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Sammanfattning 
Denna uppsats söker besvara frågan ”Hur tolkas Jesu mor i nutida bibelkommentarer till 

Johannesevangeliet, utifrån de exegetiska forskningsfälten historicitet, litterärkritik och 

teologi?”. Syftet är att bidra till ett kritiskt och reflekterande samtal kring den exegetiska 

bibelkommentaren som genre, och i synnerhet bidra till en ökad förståelse av hur nutida 

exegetiska bibelkommentarer behandlar en teologiskt omstridd biblisk gestalt. Uppsatsen 

utgår från en teoretisk utgångspunkt som innebär att exegetik inte kan bedrivas opåverkad av 

exegetens egna föreställningar, varför skillnader mellan olika tolkningar är att förvänta. 

Uppsatsen har en kvalitativ, hermeneutisk metodansats. Det metodologiska tillvägagångssättet 

är att med hjälp av problemformuleringen och arbetsfrågorna analysera och diskutera hur Jesu 

moders historiska, litterära och teologiska roll i bibeltexterna Joh 2:1-11 och 19:25-27 tolkas i 

nio utvalda exegetiska kommentarer till Johannesevangeliet.  

I kapitel 1 introduceras teori, metod, avgränsningar, begrepp, angränsande forskning, 

material och disposition. I kapitel 2 presenteras de grekiska texterna till de aktuella 

perikoperna 2:1-11 och 19:25-27, som ett stöd för läsaren. I kapitel 3 analyseras de nio 

bibelkommentarerna i tur och ordning enligt arbetsfrågorna. I kapitel 4 sätts 

bibelkommentarernas respektive tolkningar i relation till varandra; och en diskussion kring 

likheter, skillnader och mönster förs. I samma kapitel presenteras en sammanfattande 

diskussion, uppsatsens slutsatser och förslag till framtida forskning.  

Uppsatsens slutsatser är (1) att Jesu mor som historisk gestalt är indirekt föremål för 

diskussion, genom en mer övergripande diskussion om Johannesevangeliet som 

ögonvittnesskildring eller ej, (2) att Jesu mor i allmänhet framstår som en rund, statisk (se 1.3  

Teori och metod för en förklaring av dessa begrepp) karaktär i de analyserade 

kommentarerna, och (3) att Jesu mor av de flesta anses som en viktig teologisk gestalt, 

framförallt som en del i en uppfattad johanneisk teologi om en familj av troende som instiftas 

av Jesus; en ståndpunkt som dock väcker debatt och möter motstånd.  

 

Nyckelord: Nya testamentet, Johannesevangeliet, det fjärde evangeliet, Jesu mor, 

bibelkommentarer, tolkning, historicitet, litterärkritik, teologi, exegetik 
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Abstract 
Title: The Mother of Jesus – from Cana to the Cross 

Subtitle: A Hermeneutical Analysis of Bible Commentaries on the Gospel of John 

 

The present thesis seeks to answer the question ”How is the mother of Jesus interpreted in 

contemporary bible commentaries, with regards to the exegetical research fields of historicity, 

literary criticism and theology?”, with the purpose of contributing to a critical and reflective 

discussion on the genre of bible commentaries, and also contributing to an increased 

understanding of how contemporary bible commentaries discuss a theologically controversial 

character. The theoretical base of the thesis is the notion that biblical studies cannot be 

pursued without presuppositions, hence differences between interpretations are to be 

expected. The thesis has a qualitative, hermeneutical methodological approach. The 

methodological procedure is to, with the help of the problem and questions posed, analyze 

and discuss how the Johannine mother of Jesus in Jn 2:1-11 and 19:25-27 is interpreted as a 

historical, literary and theological character in nine selected bible commentaries on the Gospel 

of John. 

Chapter 1 introduces the problem, theory, method, delimitations, terms, adjacent 

studies, material and disposition. In chapter 2 the Greek text to Jn 2:1-11 and 19:25-27 is 

presented, as a help to the reader to follow the analysis and discussion. In chapter 3 the nine 

bible commentaries are analyzed separately, with regards to the problem and questions 

formulated in chapter 1. In chapter 4 the different interpretations are related to each other and 

discussed with regards to differences, similarities and identified patterns. This chapter also 

presents a summary discussion, conclusions and suggestions for further studies.  

The conclusion of the present thesis is (1) that the mother of Jesus as historical character 

is indirectly subject of debate, with regards to a more general discussion on the Gospel of 

John as eyewitness testimony or not, (2) that the mother of Jesus generally is portrayed as a 

round, static (see ch. 1.3 for these terms) literary character, and (3) that the mother of Jesus by 

most is seen as a theologically important character, as a part of a percieved Johannine 

theology of a family of believers established by Jesus; although this view is also subject of 

debate.  

 

Keywords: New Testament, Gospel of John, Fourth Gospel, Mother of Jesus, Bible 

commentaries, interpretations, historicity, literary criticism, theology, exegesis 
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Kapitel 1: Inledning 
Raymond E. Brown skrev 1966 att skillnaderna mellan katolsk och protestantisk exeges 

ingenstans blir så tydliga som i uttolkningen av Johannesevangeliet 2:4.1 I denna bibelvers 

tilltalar Jesus sin mor på ett sätt som skapat huvudbry hos exegeter alltsedan fornkyrkans 

dagar.2 Svårigheterna med tolkningen av denna vers är många, och en del av detta 

problematiska tolkningskomplex är hur Jesu mor ska tolkas i denna text. Ungefär fem 

decennier senare framhåller Johannes Beutler att Joh 19:25-27 (där Jesu mor och ”den älskade 

lärjungen” står inför den korsfäste Jesus) tenderar att i första hand tolkas mariologiskt i 

franskspråkig, romersk-katolsk exegetik; medan exegetik utanför denna sfär istället tolkar 

dessa verser med ”den älskade lärjungen” i centrum.3 Skillnaderna mellan romersk-katolsk 

och protestantisk exegetik kan möjligen vara mindre idag, när det gäller tolkningen av Jesu 

moders roll i Johannesevangeliet. Browns observation kan ha sin bakgrund i en, för honom 

samtida, markant ökning av aktivitet bland romersk-katolska exegeter när det gäller just Jesu 

mor i Nya testamentet.4 Trots detta pekar Browns och Beutlers observationer på ett fenomen 

som kanske förtjänar större uppmärksamhet inom exegetisk forskning; nämligen att teologiskt 

omstridda karaktärer och temata tenderar att generera tämligen skilda tolkningar, även i 

akademiska sammanhang.  

En sådan omstridd karaktär är just Jesu mor, vars roll i den kristna kyrkan alltjämt är 

omstridd. Jesu mor förekommer i Nya testamentet framförallt i de fyra evangelierna, samt 

Apostlagärningarna. Bland dessa sticker Matteusevangeliets och Lukasevangeliets skildringar 

ut som särskilt detaljerade. Markusevangeliet innehåller mer knapphändiga uppgifter, då 

Markusevangelisten inte skildrar omständigheterna kring Jesu födelse. I övrigt tycks Jesu mor 

i Markusevangeliet inte skilja sig nämnvärt från de övriga synoptikernas gestaltning av henne. 

Med Johannesevangeliet är det annorlunda. Jesu mor (som aldrig nämns vid namn i det fjärde 

evangeliet) förekommer vid två tillfällen i narrativet. Det första tillfället är vid bröllopet i 

Kana (Joh 2:1-11), en berättelse som endast återfinns i Johannesevangeliet, och ej i 

synoptikerna. Det andra tillfället är vid foten av korset (Joh 19:25-27). Omständigheterna 

kring korsfästelsen är förvisso skildrat i alla de fyra kanoniska evangelierna, men endast 

                                                           
1 Raymond E. Brown, The Gospel according to John : introduction, translation, and notes. i-xii (Garden City, NY: 
Doubleday, 1966), 107.  
2 Se t ex Joel Elowsky och Thomas C. Oden, Ancient Christian commentary on Scripture: New Testament 4a, 
John 1-10 (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 2006), 90-91.  
3 Johannes Beutler, Commentary on the Gospel of John (Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing, 
2018), 485-486.  
4 Se Raymond F. Collins artikel för en tämligen omfattande översikt av detta: Raymond F. Collins, ”Mary in the 
Fourth Gospel: A Decade of Johannine Studies”, Louvain Studies 3 (1970): 99-142.  
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Johannesevangelisten låter Jesu mor explicit träda fram till korset. Bibelkommentarer är en 

viktig exegetisk genre inom både akademi och kyrka. Hur hanterar nutida bibelkommentarer 

en omstridd gestalt som Jesu mor? I denna uppsats riktas strålkastarljuset mot denna fråga. I 

verktygslådan finns tre arbetsfrågor, som var och en berör viktiga element inom exegetik: 

historia, litteratur och teologi; begrepp som definieras närmare nedan.  

1.1 Problemformulering och syfte 

Mot bakgrund av ovanstående lyder problemformuleringen för denna uppsats som följer: 

”Hur tolkas Jesu mor i nutida bibelkommentarer till Johannesevangeliet, utifrån de exegetiska 

forskningsfälten historicitet, litterärkritik och teologi?”. Begreppen ”nutida”, ”historicitet”, 

”litterärkritik” och ”teologi” definieras närmare nedan.  

Syftet med uppsatsen är att i allmänhet bidra till ett kritiskt och reflekterande samtal 

kring den exegetiska bibelkommentaren som genre, och i synnerhet bidra till en ökad 

förståelse av hur nutida exegetiska bibelkommentarer behandlar en teologiskt omstridd biblisk 

gestalt.  

1.2 Arbetsfrågor 

Problemformuleringen kommer att besvaras genom följande arbetsfrågor:  

1. Tillskrivs texterna om Jesu mor i nutida kommentarer till Johannesevangeliet någon 

historicitet, och i så fall hur?  

2. Vilken litterär roll tillskrivs Jesu mor i nutida kommentarer till Johannesevangeliet? 

3. Vilken teologisk betydelse tillskrivs Jesu mor i nutida kommentarer till 

Johannesevangeliet? 

4. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de i studien analyserade tolkningarna 

av Jesu mor i Johannesevangeliet? 

1.3 Teori och metod 

En teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är perspektivet att exegetik inte kan bedrivas 

utan att färgas av exegetens egen förförståelse. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men har 

inte alltid varit det inom exegetisk forskning. Den grammatisk-historiska exegetiken har 

stundtals ansett det vara möjligt att närma sig texten helt neutralt, genom att exegeten sätter 

sig in i textens tillkomstsammanhang, förment fri från moderna tankar och åsikter.5 Det är 

dock oundvikligt att exegetens tolkning av texten till exempel påverkas av aspekter som 

exegetens egen bakgrund (vilket kan innebära en bakgrund i en viss teologisk/kyrklig 

tradition). Detta påverkar vilka frågor exegeten förväntar sig att texten ska besvara. Som 

                                                           
5 Stanley E. Porter, Handbook to Exegesis of the New Testament, ed. Stanley E. Porter (Leiden: Brill, 1997), 14. 



9 
 

Conzelmann konstaterar: ”There is no exegesis without presuppositions”.6 Det innebär inte att 

neutralitet och objektivitet inte är eftersträvansvärt. Däremot innebär det att skillnader i 

tolkningar av texter kan förväntas, särskilt i de fall texterna berör ämnen eller gestalter som är 

teologiskt omstridda. En sådan gestalt är till exempel Jesu mor, varför ett studium av 

tolkningarna av henne är av intresse. 

Denna uppsats har en kvalitativ, hermeneutisk metodansats. En viktig del av 

exegetikens grundläggande hermeneutiska metod är att ställa frågor om texternas historiska, 

litterära och teologiska aspekter.7 Det metodologiska tillvägagångssättet i denna uppsats 

kommer därför att innebära en analys av hur ett urval av exegeter förhåller sig till dessa tre 

aspekter av några av de texter i Johannesevangeliet där Jesu mor förekommer. Dessa tre 

begrepp kräver dock närmare specifikation.  

Begreppet ”historia” inom exegetiska studier kan ofta syfta till de historiska och 

kulturella sammanhang i vilket en text tillkom. Kunskap om denna typ av historisk kontext är 

naturligtvis viktig för förståelsen av texten.8 Den historiska aspekten handlar utifrån 

uppsatsens problemformulering och metodologi här främst om Johannesevangeliets värde 

som historiskt vittnesbörd: Ska perikoperna 2:1-11 respektive 19:25-27 förstås som 

skildringar av historiska händelser, enligt de undersökta författarna? Befann sig Jesu mor i 

Kana och vid korset på det sätt som Johannesevangelisten beskriver, eller ska texterna förstås 

på något annat sätt? Se ”1.4 Avgränsningar och begrepp” nedan för en mer detaljerad 

motivering av denna frågeställning i relation till johanneiska studier.  

Den litterära aspekten handlar utifrån uppsatsens problemformulering och metodologi 

om den gren av exegetiken som undersöker Johannesevangeliet som en narrativ text, närmare 

bestämt narrativ kritik. Narrativ kritik av Nya testamentet behandlar bibeltexten som litteratur, 

och undersöker de kvalitéer som gör de bibliska narrativen till litteratur. Dessa kvalitéer kan 

bland annat vara karaktärer, retorik, stil, syntax, handling, bildspråk, berättare, m fl.9 

Utmärkande för den narrativa kritiken av Nya testamentet är att den betraktar texten som en 

organisk enhet i sig. Detta till skillnad från till exempel formkritik och redaktionskritik som 

                                                           
6 Hans Conzelmann, Interpreting the New Testament : An Introduction to the Principles and Methods of N.T. 
Exegesis, ed. Andreas Lindemann (Peabody: Hendrickson Publishers, 1988), 2. 
7 Darrell L. Bock och Buist M. Fanning, Interpreting the New Testament Text : Introduction to the Art and Science 
of Exegesis, ed. Darrell L. Bock och Buist M. Fanning (Wheaton, Ill: Crossway Books, 2006), 26.  
8 Se t ex Bruce Corley, Steve Lemke, and Grant Lovejoy, Biblical Hermeneutics : A Comprehensive Introduction to 
Interpreting Scripture, ed. Bruce Corley, Steve Lemke, and Grant Lovejoy, 2. ed. ed. (Nashville, Tenn.: Broadman 
& Holman, 2002), 323. Även Grant R. Osborne, The Hermeneutical Spiral : A Comprehensive Introduction to 
Biblical Interpretation, 2. ed., rev. and exp. ed. (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2006), 158. 
9 James L. Resseguie, Narrative Criticism of the New Testament : An Introduction (Grand Rapids, MI: Baker 
Academic, 2005), 18-19. 
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bland annat syftar till att undersöka textens tillkomsthistoria. Den narrativa kritiken förnekar 

inte värdet av sådana undersökningar, men intresserar sig själv främst för texten i dess 

föreliggande form.10 I denna uppsats innebär detta att det föreliggande analysmaterialet 

kommer att undersökas framförallt utifrån hur Jesu mor som litterär karaktär skildras i 

Johannesevangeliet. Andra narrativa aspekter behandlas i den mån de nämns i materialet. 

Inom narrativ kritik finns några olika begrepp för analys av berättelsens karaktärer. Två 

begreppspar är viktiga för analys av litterära karaktärer: rund kontra platt, respektive 

dynamisk kontra statisk. En platt karaktär är ”endimensionell” och stereotypiskt skildrad, 

medan en rund karaktär är mer komplex och har flera personliga egenskaper i narrativet. En 

statisk karaktär förändras inte i narrativet. En dynamisk karaktär, å andra sidan, förändras på 

något sätt under narrativets gång. Förutom dessa två begreppspar är även termer som ”roll” 

och ”funktion” viktiga instrument för förståelsen av en litterär karaktär. Är karaktären 

protagonist eller antagonist, eller ingetdera? För karaktären berättelsen framåt på något vis?11 

Dessa begrepp kommer att appliceras på tolkningarna av Jesu mor i diskussionskapitlet. 

Observera att dessa analysbegrepp inte används i någon av de analyserade 

bibelkommentarerna. Det är dock motiverat att ändå använda dessa begrepp för analys, 

eftersom olika litterära karaktärsdrag lyfts fram i de analyserade tolkningarna. När dessa 

begrepp används i analys och diskussion finns det alltså implicit i den analyserade texten. 

Den teologiska aspekten handlar utifrån uppsatsens problemformulering och metodologi 

om vilken teologi texten förmedlar. Denna del av exegetisk forskning bygger på antagandet 

att Nya testamentets narrativa texter inte enbart syftar till att förmedla en underhållande 

berättelse, utan även syftar till att förmedla någon typ av teologiskt budskap.12 Det bör dock 

noteras att metodologin kring undersökningen av en texts teologi inte har någon allmänt 

accepterad utgångspunkt. Olika tillvägagångssätt har använts både historiskt och i nutid.13 

Den teologiska aspekten innebär i denna uppsats en fråga kring vilken betydelse Jesu mor har 

i Johannesevangeliets teologi. Bör hon förstås som till exempel en symbol för kyrkan? Eller 

bör hennes roll i Johannesevangeliet inte förstås symboliskt överhuvudtaget?   

1.4 Avgränsningar 

Jesu mor figurerar som en aktör på den litterära scenen vid två tillfällen i Johannesevangeliet. 

Det första tillfället är i berättelsen om hur Jesus gör vatten till vin i Joh 2:1-11. Det andra 

                                                           
10 Resseguie, 38-39. För en kortfattad kritik av narrativ kritik, se t ex Osborne, 213-16. 
11 Bock och Fanning, 200. 
12 Bock och Fanning, 216. 
13 För en kortfattad översikt av denna fråga, se Jan van der Watt, An Introduction to the Johannine Gospel and 
Letters (London: : T & T Clark, 2007), 26-27. 
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tillfället är i passionsberättelsen när Jesus hänger på korset, då Jesu mor står vid korset. 

Utifrån problemformuleringen avgränsas således studien till hur dessa texter har tolkats i det 

aktuella materialet. Jesu mor omnämns förvisso även i Joh 6:42, när Jesu himmelska ursprung 

ifrågasätts med hänvisning till att de bland annat känner hans mor. Denna text faller dock 

utanför uppsatsens avgränsningar, då endast de perikoper där Jesu mor är närvarande på den 

litterära scenen kommer att undersökas. Den grekiska texten till Joh 2:1-11 samt 19:25-27 

presenteras i kapitel 2. Det hade varit tänkbart att även inkludera 2:12, eftersom modern 

figurerar även i denna vers. Under arbetet med denna uppsats visade det sig dock att i princip 

ingen av uppsatsens arbetsfrågor gick att applicera på de analyserade bibelkommentarernas 

fåordiga utläggningar av denna vers, varför det är motiverat att utesluta den.  

