådespelare  

Till rollen som Maria från Magdala valdes den brittiska skådespelerskan Amber Rose Revah. 

Hon hade före ”The Bible” en brokig karriär med ett flertal olika biroller i vitt skilda filmer; 

alltifrån den i HBTQIA-kretsar hyllade filmen ”I Can’t Think Straight” och Emmyvinnande 

serien “House of Saddam” (båda år 2008) till Luc Bessons actionrulle “From Paris With 

Love” år 2010.150 Revah har föräldrar med polsk-kenyansk-indiskt ursprung, vilket hon menar 

har bidragit till att hon fått spela många olika typer av roller. Hon menar att producenter ser 

olika delar av hennes ursprung och stoppar henne i det fack hon ska passa in i, för den film 

hon för tillfället spelar i. Revah menar, i en intervju med Wonderland Magazine, att rollen 

som Maria från Magdala var den mest utmanande hon dittills hade spelat, mycket på grund av 

att ett stort ansvar vilade på henne hur hon porträtterade Maria, men även på grund av att 

serien spelades in i Marocko, där det varma klimatet blev en stor påfrestning.151 

 Till rollen som Jesus valdes den portugisiske modellen och skådespelaren Diogo 

Morgado. Han hade före “The Bible” mest figurerat i inhemska, portugisiska produktioner där 

han för den portugisiska publiken torde vara mest känd för rollen som Joao Ribeiro i 

dramaserien “Lacos de Sangue”, som sändes i hisnande 315 avsnitt mellan åren 2010-2011.152 

För den amerikanska publiken var han ett helt okänt namn men Burnett och Downey ville inte 

ha kända ansikten som störde berättelserna, istället samtalade de tre om vem Jesus var för 

Morgado och utifrån samtalet blev de övertygade om att han var rätt individ att axla rollen. I 

en intervju med NY Post beskrev Morgado att han fick utforma Jesus-rollen relativt fritt med 

anvisningen att karaktären skulle framstå som “mer mänsklig och mindre helig”, där 

tyngdpunkten skulle ligga på vad Jesus gjorde och inte sa.153 

 

4.3.3 Jesus och hans tretton lärjungar  

Analysen av vilken roll Maria från Magdala har i “The Bible” kommer behandla avsnitt 7-10, 

eftersom hon i de tidigare avsnitten inte finns representerad i serien.  

Efter att ha behandlat Gamla testamentet i avsnitt 1-5 och Jesu födelse, dop och frestelse i 

öknen i avsnitt 6, kastas tittaren i avsnitt 7 omgående in i Jesu pågående verksamhet. 
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Människor flockas runt Jesus, det är tydligt att han är känd och omtalad. Lika omgående blir 

det tydligt för tittaren vem som är Jesu antagonist. I den klassiska Hollywood-filmen 

presenteras huvudkaraktären som protagonisten. Kring denne cirkulerar berättandet och 

huvudkaraktären har ett mål som den skall uppnå och som presenterats tidigt i filmen. 

Antagonisten är protagonistens huvudmotståndare och fungerar som ett blockerande element 

huvudpersonen måste passera för att nå sitt mål.154 I “The Bible” har Jesu programförklaring 

redan presenterats, när han i avsnitt 6 kallade Petrus och konstaterade att de skulle “förändra 

världen”. Här presenteras en namnlös farisé som direkt motsätter sig Jesu anspråk att han har 

makt att förlåta synder. Genom hela avsnitt 7 följer farisén Jesu verksamhet och försöker 

genomgående testa Jesus i olika situationer, vilka ständigt ökar motsättningarna dem emellan.  

Runt konflikten mellan Jesus och farisén rör sig Jesu tretton lärjungar, där Maria från 

Magdala blir den trettonde. Att hon inkluderas i lärjungaskaran är otvivelaktigt ett närvarande 

element i ”The Bible”. Hon är en av fem (de andra är Petrus, Johannes, Judas och Tomas) 

som har återkommande repliker, som ofta syns i bild och vars reaktioner förtydligas genom 

inzoomningar. Hon och de övriga lärjungarna bär liknande kläder och hon är närvarande i alla 

avsnitt, från det att hon introduceras. Hon, Petrus och Johannes håller ofta med Jesus medan 

Tomas och Judas tvivlar och ifrågasätter. Hon frågar Jesus hur de skall be och får ”Vår Fader” 

till svar och hon uppmanar Tomas att ge tullindrivaren Matteus en ny chans.  

Samtidigt förstår inte hon eller någon annan av lärjungarna vem Jesus egentligen är. 

