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1 Inledning  
Den sista måltiden är vad måltiden i passionsberättelsen, innan Jesus tillfångatas, brukar kallas. 

Måltiden är antagligen den mest kända i Nya testamentet, konstaterar Thomas Kazen i sin artikel i 

boken The Eucharist - Its Origins and Contexts.  Omständigheterna och historiciteten kring 1

måltiden är ifrågasatta och Kazen menar att det är troligt att de första kristustroende han ha firat en 

måltid likt den som i Nya testamentet beskrivs som Jesus sista. Om det var Jesus sista måltid är inte 

lika självklart.  För denna uppsats är beskrivningen sista inte vad som är intressant, det intressanta 2

är att undersöka de fyra versioner av denna måltid som återges i Nya testamentet samt att pröva 

dessas historicitet. Narrativen är av hög stilnivå och är anpassade till en liturgisk miljö. I dessa fyra 

versioner finns två spår, dels Markus och Matteus och dels Lukas och Paulus i 1 Korintierbrevet.  3

1.1 Frågeställning och syfte 
Frågeställningen är tvådelad och lyder:  

i) Vilka språkliga skillnader ser vi mellan de två spåren av nattvardsberättelser?  

ii) Vad kan vi utifrån dessa versioner och spår, med hjälp av autenticitetskriterierna utläsa av 

händelsens historicitet?  

För att undersöka frågan om Jesus historicitet i den sista måltiden kommer jag att undersöka de 

olika beskrivningarna av händelsen som finns återgivna i Nya testamentet. Dessa är Mark 14:22-25, 

Matt 26:26-28(29), Lukas 22:19-20 samt 1 Kor 11:23-25. Jag kommer också att utvärdera 

användandet av autenticitetskriterierna.  

1.2 Val av material och avgränsningar 
I denna uppsats kommer jag att jämföra de fyra kanoniska berättelserna av den sista måltiden som 

finns återgivna i Matteus, Markus, Lukas och Paulus i 1 Kor. För den grekiska grammatiken 

kommer jag att använda mig av K. Alands The Greek New Testament rev. 5. I de fall jag använder 

mig av Gamla Testamentet/Hebreiska Bibeln använder jag Bibel2000s översättning med 

 Kazen, Thomas. ”Sacrificial Interpretation in the Narratives of Jesus’ Last Meal” Hellholm, David (red.) 1

och Sänger, Dieter (red.). The Eucharist, Its Origins and Contexts: Sacred Meal, Communal Meal, Table 
Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Vol. 1, Old Testament, Early Judaism, 
New Testament. Tübingen: Mohr Siebeck. 2017. s. 477-502. Här s. 477
 Kazen. 2017. s. 4782

 Kazen. 2017. s. 4793
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komplement från Septuaginta. Utöver kommentarer från KNT, Hermeneia och The Anchor Bible  

m.fl använder jag mig också av olika monografier och antologin The Eucharist - Its Origins and 

Contexts redaktör David Hellholm och Dieter Sänger. John P. Meier har skrivit en samlingsvolym 

om den historiske Jesus i fem delar där den sista handlar om nattvarden, denna bok kommer också 

att användas i detta arbete.  

1.3 Teori och metod 
1.3.1 Teori 

Jag vill undersöka historiciteten av den sista måltiden. Detta kommer jag att göra genom att pröva 

de fyra versioner som återges i Nya testamentet utifrån formhistorisk kritik med särskilt fokus på 

autenticitetskriterier samt Sitz im Leben . Jag vill med dessa metoder försöka närma mig en 4

förståelse av vad som historiskt kan sagts eller skett under denna måltid. Cecilia Wassén och Tobias 

Hägerland skriver i sin bok Den okände Jesus att för att komma den historiske Jesus nära behöver 

man gå via arkeologi eller genom nedskrivna texter. I denna uppsats kommer jag att fokusera på det 

senare av dessa.   5

E.P Sanders skriver 1985 i sin bok Jesus and Judaism att forskningen kring den historiske Jesus är 

överens om att det är svårt att dra slutsatser om den historiske Jesus utifrån enskilda individuella 

perikoper.  Trots det skapar forskare en relativt enhetlig bild av vad Jesus undervisade och hur han 6

betedde sig, menar Sanders. Vidare beskriver Sanders en vändning i forskningen kring den 

historiske Jesus där man inte längre är rädd för att ställa frågor som vad Jesus menade med sitt 

handlande.  Att läsa Sanders visar på den förändring av forskningsparadigm som har skett vid 7

studiet av den historiske Jesus. Sanders skriver exempelvis om ”double dissimilarity” som ett av de 

viktigaste kriterier, något som Tobias Hägerland i sin artikel ”The future of criteria in the historical 

 Begrepp som ”Autenticitetskriterier”, ”Sitz im Leben” och ”Formhistorisk kritik” redogörs mer noggrant 4

senare i uppsatsen. 
 Wassén, Cecilia & Hägerland, Tobias, Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades, 5

Bokförlaget Langenskiöld, Stockholm, 2016 s. 63; 
  Holmberg, Bengt. ”Den historiske Jesus” s. 149–174 i Jesus och de första kristna, Red. Mitternacht, Dieter 
& Runesson, Anders. Stockholm: Verbum, 2007. s. 151
 Sanders, Ed Parish. Jesus and Judaism. London: SCM.1985 s. 16

 Sanders. 1985. s. 27

!  av !4 42



UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska Institutionen  

Bibelvetenskap D2NT - VT19 
Emmy  Lindgren  

Jesus research” 2015 kritiserar ca 30 år efter Sanders bok.  Precis som Sanders 1985 förutspådde en 8

förändring i studiet av den historiske Jesus gör också Hägerland det 2015.  9

Sanders menar att tidigare forskare har ibland gjort Jesus så unik och judendomen kategoriserad 

som så mycket sämre att läsaren nästan tvingats att ifrågasätta hur det kan komma sig att Jesus växt 

upp i en judisk kontext. I och med detta visar också Sanders på en brytning i forskares relation med 

kristendom vs judendom.  Sander hänvisar till Klausners förståelse av Jesus som just jude, men 10

som också menar att Jesus sedan bryter medveten med den judiska bakgrund han kommer ifrån.  11