Gällande uppsatsens avgränsningar av material finns det flera aspekter att ta hänsyn till. 

För det första avgränsas materialet språkligt. Endast källor på engelska (i original, eller 

tillgängliga i engelsk översättning) kommer att analyseras. Denna avgränsning kan 

problematiseras. Exegetisk litteratur på engelska kan sägas ha en viss obalans, då exegeter 

med engelska som publiceringsspråk oftare tycks ha kopplingar till exempel till 

nordamerikanska, evangelikala samfund. Någon form av avgränsning är dock nödvändig, då 

mängden litteratur om Johannesevangeliet är stor. Ett förslag till framtida forskning vore att 

jämföra den engelskspråkiga litteraturen med litteratur på till exempel franska och tyska. För 

det andra avgränsas materialet med hänsyn till innehåll. Endast källor som behandlar båda 

perikoperna Joh 2:1-11 och Joh 19:25-27 kommer att analyseras. För det tredje avgränsas 

materialet avseende form: endast bibelkommentarer till Johannesevangeliet kommer att 

analyseras. Det finns förvisso artiklar och andra typer av exegetisk sekundärlitteratur som 

faller inom avgränsningarna avseende perikoper och publiceringsdatum. Bibelkommentarer är 

dock särskilt intressant att undersöka, då de är frukten av ett helhetsgrepp kring 

Johannesevangeliet. Frågan är helt enkelt vilken tolkning som uppstår hos den exeget som 

arbetat med hela Johannesevangeliet, och inte endast till exempel perikoperna 2:1-11 och 

19:25-27. För det fjärde kommer endast ”nutida” bibelkommentarer att analyseras, vilket här 

definieras som material publicerat under perioden 1998 till och med 2016. Detta innebär att 

urvalet sker utifrån kommentarer publicerade under de senaste tjugo åren.14 Denna temporala 

avgränsning baseras på problemformuleringens tre aspekter av exegetik (historicitet, 

litterärkritik och teologi), och hur den exegetiska Johannes-forskningen under de senaste 

decennierna genomgått vissa förändringar på dessa områden. Denna utveckling innebär att 

                                                           
14 Urvalet gjordes i januari 2018. Mig veterligen publicerades ingen större Johannes-kommentar på engelska 
under 2017.  
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förut väletablerade teorier och hypoteser allvarligt ifrågasatts, vilket har påverkat de 

exegetiska perspektiven på de tre ovan nämnda aspekterna. En kort översikt av denna 

utveckling följer nedan. 

 

Johannesevangeliets historiska trovärdighet har under en stor del av 1900-talet varit ifrågasatt. 

Rudolf Bultmann skrev 1958 att Johannesevangeliet överhuvudtaget inte kan användas ”som 

källa för Jesu lära”.15 De senaste decenniernas johanneiska forskning har dock åter ställt 

frågan om det fjärde evangeliets värde som historiskt dokument i fokus. Ett exempel på detta 

är de två volymerna redigerade av Paul N. Anderson, Felix Just och Tom Thatcher: John, 

Jesus and History 1, Critical Appraisals of Critical Views (Atlanta, GA: Society of Biblical 

Literature, 2007) respektive John, Jesus and History 2, Aspects of Historicity in the Fourth 

Gospel (Leiden: Koninklijke Brill, 2009), två antologier med artiklar som undersöker 

Johannesevangeliets historicitet utifrån en mängd perspektiv. Ytterligare ett exempel är 

Richard Bauckhams Jesus and the Eyewitnesses – the Gospels as Eyewitness Testimony 

(Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2006), en bok i vilken författaren argumenterar för att 

Johannesevangeliet är författat av ett ögonvittne till de händelser som beskrivs.16 Detta står i 

rak motsats till den slutsats Robert W. Funk och the Jesus Seminar drog i slutet av 1990-talet, 

nämligen att Johannesevangeliet inte innehåller ett enda autentiskt ord eller en enda autentisk 

handling av Jesus, förutom hans död.17 D. Moody Smith intar en position någonstans mitt 

emellan de två föregående; då han menar att Johannesevangeliet innehåller ett flertal 

trovärdiga historiska detaljer, men att vissa johanneiska Jesus-citat troligen inte är 

autentiska.18 Dessa exempel pekar på spännvidden i den nutida exegetiska debatten kring 

Johannesevangeliets historiska trovärdighet. Det är därför av akademiskt intresse att 

undersöka hur (och om) några av de senaste exegetiska tolkningarna av Jesu mor i 

Johannesevangeliet påverkats av denna debatt. 

Under den andra hälften av 1900-talet utgick den exegetiska forskningen från teorin att 

Johannesevangeliet redigerats flera gånger innan dess kanoniska form uppnåddes. Därför 

lades mycken energi på att rekonstruera Johannesevangeliets eventuella källor och 

                                                           
15 Citerad i Paul N. Anderson, Felix Just, and Tom Thatcher, John, Jesus, and History. 1, Critical Appraisals of 
Critical Views, ed. Paul N. Anderson, Felix Just, and Tom Thatcher (Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 
2007), 11. 
16 Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses : The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids, Mich.: 
Eerdmans, 2006), 358-411. Contra: Andrew T. Lincoln i Anderson, Just, and Thatcher, John, Jesus, and History. 
1, 182-183. 
17 Anderson, Just, och Thatcher, John, Jesus, and History. 1, 13n2. 
18 Anderson, Just och Thatcher, John Jesus, and History 1, 177-178. 



13 
 

redaktionshistoria.19 Dessa litterärkritiska metoder och utgångspunkter har dock utmanats av 

”nya” litterärkritiska metoder. Dessa begrepp måste definieras närmare, då signifikanta 

skillnader finns dem emellan. Den äldre20 exegetiska litterärkritiken behandlar frågor om till 

exempel författarskap, redaktion, datering, källor, mottagare, geografisk ort för textens 

tillkomst, m fl. Under 1900-talets sista decennier har dock en ”new literary criticism” vuxit 

fram, som istället behandlar litterära frågor som genre, temata, struktur, narrativa egenskaper, 

estetik, m fl. En av de största skillnaderna mellan den äldre litterärkritiken och den nya 

litterärkritiken är att den senare behandlar texten som en sammanhållen litterär enhet; i 

kontrast till det äldre litterärkritiska försöket att dela upp texten enligt olika källteorier och 

redaktionsteorier. Inom johanneiska studier är två viktiga och tidiga exempel på 

litterärkritiska verk enligt den nyare förståelsen Birger Olssons Structure and Meaning in the 

Fourth Gospel: a text-linguistic analysis of John 2:1-11 and 4:1-42 (Lund: Gleerup, 1974) 

och R. Alan Culpeppers Anatomy of the Fourth Gospel (Philadelphia: Fortress Press, 1983). 

Den nya litterärkritiken som metodologiskt begrepp kan och bör dock problematiseras, då det 

inte betecknar ett enskilt tillvägagångssätt, utan snarare är ett paraplybegrepp innefattande en 

riklig mängd av inbördes olikartade teorier och metoder. En kritik av den nya litterärkritiken 

är också att den inte alltid tar hänsyn till till exempel historiska frågor, som alltjämt anses vara 

viktiga enligt vissa exegeter.21 Utifrån denna utveckling inom exegetiken i allmänhet och 

johanneiska studier i synnerhet är det av akademiskt intresse att undersöka hur (och om) några 

av de senaste exegetiska tolkningarna av Jesu mor i Johannesevangeliet påverkats av denna 

utveckling. När begreppet ”litterärkritik” används i denna uppsats är det den nya 

litterärkritiken som avses.  

Biblisk teologi är ett fält som kan sägas ha två funktioner: (1) att studera de bibliska 

texternas teologi, utifrån texternas egna termer, kategorier och förutsättningar; och (2) att 

fungera som en brygga mellan exegetik (studiet av textens mening då) och systematisk teologi 

                                                           
19 Tom Thatcher and Stephen D. Moore, Anatomies of Narrative Criticism : The Past, Present, and Futures of the 
Fourth Gospel as Literature, ed. Tom Thatcher and Stephen D. Moore (Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 
2008), 4-6. Även Richard Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple : Narrative, History, and Theology in 
the Gospel of John (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2007), 9-11. 
20 Det handlar dock inte enbart om ”äldre” och ”nyare”; utan även om skillnader mellan tysk respektive 
amerikansk/brittisk exegetik, där den tyska exegetiken ligger närmare den ”äldre” definitionen av litterärkritik. 
För en kort översikt av detta, se Steven L. McKenzie and Stephen R. Haynes, To Each Its Own Meaning : An 
Introduction to Biblical Criticisms and Their Application, ed. Steven L. McKenzie and Stephen R. Haynes, Rev. 
and expand. ed. ed. (Westminster: John Knox Press, 1999), 105-107. 
21 David Alan Black and David S. Dockery, Interpreting the New Testament : Essays on Methods and Issues, ed. 
David Alan Black and David S. Dockery (Nashville, Tenn.: Broadman & Holman, 2001), 150-151. Corley, Lemke, 
och Lovejoy, Biblical Hermeneutics : A Comprehensive Introduction to Interpreting Scripture, 156-157. 
Anderson, Just och Thatcher, John, Jesus, and History. 1, 95-96. 
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(studiet av textens mening nu).22 Biblisk teologi kan sträva mot att formulera en enhetlig 

teologi för hela Bibeln, eller en hel del av Bibeln (till exempel Nya testamentet); eller sträva 

efter att formulera en teologi uttryckt av en enskild författare (till exempel Paulus) eller bok 

(till exempel Uppenbarelseboken). Formuleringen av en biblisk teologi är därmed en process 

som ”innefattar hela den exegetiska processen”, alltså med hänsyn taget till alla de 

metodologiska verktyg som exegetiken begagnar sig av.23 Formuleringen av 

Johannesevangeliets teologi torde alltså vara ett projekt som påverkas av de ovan nämnda 

förändringarna på de historiska och litterära områdena inom johanneiska studier. Ett exempel 

på ett förnyat intresse av johanneisk teologi i ljuset av nya insikter och teorier är serien New 

Testament Theology, vars blotta existens i sig pekar på ett generellt förnyat intresse för teologi 

inom nytestamentlig exegetik under de senaste decennierna. Serien, som är utgiven under åren 

1991-2003, består av 14 volymer och behandlar alltså teologin i var och en av de 

nytestamentliga skrifterna. Volymen om Johannesevangeliets teologi är författad av D. 

Moody Smith (The Theology of the Gospel of John, Cambridge: Cambridge University Press, 

1995). Smith relaterar till Rudolf Bultmanns tidigare utläggning av johanneisk teologi, men 

kritiserar denne för att inte ta hänsyn till textens historiska sammanhang, vilket berättigar 

Smiths ”nya” förslag till en johanneisk teologi.24 Några andra exempel på de senaste 

decenniernas nya intresse för johanneisk teologi i synnerhet är Paul N. Andersons The 

Christology of the Fourth Gospel (Tübingen: Mohr, 1996), antologin The Gospel of John and 

Christian Theology (Richard Bauckham och Carl Mosser, eds., Grand Rapids, Mich.: 

Eerdmans, 2008), Craig R. Koesters The Word of Life: A Theology of John’s Gospel (Grand 

Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008), Andreas Köstenbergers A Theology of John’s Gospel and 

Letters (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2009) och Richard Bauckhams Gospel of Glory: 

Major Themes in Johannine Theology (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2015). Utifrån 

denna översikt av det ökade intresset för teologi inom johanneiska studier är det av 

akademiskt intresse att undersöka hur (och om) några av de senaste exegetiska tolkningarna 

av Jesu mor i Johannesevangeliet påverkats av denna utveckling. 

1.5 Begrepp 

Jesu mor nämns aldrig vid namn i Johannesevangeliet. Även Markusevangeliet tiger om 

hennes namn. Utan de synoptiska evangelierna samt Apostlagärningarna hade hon förblivit 

                                                           
22 Osborne, The Hermeneutical Spiral : A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation, 372-373. Bock 
and Fanning, 278-280. 
23 Bock and Fanning, 287. 
24 D. Moody Smith, The Theology of the Gospel of John (Cambridge: Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1995), 
xi. 
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anonym i Nya testamentets texter (till exempel Matt 1:18, Mark 6:2, Luk 1:27, Apg 1:14). 

Trots att modern inte nämns vid namn i Johannesevangeliet väljer några av författarna till det 

analyserade materialet att benämna henne som ”Mary” i deras tolkningar av bibeltexterna. Det 

torde förvisso vara otänkbart att Jesu mor skulle ha haft något annat namn. Att benämna Jesu 

mor med ”Mary” eller ”Maria” vid ett studium av Johannesevangeliet är dock tveklöst ett 

avsteg från den johanneiska vokabulären. Därför kommer denna uppsats att benämna henne 

som ”Jesu mor”, och ibland enbart som ”modern”.  

I analys och diskussion nedan kommer två begrepp att användas för att beteckna de två 

perikoper som utläggs i de analyserade delarna av bibelkommentarerna. Joh 2:1-11 kommer 

att benämnas som ”Kanaberättelsen”, medan Joh 19:25-27 kommer att benämnas som 

”korsberättelsen”.  

I analys- och diskussionstext nedan används emellanåt begreppen 

”Johannesevangelisten” eller kortare ”evangelisten” för att beteckna författaren/författarna 

bakom Johannesevangeliet. Detta ska inte betraktas som ett ställningstagande rörande 

författarskapet, utan endast som ett användbart analysbegrepp. Detta ska skiljas från två 

begrepp som används för att beteckna ställningstaganden gällande det fjärde evangeliets 

författarskap i det analyserade primärmaterialet. Dessa två begrepp hänger samman med två 

grupper av författarskapsteorier. När det i analys och diskussion nedan anges att evangelisten 

anses vara ”Johannes aposteln” så avses de teorier som på ett eller annat sätt argumenterar för 

att författarskapet kan kopplas till den gestalt som i de synoptiska evangelierna benämns som 

Johannes, Sebedaios son. En annan ståndpunkt som återfinns i det analyserade materialet är 

att evangelisten är identisk med ”Johannes presbytern”, en teori som framförts av bland annat 

Martin Hengel.25 

I analys och diskussion kring 19:25-27 nedan används begreppet ”den älskade” som 

kort benämning på grundtextens to\n maqhth\n o4n h)ga/pa, dvs ”den lärjunge han (Jesus) 

älskade”. 

1.6 Angränsande forskning 

Mig veterligen finns idag ingen publicerad forskning som undersöker hur exegetiska 

kommentarer till Johannesevangeliet behandlar ett givet ämne relaterat till faktorer liknande 

de ovan nämnda. Några artiklar kan dock betraktas som varande i gränsområdena till denna 

uppsats. Troy W. Martin publicerade en artikel 1998 med titeln ”Assessing the Johannine 

                                                           
25 För en introduktion, se t ex Craig S. Keener, The Gospel of John : A Commentary (Massachusetts: 
Hendrickson, 2003), 1:96. 
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Epithet ’The Mother of Jesus’”.26 I artikeln analyserar Martin hur olika exegeter tolkar 

Johannesevangeliets användning av h( mh/thr tou=  0Ihsou= som benämning på Jesu mor, utifrån 

analyskategorierna ”symboliskt”, ”polemiskt” och ”historiskt”. Eftersom den föreliggande 

uppsatsen begränsar sig till de senaste två årtiondena så finns ingen av bibelkommentarerna i 

primärmaterialet med i Martins undersökning, även om några av de tolkningsvarianter som 

Martin identifierar finns representerade bland de bibelkommentarer som analyseras nedan. 

Martins artikel och föreliggande uppsats har liknande ansatser. I artikeln ”The Mother of the 

Son in the Fourth Gospel”27 presenterar Judith M. Lieu sin egen tolkning av de johanneiska 

texter där Jesu mor förekommer. Lieus exeges föregås av en kortare presentation av tidigare 

tendenser i den johanneiska exegetikens tolkningar av samma gestalt. Turid Karlsen Seims 

artikel ”Descent and Divine Paternity in the Gospel of John: Does the Mother Matter?”28 

presenterar en översikt av hur Jesu moders roll tolkats i feministisk exegetik, med fokus på 

frågan om Jesu ursprung. Lieus och Karlsen Seims artiklar ligger nära denna uppsats i fråga 

om ämne och i viss mån ansats, även om likheterna i övrigt är få.  

1.7 Material 

Uppsatsens primärmaterial består av nio kommentarer till Johannesevangeliet, av skäl som 

anfördes ovan (se 1.4 ”Avgränsningar ”). I urvalet av dessa nio kommentarer har ett flertal 

aspekter tagits i beaktning. För det första har en geografisk mångfald eftersträvats, så långt det 

nu är möjligt inom avgränsningen engelskspråkig litteratur. Merparten av författarna till 

primärmaterialet lever och verkar i USA, med tre undantag: Johannes Beutler, verksam i 

Tyskland; Francis J. Moloney, verksam i Australien och Andrew T. Lincoln, verksam 

framförallt i England. För det andra har mångfald med hänsyn till exegeternas teologiska 

tradition eftersträvats. Detta speglas i att primärmaterialet innehåller tre författare knutna till 

en romersk-katolsk universitetsmiljö (Beutler, Moloney och von Wahlde), en anglikan 

(Lincoln), en presbyterian (Thompson), en mennonit (Brant), två från baptistiska 

universitetsmiljöer (Keener och Köstenberger) samt en evangelikal (Klink). För det tredje har 

mångfald avseende metodologi eftersträvats. Brants, Moloneys och Thompsons kommentarer 

har fokus framförallt på narrativ kritik av Johannesevangeliet. Wahldes kommentar har en 

redaktionskritisk ansats, medan Beutlers kommentar i många stycken tycks ligga nära den 

                                                           
26 Troy W. Martin, "Assessing the Johannine Epithet" the Mother of Jesus"" The Catholic Biblical Quarterly 60, 
no. 1 (1998): 63-73. 
27 Judith M. Lieu, "The Mother of the Son in the Fourth Gospel" Journal of Biblical Literature 117, no. 1 (1998): 
61-77. 
28 Turid Karlsen Seim, "Descent and divine paternity in the Gospel of John: Does the mother matter?" New 
Testament Studies 51, no. 3 (2005): 361-375.  
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klassiska exegetiska källkritiken. Keeners kommentar har sin särart i en omfattande 

notapparat med hänvisningar till antik litteratur i relation till kulturella aspekter i det fjärde 

evangeliet. Klink, Köstenberger och Lincoln syftar alla tre till att utlägga evangeliet utifrån 

historia, litterärkritik och teologi. Allt detta är dock enbart generella metodologiska tendenser, 

ingen av de analyserade kommentarerna är fullständigt metodologiskt renodlade (även om 

variation finns även på den punkten). För det fjärde har mångfald avseende kön eftersträvats. 