De ser ständigt förvånade ut när han helar människor, blir närmast förargade när han lämnar 

folkmassan som bevittnar brödundret när de börjar ropa att han är deras Messias och verkar 

övertygade om att Jesus ska stena äktenskapsbryterskan när han lyfter stenen han håller i sin 

hand mot den anklagade. Även om Maria lyfts fram som en av Jesu närmaste lärjungar, 

förstår hon ännu lika lite som alla andra vem han är och vad han skall åstadkomma. 

 

4.3.4 Den som inte sviker 

Passionshistorien står i fokus i avsnitt 8 och 9 och det åttonde avsnittet inleds med att Jesus 

rider in i Jerusalem. En ny antagonist presenteras i översteprästen Kajafas, vars motstånd mot 

Jesus grundar sig i en rädsla för vad hans egen antagonist, den romerske ståthållaren Pontius 

Pilatus, kommer göra mot det judiska påskfirandet om inte Jesus stoppas. 

Maria från Magdalas roll accentueras här, främst från och med Getsemane, där hon 

ersätter Jakob som en av de tre lärjungar som är med Jesus i Getsemane (Matt 26:37, Mark 
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14:33) och av honom uppmanas att “vaka och be”. Efter Getsemane skingras lärjungarna och 

Maria och Johannes bildar tillsammans med Jesu mor en tydlig trio som ska följa Jesus resten 

av avsnittet. Från domen hos Pilatus, vidare under gisslingen, på Via Dolorosa och fram till 

Golgata där Jesus blir korsfäst är Maria aktiv och försöker med alla möjliga medel påverka 

utgången så Jesus blir frigiven. Hon ropar Jesu namn när folket ska välja mellan Jesus och 

Barabbas, vrålar att Pilatus ska skona Jesus när korsfästelsen utfärdas, tränger sig fram för att 

komma nära Jesus på väg till korset, besvarar de romerska soldaternas hånfulla kommentarer 

med att ryta “Låt honom vara!” utan att uppvisa någon rädsla för vad de skulle kunna göra 

med henne. Revahs Maria från Magdala bär känslorna utanpå kroppen och hon spelar ut hela 

sitt register; tårar blandas med förtvivlan, skrik med tyst acceptans, plågade ansiktsuttryck 

avlöser uppgivenhet. Maria från Magdala, Jesu mor och Johannes har jämförbara roller i 

passionsberättelsen. Ingen är mer framträdande än någon annan och även om Jesu mor möter 

Jesus, talar med honom och står närmast vid korset är hon inte centralgestalten i trion. 

Tillsammans bär de varandra mot målet att fortsätta vara närvarande hos Jesus. 

 

4.3.5 Aposteln och missionären Maria från Magdala 

Avsnitt 9 slutar och avsnitt 10 börjar på närmast identiska sätt; tittaren möter ett kargt, torrt 

och stekhett ökenlandskap. I det vandrar en resignerad Maria från Magdala mot graven. När 

hon ser att stenen ligger i två delar och graven är öppen håller hon för munnen och tittar 

förstummat mot graven. Hon går in i graven, har ett uppgivet och ilsket ansiktsuttryck och 

verkar inte förstå vad som inträffat, när hon hör en röst från gravöppningen som undrar vem 

hon söker. Hon vänder sig omedelbart om och svarar bestämt och uppfordrande: “Om du tagit 

honom, berätta var han finns!” Rösten från gravöppningen svarar sammetslent med att nämna 

henne vid namn och ett försiktigt leende sprider sig i hennes ansikte innan hon svarar 

frågande: “Lärare?”. Rösten, som tillhör Jesus, svarar att hon ska gå och berätta om detta för 

“våra” bröder, vilket hon också gör utan att få något egentligt gensvar, undantaget Petrus och 

Johannes som följer med till graven och efter att ha sett den tomma graven och känt på 

bindlarna blir åtminstone Petrus övertygad om att Jesus inte längre är död.  

Trots att Maria sett Jesus uppstånden först är det Petrus agerande och tro som får de 

andra lärjungarna att tro och som leder till att Jesus uppenbarar sig för dem. Temat ska 

återkomma efter att Jesus återvänt till himlen. Under pingsten är det Petrus som tar initiativ 

till att be, vilket leder till den heliga andens uppenbarelse. När Petrus och Maria tillsammans 

reser en lam man i Jerusalem upp på fötter är det Petrus som sedan blir hotad av Kajafas. 
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Ingen av lärjungarna har genomgående i serien en så nära relation till Jesus som Petrus, vilket 

motiverar varför Petrus framställs som ledaren alla andra lyssnar till.  