I en senare bok av Sanders, The Historical Figure of Jesus från 1993 använder han själv 

autenticitetsprinciperna för att pröva historiciteten hos Jesus. Han inleder med 

dissimilaritetskriteriet, i detta fall handlar det om Jesus förutsägelse om det kommande Gudsriket 

och Sanders menar att en ouppfylld profetia är mer sannolik än en uppfylld sådan. Därefter 

argumenterar Sanders för att denna förutsägelse återfinns i oberoende källor, i detta fall hos Paulus 

och evangelierna. Paulus hade inte evangelierna att tillgå när han skrev sina brev och de synoptiska 

evangeliernas författare hade antagligen inte Paulus brev när de skrev. Även om det som sades eller 

gjordes kunde uppfattas som pinsamt, användes det ändå för att det var så ingrott i traditionen.  12

Sanders använder här i sin bok 1993 samma välkända kriterier som används än idag. 

1.3.1.1 Historisk-kritisk metod 

En historisk-kritisk metod har utvecklats under de senaste 300 åren i syfte att studera Bibeln, menar 

David R. Law i sin metodbok The Historical Critical Method.  Att använda en historisk-kritisk 13

metod är att använda ett kluster av olika tillvägagångssätt där alla har samma fokus - att förstå 

textens historiska karaktär.  Detta görs utifrån fyra olika förståelser av begreppet historicitet. 1) 14

 Sanders. 1985. s. 16.  8

  Hägerland, Tobias. ”The Future of Criteria in Historical Jesus Research” Journal for the Study of the 
Historical Jesus 13. (2015). s. 43-65. s. 63
 Sanders. 1985 s. 2,  9

   Hägerland. 2015. s. 63
 Sanders. 1985. s. 1810

 Sanders. 1985. s. 1911

 Sanders. 1993. s. 18212

 Law, David R. The Historical-Critical Method: a Guide for the Perplexed, T & T Clark, London, 2012. s. 13

VIII
 Law. 2012. s. 114
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Den historiska sanningen bakom händelsen - har det hänt? 2) Den historiska bakgrunden kring 

texten - redaktion och ändringar? 3) Den historiska konsekvens texten hade i sin tillkomsttid. 4) 

Den sekulärhistoriska metoden som används för att tolka texten. Det innebär ett antagande att de 

som läste texten i dess tillkomsttid har samma referensramar som de som läser texten idag. Det 

skulle innebära att något som var omöjligt då fortfarande är det idag och detsamma tvärt om.    15

Eftersom jag vill nå förståelse om den historiske Jesus kommer jag att i denna uppsats använda mig 

av en historisk-kritisk metod med huvudfokus på formhistorisk kritik och användningen av 

autenticitetskriterierna. Jag utgår främst från David R. Laws The Historical Critical Method a 

Beginners Guide för en mer allmän förståelse av historisk-kritisk metod. Därefter använder jag mig 

av autenticitetskriterierna och Sitz im Leben. Forskare är inte ense över användandet av 

autenticitetskriterierna i eftersträvan av historiciteten hos Jesus. Jag har satt mig in i diskussionerna 

och står därför enad med Tobias Hägerland i frågan som menar att detta är en relevant metod för att 

nå historiciteten hos Jesus. Diskussionen kommer att redogöras för senare i uppsatsen.   

1.3.1.2 Formhistorisk kritik   

Formhistorisk kritik är baserad på påståendet att det finns olika former på texterna i Bibeln. Det 

finns vissa fraser som används så som ”Så säger Herren” eller Jesus ”Jag är”- uttalanden.  16

Formhistorisk kritik är att upptäcka de litterära drag som särskiljer sig och kategorisera dem. Detta 

har lett till att den formhistoriska kritiken också kategoriseras in i fyra grupper.  I) Genre - vad är 17

det för typ av text? Det är viktigt att inte blanda samman form och genre, menar Law. Formen bör 

beteckna en textpassages struktur och uppbyggnad. Genre är en del i den passage då den berättar 

vilken typ av text det är.  II) Sitz im Leben - i vilken situation texten tillkommit i och till vilken 18

funktion? III) Muntlig tradition - att texten innan den blivit text traderats muntligt. En del av den 

formhistoriska kritiken är att identifiera dessa delar i texten som kommer från en muntlig 

tradering.  IV) Överföringshistoria (the history of transmission) - formhistoria - från första ord till 19

 Law. 2012. s. 5-615

 Exempel på ”Jag är”- uttalanden är när Jesus i Johannesevangeliet säger: Jag är livet bröd. (Joh 6:35), Jag 16

är världens ljus. (Joh 8:12), Jag är grinden. (Joh 10:9). 
 Law. 2012. s. 140.17

 Law. 2012. s. 141.18

 Law. 2012. s. 142. 19
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idag. Den fjärde kategorin är inte bara intresserad av vad texten betyder eller till vilken situation 

den är skriven, den är också intresserad av resan texten har gjort för att komma dit.   20

Utöver dessa fyra kategorier av formhistorisk kritik, presenterar Law sju förutsättningar för dessa, 

vilka är följande: I) Bibeltexterna är konstruerade av mindre delar. II) Texter kan ha traderats 

muntligen innan det blev skriven text. III) I processen av att traderas muntligt normaliserades 

texten. För att kunna tradera något muntligt krävs att den är enkel att memorera. Därför kan dessa 

kännas igen på sin simpelhet. IV) Innan berättelserna blev skriven text sammanfördes berättelser 

beroende på tema snarare än kronologi. V) Bibliska författare är inte författare i den betäckning vi 

använder idag. Texterna har inte tillkommit och uppkommit från en person en gång utan har istället 

blivit konstruerade av ärvt material. Law menar att produkten av dessa texten är snarare av 

församlingen än den som var ”författare”.  VI) Man kan med hjälp av den skrivna formen spåra 21

den muntliga formen. Detta resulterar i att den formhistoriska kritiken är beroende av källkritiken. 