Primärmaterialet innehåller sju titlar författade av män, respektive två titlar författade av 

kvinnor (Brant och Thompson). Utgivningen av exegetiska kommentarer till 

Johannesevangeliet domineras onekligen av män. Ytterligare ett exempel på kommentar till 

Johannesevangeliet författad av en kvinnlig exeget är Gail R. O’Days John (Abingdon Press, 

Nashville, 1996), som dock faller utanför uppsatsens temporala avgränsning. 

När det gäller Köstenbergers kommentar (John; Grand Rapids, MI: Baker Academic: 

2004) är det nödvändigt med ett caveat lector.29 Under arbetet med denna uppsats uppdagades 

det att Köstenberger den 1 december 2017 på sin egen hemsida publicerade ett erkännande 

om plagiat.30 Plagiatet består i att delar av hans kommentar John (2004) saknar adekvata 

referenser till Donald A. Carsons The Gospel According to John  (Leicester: Grand Rapids: 

Inter-Varsity Press; Eerdmans, 1991). Förlaget Baker Academic har på grund av detta 

permanent strukit Köstenbergers John ur sin katalog. Trots detta torde Köstenbergers John 

alltjämt vara en av de mest spridda och lästa kommentarerna till Johannesevangeliet inom den 

baptistiska teologiska tradition Köstenberger tillhör. En jämförelse med Carsons kommentar 

ger vid handen att plagiatet inte förefaller gälla de perikoper som är föremål för undersökning 

i denna uppsats. Utan att därmed förmildra allvaret i plagiatsbrott, menar jag att det är 

motiverat att analysera även Köstenbergers John, med tanke på det genomslag denna 

kommentar har fått. Läsaren bör dock vara medveten om denna bakgrund.    

1.8 Disposition 

I kapitel 1 introduceras uppsatsens problemformulering, arbetsfrågor, syfte, teori och metod, 

avgränsningar, begrepp, material och disposition. Kapitel 2 är ett bakgrundskapitel. I detta 

kapitel presenteras de texter i Johannesevangeliet där Jesu mor figurerar. Kapitel 3 är ett 

analyskapitel, där primärmaterialet analyseras. Kapitel 4 är ett diskussionskapitel där de 

exegetiska tolkningarnas likheter och olikheter diskuteras, och uppsatsens slutsatser 

presenteras. Därefter följer käll- och litteraturförteckning.   

                                                           
29 Lat., ung. ”må läsaren ta sig i akt”.  
30 Andreas Köstenberger, ”Letter from Dr. Köstenberger”, https://www.biblicalfoundations.org/letter-dr-
kostenberger/ (Åtkomst 2018-05-16). 

https://www.biblicalfoundations.org/letter-dr-kostenberger/
https://www.biblicalfoundations.org/letter-dr-kostenberger/


18 
 

Kapitel 2: Bakgrund – de grekiska texterna 
I detta kapitel presenteras de grekiska texterna till de perikoper ur Johannesevangeliet som är 

relevanta för denna uppsats. Texterna är nedan citerade ur NA28. Syftet med detta kapitel är 

att underlätta för läsaren genom att ha de grekiska texterna snabbt tillgängliga vid behov. Den 

läsare som ej behärskar koinégrekiska hänvisas till gängse bibelöversättningar. Texterna 

kommer inte att utförligt kommenteras, för att inte föregripa de tolkningar som analyseras och 

diskuteras i kapitel 3 respektive 4.  

2.1 Johannesevangeliet 2:1-11 
1 Kai\ th|= h(me/ra| th=| tri/th| ga/moj e0ge/neto e0n Kana\ th=j Galilai/aj, kai\ h]n h( mh/thr tou=  
0Ihsou= e0kei=: 2 e0klh/qh de\ kai\ o( Ihsou=j kai\ oi( maqhtai\ au0tou= ei0j to\n ga/mon. 3 Kai\ 
u(sterh/santoj oi1nou le/gei h( mh/thr tou=  0Ihsou= pro\j au0to/n: oi]non ou0k e1xousin. 4 [kai\] 
le/gei au0th|= o(  0Ihsou=j: ti/ e0moi\ kai\ soi/, gu/nai; ou!pw h3kei h( w(/ra mou. 5 le/gei h( mh/thr 
au=tou= toi=j diako/noij: o3 ti a1n le/gh| u(mi=n poih/sate. 6h]san de\ e0kei= li/qinai u(dri/ai e3c 
kata\ to\n kaqarismo\n tw~n  (Ioudai/wn kei/menai, xwrou=sai a0na\ metrhta\j du/o h4 trei=j. 
7le/gei au0toi=j o( Ihsou=j: gemi/sate ta\j u(dri/aj u3datoj, kai e0ge/misan au0ta\j e3wj a1nw. 
8kai\ le/gei au0toi=j: a0ntlh/sate nu=n kai\ fe/rete tw|~ a0rxitrikli/nw|: oi( de\ h1negkan. 9w(j de\ 
e0geu/sato o( a0rxitri/klinoj to\ u3dwr oi]non gegenhme/non kai\ ou)k h|1dei po/qen e0sti/n, oi( de\ 
dia/konoi h|1deisan oi( h)ntlhko/tej to\ u3dwr, fwnei= to\n numfi/on o( a0rxitri/klinoj 10kai\ 
le/gei au0tw|~: pa=j a1nqrwpoj prw~ton to\n kalo\n oi]non ti/qhsin kai\ o3tan mequsqw~sin 
to\n e0la/ssw: su teth/rhkaj to\n kalo\n oi]non e3wj a1rti. 11Tau/thn e0poi/hsen a0rxh\n tw~n 
shmei/wn o(  )Ihsou=j e0n Kana\ th=j Galilai/aj kai\ e0fane/rwsen th\n do/can au0tou=, kai\ 
e0pi/steusan ei0j au0to\n oi( maqhtai\ au0tou=.  

Svaret Jesus ger i v 4 är notoriskt svåröversatt till både svenska och engelska, vilket bitvis är 

föremål för diskussion nedan. ti/ e0moi\ kai\ soi/ är en semitism, en grekisk översättning av det 

hebreiska uttrycket Klw yl hm (ung. ”vad till mig och till dig?”).31 I detta kapitel räcker det 

med att konstatera att författarna av det analyserade materialet inte är överens om nyanserna 

av Jesu svar i vers 4.  

2.2 Johannesevangeliet 19:25-27 
25 Ei(sth/keisan de\ para\ tw|~ staurw|~ tou=  0Ihsou= h( mh/thr au=tou= kai\ h( a0delfh\ th=j 
mhtro\j au0tou=, Mari/a h( tou= Klwpa= kai\ Mari/a h( Magdalhnh/. 26  0Ihsou=j ou]n i)dw_n th\n 
mhte/ra kai\ to\n maqhth\n parestw~ta o3n h0ga/pa, le/gei th|= mhtri/: gu/nai, i1de o( ui(o/j sou. 
27 ei]ta le/gei tw|~ maqhth|=: i1de h( mh/thr sou. kai\ a0p 0 e0kei/nhj th=j w#raj e1laben o( maqhth\j 
au0th\n ei0j ta\ i1dia. 

  

                                                           
31 C. K. Barrett, The Gospel According to St John : An Introduction with Commentary and Notes on the Greek 
Text, 2. ed. ed. (London: SPCK, 1978), 191. 
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Kapitel 3: Analys av bibelkommentarernas tolkningar av Jesu mor i 

Johannesevangeliet 
I detta kapitel kommer de nio bibelkommentarernas tolkningar av Joh 2:1-11 och 19:25-27 att 

analyseras utifrån de tre aspekterna i problemformuleringen och arbetsfrågorna: historicitet, 

litteratur och teologi. Analyserna presenteras nedan i kronologisk ordning utifrån det år 

kommentaren publicerades.32 Under varje författares rubrik presenteras en kort notis om 

kommentarens karaktär och författarens akademiska sammanhang. Därefter presenteras några 

ställningstaganden av generell relevans för historicitetsfrågan. Tolkningarna av de aktuella 

perikoperna presenteras under separata rubriker. Analyserna följer problemformuleringens 

mönster genom att i tur och ordning behandla historicitet, litterära aspekter och slutligen 

teologi. Alla citat av grekisk text i detta kapitel kompletteras med mina egna, tentativa 

översättningar för att underlätta läsningen; dock med ett undantag. Som noterades i kapitel 2 

är översättningen av ti\ e0moi\ kai\ soi/ i 2:4 notoriskt svåröversatt. För att inte föregripa den 

tolkning som framställs i varje enskild bibelkommentar kommer denna fras att lämnas 

oöversatt nedan. Läsaren hänvisas till utredningen av detta begrepp i kapitel 2. 

Som framgår nedan finns skillnader avseende vilka områden som behandlas i 

primärmaterialet, vilket avspeglas i att analyserna nedan skiljer sig i längd. Analyserna nedan 

tenderar även att generellt skilja sig i omfång mellan analyserna av de två aktuella 

perikoperna. Detta speglar primärmaterialets tendens att tolkningarna av 2:1-11 är mer 

omfångsrika än tolkningarna av 19:25-27. Detta kan bero på att de flesta ser 2:1-11 som en 

egen litterär enhet, vilket leder till mer utförliga kommentarer. 19:25-27 ser å andra sidan de 

flesta som en del av ett större litterärt sammanhang i passionsnarrativet, vilket innebär att 

utläggningarna av dessa verser blir mindre till omfånget.  

 

3.1 Francis J. Moloney 

Francis J. Moloneys John (1998) ingår i Sacra Pagina, en bibelkommentarserie av och för 

romerska katoliker. Moloney var vid tidpunkten för kommentarens utgivande professor i 

teologi vid Australian Catholic University. Moloney är även romersk-katolsk präst. 

I inledningskapitlet till sin kommentar redogör Moloney kortfattat för sitt förhållande 

till textens historicitet: de historiska frågorna ignoreras inte i kommentaren, utan främsta 

fokus är de litterära aspekterna av Johannesevangeliets narrativ.33 

                                                           
32 Beutlers kommentar presenteras såsom utgiven 2013, det år den först utgavs på tyska.  
33 Francis J. Moloney, The Gospel of John, (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2005), 15. 
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3.1.1 Moloneys tolkning av 2:1-11 

Moloney menar att flera detaljer i Kana-berättelsen särskiljer den från andra s k 

mirakelberättelser i evangelierna. Han drar därför slutsatsen att författaren använt sig av 

”källor ur den johanneiska traditionen” för att författa texten.34 Moloneys syn på textens 

historicitet är alltså inte uppenbar. 

Jesu mor är den första karaktären som nämns i berättelsen, vilket enligt Moloney pekar 

på att hon spelar en viktig roll i det som följer.35 Litterärt förefaller Jesu mor enligt Moloney 

vara en rund karaktär som agerar överraskande genom sina ord till tjänaren i v 5. Hon fyller 

även en annan viktig narrativ funktion genom att vara den som initierar händelserna genom 

sina ord till Jesus i v 3.36 Genom Jesu tillrättavisning övergår hon från ett tillstånd av en 

inadekvat förståelse av sin relation till Jesus, till en mer adekvat sådan. Detta implicerar att 

Moloneys tolkning innebär att modern kan ses som en dynamisk karaktär i denna berättelse.  

I Moloneys teologiska tolkning av Jesu mor kan två huvudpoänger identifieras: (1) hon 

är den första karaktär i narrativet som uppvisar sann tro, trots att hon på det narrativa planet 

inte har någon kunskap om Jesu gudomliga natur, och (2) hon agerar enligt denna tro när hon 

instruerar tjänarna, och blir därmed något av en symbol för Israel.  

Den första huvudpoängen tar sig uttryck i följande: Jesus tillrättavisar sin mor på ett sätt 

som visar att hon står utanför den relation som existerar mellan Jesus och Gud.37 Modern 

känner inte till det som läsaren vet alltsedan prologen; nämligen att Jesus är identisk med 

Guds lo/goj (ord), enligt Moloney. Han nämner vid ett par tillfällen hur tidigare tolkningar 

färgats av en viss ”mariansk” tradition, särskilt i romersk-katolska sammanhang, och tycks 

delvis vända sig emot denna strömning.38 Moloneys betoning av moderns okunskap om Jesu 

natur skulle kunna vara en sådan punkt där han polemiserar emot en viss romersk-katolsk 

tolkningstradition. Denna okunskap till trots menar Moloney att hon agerar på ett sätt som 

signalerar fullständig tillit till Jesu ord. Enligt Moloney är hon därför den första karaktär i 

narrativet som ger ett adekvat gensvar till Jesu person, genom denna förtröstan på hans ord.39   

Den andra huvudpoängen tar sig uttryck i att Moloney tar fasta på moderns ord i v 5 (o/( 

ti a1n le/gh| u(mi=n poih/sate, ”om han säger er något skall ni göra det”). Moloney menar att 

detta kan referera till berättelsen om hur Israels folk tar emot Guds lag vid Sinai. Han menar 

                                                           
34 Moloney, 70-71. 
35 Moloney, 66.  
36 Moloney, 67. 
37 Moloney, 67. 
38 Moloney; 67, 71. 
39 Moloney, 67-68. 
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att spår av denna berättelse finns i moderns instruktion till tjänarna på bröllopsfesten. Vid tre 

tillfällen säger sig Israels folk vara villiga att göra allt vad Gud sagt till dem (LXX Ex 19:8: 

Pa/nta, o3sa ei]pen o( qeo/j, poih/somen; 24:3: Pa/ntaj tou\j lo/gouj, ou3j e0la/lhsen 

ku/rioj, poih/somen; 24:7: Pa/nta, o3sa e0la/lhsen ku/rioj, poih/somen). Mot denna bakgrund 

föreslår Moloney följande tolkning: liksom Israels folk litade på att lagens ord skulle ge dem 

liv, så litar Jesu mor på att hennes sons ord skall ha samma effekt.40 Moloney identifierar en 

likhet, men föreslår inte att modern för den sakens skull är en symbol eller representant för 

Israel, en position som förekommit i tidigare kommentarslitteratur, och som motsägs av till 

exempel Keener och Köstenberger i det aktuella materialet.  

3.1.2 Moloneys tolkning av 19:25-27 

Som noterades ovan ägnar Moloney inte någon större uppmärksamhet åt frågan om 

historicitet. Detta gäller även tolkningen av moderns roll vid korset i 19:25-27. Angående de 

litterära aspekterna ställer sig Moloney tveksam till uttolkare som föreslagit en kiastisk41 

struktur i 19:16b-19:37, där vv 25-27 skulle utgöra kiasmens centrum. Moloney identifierar 

istället en ”framåtrörelse” i berättelsen.42 Interaktionen mellan Jesus, modern och ”den 

älskade” är alltså inte nödvändigtvis den viktigaste delen av texten, enligt Moloney. Han ser 

här återigen modern som en viktig karaktär i narrativet, i det att hon i Kana är den förste 

karaktären att ”ovillkorligen hänge sig åt [Jesu] ord”.43 Modern framstår i Moloneys tolkning 

implicit som passiv, genom att hon endast tilltalas av Jesus, och sedan omhändertas av ”den 

älskade”. Detta omhändertagande beskrivs i bibeltexten som e1laben o( maqhth/j au0th\n ei0j 

ta\ i1dia, ”lärjungen tog henne till sitt eget”. Moloney kopplar detta till prologens ei0j ta\ i1dia 

h]lqen, kai\ oi( i1dioi au0to\n ou0 pare/labon, ”[Ordet] kom till sina egna, och dess egna tog inte 

emot det” (1:11); en situation han menar omvänds när ”den älskade” tar modern ei0j ta\ 

i1dia.44 Hur det egna folkets avfärdande av Ordet motsvaras av att ”den älskade” tar emot Jesu 

mor framgår inte klart.  

Moloney tycks delvis definiera sin teologiska tolkning i motsats till ”överdrivna 

mariologiska påståenden”, något som inte definieras närmare. Moloney motsätter sig även att 

denna text enbart skulle handla om att ”den älskade” får ansvar för att ta hand om Jesu 

änkeblivna mor, utan anser att hänsyn måste tas till textens dramatiska och symboliska 

kvalitéer. Utifrån denna förståelse av texten menar han att Jesus, genom att befalla modern 

                                                           
40 Moloney, 72. 
41 Av ”kiasm”, t ex en text med ABCBA-form.  
42 Moloney, 502. 
43 Moloney, 503. 
44 Moloney, 503-504. 
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och ”den älskade” att ömsesidigt acceptera varandra som mor och son, instiftar en ny familj. I 

denna nya familj har Jesu mor en symbolisk ”moderlig roll”.45  

3.2 Craig S. Keener 

Craig S. Keeners The Gospel of John (2003) är en fristående bibelkommentar i två volymer. 

Denna bibelkommentar har en tydlig inriktning på att jämföra Johannesevangeliet med 

historiska och litterära uppgifter ur annan antik litteratur. Craig S. Keener var vid tidpunkten 

för kommentarens utgivande professor i Nya Testamentets exegetik vid Palmer Theological 

Seminary, USA. Han är även vigd pastor inom ett baptistiskt samfund. 

Keener gör ställningstagandet att den bästa förklaringen av Johannesevangeliets 

författarskap är att evangeliet är författat av ett ögonvittne, som enligt Keener är Johannes 

aposteln.46 Han menar vidare att Johannes aposteln är identisk med evangeliets ”älskade 

lärjunge”.47  

3.2.1 Keeners tolkning av 2:1-11 

Keener menar att det är möjligt att argumentera både för och emot Kana-berättelsens 

historicitet. Själv menar han att Johannesevangelisten här har arbetat om någon typ av 

traditionellt material.48 Uppgiften att bröllopet tilldrar sig i Kana ser Keener som ett möjligt 

”historiskt minne”; ett minne som Keener kopplar till Natanael, som senare i evangeliet sägs 

vara från Kana i Galileen (21:2).49 Keener tycks alltså se denna detalj som någon form av 

vittnesbörd härstammande från evangeliets Natanael.  