 Trots att Petrus nära relation till Jesus betonas går det inte att bortse ifrån att 

Maria från Magdala i “The Bible” får en starkt framträdande roll. Genom hela serien har en 

”allvetande berättarröst” med jämna mellanrum gett tittaren mer information än vad 

karaktärerna i serien har tillgång till.155 I slutet av avsnitt 10 berättar berättarrösten att 

lärjungarna skingras och sprider “ordet” till världens alla delar. Det berättas inte vart de åker, 

men stillbilder fokuserar på Johannes, Tomas, Petrus, Paulus och Maria från Magdala. Även 

om hon inte har en lika framträdande roll som Petrus, är hon upphöjd till samma nivå som de 

övriga lärjungarna i det att hon ger sig iväg och missionerar, vilket berättarröstens redogörelse 

kombinerat med bilderna på lärjungarna befäster. 

 

4.3.6 Likheter och skillnader gentemot bibeltexten  

Varje avsnitt av ”The Bible” inleds med en förklarande text som konstaterar att programmet 

bygger på bibelns historier och att de strävar efter att följa ”skriftens anda”. Förhållandet till 

bibeltexten beskrivs tvetydligt; å ena sidan går det att tolka som att filmskaparna menar att de 

inte följer berättelsen ord för ord, eftersom ordet ”strävar” läggs till. Å andra sidan antyder 

filmskaparna att de tolkat skriftens ”anda” och att deras tolkning är hållbar och trovärdig. 

“The Bible” verkar ha tagit fasta på Lukas och Johannes antydningar om att 

Maria från Magdala närmast går att likställa med lärjungarna. Lukas låter änglarna vid graven 

påminna Maria från Magdala och de två andra närvarande kvinnorna att Jesus förutsade sin 

egen död och uppståndelse och uppmanar dem att minnas när han sa det till dem (Luk 24:5-6). 

Johannes låter Maria benämna Jesus som “min herre” (Joh 20:13) och “lärare” (Joh 20:16). 

Båda låter läsaren ana att Maria tagit del av Jesu undervisning på ett liknande sätt som 

lärjungarna. Serien presenterar henne på ett sådant sätt och utökar dessutom hennes roll. Hon 

är ständigt närvarande och tar del av undervisning, litar på Jesus och följer honom genom 

dennes lidande och död. Efter uppståndelsen är hon med vid Jesu himmelsfärd, är med och tar 

emot den heliga anden och reser sedan från Jerusalem för att missionera. 

 

“The Bible” följer “andan” i Joh 20:1-18, där läsaren får reda på att Jesus återuppstått genom 

Maria från Magdalas perspektiv. Likheterna med perikopen är att hon kommer till graven för 

att se på den, börjar leta efter kroppen, svarar aggressivt när Jesus frågar vem det är hon 
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söker, blir tilltalad “Maria” av Jesus och svarar med att benämna Jesus “lärare”. Liksom i 

Johannesevangeliet är Maria scenens huvudperson. Kameran står still och Maria vandrar från 

vänster till höger i ett kargt ökenlandskap på väg mot graven, hon kommer till graven och 

först när Maria går in följer kameran efter. Tittaren ser Jesus inifrån graven från Marias 

position och kameran filmar Marias ansikte i närbild när hon förstår att det är Jesus som talar 

till henne. Hennes erfarenheter av uppståndelsen får stort utrymme i “The Bible”, t.ex. återges 

inte Petrus samtal med Jesus i kapitlet efter (Joh 21:15-23). 

Skillnaderna är att hon möter Jesus första gången hon går till graven, att hon inte 

gråter eller möter några änglar samt att ingen omfamning eller närhet överhuvudtaget antyds 

mellan Jesus och Maria. Den största skillnaden är dock att filmskaparna korrigerar vad Jesus 

säger till Maria, när han uppmanar henne att gå till lärjungarna. Istället för att låta Jesus säga 

“gå till mina bröder” säger Jesus “gå till våra bröder”. Det kan tyckas som en oskyldig 

förändring men den markerar att filmskaparna aktivt försöker accentuera Marias roll. I serien 

står hon inte utanför brödragemenskapen Jesus menar sig ha med lärjungarna, hon inkluderas 

i den och är ingenting mindre än en av Jesu lärjungar.  