VII) Former som uppkommit ur en särskild kulturell, social eller religiös miljö kallas Sitz im 

Leben . Där står varje tradition i relation till samhället som värnat om den och låtit den gå i arv 22

genom generationer. Därför är traditionen en bild för sociala förhållanden i samhället, religiösa, 

politiska och filosofiska åsikter i det samhälle texten uppstod.   23

 Dessa sju kan sedan sammanställas i sex principer för användandet av formhistorisk kritik. 

Inom dessa principer återfinns Sitz im Leben och vad Law kallar för traditionskritik - eller 

autencitetskriterium som de också kan kallas - vilka är de som är av störst vikt för detta arbete.  

1.3.1.3 Sitz im Leben  

Uttrycket ”Sitz im Leben” kommer ifrån tyskan och kan översättas med (miljö/plats/mitt) i livet. 

Som nämnt tidigare handlar Sitz im Leben om att former uppkommit ur en särskild kulturell, social 

eller religiös miljö. Law exemplifierar med att sorgetexter hör till genren begravningsliturgi.  Det 24

finns tre huvudfaktorer som bidrar till förståelsen av Sitz im Leben. a) historisk miljö - situationen 

som bidrog till formens skapande. b) social miljö - situationen där formen var bevarad. c) den 

 Law. 2012. s. 143.20

 Law. 2012. s. 162.21

 översätts mitt i livet. 22

 Law. 2012. s. 142, 163.23

 Law. 2012. s. 141-142, 16324
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litterära miljön - rollen som formen spelat i den litterära kontexten under denna tid. Sitz im Leben 

identifieras med hjälp av genre.  Jag kommer att analysera texterna utifrån Sitz im Leben för att 25

försöka utskilja vad som kan ha varit sagt av den historiske Jesus och vad som leder tillbaka till den 

liturgi som praktiserades i de tidiga kristustroende församlingarna.  

1.3.1.4 Traditionskritik - autencitetskriterier  

För att spåra en texts autenticitet och ursprung kan man applicera vissa kriterier på texten. Detta 

kallar Law för traditionskritik. Att använda dessa kriterier har gjorts sedan ca 1950-talet.  Det råder 26

delade meningar hos forskare kring antalet kriterier och deras innehåll samt användbarhet. Bengt 

Holmberg skriver i Jesus och de första kristna om dessa kriterier, då under namnet äkthetskriterier. 

Jag har valt att kalla dem autenticitetskriterier då jag anser att den översättningen klingar bättre med 

det engelska ”criteria of authenticity”. Som jag nyss nämnt råder delade meningar om hur dessa bör 

användas och i vissa fall om de ska användas över huvud taget, detta är en diskussion jag tagit del 

av och kommer att redogöra för senare i denna uppsats. Här nedan presenterar jag kriterierna med 

både engelska och svenska termer, därefter kommer jag att använda den svenska termen.   

  

The criterion of dissimilarity / Olikhetskriteriet  

Om en tradition inte verkar stämma överens med den tidiga kyrkan eller judendomen under Jesu tid 

kan vi anta att traditionen är sann. Detta är ett komplicerat kriterium då Jesus själv var jude och 

kyrkan som byggs efter hans död antagligen bygger på de uttalanden och handlingar som han utfört. 

I fall där hög kristologi antyds kan man ifrågasätta om det uppfyller kriteriet då dessa antagligen är 

av en senare konstruktion från kyrkan.  Holmberg är kritisk och menar att använda detta kriterium 27

är snarare ett ”teologiskt ställningstagande om Jesus ”unikhet” än en historievetenskaplig princip”. 

Vidare menar Holmberg att det därför inte borde vara de saker i Jesustraditionen som skiljer sig från 

den judiska- eller den tidiga kyrkans kontext under första århundradet - istället borde det vara de 

saker som på ett övertygande sätt kan bevisas passa in i en judisk kontext och i den tidiga kyrkans 

kontext under första århundradet som bör anses som äkta. 

 Law. 2012. s. 164-16525

 Kazen, Thomas. ”Problem och möjligheter i Jesusforskningen” publicerad i Svensk Kyrkotidning 11. 26

(2015). s. (352-356)  här: 352
 Kriteriet kan användas både i positiv och negativ bemärkelse för att legitimera och avskriva påståenden 27

om den historiske Jesus. 
!  av !8 42



UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska Institutionen  

Bibelvetenskap D2NT - VT19 
Emmy  Lindgren  

The criterion of multiple attestation / Tvärsnittskriteriet 

Om traditionen finns återgiven hos fler källor, oberoende av varandra är den mer sannolik. Dock 

kräver det att vi vet vilka källor som är beroende av varandra. 

The criterion of coherence / Koherenskriteriet 

Om ett material (uttalande/händelse) svarar med innehåll eller tankestruktur till det som tidigare 

säkerställt som autentiskt, det vill säga att det stämmer överens med vad som klargjorts autentiskt 

och sannolikt av Olikhetskriteriet och Tvärsnittskriteriet.  

Utöver dessa tre, som Law och Holmgren är överens om finns ytterligare kriterium som Holmberg 

nämner: Genanskriteriet - när en händelse skapar svårighet eller problematik och går i polemik med 

urkyrkan men ändå finns bevarad i traditionen.  

Aramaismkriteriet - ett Jesusord där arameiskan skymtas under grekiskan. (Då Jesus antagligen 

talade arameiska).  28

Ett sjätte kriterium belyses hos Wassén och Hägerland, dock inte ett vedertaget 

autenticitetskriterium, men ett kriterium för att pröva historicitet: samtidskriteriet. Samtidskriteriet 

prövar textens historiska tillförlitlighet. I princip är en tidigare källa att föredra över en källa där 

textens tillkomsttid är distanserad från händelsen i fråga. Desto mer tid som gått desto större chans 

att berättelsen minns och återberättas annorlunda från originalberättelsen.  Hur väl evangelierna 

uppfyller samtidskravet är inte helt oproblematiskt att undersöka. Dateringen av evangelierna är 

nästintill omöjlig att få exakt då det inte finns ett originaldokument utan snarare består av ca 5000 

handskrivna kopior från olika tider. Det finns heller inte en säker, känd författare till evangelierna. 