Modern har enligt Keener en viktig litterär roll, i det att hennes tro blir en ”katalysator” 

för Jesu handlande.50 Keener framställer modern som något beräknande: hennes ord oi1non 

ou0k e1xousin, ”de har inget vin”, är en förfrågan otydlig nog för att hon ska visa respekt mot 

sin vuxne son, men samtidigt tydlig nog för att Jesus ska göra som hon vill.51 Denna förfrågan 

leder dock i Keeners tolkning till att Jesus tar avstånd från sin mor. Detta beror enligt Keener 

på att modern involverar Jesus som en undergörare, och inte hennes son; varpå Jesus svarar, 

inte som hennes son, utan som ”hennes Herre”. Jesus vill därmed lära modern att hennes 

relation till honom som lärjunge är viktigare än hennes relation till honom som mor.52 Detta 

avskräcker dock inte modern, som enligt Keener istället uppvisar chutzpah genom sitt 

                                                           
45 Moloney, 504. 
46 Craig S. Keener, The Gospel of John : A Commentary (Massachusetts: Hendrickson, 2003), 1:115. 
47 Keener, 1:88. 
48 Keener, 1:493. 
49 Keener, 1:496. 
50 Keener, 1:501. 
51 Keener, 1:501. 
52 Keener, 1:505-506. 
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agerande. Chutzpah är ett viktigt begrepp i Keeners tolkning av Jesu mor i Kana-berättelsen. 

Detta är ett begrepp från jiddisch , och kan sägas betyda ungefär fräckhet eller kaxighet.53 

Keener använder detta begrepp för att beskriva vad han uppfattar hos modern när hon 

involverar både Jesus och senare tjänarna i den situation som uppstått.54  

Jesu mor framstår hos Keener som en rund karaktär, som uppvisar stark initiativkraft 

och målmedvetenhet. Att hon har tillgång till ”privilegierad” kunskap lägger till ytterligare en 

dimension av rundhet. I Keeners tolkning finns en viss dynamik hos modern, men det är inte 

entydigt. Hans förslag att Jesus vill få modern att relatera till honom som en lärjunge snarare 

än sin mor tycks bara delvis infrias genom att hennes instruktion till tjänarna kan ses som att 

hon erkänner Jesu auktoritet. Men den chutzpah som drev henne till att involvera Jesus från 

första början förefaller i Keeners tolkning även ligga bakom hennes involvering av tjänarna. 

Den röda tråden är alltså en ihärdig chutzpah, med ett litet inslag av dynamik i relationen med 

Jesus.  

Moderns anonymitet är en aspekt där litteratur och teologi smälter samman. Keener ser 

anonymiteten som ett litterärt grepp som möjliggör för läsaren att identifiera sig med Jesu 

mor, vilket gör henne till en förebild i lärjungaskap.55 Samtidigt vänder sig Keener emot 

tolkningar som innebär att modern får en särställning som symbol för kyrkan – i den mån hon 

fungerar som en bild för en idealisk lärjunge så är det på samma sätt som andra karaktärer i 

evangeliet gör det.56 Trots det tycks evangelisten enligt Keener onekligen använda Jesu mor 

för att förmedla sin egen syn på lärjungaskap, och hur läsaren bör påverkas av detta. 

Även Keeners tolkning av moderns chutzpah placeras i ett sammanhang som kan 

betraktas som teologiskt. Keener kopplar chutzpah till hur liknande karaktärsdrag återfinns i 

källor om samtida ”karismatiska” judiska lärde, vilka utmanade de mer traditionella och 

institutionella delarna av det judiska samhället. Keener menar därför att moderns chutzpah av 

evangelisten möjligen betraktas som en sådan karismatisk utmaning gentemot den 

institutionella auktoritet som i berättelsen symboliseras av stenkärlen.57  

3.2.2 Keeners tolkning av 19:25-27 

Keener argumenterar för att kvinnornas närvaro vid korset är historiskt trovärdig, utifrån 

antika uppgifter om att sörjande kvinnor kunde tillåtas närma sig en döende korsfäst.58 Keener 

                                                           
53 "chutzpah, n.". OED Online. March 2018. Oxford University Press. 
http://www.oed.com/view/Entry/32880?redirectedFrom=chutzpah (Åtkomst 2018-05-16). 
54 Keener, 1:504-509. 
55 Keener, 1:502. 
56 Keener, 1:505. 
57 Keener, 1:504. 
58 Keener, 2:1141. 
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diskuterar även Jesu moders närvaro vid korset i synnerhet. Han ställer detta mot 

synoptikernas skildringar, av vilka ingen nämner att modern närvarar vid korset. Keener 

noterar dock att hon nämns som närvarande i Jerusalem i Apg 1:14, och drar därför slutsatsen 

att hennes historiska närvaro vid korset är möjlig. Han gör dock inget slutgiltigt 

ställningstagande, utan konstaterar att den tillgängliga bevisningen inte är tillräcklig för att 

helt avgöra frågan.59  

På det litterära planet gör Keener ett par generella observationer om kvinnorna vid 

korset, vilka alltså även gäller Jesu mor. För det första noterar Keener att kvinnorna i texten 

fungerar som någon form av motsats till soldaterna i 19:23-14. Detta på språkliga grunder, 

utifrån den närmast oöversättliga konstruktionen me\n… de\ (19:24, 19:25).60 För det andra 

noterar Keener att kvinnor i Johannesevangeliet ofta framstår i positiv dager, i kontrast till de 

manliga lärjungarna som har flera brister och fel. Utifrån den antika tidsålderns föreställningar 

om genus argumenterar Keener att kvinnornas närvaro vid korset kan ses som ett allmänt 

upphöjande av kvinnor, och samtidigt en vanära och en utmaning mot män.61 I egenskap av 

kvinna framstår modern här alltså som en positiv kontrast till de brutala manliga soldaterna 

och de svekfulla manliga lärjungarna, enligt Keeners tolkning.  

Keener anser att kvinnornas närvaro vid korset är ”teologiskt suggestiv”, men utvecklar 

inte detta.62 Han ställer sig tveksam till symboliska tolkningar av modern i denna perikop, till 

exempel att hon skulle symbolisera ”den nya Eva”, Israel eller den troende församlingen. 

Istället måste moderns roll vid korset förstås utifrån Jesu ord i 2:4. Keener menar att den 

underliggande meningen är att Jesus inte sörjer för sin mor enbart utifrån deras 

familjerelation, utan också utifrån att han är ”hennes frälsare”. Därför menar Keener att 

modern uppmanas av Jesus att förstå att hon som lärjunge måste vara såsom en mor, inte en 

lärjunge och en mor (min kursivering).63 Keener tycks därför mena att evangelisten använder 

modern för att föra fram en teologisk poäng om lärjungaskap.64 Denna teologiska poäng 

inbegriper enligt Keener att de relationella banden inom ”den troende församlingen” måste 

vara starkare än familjebanden.65  

                                                           
59 Keener, 2:1143.  
60 Keener, 2:1141. Den språkliga konstruktionens ungefärliga innebörd kan sägas vara ”å ena sidan… å andra 
sidan”.  
61 Keener, 2:1140-1141. 
62 Keener, 2:1141. 
63 Keener, 2:1144. 
64 Keener, 2:1144n678. 
65 Keener, 2:1145.  
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3.3 Andreas J. Köstenberger 

Andreas J. Köstenbergers John (2004) ingår i kommentarserien Baker Exegetical 

Commentary to the New Testament, en serie som riktar sig till en evangelikal läsekrets. 

Köstenberger var vid tidpunkten för kommentarens utgivande professor i Nya Testamentet 

och grekiska vid Southeastern Baptist Theological Seminary, USA. 

Angående Johannesevangeliets historicitet skriver Köstenberger i inledningskapitlet till 

sin kommentar att ”100% säkerhet” inte går att uppnå. Trots det menar Köstenberger att en 

rekonstruktion av textens historiska, litterära och teologiska bakgrund är inte bara möjlig och 

önskvärd, utan nödvändig.66 Köstenberger utgår från antagandet att evangeliets författare är 

Johannes aposteln.67 

3.3.1 Köstenbergers tolkning av 2:1-11 

Köstenberger tycks anse att texten har hög historisk trovärdighet, i och med att han ser en 

möjlighet att berättelsen har sin grund i ögonvittnesrapporter från både Jesu mor och 

evangelisten själv.68 Med detta som grund menar Köstenberger att Kana-berättelsen innehåller 

”flera kännetecken” på att berättelsen har sin grund i en ögonvittnesskildring. Han ger som 

exempel de sex stenkärlen, som för Köstenberger är en detalj som ett ögonvittne skulle ha 

kommit ihåg. Köstenberger ger inga fler exempel på detaljer som skulle stärka hans 

ståndpunkt om berättelsen som en ögonvittnesskildring. Köstenbergers utläggning av moderns 

roll i texten ligger närmare en historisk rekonstruktion snarare än till exempel en narrativ 

analys. Köstenberger utgår från antagandet att kvinnorna vid ett antikt judiskt bröllop hade 

sina lokaler nära den plats där vinet förvarades, varför Jesu mor tidigt fick kännedom om 

vinbristen. Köstenbergers rekonstruktion fortsätter med antagandet att Jesu mor söker upp 

Jesus i den festlokal där männen uppehåller sig; något som Köstenberger kallar för ”ett 

etikettsbrott” som ”stör de manliga gästerna”.69 Här flyter historia och litteratur ihop i 

Köstenbergers tolkning: Jesu mor framstår som en rund karaktär som agerar självständigt och 

oväntat (även om denna självständighet i Köstenbergers tolkning ställs i ett något negativt 

ljus). På det litterära planet har modern enligt Köstenberger en viktig funktion, i det att hon 

för berättelsen framåt genom att informera Jesus om narrativets ”problem”, vinbristen.70 Den 

sammantagna bilden av Jesu mor enligt Köstenberger är att hon är en statisk karaktär, i det att 

                                                           
66 Andreas J. Köstenberger, John (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2004), 4. 
67 Köstenberger, 6-7. 
68 Köstenberger, 94. 
69 Köstenberger, 94. 
70 Köstenberger; 94, 99. 
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denna utläggning inte klargör huruvida modern förändras av den tillrättavisning hon erhåller 

från Jesus. 

Vilken betydelse har Jesu mor i den johanneiska teologin enligt Köstenberger? Hans 

tolkning förefaller något kluven. Å ena sidan menar Köstenberger att hon ”uttrycker sin tro” 

när hon instruerar tjänarna i 2:5. Köstenberger föreslår att frasen o/( ti a4n le/gh| u(mi=n 

poih/sate, ”om han säger er något skall ni göra det”, skulle kunna vara en allusion till faraos 

ord i Gen 41:55 (LXX o3 e0a\n ei1ph| u(mi=n, poih/sate). Detta ses av Köstenberger som ett 

uttryck för fullständig förtröstan på Jesus, i och med att hon tycks se avvisandet som en 

indikation på att Jesus trots allt kommer att göra något, även om hon enligt Köstenberger 

troligen inte förväntar sig ett mirakel. Han ser det istället som att modern uttrycker en 

”generell tillit till Jesu påhittighet”.71  

Å andra sidan noterar Köstenberger i kommentaren till 2:11 att texten tiger kring 

huruvida Jesu mor trodde på sin son. Köstenberger argumenterar därför emot tolkningar som 

innebär att Jesu mor framställs som en förebildlig lärjunge.72 I en fotnot tar Köstenberger 

ställning emot fyra tolkningsalternativ: (1) att Jesu mor representerar ”folket”, och därmed 

agerar förmedlare mellan mänskligheten och Jesus, (2) att Jesu mor här framställs som en ny 

och oerfaren lärjunge, som senare blir en kvinnlig mönsterlärjunge, (3) att Jesu mor 

symboliserar det trogna Israel som väntar på sin räddare (jämför med till exempel Moloney 

ovan), (4) att Jesu mor symboliserar ”den nya Eva” i den nya skapelse som Jesus förverkligar 

genom sin tjänst.73 Köstenbergers huvudsakliga argument mot alla dessa tolkningar tycks vara 

att Jesu mor inte nämns som troende i 2:11. Denna aspekt av Köstenbergers tolkning 

understryks ytterligare i det att han ser modern som en del i det johanneiska 

”missförståndsmotivet”, dvs att modern i likhet med flera andra karaktärer i evangeliet inte 

förstår att Jesu ”stund” (w/(ra) inte infallit.74 Köstenberger tycks därmed inte kunna bestämma 

sig: å ena sidan uttrycker modern tro och förtroende, och pekar inför andra ut Jesus som den 

som kan lösa en prekär situation. Å andra sidan betonar Köstenberger starkt att hon inte 

framstår som varken troende eller en lärjunge.  

3.3.2 Köstenbergers tolkning av 19:25-27 

När det gäller historiciteten i skildringen av moderns närvaro vid korset så hänvisar 

Köstenberger till att människor tycks ha haft tillåtelse att befinna sig nära en korsfäst anhörig, 

                                                           
71 Köstenberger; 94, 95-96. 
72 Köstenberger, 100. 
73 Köstenberger, 100n39. Tolkningsalternativ (4) grundar sig i en läsning där gu//nai ses som en allusion till Gen 
3:15. 
74 Köstenberger, 96n28. 
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men menar även att det finns för lite bevis för att säkert säga att så var fallet.75 Köstenberger 

noterar att kvinnorna här tycks stå nära korset (para\ tw|~ staurw~|), medan synoptikernas 

kvinnor vid korset står på avstånd (a0po\ makro/qen, Matt 27:55, Mark 15:40, Luk 23:49). För 

Köstenberger, som ser Bibeln som ofelbar76, blir detta ett problem som löses genom 

spekulationen att kvinnorna under den utdragna korsfästelsen kunde ha rört sig fram och 

tillbaka.77  

Köstenberger berör inte några litterära aspekter av moderns förekomst i denna text, men 

ägnar desto större uppmärksamhet åt den teologiska tolkningen. Köstenberger uttrycker 

meningsskiljaktigheter gentemot ett antal symboliska tolkningar: (1) modern som symbol för 

judisk kristendom (parallell med ”den älskade” som symboliserar hednakristendomen), (2) 

modern som en ny, lydig Eva (i kontrast till den första, olydiga Eva), (3) modern som 

metaforisk mor till en ny son (dvs ”den älskade”) och (4) modern som symbol för den del av 

Israel som är beredd att tro på Jesus som Messias. Köstenberger själv accepterar inte alls 

några symboliska eller allegoriska tolkningar, utan ser textens huvudsakliga mening som att 

Jesus har omsorg om sin mor genom att hon får ett nytt hem hos ”den älskade”.78 

Konsekvensen blir att Jesu mor här för Köstenberger inte har någon som helst teologisk 

betydelse. 

3.4 Andrew T. Lincoln 

Andrew T. Lincolns The Gospel According to Saint John (2005) ingår i kommentarserien 

Black’s New Testament Commentaries, en kommentarserie som syftar till att kortfattat 

kommentera bibeltexten med hänsyn till den senaste bibelforskningen. Lincoln var vid 

tidpunkten för kommentarens utgivande professor i Nya Testamentet vid University of 

Gloucestershire, England. 

Lincolns allmänna ställningstagande kring historicitet är att Johannesevangeliet 

förmodligen innehåller en kärna av historiska händelser, utbroderade med mer legendartat 

material. Lincoln grundar detta påstående i sin syn på antik biografi, en genre vilken han 

menar Johannesevangeliet tillhör.79 För Lincoln består den historiska kärnan i det material 

som är gemensamt med synoptikerna, medan det unikt johanneiska materialet har en låg grad 

av historisk trovärdighet.80 Lincoln framhåller att en antik läsare förmodligen inte var 
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76 Köstenberger, 6. 
77 Köstenberger, 548.  
78 Köstenberger; 548n47, 549. 
79 Andrew T. Lincoln, The Gospel According to Saint John (London : Continuum, 2005), 16-17. 
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intresserad av att skilja mellan historia och legend; men syftar ändå i sin kommentar till att i 

någon mån försöka skilja dessa element åt, för att adressera den moderna läsarens potentiella 

frågor till texten. 81 Lincoln avvisar de flesta teorierna kring Johannesevangeliets 

författarskap, inklusive Johannes aposteln och Johannes presbytern.82 Lincoln avvisar även 

tanken att Johannesevangeliets författare själv var ett ögonvittne till händelserna, eller ens 

hade tillgång till något annat ögonvittne; även om det kan finnas någon koppling till till 

exempel lärjungarna som ögonvittnen.83  

3.4.1 Lincolns tolkning av 2:1-11 

Mer specifikt angående historiciteten i Kana-berättelsen är Lincoln, på grund av ovan nämnda 

ställningstaganden, skeptisk till att en faktisk historisk händelse i Jesu liv skulle ligga till 

grund för texten. Lincoln ser det hellre som ett resultat av Johannesevangelistens förmåga att 

skapa ”historieliknande” material för att peka på Jesu betydelse.84 Lincoln ser istället 

berättelsen som närmast retorisk: genom att hänvisa till likheter med de gammaltestamentliga 

berättelserna om Elia, och legenderna om den grekisk-romerska guden Dionysius menar 

Lincoln att Kana-berättelsen för den antike läsaren skulle uppfattats som ett påstående om 

Jesu gudomliga krafter.85 

På det litterära planet menar Lincoln att evangelisten till att börja med fokuserar på 

moderns familjerelation till Jesus, som enligt Lincoln är det som möjliggör hennes försök att 

involvera Jesus i den kris som uppstått. Lincoln menar att modern därmed spelar en ”viktig 

förmedlande roll”.86 Lincoln anför att denna relation mellan Jesus och hans mor är ett litterärt 

tema karakteristiskt för Johannesevangeliet.87  

Lincolns tolkning tycks därefter innebära att Jesus tonar ner familjebandet genom sitt 

svar i v 4. ti/ e0moi\ kai\ soi/ ser Lincoln i detta fall som en vägran att bli involverad. 

Tituleringen gu/nai menar Lincoln inte ska ses som ett strängt tilltal, eftersom Jesus tilltalar 

andra kvinnor likadant vid andra tillfällen i Johannesevangeliet. Men med relationen mellan 

mor och son som kontext kan det dock ses som ett visst avståndstagande.88 Denna Jesu vägran 

menar Lincoln förhöjer den narrativa spänningen. Lincoln menar vidare att evangelisten ökar 

spänningen i v 5; genom att inte direkt skildra ”miraklet”, utan istället skildra moderns 

                                                           
81 Lincoln, 16-17. 
82 Lincoln, 18-20. 
83 Lincoln, 24-26. 
84 Lincoln, 134. 
85 Lincoln, 135. För mer diskussion kring Dionysius-legendernas relation till Kana-berättelsen; se 42, 132. 
86 Lincoln, 127. 
87 Lincoln; 42, 134. 
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respons (alltså tilltalet av tjänarna). Responsen ser Lincoln som överraskande, i det att hon 

borde ha uppfattat Jesu svar som något avspisande. Tolkningen av moderns respons utgör 

Lincolns mycket sparsmakade tolkning av Jesu moders teologiska betydelse i Kana-

berättelsen: genom att lämna över situationen till Jesus och tro på kraften i hans ord fungerar 

modern här som en förebild för ”troende läsare”. 89 Jesu mor i Lincolns tolkning av Kana-

berättelsen framstår som en rund karaktär genom hennes överraskande respons på Jesu 

avspisande svar i v 4. Denna överraskande respons tycks dock inte bestå i någon förändring 

av moderns förståelse eller personlighet, varför hon i Lincolns text framstår som statisk. 