 

Att framställa henne som en av Jesu lärjungar är inte oproblematiskt eftersom det ger henne 

en större roll än vad evangelisterna ger henne. Lukas menar att hon är ett trovärdigt vittne till 

uppståndelsen, att hon följt Jesus och verkar ha tagit del av dennes undervisning men när hon 

och kvinnorna lämnar den tomma graven så går de till “de elva” (inte längre “de tolv”, då 

Judas efter Jesu död inte längre är med) som också benämns “apostlarna” (Luk 24:9-10). 

Lukas gör det tydligt att gruppen av kvinnor inte tillhör “de elva” eller “apostlarna”. På 

liknande sätt distanserar Johannes henne från lärjungarna genom att benämna lärjungarna 

“mina bröder”, inte “våra” bröder som “The Bible” gör. Hon inkluderas inte i syskonskaran, 

de Jesus talar om är tydligt lärjungarna och inga andra. Att göra henne till lärjunge är därför 

inte helt och hållet förenligt med ambitionen att ”följa skriftens anda”.  

 Likväl har Maria en central roll i evangelierna som vittne och följeslagare och 

att göra henne till lärjunge i ”The Bible” är därför en marginell justering mot vad som 

beskrivs i evangelierna. Motivet att accentuera hennes roll är inte att hon ska ersätta någon av 

lärjungarna eller säga saker andra sagt, motivet är att tydliggöra för tittaren att hon spelar en 

avgörande roll i evangelierna som det första vittnet till den tomma graven och uppståndelsen. 

Utifrån det perspektivet följer ”The Bible” skriftens anda på ett trovärdigt sätt. 
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4.3.7 Vem är Maria från Magdala i “The Bible”?  

Maria från Magdalas roll och funktion i “The Bible” går inte att separera från de övriga 

lärjungarnas; hon är liksom dem, följeslagare till Jesus. Snarare är hon den av lärjungarna som 

är allra mest trogen, som aldrig slutar lita på Jesus och som fortsätter följa honom, oavsett 

vilka omständigheter som råder. Tillsammans med lärjungen Johannes och Jesu mor följer 

hon Jesus från passionsberättelsens start. Hon är närvarande när Jesus offentligt anklagas, när 

han blir pryglad och hon ropar förgäves för att försöka få honom frigiven när han döms till 

döden. Vid korset försvarar hon Jesus aktivt och sörjer dennes död. Vid uppståndelsen är det 

henne tittaren får följa, det är hennes möte med Jesus som tvingar fram en reaktion hos Petrus, 

Johannes och de övriga lärjungarna.  

Maria från Magdalas funktion som vittne till uppståndelsen är vad som 

motiverar hennes centrala roll som lärjunge i “The Bible”. Hon är den av lärjungarna som 

aldrig tvivlat på Jesus, hon har varit närvarande vid lidandet, korset och gravläggningen. När 

hon möter den uppståndne Jesus har tittaren därför ingen anledning att tvivla på hennes 

värdighet eller trovärdighet som det första vittnet till uppståndelsen. 

 

En visuell berättelse är något helt annat än en textbaserad. När det endast finns en text att utgå 

ifrån är läsaren utelämnad till sin egen fantasi för att bygga upp det visuella, men i en film 

presenterar filmskaparna en färdig bild av hur de anser att berättelsen bör återberättas. 

Tittaren påverkas av alltifrån valet av skådespelare, till vad kameran filmar, till hur manuset 

är uppbyggt.156 Filmen talar ett vidare språk med hjälp av bilder och för att skapa en 

sammanhängande historia av de bibliska berättelserna på film behöver filmskaparen välja var 

de skall fylla ut luckorna som finns i bibelns berättelser. I ”The Bible” får tittaren 

återkommande ta del av lärjungarnas interna diskussioner. Maria från Magdala får ofta vara 

den som uttrycker tillit till Jesus, hon blir den lärjunge som frågar Jesus hur de skall be, 

försvarar att Jesus låter tullindrivaren Levi följa honom, uppmanar Tomas att lita på Jesus när 

lärjungarna ska ge sig iväg utan honom på Genesarets sjö och hävdar att de inte har något att 

vara rädda för när Jesus säger att de ska gå mot Jerusalem. Maria från Magdala används 

således i ”The Bible” för att involvera lärjungarna som aktiva i berättelsen och för att skapa 

en mer sammanhängande historia. En sådan roll har dock Maria inte i evangelierna. Hon har 

knappt några repliker och ingen evangelist återger någonting hon sagt förrän hon kommer till 

den tomma graven. Evangelisterna är överens om att hon följt Jesus men ingen ger tydliga 
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besked i frågan om hon genomgående varit en aktiv eller passiv följare. Samtidigt återger inte 

evangelierna något lärjungen Tomas sa innan han talar i Joh 20:25, likväl är han en av de 

lärjungar som talar mest i ”The Bible”. Det handlar därför inte om att filmskaparna överdrivit 

Maria från Magdalas roll på bekostnad av någon annan eller att de exklusivt förstärker hennes 

roll. Hon är helt enkelt en av flera följeslagare till Jesus som tilldelas fler repliker än vad de 

har i evangelierna, detta för att skapa en sammanhängande, visuell berättelse. 