En tredje problematik med dateringen är att evangelierna har en del biografiska berättelser och att 

det därför är svårt att dra slutsatser om dess datering.  29

 Law. 2012. s. 166,  28

    Holmberg.  2007. S. 155
 Wassén och Hägerland. 2016. s. 6429
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1.3.2 Metod 

I detta arbete vill jag pröva historiciteten hos Jesus i den sista måltiden, för att göra det kommer jag 

att använda mig av autenticitetskriterierna. Att använda dessa kriterier är inte ett självklart val i 

dagens exegetiska fält, då det råder delade meningar kring användandet av dessa kriterier. Kritik har 

riktats till autenticitetskriterierna och formhistoriska kritiken, Tobias Hägerland redogör för och 

bemöter denna kritik i sin artikel ”The Future of Criteria in Historical Jesus Research” publicerad i 

Journal for the Study of the Historical Jesus.  Hägerland menar att förr löd diskussionen snarare 30

om vilket kriterium och hur detta skulle användas för att nå historiciteten i en perikop.  Hur 31

användbara och vilka dessa kriterier var debatterades. Oavsett vilka förändringar som önskades 

kring användandet av kriterierna så var huvudsaken att minst ett av dem behövdes för att driva 

någon typ av metodologisk forskning kring den historiske Jesus. Hägerland menar att tidigare när 

man haft för avsikt att helt avskriva sig dessa kriterier skulle det även innebära att den som vill 

avskriva kriterierna också fördömer all forskning kring den historiske Jesus. Så är det inte idag.   32

Dale C. Allison kritiserar autencitetkriterierna och menar att det inte är troligt att detaljer skulle ha 

blivit ihågkomna utan snarare enbart yttre konturer av dessa händelser.  Att de ”yttre” 33

handlingarna/personerna skulle blivit ihågkomna är mer i enlighet med memory research vilket jag 

valt att översätta med minnesforskning. Allison menar att om texterna är så splittrade skulle ingen 

autenticitet finnas på detaljnivå. Att då använda delar av jesusord och narrativ som har klassats som 

autentiska genom dessa kriterier skapar enbart en illusion av objektiv visshet som omöjligt kan 

svara med dessa individuella traditioner som texterna är hämtade från. Allison menar att istället för 

kriterierna bör studiet av den historiske Jesus börja i evangeliernas bilder av Jesus, med ämnen och 

motiv som återkommer vid upprepade tillfällen. Ett exempel på detta, menar Allison, är Jesus som 

en exorcist som är i konflikt med Satan. Detta finns utspritt i källmaterialet - evangelierna, vilket 

skulle betyda att det är historiskt, oavsett om det finns enskilda uttalanden och händelser som anses 

vara autentiska. Allison menar att problematiken kring autenticitetskriterierna ligger delvis i att det 

inte råder någon konsensus mellan forskare om hur kriterierna ska användas. I vissa fall 

 ”The Future of Critera in Historical Jesus Research” publicerad i Journal for the Study of the Historical 30

Jesus 13. 2015. s. 43-65.
 Hägerland. 2015. s. 4331

 Från 2015 och framåt. 32

 Hägerland. 2015. s. 4433
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kategoriserar man in textdelarna i ”autentiskt”- och ”icke-autentiskt”-material. Allison menar att det 

i grund och botten inte handlar om kriterierna i sig och att det är de som är problematiska, utan 

snarare att man ska applicera just kriterier till textdelar för att hitta Jesus.  

Rafael Rodríguez är inne på ett liknande spår när han kritiserar bristen på rådande konsensus mellan 

läror och forskare angående autenticitetskriterierna. Han menar att kriterierna nu mer fungerar som 

ett uttrycksmedel för vår subjektivitet istället för emot den. Likt Allison kritiserar Rodríguez 

kategoriseringen av visst material som autentiskt och visst som icke-autentiskt och föreslår att 

resultat inom forskningen av den historiske Jesus kan ske utan hjälp av autenticitetskriterierna. 

Rodríguez menar att kriterierna skulle kunna vara till hjälp vid interpretation.   34

En tredje forskare som kritiserar kriterierna är Chris Keith, han ställer kriterierna mot ”Jesus-

memory approach”. Keith menar att autenticitetskritiken kommer från en tidig typ av formhistorisk 

kritik och kan användas till studier av evangelierna, vilket enligt Keith menar att forskare lämnat 

bakom sig för länge sedan. Minnesmetoden  överblickar de inomkanoniska evangeliernas material 35

och narrativen som koherenta enheter, som ”minnen” av Jesus. Alla bitar bidrar till bilden av Jesus, 

dock med varierande historisk anknytning. Keith menar att autenticitetskriterierna faller då 

materialet vi har att tillgå i de skriftliga källorna bygger på att någon gjort en representation av den 

historiske Jesus. I denna representation har denne gjort vissa val vilket innebär att författaren kunde 

begränsat sig desto mer eller byggt ut materialet desto mer. Hägerland menar att även om få 

kritiserat autenticitetskriterierna likt Keith, kan man dra slutsatsen att det finns en stark tendens att 

problematisera användandet av dessa kriterier.   36

Hägerland svarar på den kritik som ges autenticitetskriterierna angående det faktum att konsensus 

mellan forskare inte råder. Han menar att det är en överspelad diskussion då majoriteten är överens 

om bilden av den judiska profeten och helaren med apokalyptiska förväntningar. En total 

konsensus, är även kritikerna överens om, inte nödvändig eller önskvärd.  Hägerland bekräftar att 37

forskare är oense om exakt hur många kriterier som bör finnas med och vad de innehåller, men 

 Hägerland. 2015. s. 4534

 Jesus memory approach35

 Hägerland. 2015 s. 4636

 Hägerland. 2015. s.4837

!  av !11 42



UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska Institutionen  

Bibelvetenskap D2NT - VT19 
Emmy  Lindgren  

menar att grunden ligger i tre kriterier: olikhetskriteriet, tvärsnittskriteriet och koherenskriteriet. 

Dessa menar Keith härrör från den formhistoriska kritikens uppkomst och bör därför anses som en 

föråldrad teknik idag.  