3.4.2 Lincolns tolkning av 19:25-27 

Angående kvinnornas närvaro vid korset menar Lincoln att Johannesevangelisten byggt på 

den synoptiska traditionen, men med egna förändringar. Kvinnorna nämns först efter Jesu död 

i de synoptiska skildringarna (Matt 27:55, Mark 15:40, Luk 23:49). Johannesevangelisten har, 

enligt Lincoln, flyttat dem till någon gång före den tidpunkten för att litterärt möjliggöra att 

Jesus tilltalar sin mor. Lincoln noterar att Johannesevangeliet är det enda av de fyra kanoniska 

evangelierna som nämner Jesu mor vid korset, och förklarar detta med att 

Johannesevangelisten helt enkelt lagt in Jesu mor här för att göra en teologisk poäng.90 

Lincoln implicerar därmed att Jesu moders närvaro vid korset i Johannesevangeliet inte har 

någon historisk trovärdighet, utan istället är en litterär konstruktion för förmedlingen av 

teologi. Lincons tolkning innehåller dock inte något som direkt berör modern som litterär 

karaktär.  

Två områden med teologisk bäring på Jesu mor kan identifieras i Lincolns tolkning. För 

det första, genom sina ord till modern och ”den älskade” instiftar Jesus en typ av ”fiktivt 

släktband”; mer specifikt: en ny familj för Jesu efterföljare, en familj i vilken modern 

tillsammans med ”den älskade” utgör de första medlemmarna. För det andra menar Lincoln 

att modern verkar representera alla som är ”mottagliga för frälsning genom Jesus”. Dessa 

”mottagliga” åsyftar enligt Lincoln möjligen ”troende judar”. Lincoln menar vidare att dessa 

som modern representerar av Jesus anförtros åt ”den älskade”, som är det yppersta vittnet och 

uttolkaren av Jesu uppenbarelse och förkunnelse. I Lincolns teologiska schema har alltså 

modern en viss grad av teologisk betydelse, men ”den älskade” förefaller vara mer 

betydelsefull i sin egenskap av vittne. 
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3.5 Urban C. von Wahlde 

Urban C. von Wahldes The Gospel and Letters of John (2010) är en bibelkommentar i tre 

volymer91 som behandlar den johanneiska litteraturen. Kommentaren ingår i serien Eerdmans 

Critical Commentary, en kommentarserie med bidrag av författare från skilda konfessionella 

traditioner. Wahlde var vid tidpunkten för kommentarens utgivande professor i Nya 

testamentets exegetik vid Loyola University Chicago, USA.  

Wahldes kommentar skiljer sig signifikant från de övriga analyserade kommentarerna i 

fråga om metodologi. Alla de andra undersökta kommentarerna utlägger evangeliet i dess 

kanoniska form, medan Wahlde är den ende som på detta omfattande sätt försöker 

rekonstruera textens redaktionshistoria. Han identifierar tre redaktionsnivåer i 

Johannesevangeliet.92 I analysen nedan används begreppen första, andra respektive tredje 

utgåvan som översättning av Wahldes begrepp first, second, third edition.  

Gällande textens historicitet betonar Wahlde att Johannesevangeliet primärt ska 

betraktas som ett teologiskt dokument, snarare än ett historiskt eller litterärt sådant. 

Evangeliet kan enligt Wahlde förvisso användas som medel för att historiskt rekonstruera Jesu 

liv, men evangeliets främsta syfte var inte historieskrivning.93 Icke desto mindre har Wahlde 

något att säga om de tre utgåvornas eventuella historicitet. Första utgåvan har många element 

som kan betraktas som historiskt trovärdiga, bitvis mer trovärdiga än synoptikerna enligt 

Wahlde. Andra utgåvan menar Wahlde har låg historisk trovärdighet, då många anakronismer 

är tillagda i denna utgåva.94 Tredje utgåvans historicitet menar Wahlde är svårbedömbar, 

eftersom väldigt få narrativa stycken tillfogats i denna utgåva. Historicitetsfrågan är därför 

inte relevant för den tredje utgåvan, enligt Wahlde.95  

3.5.1 Wahldes tolkning av 2:1-11 

När dessa ställningstaganden tas i beaktning tycks Wahlde tillskriva Kana-berättelsen en 

relativt hög grad av historisk trovärdighet, eftersom nästan hela perikopen enligt Wahlde 

härstammar från den första utgåvan (förutom orden th|= h(me/ra| th|= tri/th| , ”på den tredje 

dagen”, i v 1, samt hela v 4).96 Wahlde menar att moderns anonymitet i texten indikerar att 

                                                           
91 Urban C. Von Wahlde, The Gospel and Letters of John. 1. Introduction, Analysis and Reference (Grand Rapids, 
Mich: Eerdmans, 2010); Urban C. Von Wahlde, The Gospel and Letters of John. 2. Commentary on the Gospel of 
John (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2010); Urban C. Von Wahlde, The Gospel and Letters of John. 3. 
Commentary on the three Johannine Letters (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2010). Nedan hänvisas till dessa i 
formen volymnummer:sidnummer, t ex 2:423.  
92 Wahlde; 1, passim. 
93 Wahlde, 1:39-40. 
94 Wahlde, 1:120. Se även 1:218 för vidare diskussion om andra utgåvans historicitet.  
95 Wahlde, 1:369. 
96 Wahlde ifrågasätter däremot historiciteten av narrativets ordningsföljd i 1:19-2:22, som enligt honom 
omstrukturerats av den historiskt indifferenta författaren av andra utgåvan. Denna omstrukturering har dock 
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hennes namn var välkänt för evangeliets läsekrets.97 Detta har i någon mån bäring på 

historiciteten. Enligt Wahlde tycks den tredje utgåvan förutsätta viss kännedom om de 

synoptiska evangelierna, medan den första utgåvan tycks stå oberoende gentemot 

synoptikerna.98 Eftersom nästan hela perikopen 2:1-11 härstammar från den första utgåvan 

enligt Wahlde så bör följaktligen moderns anonymitet inte indikera att läsekretsen inte 

förutsätts känna till henne som litterär gestalt i Matteus och Lukas-Apostlagärningarna. På 

vilket sätt den ursprungliga läsekretsen skulle ha kännedom om Jesu mor framgår dock inte i 

Wahldes tolkning.  

På det litterära planet betraktar Wahlde moderns närvaro i Kana som ett inclusio 

tillsammans med hennes närvaro vid korset, en närvaro som därmed inramar Jesu offentliga 

gärning.99 Wahlde betonar att modern i narrativet är aktiv.100 Detta understryks av att hon 

noterar vinbristen och informerar Jesus om denna101, och att hon har en ställning i Kana som 

medger att hon beordrar tjänarna.102 Aktiviteten till trots framställer Wahlde modern som en 

tämligen platt karaktär. Är Jesu mor en dynamisk eller statisk karaktär i Wahldes tolkning? 

Svaret på denna fråga torde hänga samman med Wahldes syn på Jesu ord i 2:4. Enligt Wahlde 

så uppstår en spänning mellan Jesus och hans mor genom orden i denna vers.103 I relationen 

dem emellan äger Jesus initiativet: spänningen uppstår genom Jesu ord, inte genom moderns 

ord och handlingar. Denna spänning till trots kan modern alltså betraktas som en statisk 

karaktär i Wahldes tolkning, eftersom läsaren av hans kommentar heller inte får något 

tolkningsförslag på hur modern reagerar på denna spänning. 

Wahldes syn på moderns teologiska roll i 2:1-11 tar sig i uttryck i två delar. För det 

första tar Wahlde upp moderns anonymitet i Johannesevangeliet. Wahlde menar att hennes 

anonymitet tillsammans med hennes närvaro i Kana och vid korset antyder att hon skulle ha 

någon form av symbolisk roll. Wahlde förklarar dock inte här vad denna symboliska roll 

skulle bestå i, varför frågan får lämnas olöst till analysen i 3.5.2. För det andra introducerar 

meningsutbytet mellan modern och Jesus en viktig aspekt i den tredje utgåvans teologi, enligt 

Wahlde. Författarna av andra respektive tredje utgåvan lägger olika teologisk innebörd i 

                                                           
ingen bäring på uppsatsens fråga om historicitet, och lämnas därför därhän. För Wahldes diskussion av detta, 
se 1:211-213, 2:69-96 passim. 
97 Wahlde, 2:82. 
98 Wahlde; 1:130-31, 369-74. 
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100 Wahlde; 2:88, 94. 
101 Wahlde; 2:90. 
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uttrycket w/(ra, ”stund”. I andra utgåvan åsyftas alltid på Jesu lidande, död och uppståndelse 

med detta uttryck; medan tredje utgåvan låter w/(ra vara ett vidare begrepp som syftar på hela 

Jesu offentliga gärning.104 Wahlde menar att Jesu mor här används i tredje utgåvan för att 

illustrera sin teologiska ståndpunkt: Jesu ”stund” är en del av en gudomlig plan, som inte kan 

initieras eller påverkas av mänskliga befallningar och krav.105 

3.5.2 Wahldes tolkning av 19:25-27 

Historicitetsfrågan är komplex i Wahldes tolkning av 19:25-27. Denna skiljer sig från 

majoriteten av primärmaterialet i det att Jesu moders närvaro vid korset ses som en uppgift i 

harmoni med synoptikernas listor över de närvarande vid korset.106 Trots att detta står i 

kontrast med de flesta andra undersökta kommentarer så varken problematiserar eller 

motiverar Wahlde sin ståndpunkt. Kan det förhålla sig så att han ser den johanneiska Jesu mor 

som identisk med den Maria som uppges vara mor till Jakob och Josef/Joses i Matt 27:56 

respektive Mark 15:41? Wahlde ser v 25 som en del av den första utgåvan. Detta tillsammans 

med den av Wahlde uppfattade samstämmighet med synoptikerna tycks peka på en relativt 

hög grad av historisk trovärdighet när det gäller moderns själva närvaro vid korset. Däremot 

ser Wahlde vv 26-27 som ett tillägg i den tredje utgåvan.107 Dessa verser tycks alltså ha en låg 

historisk trovärdighet i föreliggande bibelkommentar.  

Wahlde ägnar inte någon större uppmärksamhet åt modern som litterär karaktär, 

förutom en allmän notis om kvinnorna vid korset. Deras närvaro vid korset signalerar 

trofasthet och kärlek108, kvalitéer som alltså implicit tillskrivs Jesu mor i hans tolkning. Han 

menar att en ny relation etableras mellan modern och ”den älskade” genom Jesu ord på korset, 

och diskuterar några olika tolkningsmöjligheter av detta.109 Wahlde menar att scenen med 

modern och ”den älskade” vid korset inte enbart kan betraktas utifrån ett juridiskt perspektiv, 

alltså att det skulle handla om någon form av adoptionsavtal. Detta grundar han på sin egen 

förståelse av att Jesus i resten av evangeliet inte tycks bry sig om sådana spörsmål. Vidare 

diskuterar han Moloneys tolkning att ”den älskade” representerar den johanneiska 

församlingen, och att modern har en symbolisk modersroll i den familj Jesus etablerar genom 

sina ord på korset. Wahlde avfärdar dock att ”den älskade” här ska betraktas som symbolisk, 

utan understryker att denna anonyma lärjunge i texten framstår som en historisk person. 110 
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Wahlde presenterar olika möjligheter till tolkning, men tar inte själv konkret ställning för 

någon av dessa. Däremot tycks han presentera en ny tolkning, i det att han ser en möjlighet till 

en tolkning ur ett genusperspektiv, nämligen att Jesu ord på korset medför att rollerna som 

mor kontra son är av likvärdig betydelse.111 Denna ståndpunkt är unik i relation till resten av 

det analyserade materialet, men det är inget som Wahlde utvecklar eller motiverar.  

3.6 Jo-Ann A. Brant 

Jo-Ann A. Brants John (2011) ingår i kommentarserien Paideia, en serie som framförallt 

riktar sig till studenter. Brant var vid tidpunkten för kommentarens utgivande professor i 

Bibel, religion och filosofi vid Goshen College, USA. Brant tillhör mennonitkyrkan.  

Brants kommentar är framförallt fokuserad på retorik och narrativ struktur.112 Detta 

parat med det faktum att kommentaren är den kortaste (330 sidor) i uppsatsens primärmaterial 

medför att frågorna om historicitet för Brant är i stort sett obefintliga. Brant gör dock två 

allmänna ställningstaganden som har bäring på historicitetsfrågan. För det första tycks Brant 

antyda att hon betraktar evangeliet som en text med koppling till Johannes aposteln som 

auktoritativt vittne, möjligen i samspel med Johannes presbytern.113 För det andra menar 

Brant att antikens författare kunde ”förmedla sanning” genom att själv hitta på eller modifiera 

händelser och tal, vilket är anmärkningsvärt för den nutida läsaren av antik text.114 Dessa två 

ställningstaganden illustrerar Brants komplexa, implicita historicitetssyn: å ena sidan kan 

evangeliet möjligen härledas till ett ögonvittne, å andra sidan så kan evangeliets händelser och 

tal ha redigerats enligt författarens egen tolkning av händelseförloppet.  

3.6.1 Brants tolkning av 2:1-11 

Sin retoriska och narrativa ansats trogen diskuterar Brant inte alls historiciteten i 

kommentaren till 2:1-11. På det litterära planet identifierar Brant Jesu mor implicit som en del 

av ett inclusio, där temata som blod, vin, vatten, ära och ”stund” (w/(ra) förekommer både i 

början och slutet av Jesu offentliga gärning.115 Brant berör också det faktum att modern förblir 

anonym i texten. Enligt Brant signalerar anonymitet i Johannesevangeliet intimitet. 

Författarens benämning av henne som ”Jesu mor” ser Brant som ett respektfullt omnämnande 

från författarens sida, och belägger detta ställningstagande med hänvisningar till annan antik 

litteratur.116 
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Brant betonar starkt den kultur av heder och skam som hon menar styr både moderns 

och Jesu agerande i texten. Moderns ord oi1non ou0k e1xousin,”de har inget vin”, är enligt Brant 

en förtäckt förfrågan. Om Jesus ignorerar denna förfrågan riskerar han att (1) utsätta sin mor 

för skam och (2) utsätta sig själv för skam, genom att öppna för anklagelser om att inte hedra 

sin mor. Vidare menar Brant att modern ytterligare sätter Jesu heder på spel när hon instruerar 

tjänarna i v 5. För att undvika skam måste Jesus agera som hon vill, anser Brant.117  

Brant menar att Jesus genom sitt svar i v 4 markerar distans gentemot moderns status 

som hans familjemedlem. Genom att tala om ”stunden” antyder Jesus att tiden för hans 

offentliga tjänst ännu inte är inne. Brant jämför här med Jesu familj i Markusevangeliet, som 

försöker hindra Jesus i hans offentliga gärning (Mark 3:21). I Johannesevangeliet tycks både 

hans mor och hans bröder försöka pressa honom ut i offentligheten (Joh 2:3-5, 7:3-4). Brant 

tillägger att modern förväntar sig att Jesus kan göra något exceptionellt, vilket i Brants 

tolkning möjligen skulle kunna betraktas som drivkraften bakom moderns vilja att pressa 

Jesus till handling.118 Den beräknande användningen av heder/skam-kulturen för att få sin 

vilja fram gör att modern framstår som en rund karaktär i Brants tolkning. Jesu svar tycks 

dock inte åstadkomma någon förändring hos modern i Brants tolkning, vilket kan ses som att 

modern är statisk för Brant.  

På det teologiska planet menar Brant att Johannesevangelisten tycks använda modern 

för att betona Jesu mänskliga ursprung, förutom det i prologen (1:1-18) starkt betonade 

gudomliga ursprunget. I enlighet med detta föreslår Brant att Johannesevangelisten framställer 

Jesus som en god son i relation till sin mor; en son som lyder sin mor i Kana, och har omsorg 

om henne vid korset. Brant menar att evangelisten på detta sätt förstärker bilden av Jesus som 

”den goda Sonen”, dvs Guds son.119 

3.6.2 Brants tolkning av 19:25-27 

På det litterära planet identifierar Brant sju ”vinjetter” i 19:16b-42. Dessa har nästan alla det 

gemensamt att de skildrar hur karaktärer i narrativet missar det viktiga som sker: Jesu 

förhärligande.120 Ett undantag från detta är dock enligt Brant den fjärde vinjetten, 19:25b-27, i 

vilken Jesus interagerar med sin mor och ”den älskade”.  
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Kvinnornas närvaro vid korset tolkar Brant strikt ur ett litterärt perspektiv. Brant tycks 

mena att Johannesevangelisten använder kvinnorna för att i narrativet möjliggöra att Jesus 

tilltalar sin mor, vilket står i kontrast till synoptikernas kvinnor som befinner sig på ett visst 

avstånd från korset. Brant identifierar tre kvinnor vid korset (Jesu mor, hennes syster tillika 

Klopas hustru Maria, samt Maria från Magdala). Av dessa är Jesu mor den viktiga, medan de 

övriga två endast finns med i narrativet eftersom det vore kulturellt olämpligt om modern var 

ensam vid korset. Brant noterar att kvinnorna i skildringen inte uttrycker de kulturellt 

förväntade sorgeuttrycken, såsom gråt och slag på bröstkorgen.121 Denna notering av en 

avsaknad av handling för att modern här framstår som passiv i Brants tolkning. Brants 

litterära inriktning till trots så får modern som litterär karaktär nästan inget utrymme, utan 

fokus ligger på hur hon i texten används för förmedling av teologi.  

Brant ser Jesu ord till sin mor och ”den älskade” som att Jesus inrättar en ny typ av 

social relation som ersätter den biologiska familjen, genom att ”den älskade” fiktivt föds som 

en ny son åt Jesu mor.122 Brant ser detta i ljuset av grekisk-romersk rätt, där adoption var ett 

medel för de högre klasserna att säkerställa fortlevnaden av familjens namn och förmögenhet. 

Enligt Brant innebär Jesu ord till modern och ”den älskade” att han gör ett kejserligt anspråk. 

samtidigt som han ger en bild av hur ”livet i Kristus” bör innebära familjär omsorg om 

församlingsmedlemmar.123 Brants teologiska tolkning av 19:25-27 tycks alltså innebära att 

Johannesevangelisten använder Jesu mor för att framställa Jesu närmast kejserliga anspråk i 

inrättandet av en ny, familjeliknande gemenskap. Modern förefaller alltså inte direkt ha någon 

egen teologisk signifikans i Brants tolkning, utan tjänar som litterärt medel i 

Johannesevangelistens händer för att framställa de teologiska konsekvenserna av Jesu död. 