 

Upprepade gånger motiverar Jesu motståndare sin aversion mot dennes lära och verk genom 

att hänvisa till lärjungarnas ringa och ibland omoraliska bakgrund. Trots att det på Jesu tid var 

uppseendeväckande att se en kvinnlig följeslagare till en omkringvandrande lärare, är detta 

aldrig något som hålls emot Jesus i ”The Bible”. Att Maria från Magdala har ett annat kön än 

de övriga lärjungarna kommenteras aldrig, hennes funktion är inte att vara vacker och hennes 

kön är inte ett hinder för henne att tala eller vara en trovärdig följeslagare till Jesus. Det finns 

ingen skillnad mellan henne och de manliga lärjungarna, hennes närvaro motiveras med att 

hon kommer vara den förste att möta den uppståndne Jesus och liksom övriga lärjungar blir 

hon en av de första missionärerna. 

 Att inte reducera Maria från Magdala till i första hand en kvinna framför en 

människa, måste sägas vara att ”följa skriftens anda”. Att ”The Bible” likaså inte beskriver att 

det fanns ett motstånd mot henne på grund av hennes kön eller antyder att hon ska betraktas 

som ett sexuellt objekt, får även det sägas vara att ”följa skriftens anda”. Hon tilltalas och 

beskrivs vara en kvinna av samtliga evangelister men det centrala de vill berätta är inte att 

beskriva vilket kön hon har utan att hon är ett trovärdigt vittne till den mest avgörande och 

viktigaste händelsen i evangelierna, nämligen den tomma graven och uppståndelsen. Detta har 

”The Bible” tagit fasta på och synliggjort, paradoxalt nog genom att inte förvränga bilden av 

henne utan genom att fokusera på vad som faktiskt står om henne i evangelierna och sedan 

använda det för att presentera vilken roll och funktion hon hade i dem. 

Maria från Magdala är den största kvinnliga bikaraktären i avsnitt 7-10, som 

behandlar Jesu verksamhetstid. Hon har tilldelats en större roll än hon har i evangelierna men 

är samtidigt den enda kvinna som nämns med identiskt tilltalsnamn av alla fyra evangelister 

och den enda individ som evangelierna är överens om var närvarande vid Jesu kors och vid 

den tomma graven. Om någon av Nya testamentets kvinnliga karaktärer förtjänar en 

framträdande biroll i ”The Bible”, är det därför svårt att argumentera emot att Maria från 

Magdala är det mest självklara alternativet.  
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Kapitel 5: Vem är Maria från Magdala i bibeln och vem blir hon på film? 
Uppsatsens problemformulering ställer frågan: Vilken roll och funktion har Maria från 

Magdala i de bibliska berättelserna och hur har filmskapare använt berättelserna om Maria 

från Magdala för att berätta om henne på film? För att besvara frågan har den narrativa teorin 

och metoden använts, som analyserar vad som ger upphov till händelser och förklarar vilken 

roll och funktion karaktärer har i berättelserna. Likaså har en intertextuell metod använts, som 

relaterar två texter till varandra och undersöker hur måltexten (här: filmerna) använt 

källtexten (här: Maria från Magdala i bibeln). Uppsatsens tre frågeställningar hjälper till att 

besvara problemformuleringen. De undersöker vilka bibliska berättelser Maria från Magdala 

återfinns i, hur hon gestaltats på film och hur gestaltningen i bibeln och på film skiljer sig åt. 

I detta kapitel kommer uppsatsens samtliga frågeställningar besvaras, med tyngdpunkt på den 

tredje frågeställningen.  

 

5.1 Användning av Lukas åttonde kapitel 

I Luk 8:1-3 presenteras Maria från Magdala som en av de kvinnor som följde Jesus och som 

tjänade honom med sina tillgångar. Lukas beskriver att sju demoner farit ut ur henne och 

förutom Maria nämns två andra kvinnor vid namn; Johanna och Susanna.  