Något som också är förknippat med den tidiga formhistoriska kritiken är antagandet om 

evangelierna som bestående av både autentiska delar och icke-autentiska delar. Att applicera 

autenticitetskriterierna på texterna hjälper forskare att urskilja vilka delar som är autentiska och 

vilka som är icke-autentiska.  Hägerland menar att Keiths främsta argument gentemot 38

autenticitetskriterierna är att de är passé då de hör till den formhistoriska kritiken som sedan länge 

blivit förkastat som metod inom nytestamentlig exegetik av vissa forskare. Anledningen till 

fördömandet av formhistorisk kritik av Keith, menar Hägerland kommer av Samuel Byrskogs och 

Christopher Tucketts granskning av det formhistorisk-kritiska paradigmet, dock är dessa inte lika 

avvisande av metoden som Keith. Keith använder Byrskog men något feltolkat menar Hägerland, 

Byrskog skriver att den formhistoriska kritiken är i behov av modifikation som sker när man inte 

enbart utforskar texten i korrelation med Sitz im Leben.  Hägerland menar att Keiths kritik är desto 39

hårdare än Byrskogs och Tucketts då Keith avskriver allt som har med formhistorisk kritik att göra 

och därmed också autenticitetskriterierna. Keiths kritik behöver inte avskrivas helt menar Hägerland 

som bekräftar att delar i kritiken är välbehövd, dock är Keiths slutsats att förkasta metoden 

inkorrekt menar Hägerland. Keith har inte sett till den metodologiska diskussionen kring 

forskningen av den historiske Jesus innan den formhistoriska kritiken.  David Strauss var ledande 40

inom detta och menade att myt skulle skiljas från historia. Det var alltså den formhistoriska kritiken 

som ärvde synen på ”autentiskt” och ”icke-autentiskt” inte nödvändigtvis autenticitetskriterierna 

som skapade denna uppdelning.   41

Den tidiga formhistoriska kritiken krävde att den litterära formen av traditionen skulle svara 

ofelbart gentemot Sitz im Leben, detta förutsätter att traditionen alltid ska svara gentemot de som 

skrivit texten och deras minnesbilder av Jesus. Detta menar Keith även gäller för 

 Hägerland. 2015. s. 4938

 Hägerland. 2015. s. 5039

 Under 1800-talet enades forskare om att man kunde och borde särskilja vad i forskningen om den historisk 40

Jesus som är autentiskt och vad som är icke-autentiskt.
 Hägerland. 2015. s.51 41
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autenticitetskriterinera, Hägerland avslår detta förslag och menar att det är omöjligt i relation till 

dissimilaritetskriteriet som bygger på att innehållet i texten inte stämmer överens med den kontext 

som författaren levde i. Tom Holmén menar att om vi accepterar tanken bakom den tidiga 

formhistoriska kritikens Sitz im Leben, borde vi avvisa dissimilaritetskriteriet.  Ingen tradition som 42

kan studeras i dessa texter kan vara olik den kristna traditionen. Om, menar Hägerland, själva 

överförandet av traditionen exkluderar olikheter skulle dissimilaritetskriteriet inte gå att applicera. 

Ytterligare en kritiker, Mark Goodacre, menar att genanskriteriet  och kriteriet om multiple 43

attestation står i motsägelse med varandra, eftersom upprepning från olika källor skulle antyda att 

ingen av de som överförde informationen ansåg den som pinsam. Även detta avskriver Hägerland 

kritiken och menar att minnen alltid tjänar den som återberättat dem, minnen som inte tillgodoser 

dessa intressen kommer att vissna på vägen.   44

I den tredje delen av artikeln svarar Hägerland under titeln ”A future without criteria”. Här lyfter 

han återigen Allison som menar att man kan skapa en helhetsbild av den historiske Jesus genom att 

se vad som är återkommande i evangelierna utan att behöva kategorisera perikoperna i autentiskt 

och icke-autentiskt. Hägerland menar att Allison kan ha rätt, att det går att skapa en bild av den 

historiske Jesus genom enbart se på de återkommande mönster och inslag som finns i individuella 

narrativ och berättelser. Hägerland frågar sig och läsarna om det egentligen skulle vara någon 

förlust att avskriva sig användandet av autenticitetskriterna. Att enbart se till de upprepningar som 

sker i evangelierna skulle ge oss en bild av Jesus tal och handling, om hans undervisning och teman 

som kan vara detaljerad, men denna bild skulle bli endimensionell menar Hägerland. Den bild som 

skulle skapas av denna metod skulle sakna delar av Jesus liv som inte nämns fler än en gång, olika 

händelser som varit avgörande för formandet av hans liv och hans berättelse. Om vi bortser från 

dessa händelser, menar Hägerland, når vi inte en bild av den historiske Jesus. Hägerland erkänner 

att metoden upprepningar som Allison föreslår, enbart är hans första steg i sin metod. För att 

bekräfta saker så som Jesus födelsetid (år), dop av Johannes döparen, hans resa från Galileen till 

Jerusalem (sista, eller enda resa), hans arrest och dom och hans korsfästelse skulle vi behöva andra 

bevis som bevittnar samma sak från utombibliska källor.   45

 Hägerland. 2015. s. 5242

 I artikeln noterat som criteria of embarrassment. 43

 Hägerland. 2015. s. 5344

 Hägerland. 2015. s. 5445
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Slutligen, i Hägerlands artikels fjärde och sista del skriver han om hans tankar för 

autenticitetskriterna i framtiden. Hägerland konstaterar att vi nu går in ett nytt paradigm av 

forskning kring den historiske Jesus. Precis som att kriterierna redan har genomgått viss utveckling 

kommer de att fortsätta göra det. Autenticitetskriterna kommer att finnas kvar och användas av 

forskare men de som använder dem kommer att behöva göra det på ett mer sofistikerat och 

ansvarstagande sätt än tidigare. Hägerland presenterar tre tänkbara scenarion för 

autenticitetskriteriernas framtid.  

1. Autenticitet handlar om var traditionen har sin bas om det är i ”perception” eller i ”invention”  46

vilket inte är helt enkelt att separera då dessa båda uttryck har med tolkning att göra. 

Avgränsningarna man gör mellan material som är autentiskt och icke-autentiskt kommer att 

vara äkta och samtidigt något suddiga.  Oavsett om materialet har sin grund i ”perception” 47

eller i ”invention” så har de båda med minnen och minnesmetoder att göra, den enda skillnaden 

är att det autentiska materialet har sin primära tradition i ”perception”. Definitionen av 

autenticitet är vag, menar Hägerland, men poängen är inte att bedöma om en tradition kommer 

av ”perception” eller ”invention”. 