3.7 Johannes Beutler 

Johannes Beutlers Commentary on the Gospel of John utkom först på tyska 2013 med titeln 

Das Johannesevangelium: Kommentar (Freiburg: Herder, 2013). Den utkom på engelska år 

2017, översatt av Francis J. Moloney. Beutler var vid tidpunkten för kommentarens 

ursprungliga tyska utgivning professor emeritus i Nya testamentets exegetik samt 

fundamentalteologi vid Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Tyskland. 

Beutler är även romersk-katolsk präst. 
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Beutlers förståelse av begreppet ”historia” avser vilka möjliga texter och legender som kan 

ligga till grund för evangeliets skildringar, till exempel Kana-berättelsen.124 Beutler förefaller 

därmed inte vara intresserad av till exempel teorierna om evangelietexten som 

ögonvittnesskildring. 

3.7.1 Beutlers tolkning av 2:1-11 

På det litterära planet har Jesu mor enligt Beutler en ledande roll i narrativet, i det att hon tar 

initiativet att informera Jesus om problemet som har uppstått.125 I Beutlers tolkning framstår 

hon som en rund karaktär som tar initiativ både i relation till Jesus och gentemot de tjänare 

hon beordrar. Beutler framställer henne som delaktig i det Jesus gör, genom att hon förbereder 

för miraklet genom att instruera tjänarna. Denna delaktighet understryks ytterligare i det att 

Beutler tolkar tilltalet gu/nai som en indikation på att Jesus betraktar sin mor som en jämlike i 

både samtal och handling, ett säreget påstående som inte motiveras.126 Beutler framställer 

Jesu mor som en något statisk karaktär. Det gåtfulla svar Jesus ger henne tycks i Beutlers 

tolkning inte leda till någon förändring av henne som karaktär. På ett mer övergripande 

litterärt plan menar Beutler att moderns närvaro i Kana bildar ett inclusio tillsammans med 

hennes närvaro vid korset i 19:25-27.127 Beutler tycks tolka detta litterära grepp som en 

indikation på att modern är med Jesus under hans offentliga gärning, hela vägen från Kana till 

korset.128 

Beutler uppmärksammar det faktum att Jesu mor nämns först i berättelsen, till och med 

före Jesus. Beutler menar att detta kan tolkas ”antingen historiskt eller teologiskt”, och tycks 

själv föredra en teologisk tolkning: att hon omnämns först pekar på hennes ”roll i 

frälsningshistorien”. Detta särskilt eftersom ingen brud omnämns i denna bröllopsscen, vilket 

enligt Beutler får sin förklaring i att Jesu mor i någon mening ersätter bruden i denna scen.129 

Beutler menar att detta kan tolkas som så, att Jesus i och med detta första tecken i Kana firar 

”en ny era i frälsningshistorien”, genom att den eskatologiska glädjen i det nya förbundet 

illustreras genom bilden av en bröllopsfest. På denna symboliska bröllopsfest ska Jesu mor 

betraktas som bruden, vilket ”pekar på hennes roll i frälsningshistorien”.130 Detta påstående 
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varken motiveras eller problematiseras av Beutler, och kan kanske betraktas som en 

mariologisk notis snarare än en exegetisk sådan.  

3.7.2 Beutlers tolkning av 19:25-27 

På det litterära planet ser Beutler denna perikop som centrum i narrativet om Jesu lidande, 

död och begravning, vilket placerar Jesu mor i ett viktigt litterärt sammanhang.131 Beutler 

noterar att modern närvarar vid de två viktigaste stunderna i Jesu liv: vid början av hans 

offentliga gärning, och vid hans död. Beutler menar därför att modern litterärt inramar Jesu liv 

i Johannesevangeliet.132 Beutler fokuserar mest på ”den älskades” betydelse i denna perikop, 

och mycket litet på modern. I Beutlers tolkning har Jesu mor alltså en viktig litterär funktion, 

men framstår trots det som platt, statisk och passiv.  

Den teologiska tolkningen av denna perikop kopplar Beutler till den synoptiska 

skildringen av hur Jesus tar avstånd från sin familj till förmån för de som ”gör Guds vilja” 

(Mark 3:31-35). Beutler menar att samma tema återfinns i Johannesevangeliet, med 

hänvisning till brödernas passiva närvaro i Kana (2:12) och deras otro (7:3-5). Genom sina 

ord från korset för dock Jesus samman lärjungarna och sin egen familj till en enda grupp, 

enligt Beutler. Här representerar alltså modern Jesu familj; som anförtros åt lärjungarna, 

representerad av ”den älskade”.133 Detta symboliserar den ”växande familjen av troende”, 

enligt Beutler.134 

3.8 Marianne Meye Thompson 

Marianne Meye Thompsons John: A Commentary (2015) ingår i kommentarserien New 

Testament Library, en serie med bidragande författare från olika teologiska traditioner. 

Thompson var vid tidpunkten för kommentarens utgivande professor i Nya Testamentet vid 

Fuller Theological Seminary, USA. Thompson är vigd presbyter inom Presbyterian Church.  

I inledningskapitlet klargör Thompson sin utgångspunkt att evangeliet är författat av ett 

ögonvittne tillika lärjunge till Jesus, med en hänvisning till bland annat Bauckhams Jesus and 

the Eyewitnesses (2006).135 I och med detta ansluter sig Thompson till en viss strömning i den 

sentida debatten kring Johannesevangeliets historicitet. Det är dock ingen fråga av större vikt 

för Thompson, som samtidigt uttrycker skepsis inför försök till historiska rekonstruktioner 

utifrån evangelietexten.136  Hon syftar därför inte till att bedöma evangeliets eventuella 
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historicitet.137 Det betyder dock inte att Thompson är helt ointresserad av historia. Hon menar 

även att de historiska och teologiska betydelserna av texten tolkar varandra, och är omöjliga 

att lösgöra från varandra.138  

3.8.1 Thompsons tolkning av 2:1-11 

Sin ansats trogen håller sig Thompson tämligen konsekvent till att endast kommentera textens 

innehåll i 2:1-11, utan historiska spekulationer. Hon berör endast två punkter med tydlig 

historisk bäring. För det första nämner hon i en fotnot den allmänt vedertagna teorin att 

evangeliets Kana är identiskt med dagens ”Khirbet Qana”.139 För det andra ägnar hon viss 

uppmärksamhet åt de sex stenkärlen. Med hänvisning till arkeologiska fynd tar hon ställning 

emot den annorstädes anförda ståndpunkten att stenkärlens storlek skulle vara orimlig, och att 

berättelsen därför ska ses som fiktiv.140 Detta antyder att Thompson åtminstone inte avfärdar 

berättelsens möjliga historicitet.  

I inledningen till kommentaren av evangeliets andra kapitel observerar Thompson att 

narrativet övergår i en annan del; från berättelser om Johannes (Döparens) och lärjungarnas 

vittnesbörd om Jesus, till ett parti där Jesus själv blir den centrala aktören.141 I enlighet med 

denna observation ägnar Thompson inte någon nämnvärd uppmärksamhet åt Jesu mor som 

enskild narrativ karaktär. Allt Jesu mor säger och gör i texten relaterar Thompson till Jesus. 

Detta präglar hennes tolkning av Jesu mor på så sätt att modern framstår som något passiv. I 

Thompsons tolkning har Jesu mor endast två aktiva attribut: (1) att hon ”informerar” Jesus om 

bristen på vin (Thompson försöker inte ge några förklaringar till varför Jesu mor bryr sig om 

bristen på vin, utan nöjer sig med att konstatera att ingen förklaring till detta ges i texten), och 

(2) att hon förväntar sig att Jesus ska göra något (även här konstateras det att texten inte svarar 

på frågorna om varför modern förväntar sig att Jesus ska agera, eller exakt hur hon förväntar 

sig att Jesus ska agera).142 Thompson observerar vidare att Jesu mor blir bemött enligt ett 

återkommande mönster i Johannesevangeliet, då Jesus vid ett flertal tillfällen avvisar både 

familjemedlemmar, vänner och främlingar på ett liknande sätt (4:47-48, 7:3-8, 11:5-6).143 

Detta mönster tycks utgöra grunden för Thompsons tolkning av ti/ e0moi\ kai\ soi/, nämligen att 

Jesus genom denna fras distanserar sig från sin mor. Detta skapar en dubbelhet i Thompsons 

tolkning av Jesu mor: å ena sidan framstår hon som en något platt och statisk karaktär, vars 
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enda funktion är att med en diffus förväntan informera Jesus om vinbristen; och som inte 

direkt har några särdrag i relation till Jesus eftersom hon blir bemött på samma sätt som Jesus 

bemöter andra människor i Johannesevangeliet. Å andra sidan fyller hon en viktig (om än 

passiv) funktion i Thompsons förståelse av Johannesevangeliets teologi: Jesu avståndstagande 

från sin ”naturliga familj” är en del av det övergripande syftet med Jesu liv och död: att 

instifta en ny typ av familj, som inte baseras på blodsband. Thompson kopplar detta till 

uttrycket te/kna qeou= i 1:12, och anför att denna nya familj består av dessa ”Guds barn” 

(vilket hon återkommer till och förtydligar i kommentaren till 19:25-27).144 I detta avseende 

blir Jesu mor viktig för Thompsons förståelse av den johanneiska teologin, eftersom denna 

aspekt knappast kan illustreras bättre än genom Jesu relation till sin egen mor. Denna relation 

karakteriseras vid denna punkt i berättelsen av ett visst avståndstagande. 

3.8.2 Thompsons tolkning av 19:25-27 

Thompsons tolkning av moderns roll vid korset är mycket kortfattad. En notis som kan 

hänföras till den litterära kategorin är att modern, tillsammans med andra kvinnor, står 

(ei0sth/keisan) vid korset. Thompson menar att detta i Johannesevangeliets uttryck signalerar 

lojalitet, i detta fall moderns lojalitet gentemot Jesus.145 Thompson presenterar även en 

teologisk tolkning av de ord Jesus uttalar i vv 26-27, som har viss bäring på modern. 

Thompson hänvisar till hur synoptikernas Jesus relaterar till sin familj, och antyder att 

Johannesevangelisten reflekterar den synoptiska traditionen genom sin skildring av Jesu 

uttalanden på korset. Dessa uttalanden markerar bildandet av en ny gemenskap, som ska 

fungera som en familj. För Thompson innebär Jesu död och uppståndelse att ”Guds barn” 

samlas, vilka är ”bror och syster” med varandra och med Jesus.146 Hur modern och lärjungen 

kan bli ”bror och syster” när Jesus i texten kallar dem för mor respektive son förklaras inte. 

Jesu mor i Thompsons tolkning tycks framför allt användas av Johannesevangelisten för att 

framföra en teologisk ståndpunkt, som till viss del är en reflektion av den synoptiska 

traditionen. 

3.9 Edward W. Klink III 

Edward W. Klinks John (2016) ingår i kommentarserien Zondervan Exegetical Commentary 

to the New Testament, en serie som inriktar sig på pastorer med kunskaper i koinégrekiska. 

Klink var vid tidpunkten för kommentarens utgivande pastor i Hope Evangelical Church, 
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USA, men har disputerat inom Nya Testamentets exegetik och undervisat i samma ämne vid 

Talbot School of Theology, USA. 

Angående textens historicitet vänder sig Klink emot alla försök till historisk 

rekonstruktion av de i texten beskrivna händelserna. Det innebär inte att Klink förnekar att 

texten har sin grund i historiska händelser, utan snarare att exegetisk metodologi bör fokusera 

på textens innehåll snarare än att försöka analysera händelserna ”bakom” texten.147 Klink 

refererar även  till de ögonvittnesteorier som utarbetats av Richard Bauckham respektive 

Samuel Byrskog, och drar slutsatsen att Johannesevangeliet bör betraktas som en 

ögonvittnesskildring.148 Det primära ögonvittnet tillika författaren av det fjärde evangeliet är 

enligt Klink Johannes aposteln.149  

3.9.1 Klinks tolkning av 2:1-11 

Klink noterar att Jesu mor nämns före Jesus själv. För Klink innebär detta dock inte att 

berättelsen kretsar kring modern. Hennes identitet är helt definierad av hennes relation till 

Jesus.150 I enlighet med den ovan beskrivna attityden gentemot rekonstruktioner vänder sig 

Klink emot tidigare försök att förklara varför modern vänder sig till Jesus med informationen 

om vinbristen, och vad hon i så fall skulle förvänta sig. Enligt Klinks tolkning antyder 

”narrativets grammatik” att modern mjukt och respektfullt berättar för Jesus om vad som 

skett, och förväntar sig att han ska ingripa. Klink menar att hon gör detta eftersom hon har 

någon form av ansvar för vinet på festen.151  

Klink framställer modern som särskilt initierad i omständigheterna kring Jesus: hon har 

börjat förstå Jesu vision, och hon är därtill särskilt uppmärksam på att Jesus ”utstrålade… nåd 

och kärlek”, enligt Klink.152 Denna särskilda relation till och kunskap om Jesus skiljer henne 

från andra karaktärer i evangeliet, och gör att hon framstår som en rund karaktär i Klinks 

tolkning. Klink ägnar en del uppmärksamhet åt Jesu mor, och han betonar flera gånger den 

kärlek och respekt modern hyser för sin son; som tycks existera före, under och efter det 

vintecken Jesus utför. Jesu mor framstår därför som tämligen statisk i Klinks tolkning av 

hennes roll i Kana- berättelsen. 

Klink tycks nästan motvilligt medge att användningen av gu/nai innebär att Jesus gör ett 

visst avståndstagande gentemot sin mor. För Klink har detta dock sin teologiska förklaring, i 
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det att Jesu svar framförallt pekar mot att relationen mellan mor och son placeras i ett större 

sammanhang: relationen mellan Fadern och Sonen. Klink konkluderar: ”det avstånd Jesus 

skapade mellan sig själv och sin mor var ett uttryck för Guds kärlek”.153 Denna tolkning av 

avståndstagandet som en i grunden kärleksfull akt är Klink ensam om i det analyserade 

materialet. Det motiveras inte hur avståndstagandet kan vara ett kärleksuttryck från tredje 

part.  

3.9.2 Klinks tolkning av 19:25-27 

 I Klinks tolkning av moderns närvaro vid korset behandlas historicitetsfrågan endast i 

förbigående, då han anser att de historiska angelägenheterna är sekundära i denna perikop.154 

Klink understryker dock att det finns historiska bevis för att de närmast sörjande tilläts 

uppehålla sig inom hörhåll från den korsfäste.155 Detta tyder på att Klink åtminstone inte ser 

det som en historisk omöjlighet att modern ska ha befunnit sig vid korset. Att stå vid korset 

innebär för Klink att ta del i korsfästelsens skam.156 

Enligt Klink bör Jesu ord till sin mor och ”den älskade” inte ses som enbart en social 

omsorg om modern157, utan bör istället tolkas symboliskt. 158 Klinks symboliska tolkning 

innebär för det första att Jesus tar avstånd från sin mor med tilltalet gu/nai. Detta 

avståndstagande anknyter till ett tema från Klinks tolkning av 2:4, nämligen att Jesus på detta 

sätt understryker skillnaden mellan sin Fader och sin moder.159 För det andra innebär Klinks 

symboliska tolkning att Jesus här tilltalar sin moders ”kosmologiska identitet”.160 I 

sammanhanget betyder det att Jesus genom sina ord till modern och ”den älskade” instiftar en 

ny familj. I denna familj symboliserar modern den ”moderliga naturen” hos Guds barn och 

deras gemenskap, enligt Klink.161 Vad denna ”moderliga natur” innebär är inte uppenbart, och 

utvecklas inte.  
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Kapitel 4: Jesu mor, från Kana till korset - diskussion och slutsatser 
I detta kapitel förs en diskussion kring några tolkningspunkter ur analyskapitlet. Kapitlet är 

inledningsvis disponerat enligt arbetsfrågorna; vilket innebär att historicitet, litteratur och 

teologi avhandlas i tur och ordning under separata rubriker (4.1-3). Precis som ovan är det inte 

alltid möjligt att helt separera dessa kategorier från varandra, men för överskådlighetens skull 

är det användbart att i grova drag göra denna indelning. Efter att dessa tre rubriker avhandlats 

förs en sammanfattande diskussion (4.4). Därefter presenteras uppsatsens slutsatser (4.5), och 

avslutningsvis meddelas några förslag till framtida forskning på området (4.6). 

4.1 Diskussion om historiciteten 

När det gäller historiciteten av moderns närvaro och agerande i Kana så kan två 

grundläggande positioner observeras i det analyserade materialet. Den ena, position (a), 

hänger ihop med en positiv syn på teorier om evangeliets författare som ett ögonvittne, 

alternativt att författaren haft tillgång till ögonvittnen. Den andra, position (b), är mer 

reserverad gentemot sådana påståenden (eller, som i Beutlers fall, synbarligen helt 

ointresserad). Kommentarerna i det analyserade materialet är ganska jämnt fördelade mellan 

dessa båda positioner, med fem stycken som kan hänföras position (a), och fyra stycken som 

kan hänföras position (b). Brant, Keener, Klink, Köstenberger och Thompson är alla generellt 

positiva till teorierna om evangeliet som en produkt av ett eller flera ögonvittnen. Beutler, 

Lincoln, Moloney och Wahlde är mer reserverade gentemot (eller ointresserade av) 

ögonvittnesteorierna. Mer specifikt i relation till historiciteten av moderns närvaro och 

agerande i Kana så blir positionernas inbördes särart tydliga. Position (a) kan delas in i två 

undergrupper: De implicit ögonvittnespositiva (a1), respektive de explicit ögonvittnespositiva 

(a2). Grupp (a1) utgör en relativ majoritet i sammanhanget, och består av Brant, Klink och 

Thompson. Dessa tycks betrakta Johannesevangeliet som en möjlig ögonvittnesprodukt. Den 

implicita aspekten i sammanhanget består i att denna grupp inte direkt applicerar 

ögonvittnesteorierna i kommentarerna till Kana-berättelsen. Eftersom dessa heller inte anför 

något som motsäger deras generella uppfattning om ögonvittnesteorierna kan rimligen deras 

hållning förstås som att de preliminärt ser Kana-berättelsen som en ögonvittnesskildring på ett 

eller annat sätt, och att skildringen av Jesu mor därmed har en viss historisk trovärdighet. 