”Close to Jesus: Mary Magdalene” verkar ha använt denna perikop för att bygga 

upp en del av Maria från Magdalas bakgrundshistoria. Maria hävdar i filmens inledande scen 

att hon ärvt huset hon och hennes man bor i och det antyds att hon kommer från en välbärgad 

bakgrund, något som dock inte följs upp. På liknande sätt är det med demonerna. Ingen 

anklagar henne för att ha varit besatt av demoner men flera personer menar att hon har 

förmågan att hela på grund av hennes kontakt med demoner. Tittaren däremot, får varken se 

när Maria helar eller några demoner. Likaså med Johanna och Susanna; de återfinns i några 

scener men tilldelas inga större biroller.  

 ”The Passion of the Christ” använder en tidigare bibelberättelse för att motivera 

varför Maria följer Jesus. Det mest naturliga hade varit att använda bisatsen om demonerna i 

Luk 8:2 och gestalta hur Jesus drev ut dessa ur Maria från Magdala. Gibson är inte 

främmande för att gestalta övernaturliga varelser i andra delar av filmen, till exempel när 

några demonlika skuggor drar förbi och skriker framför Judas efter att han förrått Jesus. Men 

den enda information som finns om Maria innan hon började följa Jesus används inte, istället 

är det perikopen om äktenskapsbryterskan som få gestalta varför hon började följa honom. 
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 ”The Bible” beskriver inte varför Maria från Magdala följer Jesus och använder 

inte informationen om tillgångarna, demonerna eller Johanna och Susanna. Hon får en 

framträdande roll som en nära följeslagare till Jesus, på samma nivå som de tolv lärjungarna. 

En sådan tolkning går att motivera utifrån Luk 8:1-3, där ingen betydande åtskillnad görs 

mellan ”de tolv” och ”kvinnorna” som följde Jesus. Likväl är hon den enda tydligt närvarande 

kvinnan i sällskapet. Den framträdande roll Maria från Magdala får hade mycket väl kunnat 

kompletteras med större biroller till Johanna och Susanna, då åtminstone Johanna enligt 

Lukas närvarar på precis samma sätt som Maria från Magdala vid korset, gravläggningen och 

den tomma graven. Men allt kvinnligt lärjungafokus riktas på Maria från Magdala. 

Att Maria från Magdala namnges i Luk 8:1-3 anger vilken funktion hon spelar i 

perikopen. När hon namnges efter uppståndelsen (Luk 24:10) ska läsaren förstå att hon följt 

Jesus under lång tid, vilket gör henne till ett trovärdigt vittne till uppståndelsen. Denna aspekt 

finns inte närvarande i ”Close to Jesus” eller ”The Passion”, men är tydligt framträdande i 

”The Bible”. Där blir hon den av Jesu följeslagare som aldrig överger honom, varför det för 

tittaren blir logiskt att hon möter den uppståndne Jesus först av alla. 

 

5.2 Användning av Golgata och gravläggningen 

I ”Close to Jesus: Mary Magdalene” berättar Maria att hon närvarade vid Jesu kors men 

närvaron gestaltas inte. Det markerar för tittaren att hennes roll vid korset och uppståndelsen 

inte är viktigare än den hon dittills fått, nämligen den som en omvänd synderska.  

 I “The Passion of the Christ” är händelserna vid korset en av filmens mest 

centrala händelser. Allt lidande tittaren fått bevittna sammanfattas i korsfästelsen. Betydelsen 

av Jesu död, att han tar på sig människan synder och förlåter dem, accentueras och blir tydligt. 

Gibson har till stora delar använt Johannes, då de närvarande i filmen är Jesu mor, lärjungen 

Johannes och Maria från Magdala. Jesus talar till sin mor och Johannes men inte till Maria, 

precis som i evangeliet. Istället gråter Maria för Jesu skull, utan att närma sig honom eller 

söka kontakt. Ingen gravläggningsscen återfinns, vilket ytterligare betonar korsets betydelse.  

“The Bible” låter Maria från Magdala närvara tillsammans med Jesu mor och 

lärjungen Johannes, de har således tagit fasta på Johannesevangeliets beskrivning. Även om 

Jesus inte heller här vänder sig till henne så är hon en betydligt mer aktiv följeslagare än i 

”The Passion”. Hon ryter åt vakterna att sluta håna Jesus, hon springer fram till korset och 

sitter vid det ända tills Jesus dör. Hennes aktiva roll går inte att spåra till någon av 

evangelisterna utan är ett sätt för filmskaparna att markera hennes lojalitet till Jesus. Vid 

gravläggningen är hon närvarande och ser, vilket motsvaras av Markus och Lukas. 
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I Evangelierna är Maria från Magdalas viktigaste funktion vid korset och 

gravläggningen att hon ser och är närvarande. Hennes närvaro är avgörande för att 

evangelisterna ska kunna framställa henne som ett trovärdigt vittne till uppståndelsen. Men 

varken ”Close to Jesus” eller ”The Passion” gestaltar att hon kommer till graven eller möter 

Jesus. I filmerna är hon således inte närvarande vid korset för att det senare ska bygga upp 

hennes trovärdighet som vittne till uppståndelsen. Det får konsekvensen att en fundamental 

del av Maria från Magdalas syfte med att vara närvarande vid korset förloras i filmerna. 