2.  Användandet av kriterierna måste ske mer precist, både i val av, applicerande och intern 

korrelation mellan autenticitetskriterina. Hägerland ger ett exempel där han presenterar att det 

fortfarande finns forskare som ännu använder termen ”double dissimilarity” vilket innebär 

olikhet från judendomens tradition, detta kan inte vara ett argument för historicitet, menar 

Hägerland.  Detta återfinns bland annat hos Sanders i Jesus and Judaism och visar på den 48

förändring jag beskrivit tidigare.  49

3. Slutligen menar Hägerland måste forskare upphöra med att enbart använda ett kriterium som 

metod, det är ohållbart. Autenticitetskriterierna bör användas tillsammans med en hel metod för 

att vara ett sätt att bedriva forskning på.   50

 Jag har valt att använda de engelska orden då jag tycker de är tydligare än de svenska. 46

 Hägerland. 2015. s. 6247

 Hägerland. 2015. s. 6348

 Sanders. 1985. s. 1649

 Hägerland. 2015. s. 64-6550

!  av !14 42



UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska Institutionen  

Bibelvetenskap D2NT - VT19 
Emmy  Lindgren  

Jag anser att Hägerland argumenterar för autencitetskriteriernas fortsatta användande och tror som 

han säger att dessa bör användas. Alla är dock inte överens och Thomas Kazen skriver samma år en 

artikel i Svensk Kyrkotidning under rubriken ”Problem och möjligheter i Jesusforskningen” om 

forskningen kring den historiske Jesus. I artikelns bibliografi finner vi Hägerlands artikel bland 

andra, trots det verkar Kazen inte ha läst Hägerlands artikel särskilt väl då han både felrefererar till 

kriterierna så som ”dubbla olikhetskriteriet” - vilket Hägerland avskriver på sida 63 i sin artikel 

samt kritiserar användandet av kriterierna som ofullständiga vid forskning. . Jag håller med 51

Hägerland i anseendet av specificeringen av kriterierna och att de bör användas i relation till en 

metod, vilket är vad jag kommer att göra i denna uppsats då jag möter texterna med hjälp av 

formhistorisk kritik.  

1.4 Forskningsläget 
2017 publicerades The Eucharist - Its Origins and Context ut med redaktörer David Hellholm och 

Dieter Sänger. Det är en samlingsvolym i tre volymer. Jag har i denna uppsats använt mig av Vol 1 

och 3. Den första under namnet Old Testamen, Early Judaism and New Testament. Den tredje heter 

Near Eastern and Greco-Roman Traditions, Archaeology.  

Samuel Byrskog skriver i volym 1 om måltiden och templet och diskuterar kultaspekten av den sista 

måltiden. Byrskog lyfter Joachim Jeremias syn på den sista måltiden i relation till offer, eskatologi 

och tempelkulten. Byrskog menar att även om Jeremias inte kritiserar det judiska offersystemet 

indikerar hans slutsats att den sista måltiden är den slutliga ersättningen för det tidigare 

offersystemet.  Jesus död fyller samma funktion som påsklammets under uttåget ur Egypten där 52

Guds förbund med folket återupprättades. Jesus död blir nu till räddning för alla människors synder. 

Jeremias menar att när lärjungarna åt av brödet och drack av vinet var detta den tolkning de levde 

efter, att de genom Jesus döds försonande kraft nu blivit representanter för Guds nya och försonade 

folk.  När Jesus uppmanar sina lärjungar att göra detta till minne av honom (i Luk 22:19, 1 Kor 53

 Kazen. 2015. s. 353,  51

    Hägerland. 2015. s. 63
 Byrskog, Samuel. ”Meal and the Temple, Probing the Cult-Critical Implications of the Last Supper”. 52

Hellholm, David och Sänger, Dieter (red.). The Eucharist, Its Origins and Contexts: Sacred Meal, Communal 
Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Vol. 1, Old Testament, 
Early Judaism, New Testament. Tübingen: Mohr Siebeck. 2017. s. 424-452 här s. 425

 Byrskog. 2017. s. 42553
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11:24) är det något som Jeremia menar antagligen kommer från Jesus själv och är en konsekvens av 

det offer- och eskatologiska språk Jesus använder sig av här.   54

Byrskog möter upp Jeremias förståelse av sista måltiden med Gerd Theissen och Annette Merz som 

inte är överens med Jeremias tolkning och förståelse av den sista måltiden. De menar att måltiden 

inte är en ersättning för hela offersystemet utan snarare en temporal ersättning för det judiska 

templet och tempelkulten. Måltiden är en symbolhandling för Jesus handlande i templet under sin 

sista vecka i Jerusalem. Templet var dömt till förstörelse och med det också tempelkultens fall. 

Jesus förutsätter att Gudsriket är nära, bara några dagar bort, tills dess ersätter brödet tempelkulten. 

Brödet var inte tänkt som Jesus kropp utan skulle ersätta det offerkött som annars skulle ätits vid 

templet. Bägaren som skickas runt är det nya förbundet som inte kräver offer, vilket har sin grund i 

Jer 31:31-33. Att måltiden skulle vara en tillfällig ersättning för tempelkulten förutsätter inte något 

samband mellan brödet och vinet med Jesu död. Om så skulle vara fallet skulle måltiden dels vara 

en symbolik för dels en avskedsmiddag och dels för den himmelska festen i gudsriket och detta 

hade ingen direkt koppling till ett offer.   55

 Byrskog belyser att det är problematiskt att kunna säga vad som historiskt har hänt. Forskare 