Keener och Köstenberger intar position (a2), de explicit ögonvittnespositiva. Dessa två är de 

enda som i kommentarerna till Kana-berättelsen skriver ut någon form av ställningstagande 

för att berättelsen har sitt ursprung hos ett ögonvittne. För Keener handlar det om en indirekt 

ögonvittnesskildring härstammande från Natanael, som senare i evangeliet sägs vara från 

Kana (21:2). Keener ger dock inga skäl för detta. Även Köstenberger ser berättelsen delvis 
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som en produkt av indirekt ögonvittnesskildring av Jesu mor, men menar även att det rör sig 

om en direkt ögonvittnesskildring av evangelisten själv. Position (b) har mer inbördes 

pluralitet än position (a). Beutler förefaller tämligen ointresserad av ögonvittnesteorierna, 

som noterades ovan. Moloney och Wahlde ligger nära varandra i det att de båda drar 

slutsatsen att det inte finns tillräckligt med bevis för att avgöra frågan, varför de inte tar 

ställning åt varken det ena eller det andra hållet.162 Wahlde skiljer sig dock från Moloney, i 

det att han åtminstone betraktar ”första utgåvan” som en historiskt trovärdig text. Dock ej 

utifrån ögonvittnesteorier, utan istället baserat på Johannesevangeliets uppgifter om till 

exempel geografi och kultur.163 Lincoln är ännu mer reserverad än de övriga inom position 

(b), i det att han gör ställningstagandet att evangeliet troligen inte är en ögonvittnesprodukt.  

Diskussionen om moderns historicitet i korsberättelsen handlar framförallt om moderns 

närvaro vid korset i sig. Keener, Klink och Köstenberger hänvisar alla till antik litteratur som 

antyder möjligheten för sörjande att stå nära korset (till skillnad från ”den stora masssan” som 

hölls på behörigt avstånd). Det bör dock noteras att Klink enbart hänvisar till Keeners 

bibelkommentar164, och att Keener i sin tur hänvisar till en avhandling av Ben Witherington 

III.165 Att Keener i övrigt har anmärkningsvärt omfattande hänvisningar till antik litteratur i 

sina fotnoter kastar ett tveksamhetens ljus över frågan. Varför en hänvisning till 

sekundärlitteratur just här? Vilka indicier i de antika källorna finns det egentligen? 

Köstenberger ger ett enda exempel ur Talmud, samt en hänvisning till Stauffers Jesus and His 

Story (SCM: London, 1960). I den tyska originalupplagan av samma bok finns ett par 

hänvisningar till antika källor, samt ytterligare hänvisningar till sekundärlitteratur.166 

Köstenberger uttrycker att bevisningen är för svag för att med säkerhet kunna uttala sig i 

frågan.167 Förutsatt att Witherington hänvisar till primärkällor så är Klinks hänvisning (i bästa 

fall) tre steg från de förmodat relevanta textvittnena. Det är, i mitt tycke, anmärkningsvärt att 

det har uppstått så pass långa referenskedjor i det analyserade materialet i denna viktiga 

historicitetsfråga. Detta särskilt med tanke på att dessa tre (Keener, Klink, Köstenberger) 
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förefaller vara de som ägnar mest utrymme åt historiciteten i sina respektive 

bibelkommentarer. 

Ett annat tolkningsproblem med viss bäring på historiciteten är Johannesevangeliets 

förhållande till synoptikerna när det gäller vilka som står vid Jesu kors.168 Ingen av de 

synoptiska evangelierna nämner någon lärjunge vid korset som skulle kunna identifieras som 

den johanneiske ”älskade” lärjungen. Jesu moders närvaro vid korset i de synoptiska 

skildringarna är i bästa fall oklar, vilket framgår nedan. I synoptikerna står Jesu anförvanter 

på avstånd (a0po\ makro/qen), medan de i Johannesevangeliet står vid korset (para\ tw|~ 

staurw|~). Dessa aspekter hanteras olika i det analyserade materialet. Moloney och Thompson 

relaterar inte alls till dessa frågor i sina utläggningar av 19:25-27. Beutler och Brant 

konstaterar att skillnader finns mellan synoptikerna och Johannesevangeliet, men utvecklar 

inte ämnet. Lincoln utgår från att Johannesevangelisten här haft den synoptiska traditionen 

som källa, och redigerat denna enligt sina egna teologiska syften. Keener, Köstenberger och 

Wahlde har det gemensamt att de ser olika möjligheter till harmonisering mellan synoptikerna 

och Johannesevangeliet i denna fråga. Keener noterar att Jesu mor är i Jerusalem i Apg 1:14, 

och föreslår därför att det inte är omöjligt att hon skulle ha befunnit sig i Jerusalem i samband 

med Jesu död. Keener medger dock att de historiska indicierna inte är tillräckliga för att 

avgöra denna fråga.169 Köstenberger observerar de till synes motstridiga uppgifterna kring 

huruvida kvinnorna vid korset befinner sig på avstånd eller nära invid korset, och föreslår att 

kvinnorna kan ha gått fram och tillbaka under den utdragna avrättningen. Köstenberger 

hänvisar här till några andra kommentarer till Johannesevangeliet.170 Wahlde i sin tur varken 

motiverar eller problematiserar sitt påstående att Jesu mor är en av de som förekommer både i 

Johannesevangeliet och i synoptikernas skildringar av vilka som närvarar vid korset.171 

Argumentationen för denna sak förefaller därför vara tämligen tunn i det analyserade 

materialet.  

4.2 Diskussion om de litterära aspekterna 

Som nämndes i inledningskapitlet så är Johannesevangeliet ensamt bland de kanoniska 

evangelierna med att inte alls nämna Jesu mor vid namn. Denna anonymitet noteras i alla de 

undersökta kommentarerna, men inte alla reflekterar kring anonymitetens betydelse. Jag har 

valt att diskutera anonymiteten under denna rubrik, eftersom det fåtal som specifikt 

                                                           
168 De synoptiska skildringarna av personerna vid korset återfinns i Matt 27:55-56, Mark 15:40, Luk 23:49.  
169 Keener, 2:1143. 
170 Köstenberger, John, 547-48, 48n41. 
171 Urban C. Von Wahlde, The Gospel and Letters of John. 2. Commentary on the Gospel of John (Grand rapids, 
Mich.: Grand rapids, Mich. : Eerdmans, 2010), 805. 
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kommenterar anonymiteten tycks betrakta den framförallt som ett litterärt grepp (snarare än 

att till exempel evangelisten inte kände till namnet, en hypotetisk position som möjligen hade 

kunnat hänföras till historicitetsfrågan). Beutler, Köstenberger, Moloney och Thompson 

observerar att modern aldrig nämns vid namn, men gör inget mer av den saken. Beutler och 

Köstenberger väljer dessutom att benämna henne som ”Mary”, i strid med hennes anonymitet. 

Klink och Lincoln noterar anonymiteten, och betonar att hennes identitet istället kopplas till 

hennes relation till Jesus. Det är dock inte en förklaring av anonymiteten i sig. Brant, Keener 

och Wahlde presenterar alla var sitt förslag till hur anonymiteten i sig kan förstås. Dessa tre 

förslag är inbördes differentierade. Brant menar att anonymitet i Johannesevangeliet 

signalerar intimitet (i motsats till dunkelhet), men ger inga skäl för detta påstående. Det är 

även oklart om Brant åsyftar intimitet gentemot Jesus, eller intimitet gentemot läsaren.172 

Keener i sin tur menar att anonymiteten möjliggör för läsaren att identifiera sig med modern. 

Han problematiserar dock sitt påstående med att inte alla anonyma karaktärer i 

Johannesevangeliet bör betraktas som förebilder, och att även namngivna karaktärer kan 

betraktas som förebilder.173 Wahlde menar att anonymiteten signalerar två saker: (1) att 

moderns namn var känt för de första läsarna, och därför inte behövde nämnas vid namn; vilket 

möjliggör (2) att evangelisten ser modern i en symbolisk roll i evangeliet.174 För dessa tre 

tycks anonymiteten alltså på olika sätt handla om litterära grepp av Johannesevangelisten, 

men vad greppet syftar till är man inte överens om.  

Något som ovan har noterats vid ett flertal tillfällen är att tolkningarna av Jesu ord i 2:4 

(gu/nai, ti/ e0moi\ kai\ soi/) är legio. I det analyserade materialet finns en viss spännvidd i 

utläggningarna av denna vers. Det är förvisso inte Jesu mor själv som talar i den versen, men 

det har ändå bäring på hur moderns roll i Kana-berättelsen kan förstås. Eftersom Jesus är 

berättelsens oomstridde huvudperson så har hans relation till modern betydelse för hur hon 

kan förstås som litterär karaktär. Majoriteten av de analyserade kommentarerna betonar hur 

Jesu ord är en tillrättavisning (eng. rebuke, rebuff, retort), med nyansskillnader i hur pass 

skarp denna tillrättavisning anses vara. Tre tolkningar avviker dock från detta generella 

mönster. Det gäller Beutler, Klink och Wahlde. Beutler noterar förvisso att Jesu svar kan 

uppfattas som strängt och avvisande, men endast om det läses ”bokstavligt”.175 Här är Beutler 

motsägelsefull, då han senare i kommentaren presenterar en annan tolkning; nämligen att 

                                                           
172 Jo-Ann A. Brant, John (Grand Rapids: Baker Academic, 2011),  56. 
173 Keener, 1:502.  
174 Wahlde, 2:82.  
175 Johannes Beutler, Commentary on the Gospel of John (Peabody: William B Eerdmans Publishing, 2018), 77. 
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Jesus genom tilltalet gynai visar att han betraktar sin mor som en jämlike.176 Särskilt denna 

jämlikhetsaspekt gör Beutlers tolkning av 2:4 unik i jämförelse med resten av de analyserade 

kommentarerna, men han ger inga skäl till varför tilltalet gynai skulle medföra en sådan 

jämlik relation. Det ger dock Jesu mor enligt Beutler en tämligen unik ställning som litterär 

karaktär. Wahlde avviker på så sätt att han inte betonar tillrättavisning och avstånd. Han 

betonar att Jesu svar inte ska uppfattas som strängt, och menar istället att tituleringen gu/nai  

ska förstås som att modern har en symbolisk roll. Nedan kommer det att noteras att Wahlde i 

sin kommentar egentligen aldrig redovisar vad denna symboliska roll skulle vara.177 Klink i 

sin tur avviker genom att direkt säga emot den slutsats de allra flesta har dragit, då han anser 

att Jesu ord till sin mor i Kana inte är en tillrättavisning (eng. rebuke).178 Klink framstår som 

kluven inför 2:4. Å ena sidan delar han majoritetsuppfattningen att Jesus skapar avstånd 

mellan sig själv och sin mor – men å andra sidan ägnar han anmärkningsvärt mycket utrymme 

åt att tona ner och mjuka upp detta avstånd.179 

Detta gu/nai har ytterligare aspekter som skapar spänning mellan flera (om än inte alla) 

de analyserade kommentarerna. Det kan betraktas som ett spektrum där Klink befinner sig i 

ena änden, och Beutler i andra änden; med Keener, Brant och Thompson i mitten (Moloney, 

Köstenberger, Lincoln och Wahlde säger inget eller för lite om frågan). Klink menar att det 

inte går att uttala sig med säkerhet kring innebörden av att Jesus tilltalar sin mor med gu/nai, 

eftersom det enligt honom inte finns några andra tillfällen i varken grekisk eller judisk 

litteratur då en son tilltalar sin mor så. Förutsatt att det stämmer, är det tillräcklig grund för att 

påstå att det inte går att uttala sig med säkerhet kring tilltalets innebörd? Keener, Brant och 

Thompson menar alla att tilltalet signalerar ett visst avståndstagande, och motiverar detta 

genom att relatera till hur Jesus i Johannesevangeliet tilltalar andra kvinnor på samma sätt; 

och även med referenser till övriga NT, samt annan antik litteratur som Odyssén och 

Josefus.180 Som har noterats vid ett par tillfällen så menar Beutler att gu/nai signalerar att Jesus 

relaterar till sin mor som en jämlike. Det kan i sammanhanget betraktas som en 

ytterlighetsposition, eftersom Beutler är ensam om detta ställningstagande, och dessutom inte 

                                                           
176 Beutler, 210.  
177 Wahlde, 2:82.  
178 Klink, 165. 
179 Ett exempel är på s 164, där Klink noterar att gu/nai signalerar avståndstagande, men också att detta 
avståndstagande måste förstås utifrån en ”hälsosam och kärleksfull relation mellan mor och son”. De flesta i 
resten av det analyserade materialet nöjer sig med avståndstagandet, och läser inte in samma typ av relation 
mellan Jesus och modern som Klink gör.  
180 Brant, 57; Keener, 1:504n126; Marianne Meye Thompson, John : A Commentary, First edition. ed. (Louisville, 
KY: Westminster John Knox Press, 2015), 60n65.  
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stärker sin ståndpunkt genom några referenser. Han befinner sig alltså långt från Klinks 

nästan överdrivna försiktighet. 

Frågan om huruvida Jesu mor kan betraktas som en dynamisk eller statisk karaktär i 

Johannesevangeliet hänger till stor del samman med utläggningarna av moderns reaktion 

(eller avsaknad därav) på Jesu ord i 2:4. Moderns närvaro på den litterära scenen i 19:25-27 

tycks å andra sidan vara av en sådan art att hennes litterära karaktärsdrag i allmänhet inte 

diskuteras/beskrivs i de analyserade kommentarerna. Därför blir tolkningen av modern i Kana 

av avgörande betydelse för hur hon ska förstås: förändras hon av det svar hon får av Jesus, 

eller inte? Här finns en tydlig övervikt på det statiska i de analyserade kommentarerna. Det är 

endast Moloney och Keener som tycks utläsa dynamiska drag i Jesu mor. I Moloneys tolkning 

tycks det hänga samman med uppfattningen att modern genom Jesu svar börjar förstå vem 

han är, och agerar därefter. I Keeners tolkning består dynamiken i moderns erkännande av 

Jesu auktoritet – ett erkännande som dock inte hindrar henne från att få som hon vill i 

slutändan. Keener är unik på det sättet att han tycks implicera att modern anser sig ha 

auktoritet över Jesus, men att hon även tvingas delvis backa från denna auktoritet.  

Framstår Jesu mor i Johannesevangeliet som en rund eller platt karaktär i de analyserade 

kommentarerna? Återigen hänger det framförallt ihop med tolkningen av modern i Kana, som 

dominerar helhetsintrycket av modern i denna fråga i samtliga bibelkommentarer. De flesta 

framställer modern som en rund karaktär med flera dimensioner. Det är endast i Thompsons 

och Wahldes utläggningar som Jesu mor framstår som en platt karaktär i Kana-berättelsen. En 

sådan skillnad hade kunnat bestå i hur mycket utrymme utläggningarna av de respektive 

perikoperna får i bibelkommentarerna, men så är inte fallet. Varken Thompson eller Wahlde 

skiljer sig på den punkten från resten av materialet, eftersom ingen av dem sticker ut extremt 

åt något håll avseende omfånget. Wahldes platta framställning av modern torde snarare hänga 

ihop med bibelkommentarens metodologiska inriktning mot redaktionskritik, vilket innebär 

att Wahlde sällan gör några större narrativ-kritiska observationer. Thompson i sin tur har i sin 

utläggning av 2:1-11 ett konsekvent fokus på Jesu roll i narrativet, vilket leder till att andra 

litterära karaktärer hamnar helt eller delvis i bakgrunden i hennes tolkning. Jag uppfattar 

moderns implicita platthet som ett medvetet drag av Thompson, då syftet med hennes 

bibelkommentar är just att fokusera på utläggning av Jesu ord och gärningar såsom de 

framställs i Johannesevangeliet.181 Vari består då de kvalitéer som implicerar Jesu mor som en 

rund karaktär i de övriga analyserade bibelkommentarerna? En aspekt som återkommer i 

                                                           
181 Thompson, 22.  



48 
 

några av tolkningarna är hur överraskande eller oväntat moderns agerande i Kana är, särskilt i 

tolkningen av moderns ord till tjänarna i 2:5. Denna aspekt återfinns i Moloneys, 

Köstenbergers och Lincolns tolkningar. Beutlers och Keeners tolkningar ligger nära detta, 

dock utan att läsa in det oväntade och överraskande, och mer betoning på modern som 

initiativtagande. Även Brant observerar moderns agerande i 2:5, men tycks istället tolka det 

som en smått beräknande användning av den heder- och skamkultur som Brant menar här 

används av evangelisten. Klinks tolkning skiljer sig något från de nyss nämnda på denna 

punkt. Klink tycks inte se moderns agerande i 2:5 som något oväntat, utan betonar istället 

flera gånger den mycket nära och särskilda relation modern har till sin son. Detta tycks skilja 

modern från andra karaktärer i Klinks tolkning.  

Så långt har framförallt litterära tolkningar rörande modern i Kana-berättelsen dryftats. 

Detta speglar en tendens i det analyserade materialet, att tolkningen av 19:25-27 utläggs i 

teologiska termer snarare än litterära. Moderns främsta litterära roll i de analyserade 

kommentarernas utläggningar av denna perikop tycks vara att tjäna som medel för 

evangelisten att skriva fram vissa teologiska ståndpunkter, vilket avhandlas under nästa rubrik 

(4.3).  