Evangelisternas motiv motsvaras bara i ”The Bible” som istället överdriver hennes roll, men 

likafullt gestaltar att hon är närvarande och bevittnar det som sker. 

 

5.3 Användning av evangeliernas uppståndelseberättelser 

Som redan konstaterats gestaltar varken ”Close to Jesus: Mary Magdalene” eller “The 

Passion of the Christ” Maria från Magdalas roll vid uppståndelsen. Hennes funktion som ett 

trovärdigt vittne går därmed förlorad och istället blir hon i bästa fall någon som sörjer för Jesu 

död. “The Bible” baserar däremot nästan hela återgivningen av uppståndelsen på Johannes 

beskrivning av vad som hände när Maria kom till graven. Den största likheten är att Maria 

kallar Jesus ”lärare” efter att Jesus nämnt hennes namn och den största skillnaden är att hon i 

serien uppmanas av Jesus att gå till ”våra” bröder istället för ”mina” bröder, som evangelisten 

skriver. Att hon kallar Jesus för ”lärare” markerar att hon tagit del av Jesu undervisning på 

samma sätt som lärjungarna, något som motsvaras i Johannes. Att hon inkluderas i 

syskonskaran av lärjungar markerar hennes jämbördighet med de manliga lärjungarna, men 

den aspekten återfinns inte hos Johannes. Närmast en sådan anspelning är Lukas, där änglarna 

uppmanar Maria att komma ihåg Jesu tidigare undervisning (Luk 24:5-6), en uppmaning som 

markerar att hon tagit del av liknande undervisning som lärjungarna. 

 Eftersom två av filmerna inte inkluderar Marias roll vid uppståndelsen och 

eftersom den tredje helt fokuserar på Johannes beskrivning, utesluts stora delar och en mängd 

aspekter av Marias funktion som vittne till uppståndelsen. Samtliga evangelister menar att en 

ängel / flera änglar är närvarande och talar, de synoptiska evangelierna menar att tre kvinnor 

var närvarande och att dessa reagerade starkt på änglarnas närvaro. Evangelisterna beskriver 

på olika sätt vad änglarna förmedlade för budskap till kvinnorna och hur de tog till sig 

budskapet. Ingenting av detta gestaltas, vilket gör att den viktigaste funktion Maria från 

Magdala har i evangelierna, vittne till uppståndelsen, inte återges på ett tillräckligt sätt.  

Det finns en poäng med att helt fokusera på ett av evangelierna för att beskriva 

en biblisk berättelse som återfinns i samtliga. Det är nämligen svårt, för att inte säga omöjligt, 
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att harmonisera berättelserna med varandra. Hur ska en filmskapare kunna gestalta att Maria 

springer skräckslagen från graven och inte berättar något för någon (Mark 16:8) och samtidigt 

beskriva hur hon kommer till lärjungarna och berättar att hon sett Herren (Joh 20:18)? Eller 

hur ska Matteus beskrivning att det är vakter närvarande vid graven (Matt 28:4) jämkas 

samman med Lukas, som inte skriver om några vakter? När en filmskapare ställs inför sådana 

utmaningar är det enklast att välja en av berättelserna och återge den. Resultatet blir haltande 

och en fullständig bild av vem Maria från Magdala var presenteras inte. I bästa fall skapas en 

sammanhängande berättelse som förmedlar de centrala aspekterna av vilken roll och funktion 

hon har i evangelierna och vem hon var.  