är oense om vilken text som är äldst och mest sannolik historisk. Jeremias menar att Markus text är 

den mest sannolika och historiska då Markus språk är närmare den hebreiska- eller arameiska 

tradition som kan spåras till första århundradet efter korsfästelsen. Theissen och Merz menar i 

kontrast att Paulus text är den tidigaste traditionen.  56

Karl Olov Sandnes gör i sin artikel en uppställning  och analys av synoptikernas redogörelse för 57

den sista måltiden. Han diskuterar historiciteten bakom berättelserna och menar att synoptikernas 

redogörelse i första hand är av narrativ karaktär. Sandnes redogör för Adela Yarbro Collins 

uppmärksammande av Markus struktur i nattvardsberättelsen (som Matteus följer nära). Strukturen 

liknar tidigare berättelser i evangeliet så som matundren i Mark 6:41; 8:6. Jesus I) tar bröd, II) 

tackar, III) bryter IV) ger åt de som är där. Den sista måltiden, menar Collins, behöver därför inte ha 

 Byrskog. 2017. s.425-42654

 Byrskog. 2017. s. 42755

 Byrskog. 2017. s. 43656

 I analysdelen används denna uppställning i en uppdaterad version.57
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någon liturgisk mening, utan kan vara en enbart ”vanlig” måltid. Sandnes håller inte med.  58

Synoptikerna ger måltiden en eskatologisk betydelse. Det är en sista måltid som Jesus delar med 

sina lärjungar, alltså är det en avskedsmiddag. I synoptikerna vittnar texterna om ett hopp, vilket gör 

att måltiden inte bara är en berättelse om ett tragiskt avslut, det finns hopp om en återförening i 

Guds rike.  59

Thomas Kazen menar i sin artikel att det faktum att Paulus i 1 Kor använder samma ord som 

används i synoptikerna om brödet och vinet visar på ordens vikt bland de första kristustroende. Det 

som idag går under begreppet instiftelseorden har traditionellt setts som ett instituationsnarrativ för 

den kristna eukaristin, menar Kazen. Omständigheterna kring denna händelse är ifrågasatta, det är 

troligt att de första kristna kan ha firat en måltid likt Jesus men om detta var den sista måltiden och 

hur exakt denna gick till är inte självklart. Alla har haft en sista måltid, konstaterar Kazen, dock är 

det inte säkert att Jesus sista måltid såg ut exakt så som dessa fyra tolkningar beskriver. Vi har fyra 

narrativ av hög stilnivå som är välanpassade till en liturgisk miljö.  Dessa fyra versioner kan delas i 60

två spår, Markus-Matteus och Lukas-Paulus. Det är självklart, menar Kazen, att Lukas och Paulus 

delar en annan tradition än den som Markus-Matteus har.  61

 Kazen menar att den sista måltiden är en påskmåltid. Trots detta nämns få indikationer för 

en påskliturgi, menar Kazen, det ligger snarare fokus på brödet och vinet som symboliserar Jesus 

egen död, snarare än uttåget ur Egypten.  Kazen lyfter en tolkning av ”för många” som inte en 62

frihet för folks synder utan snarare en frihet från slaveri och tyranni.  Uthällandet av blodet har en 63

kopplingen till 4 Mos. Det är inte enbart ett förnyande av förbundet utan också ett ”sin offering” 

menar Adela Yarbo Collins, som Kazen här hänvisar till.  64

 I synoptikerna firar Jesus och hans lärjungar påsk vid denna måltid, dock syns detta inte 

särskilt tydligt i beskrivningen av texten, mer än att de bryter bröd och har en bägare.  Om något, 65

 Sandnes, Karl Olov. ”Jesus’ Last Meal According to Mark and Matthew, Comparison and Interpretation”. 58

Hellholm, David och Sänger, Dieter (red.). The Eucharist, Its Origins and Contexts: Sacred Meal, Communal 
Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Vol. 1, Old Testament, early 
Judaism, New Testament. Tübingen: Mohr Siebeck. 2017. s.453-475. Här s. 457-458

 Sandnes. 2017.  s. 47359

 Kazen. 2017. s. 47860

 Kazen. 2017. s. 47961

 Kazen. 2017. s. 48162

 Kazen. 2017. s. 48263

 Kazen. 2017. s. 48264

 Kazen. 2017. s. 49365
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menar Kazen, är den sista måltidens narrativ ett bevis för en liturgi i utveckling och för en möjlig 

ömsesidig relation och inflytande mellan kristustroende och tidig-judiska påskritualer redan under 

första århundradet.   66

 Vi behöver inte konstatera att alla delar är autentiska Jesus-berättelser, men sammanslaget 

skapar de en bild av hur Jesus - en populär profet - talade och agerade. Situationen som erbjuds här i 

denna måltid är dock passande, för visst, menar Kazen, vore det väl passande att han under en 

måltid med sina närmaste skulle våga uttrycka sina rädslor och förutsägelser inför den kommande 

tiden. Detta är inget bevis intygar Kazen, men det är ett argument för sannolikhet för viss 

historicitet i berättelsen och måltidstraditionen.   67

Handbook for the study of the historical Jesus som publicerade 2011 med Tom Holmén och Stanley 

E. Porter som redaktörer. Jag har använt en artikel från volym två: The Study of Jesus.  

Michael F. Bird hävdar där i sin artikel att Jesus tar avstånd från judendomen. Vidare redogör Bird i 

sin artikel för olika forskares synpunkter på frågan om relationen judendom-kristendom. Jag har 

valt att nämna två. Han hänvisar bland annat till Jacob Neusner som menar att Jesus i sista måltiden 

instiftar ett nytt förbund som är ett ersättande av pengaväxlarnas bord i templet. Att när Jesus i Mark 

11:15 (+ paralleller) rensar templet välter han pengaväxlarnas bord och när Jesus äter den sista 

måltiden tillsammans med lärjungarna separerar de sig själva från judendomen menar Bird.  Bird 68

hänvisar till C.H. Dodd i frågan om Jesus medvetet försöker att separera sig från judendomen. Dodd 

menar då att Jesus har många likheter i sin undervisning med rabbinsk judendom men att till slut 

var hans olikheter för många samt för stora och hade blivit till ett hot mot judendomens integritet. 