4.3 Diskussion om teologin 

När det gäller Jesu moders teologiska betydelse enligt de analyserade bibelkommentarerna så 

finns en skarp skillnad mellan tolkningarna av hennes roll i Kana, respektive hennes roll vid 

korset. Moderns eventuella teologiska betydelse i Kana-berättelsen genererar nästan lika 

många tolkningar som antalet bibelkommentarer; medan det istället finns en relativt hög grad 

av uniformitet mellan tolkningarna av hennes roll vid korset. Bland tolkningarna av moderns 

roll i Kana kan dock ett generellt mönster skönjas. I ett flertal av bibelkommentarerna 

framställs modern som ett medel för framförandet av en eller annan teologisk ståndpunkt i 

Johannesevangeliet. Hur dessa teologiska ståndpunkter uppfattas skiljer sig dock mellan de 

analyserade texterna. Köstenberger och Klink avviker från resten av materialet på denna 

punkt, i och med att de inte tycks se någon särskild teologisk betydelse av Jesu mor i Kana-

berättelsen. I Klinks fall är det implicit, men likväl observerbart. Klink ägnar kanske mest 

textutrymme åt Jesu mor jämfört med de andra kommentarerna, men det leder inte till några 

större teologiska ställningstaganden kring henne. Det textutrymme Klink ägnar åt modern 

handlar framförallt om relationen mellan henne och hennes son, och hur detta förhåller sig till 

relationen mellan Jesus och Fadern. I den kontexten betonar dock Klink att modern står 

utanför samspelet mellan dessa två. Köstenberger är mer explicit i den utläggning som tycks 

innebära att modern inte har någon särskild teologisk betydelse i Kana-berättelsen. Detta 
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speglas i att han säger emot tolkningar som innebär att modern på något sätt skulle vara en 

förebild i Kana-berättelsen. I relation till det övriga analyserade materialet så innebär det 

opposition mot framförallt Keeners och Lincolns tolkningar. Båda dessa ser modern som en 

förebild i lärjungaskap (Keener) eller tro (Lincoln) för de som läser, alltså en typ av teologiskt 

normativ funktion. Köstenberger grundar sitt motstånd mot dessa tolkningar enbart på det 

faktum att modern inte nämns som troende i 2:11. Som noterades i det föregående kapitlet är 

Köstenberger förvisso motsägelsefull på denna punkt, men står likväl nästan ensam för denna 

position i det analyserade materialet. Detta hänger samman med en tolkningsfråga som 

återkommer i nästan hela det analyserade materialet. Har modern som karaktär i narrativet 

någon form av tro på Jesus? Om ja, grundar sig denna tro på en förståelse av Jesus som 

gudomlig? Olika svar på dessa frågor återfinns i de analyserade kommentarerna, även om alla 

inte ger heltäckande svar. Moloney och Keener betonar båda att modern signalerar någon 

form av tilltro/tro på Jesus, men att denna tro i narrativet inte är grundad på kunskap om vem 

Jesus är.182 Även Lincoln betonar moderns tilltro till Jesus, men utan att ta ställning till hennes 

eventuella kunskap om Jesu gudomlighet.183 Keener och Lincoln framställer modern som en 

förebild i tro, medan Moloney inte indikerar något sådant. Brant ligger nära denna 

uppfattning, i det att hon menar att modern förväntar sig att Jesus ska göra något 

exceptionellt.184 Det som skiljer Brant från de tre ovan nämnda är att hon inte föreslår denna 

förväntan som en förebildlig egenskap. Inte heller Klink ser modern explicit som en förebild i 

tro, även om han menar att modern har ”börjat förstå” Jesu vision.185 Beutler, Wahlde och 

Thompson lyfter inte frågan om moderns eventuella tro på och/eller förståelse av Jesus.  

I två bibelkommentarer betraktas modern som någon typ av symbol i Kana. Det handlar 

om Beutler och Wahldes tolkningar. Wahldes tolkning uppvisar en anmärkningsvärd lös tråd 

mellan Kana-berättelsen och kors-berättelsen. I utläggningen av Kana-berättelsen noterar 

Wahlde moderns anonymitet, och hävdar där att anonymiteten skulle tyda på att modern har 

någon form av symbolisk roll (vilket har diskuterats ovan). Wahlde förklarar dock inte vad 

denna symboliska roll skulle innebära i Kana. Inkongruensen blir än större när Wahlde senare 

i kommentaren argumenterar emot symboliska tolkningar av modern vid korset, till synes på 

grundval av ovilja att se ”den älskade lärjungen” som en symbolisk snarare än en historisk 

gestalt. Här framstår Wahldes bibelkommentar som motsägelsefull. Beutlers syn på moderns 
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teologiska betydelse i Kana-berättelsen avviker markant från uppfattningarna i de andra 

analyserade kommentarerna. Hans symboliska tolkning, där modern är bruden i en 

eskatologisk bröllopsfest initierad av Jesus, motiveras dock inte. Inte heller förtydligas vad 

som menas med att modern skulle ha en roll i frälsningshistorien.186 Beutler framstår här som 

mariolog snarare än exeget med detta säregna och ogrundade tolkningsförslag.  

Brant och Thompson har det gemensamt att de båda tycks se modern som ett verktyg i 

evangelistens händer för att framhäva olika dimensioner hos Jesus. Enligt Brant används 

modern i Kana för att framhäva Jesu mänskliga ursprung, i kontrast till det gudomliga 

ursprung som betonas i prologen (1:1-18). Vidare menar Brant att den sammantagna bilden av 

Jesus är att han är en god son i relation till sin mor, genom att han lyder henne i Kana och 

sedan visar omsorg om henne vid korset. Den teologiska implikationen av detta, enligt Brant, 

är att förstärka bilden av Jesus som den goda Sonen, i relation till Fadern.187 Här ligger Brant 

nära Klink, som också betonar den goda relationen mellan modern och Jesus. Klink drar dock 

inte lika långtgående teologiska slutsatser utifrån denna relation som Brant. Även Thompson 

betonar en teologisk familjetematik i sin tolkning av moderns roll i Kana. Thompson gör det 

dock genom att i förväg hänvisa till den familjetematik hon identifierar i sin utläggning av 

korset. Moderns teologiska roll i Kana tycks därför bli att förbereda för den teologi Thompson 

utläser i 19:25-27.  

Som noterats ovan så tycks Kana-berättelsen generera tämligen differentierade 

tolkningar. Kors-berättelsen, å andra sidan, utmärker sig i stället åt andra hållet. Även om det 

naturligtvis finns signifikanta nyansskillnader så finns det en tydlig röd tråd i de analyserade 

kommentarernas utläggningar av 19:25-27: de allra flesta tar på ett eller annat sätt upp Jesu 

mor vid korset som en del av någon form av johanneisk familjeteologi. Detta gäller Moloney, 

Lincoln, Brant, Beutler, Thompson och Klink. Alla dessa menar att Jesus genom sina ord till 

modern och ”den älskade” konstituerar en ny familj, som är tänkt att omfatta alla som tror på 

Jesus. Moloney framhåller att modern har en ”moderlig roll” i denna nya familj.188 Klink 

ställer sig nära Moloney i det att han menar att modern representerar den ”moderliga naturen 

hos Guds barn”, ett något dunkelt påstående som inte förklaras och utvecklas närmare. 

Skillnaden dem emellan tycks dock vara att Moloney ser en unik symbolisk roll för modern 

som moder i den nya familjen, medan Klink istället ser det som att modern representerar en 

egenskap som ska genomsyra denna nyinstiftade gemenskap. Brant gör en unik koppling i det 
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att hon ser Jesu ord på korset som ett uttalande av kejserlig magnitud. Hon ser alltså Jesu ord 

till sin mor och ”den älskade” som en återspegling av den romerska överklassens bruk att 

genom adoption möjliggöra en kontinuitet av familjenamnet och egendomar. Även Lincolns 

tolkning har ett unikt inslag, i det att han menar att modern möjligen kan symbolisera 

”troende judar”.189 Detta är Lincoln ensam om i det undersökta materialet, men det kan 

relateras till Köstenbergers skepsis gentemot den typen av tolkningar.190 Thompsons unika 

nyans i tolkningen består i det något märkliga påståendet att Jesu ord ”Se din mor” och ”Se 

din son” innebär att Jesu mor och ”den älskade” bli liksom broder och syster med varandra. 

Köstenberger, Keener och Wahlde vänder sig alla emot dessa tolkningar. Keener vänder sig 

emot tolkningen av Jesu mor som ”alla troendes moder”191, vilket står i motsats till till 

exempel Moloney.192 För Keener handlar Jesu ord till sin mor främst om en sorts social 

omsorg, genom att Jesus utför sin plikt som den äldsta sonen att säkerställa den änkeblivna 

moderns försörjning. Keener ser det förvisso som att Jesus grundlägger en ny gemenskap, 

men kallar den inte för familj. Köstenberger vänder sig emot alla symboliska tolkningar, och 

understryker att Jesu ord till sin mor och ”den älskade” enbart handlar om ekonomisk omsorg 

om den änkeblivna modern. I likhet med Keener och Köstenberger så avfärdar Wahlde tanken 

att Jesu mor får någon sorts symbolisk modersroll i en av Jesus instiftad familj. Wahlde skiljer 

sig dock från de två övriga i det att han argumenterar för detta genom att han avfärdar 

moderns symboliska roll utifrån en förståelse av ”den älskade” som en historisk snarare än en 

symbolisk gestalt. Här finns också en intertextualitet i det analyserade materialet i det att 

Wahlde explicit avfärdar Moloneys tolkning av Jesu moders och ”den älskades” symboliska 

roller vid korset.  

Wahlde nämner några tolkningar han är tveksam till, men är mycket kortfattad med sin 

egen tolkning. Hans egen tolkning är ett förslag på en läsning ur ett genusperspektiv, där 

rollerna som mor respektive son är av ”likvärdig och ömsesidig betydelse”.193  

4.4 Sammanfattande diskussion 

Analysen och diskussionen ovan ger bilden av en tämligen diversifierad flora av tolkningar, 

även om vissa mönster kan skönjas. På historicitetens område tycks det finnas en tydlig 

skiljelinje mellan de som är positiva respektive skeptiska gentemot det senaste decenniets 

ökade intresse för teorier om Johannesevangeliet som en ögonvittnesprodukt. Här tycks de 
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geografiska och teologiska bakgrunderna spela roll: de nordamerikanska, protestantiska 

bibelkommentarerna är mer positiva och optimistiska gentemot ögonvittnesteorierna än de 

icke-amerikanska och/eller romersk-katolska kommentarerna. Det är svårt att exakt ringa in 

varför det förhåller sig på detta vis, men skillnaderna tycks åtminstone inte ha att göra med 

kommentarernas metodologiska ansatser. Historicitetsfrågan kring moderns närvaro vid korset 

tycks mest präglas av diskussionen kring huruvida anhöriga tilläts närma sig korset, och 

huruvida den johanneiska passionsberättelsen harmonierar med synoptikernas dito. En 

minoritet i det analyserade materialet förefaller argumentera för en starkare historicitet och 

harmoni i dessa båda frågor, men vid en närmare undersökning tycks argumenten tämligen 

tunna.  

Allt detta sammantaget skapar ett kluvet intryck av bilden av Jesu mor som historisk 

gestalt i de analyserade kommentarerna. Det finns en majoritet som i grunden betraktar 

Johannesevangeliet som en text kopplad till ett ögonvittne, men det är sällan denna teori 

appliceras på de texter som berör Jesu mor. De som ägnar energi åt frågan presenterar något 

svaga argument. Något entydigt svar på frågan om Jesu mor som historisk gestalt går alltså 

inte att ge, men det kan konstateras att frågan åtminstone inte ligger överst på agendan i de 

analyserade kommentarerna.  

På det litterärkritiska området finns anmärkningsvärd uniformitet i de generella linjerna, 

men även en tydlig pluralitet i detaljfrågorna. Av metodologiska skäl ägnas de litterärkritiska 

aspekterna mer utrymme i somliga kommentarer, men ingen av de analyserade 

kommentarerna saknar helt sådant som kan hänföras till denna kategori. Uniformiteten består 

i att i en klar majoritet av de analyserade kommentarerna framstår modern som en rund, 

statisk karaktär. Här tycks varken metodologi eller exegeternas teologiska bakgrund fälla 

avgörandet eftersom de metodologiskt vitt skilda Thompson och Wahlde förenas i den 

minoritetsposition som framställer modern som en platt karaktär, och de teologiskt skilda 

Keener och Moloney förenas i den minoritetsposition som framställer henne som en dynamisk 

karaktär. Två andra frågor ägnas visst utrymme: moderns anonymitet, respektive Jesu svar i 

2:4 (som påverkar bilden av modern). Kännetecknande för kommentarernas behandling av 

dessa två frågor är att ett flertal tolkningsförslag presenteras, som alla är tämligen vagt 

underbyggda. Majoritetsuppfattningen gällande gu/nai, ti/ e0moi\ kai\ soi/ tycks dock vara att 

Jesus med dessa ord skapar ett avstånd mellan sig själv och sin mor. Anonymitetsfrågan kan 

inte sägas besvaras på ett sätt som möjliggör en identifikation av en majoritetsposition. En 

annan detalj är att tolkningarna av korsberättelsen i stort sett uteslutande rör sig kring 

historicitet och teologi, medan de litterärkritiska observationerna kring moderns närvaro är 
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spretiga och ytterst kortfattade. Detta kan dock ha sin naturliga förklaring i att 19:25-27 är en 

mycket kort text, och att modern där har avsevärt mindre litterärt utrymme än i 

Kanaberättelsen. Sammanfattningsvis framstår alltså Jesu mor som i huvudsak en rund, statisk 

karaktär i de analyserade kommentarerna; medan övriga litterärkritiska observationer och 

positioner är mycket diversifierade.   

På teologins område kan en röd tråd urskiljas gällande korsberättelsen, medan 

Kanaberättelsen genererar flera vitt skilda tolkningar. En röd tråd på ett mycket generellt plan 

är att flertalet tycks uppfatta modern i Kanaberättelsen som ett verktyg för framförandet av 

evangelistens teologi. Här spretar dock tolkningarna mellan en symbolisk roll (Beutler, 

Wahlde), en förebildlig roll (Keener, Lincoln, Moloney), en roll att förstärka drag hos Jesus 

(Brant, Thompson), eller ingen särskild teologisk roll alls (Klink, Köstenberger). Här kan tre 

mönster anas, om än vagt. De kommentarer som ser modern som innehavare av en teologiskt 

symbolisk roll kommer från en romersk-katolsk forskningsmiljö, medan de som (explicit eller 

implicit) inte ser någon särskild teologisk roll för modern kan kopplas till 

evangelikala/baptistiska forskningsmiljöer. Sambandet är inte överväldigande, men det kan 

möjligen vara en avspegling av Jesu moders betydelse genom historien inom respektive 

samfundsbildningar; där modern traditionellt har haft en mer framträdande betydelse inom 

romersk-katolska kyrkan jämfört med evangelikala och baptistiska traditioner. Brant och 

Thompson förenas i framställningen av hur Jesu moders teologiska roll tycks vara att i 

evangeliet framhäva eller förstärka vissa drag hos Jesus. Beror detta på den narrativ-kritiska 

ansatsen i respektive kommentar? Brant och Thompson är också de enda kvinnliga exegeterna 

i det analyserade materialet, men sambandet är för svagt för att säga något säkert om det. 

Sammanfattningsvis tycks de teologiska tolkningarna av Jesu mor i Kana i viss mån påverkas 

av metodologi och teologisk bakgrund, men inte på ett helt tydligt vis. 

När det gäller Jesu mor i korsberättelsen så tycks majoritetsuppfattningen i det 

analyserade materialet vara att Jesu mor vid korset utgör en beståndsdel i en johanneisk, 

ecklesiologisk familjeteologi: Jesus instiftar en ny familj genom sina ord till de två vid korset, 

och modern har en viktig roll i denna familj. Här är kommentarerna med en mer utpräglat 

narrativ-kritisk ansats eniga i majoritetspositionen (Brant, Moloney, Thompson), understödda 

av kommentarer med annan metodologisk ansats (Beutler, Lincoln, Klink). Inte heller i 

minoritetspositionen tycks metodologin vara avgörande, då denna är diversifierad (Keener, 

Köstenberger, Wahlde). När det gäller kommentarernas teologiska bakgrund tycks det inte gå 

att dra några tydliga skiljelinjer ens på den teologiska tolkningens område. De tre som skiljer 

sig från majoritetspositionen är Keener och Köstenberger (som förvisso ligger tämligen nära 
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varandra teologiskt), men också Wahlde som skiljer sig från dessa två med hänsyn till 

teologisk forskningsmiljö.  

4.5 Slutsatser 

Uppsatsens ärende har varit att besvara frågan ”Hur tolkas Jesu mor i nutida 

bibelkommentarer till Johannesevangeliet, utifrån de exegetiska forskningsfälten historicitet, 

litterärkritik och teologi?”. Det förefaller naturligt att dela upp slutsatserna i tre delar, enligt 

de tre exegetiska forskningsfälten i frågan. När det gäller historiciteten är uppsatsens slutsats 

att den analyserade litteraturen är kluven mellan att å ena sidan vara positiv till teorier om 

Johannesevangeliet som ögonvittnesskildring (vilket kan anses höja historicitetsvärdet), och å 

andra sidan skepsis eller ointresse inför sådana teorier. På det litterärkritiska planet framstår 

modern huvudsakligen som en rund, statisk karaktär i de analyserade kommentarerna. 

Argumentationen på detta tolkningsområde är dock ofta svag. På det teologiska planet är 

uppsatsens slutsats att det finns en spänning mellan uniformitet och pluralitet bland de 

analyserade kommentarerna. Pluraliteten består i att moderns teologiska roll i Kana är föremål 

för diskussion och genererar en mångfald av tolkningsmodeller. Uniformiteten består i att en 

majoritet av kommentarerna ser modern som en grundläggande byggsten i 

Johannesevangeliets teologi kring den familj eller familjeliknande gemenskap som Jesus 

grundar, som tänks omfatta alla troende. Denna majoritetsposition möter dock motstånd i en 

tämligen enad minoritetsfront som inte lägger lika stor teologisk vikt vid Jesu mor.  

4.6 Förslag till framtida forskning 

I denna uppsats framstår det som att metodologi i tämligen låg utsträckning påverkar 

bibelkommentarernas tolkningar av en given biblisk gestalt. Detta väcker frågor kring vilken 

roll metodologiska ansatser spelar i exegetisk kommentarslitteratur. Får metodologin en annan 

roll om tolkningarna av någon annan gestalt än Jesu mor undersöks? Eller om ett mer abstrakt 

eller övergripande tema undersöks? Ett förslag är därför att undersöka hur metodologin 

påverkar ställningstaganden i exegetiska bibelkommentarer. 

En annan möjlighet för framtida forskning grundar sig i en kort notis i Beutlers 

bibelkommentar. Enligt denne så finns det en skillnad mellan franskspråkig exegetik och 

tyskspråkig dito när det gäller den övergripande tolkningen av 19:25-27.194 Föreliggande 

uppsats har begränsat sig till engelskspråkig litteratur, men möjligheter för framtida 

undersökningar skulle kunna vara att jämföra exegetisk litteratur från olika språkgrupper. I 

                                                           
194 Beutler, 485.  
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vilken utsträckning behärskar exegetiska forskare andra språk än det egna forskningsspråket? 

Uppstår parallella miljöer med språklig avgränsning som i låg grad påverkar varandra?  

Ytterligare en möjlighet när det gäller studiet av den johanneiska Jesu mor vore att 

lägga an en mer tolkningshistorisk ansats än vad som varit fallet i denna uppsats. Den artikel 

av Collins som omnämndes i inledningskapitlet (1.1) visar på att romersk-katolska exegeter 

fann ett nytt intresse för denna gestalt kring mitten av 1900-talet. Hur har tolkningarna av 

modern förändrats under de senaste hundra åren av exegetisk forskning? Och vilken bild 

framträder vid ett studium med ännu längre tidsperspektiv, till exempel från reformationen 

och framåt?  
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