 

5.4 Vem blir Maria från Magdala på film? 

Maria från Magdala används i ”Close to Jesus: Mary Magdalene” för att beskriva hur en 

hämnddriven människa kan bli förlåten när hon upptäcker Guds kärlek. Ingenting av bibelns 

berättelser om Maria från Magdala används, istället används andra bibliska berättelser (Mark 

6:17-29, Luk 7:18-23, 7:36-50) för att ge henne en sammanhängande historia. I ”The Passion 

of the Christ” sker en förskjutning jämfört med vilken funktion hon har i evangelierna, främst 

på grund av att hon identifieras som äktenskapsbryterska (Joh 7:53-8:11) och att hennes roll 

vid uppståndelsen inte gestaltas. ”The Bible” överdriver hennes funktion som följeslagare till 

Jesus genom att göra henne till en av lärjungarna men lyckas samtidigt förmedla 

evangelisternas ambition att betona hennes roll som ett trovärdigt vittne till uppståndelsen.  

 Avgörande för vilken bild av Maria från Magdala som gestaltas är hur 

filmskapare använder bibeltexterna om henne. Som redan konstaterats är det svårt att gestalta 

samma händelse utifrån fyra olika beskrivningar. En möjlig lösning är att inte berätta historien 

linjärt, utan låta Maria från Magdala uppleva händelserna vid graven på alla fyra sätt som 

beskrivs i evangelierna. Det är ett annat typ av berättande, men likafullt är det en möjlig 

gestaltning. Men om ambitionen är att forma en linjär, sammanhängande berättelse är det 

mest rimliga alternativet att välja en av texterna, eftersom varje evangelist berättar sin egen 

berättelse. Det är tydligt att både ”The Passion” och ”The Bible” har inspirerats av 

Johannesevangeliet och använt stora delar av dennes material. Om en filmskapare skall 

gestalta Maria från Magdala är det naturligt att använda Johannes, då dialogen mellan Jesus 

och Maria är den som avslöjar mest om vem hon kan ha varit. Därför är det anmärkningsvärt 

att ”Close to Jesus” inte verkar ha använt något av evangeliernas material om henne. Är 

ambitionen att göra en film baserad på Marias liv borde filmskaparna använda de bibliska 

berättelserna hon återfinns i. Annars är det lika bra att avstå från att gestalta henne.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt bibelns berättelser om Maria från Magdala och hur hon 

gestaltats i tre filmer gjorda på 2000-talet. Uppsatsen har redovisat i vilka bibeltexter Maria 

från Magdala återfinns och analyserat vilken roll och funktion hon har i texterna. Likaså har 

uppsatsen analyserat hur två filmer, ”Close to Jesus: Mary Magdalene” och ”The Passion of 

the Christ” samt TV-serien ”The Bible” använt den bibliska karaktären Maria från Magdala 

för att återberätta de bibliska berättelserna. En jämförelse hur bibeltexterna använts på film 

har sedan gjorts. De frågeställningar uppsatsen formulerat har syftat till att beskriva 

uppsatsens problemformulering. Frågeställningarna tar upp hur hon framställs i bibeln, hur 

hon gestaltas på film och hur dessa gestaltningar skiljer sig åt.  

Kapitel 2 och 3 beskriver i vilka bibliska berättelser Maria från Magdala 

återfinns. Uppsatsen analyserar vilken roll och funktion hon har i berättelserna och kommer 

fram till att hennes primära roll är den som det första vittnet till den tomma graven. 

Evangelisterna bygger på olika sätt upp hennes trovärdighet genom att nämna henne tidigt i 

sitt evangelium eller vid Jesu kors och gravläggningen. Metoden för att ta reda på hennes roll 

och funktion har varit att studera bibeltexter i olika översättningar och konsultera 

nytestamentliga kommentarer som behandlar respektive evangelium. 

 I kapitel 4 presenteras de valda filmerna var för sig. Uppsatsen beskriver fakta 

om produktionen och skådespelarna men huvudfokus ligger på att analysera vilken roll hon 

tilldelas i filmerna. Uppsatsen har visat att varje filmskapare använt olika bibelberättelser, 

både texter där Maria från Magdala återfinns och inte, för att berätta en historia om henne. 

Filmskaparna har också använt samma bibelberättelser på helt olika sätt för att även där 

berätta något om Maria från Magdala. Metoden för att analysera vem Maria blir i filmerna har 

varit att se på filmerna och konsultera filmteoretiska böcker. 

I kapitel 5, som är uppsatsens slutsats- och diskussionskapitel, jämförs Maria 

från Magdalas roll och funktion i bibeltexterna med hur hon gestaltats på film. Uppsatsen 

visar att filmskaparna ställs inför ett svårlöst dilemma när bibeltexter som beskriver samma 

händelse på olika sätt ska gestaltas i en sammanhängande historia. Uppsatsen har också visat 

att bilden av Maria från Magdala på film avgörs av vilka delar av de bibliska berättelserna 

som accentueras.  
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