Jesus mål var aldrig att reformera judendomen utan att han ville förkroppsliga ett nytt Israel som 

skulle ta emot det nya himmelriket.  Den sista måltiden blev det slutliga övertrampet.  69 70

Brant Pitre har skrivit boken Jesus and the Last Supper som publicerades 2015. Det är en välskriven 

bok som redogör för Jesus relation till judendomen, den sista måltiden som en måltid i en judisk 

 Kazen. 2017. s. 49666

 Kazen. 2017. s. 49767

 Bird, Michael F. ”Jesus and the Parting of the Ways”. Holmén, Tom, Porter Stanley E. (Red.). The Study of 68

Jesus. Vol 2. Leiden; Boston: Brill. 2011. s. 1183
 Bird. 2011. s.118569

 Bird. 2011. s. 118670
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kontext.  Pitre förklarar att det faktum att Jesus förklarar brödet och vinet som hans kropp och blod 71

inte alls är icke-judiskt utan snarare tvärt om, en koppling tillbaka till förbundet på Sinai. Pitre 

redogör också för Jesus självförståelse och menar att Jesus inte är enbart en eskatologisk profet i 

klass med Mose, han är snarare större än Mose. Mose utgjöt blodet från djur, Jesus utgjuter sitt eget 

blod - det tyder på storhet.  I boken redogörs också för Jesus eskatologiska motiv samt slutligen 72

Jesus intentioner.  

John P. Meier har skrivit en serie på totalt fem volymer under namnet A Marginal Jew i den sista 

delen som utkom 2016 diskuterar Meier den sista måltiden. Här redogör han för bakgrunden till de 

likheter och skillnader som finns mellan de olika versionerna av den sista måltiden, främst med 

fokus på Matteus och Lukas.  Meier diskuterar inledande, i den sista delen av fem, 73

autenticitetskriterierna - han räknar dem fem. Det är genanskriteriet,  olikhetskriteriet , 74 75

tvärsnittskriteriet, koherenskriteriet  och slutligen kriteriet om ”Jesus’ rejection and execution” 76

vilket ser till den större bilden och analyserar Jesus verksamhet utifrån ord och gärningar som 

passar in och förklarar Jesus dom och korsfästelse. Dessa kriterier menar Meier är primära, han har 

även förslag på sekundära kriterier och där finner vi bland annat aramaismkriteriet.  Meier för en 77

diskussion kring Matteus och Lukas material och relation till Q-källan för att reda i om den sista 

måltiden uppfyller kraven för tvärsnittskriteriet. Meier menar att kriteriet uppfylls då Matteus och 

Lukas kommer från olika traditioner.   78

Slutligen, delade meningar råder om den sista måltiden, och också om studiet av denna. Jag har valt 

att studera måltiden utifrån dess eventuella historicitet. Kazen anser att många försöker utläsa Jesus 

historicitet i den sista måltiden, men skiljer inte mellan litterär-teologiska och historiska frågor.  79

Därför vill jag applicera autenticitetskriterierna på dessa narrativ för att närma mig en förståelse av 

 Pitre, Brant James, Jesus and the Last Supper, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 71

Michigan, 2015. s. 513
 Pitre. 2015. s. 51472

 Meier, John P., A marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Volume five Probing the Authenticity of 73

the Parables, Yale University Press, New Haven, 2016. s. 254
 Meier. 2016. s. 1274

 Meier. 2016. s. 1475

 Meier. 2016. s. 1676

 Meier. 2016. s. 1777

 Meier. 2016. s. 27078

 Kazen. 2017. s. 49379
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historiciteten. Jag förstår att studiet av den historiske Jesus är en process och jag bär med mig 

tolkningshistorien och skapar här ytterligare en tolkning i hopp om att förstå Jesus handlande i sista 

måltiden ur historicitetens ljus. Jag kommer nu först att analysera de fyra olika narrativ som 

beskriver den sista måltiden. Därefter applicerar jag äkthetskriterierna för att så småningom besvara 

min frågeställning: Vilka språkliga skillnader ser vi mellan de två spåren av nattvardsberättelser?

Vad kan vi utifrån dessa versioner och spår, med hjälp av autenticitetskriterierna utläsa av 

händelsens historicitet? 
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2 Huvuddel   

2.1 Fyra källor.  
I Nya testamentet finns fyra versioner av Jesus sista måltid, en händelse som är central i den kristna 

kyrkan. Dessa fyra versioner ger oss två traditioner, en av Markus och Matteus, den andra av Lukas 

och Paulus i 1 Korintierbrevet.  Jag har därför jämfört dessa fyra versioner genom att översätta 80

berörda perikoper från den grekiska texten för att se vilka skillnader och likheter som finns. Karl 

Olav Sandnes har i The Eucharist gjort en uppställning där Sandnes jämför Markus, Matteus och 

Lukas.  Jag har använt mig av denna uppdelning som mall i min tabell nedan men med mina egna 81

översättningar och tillägget av 1 Korintierbrevet. Jag har också valt att börja lite tidigare än Sandnes 

gör. Jag har fetmarkerat de rader i tabellen nedan som uppvisar betydelsebärande skillnader mellan 

de olika spåren (grekiska texten). För att belysa de skillnader som finns inom spåren har jag 

kursiverat dessa i tabellen (svenska texten). 

2.1.1 Synops och översättning 

Mark 14:22-25 Matt 26:26-29 Luk 22:19-20 1 Kor 11:23-25

1 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν - - - ὅτι ὁ κύριος 

Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ 

ᾗ παρεδίδετο

Och medan de åt Medan de åt - - - att den natt då 
herren Jesus 
överlämnades

2 λαβὼν ἄρτον λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ λαβὼν ἄρτον ἔλαβεν ἄρτον

tog han ett bröd tog Jesus ett bröd och han tog ett bröd tog han ett bröd

3 εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ εὐλογήσας 
ἔκλασεν

εὐχαριστήσας 
ἔκλασεν

καὶ εὐχαριστήσας 
ἔκλασεν

prisade (Gud), bröt 
(det) 

och prisade (Gud)  
bröt (det)

tackade, bröt (det) och tackade, bröt 
(det)

4 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ δοὺς τοῖς µαθηταῖς καὶ  ἔδωκεν αὐτοῖς - - -

och gav till dem och gav lärjungarna och gav till dem - - -

 Sandnes. 2017. s. 45480

 Sandnes. 2017. s. 454-45581
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5 καὶ εἶπεν εἶπεν λέγων καὶ εἶπεν

och sa: (och) sa: (och) sa: och sa:

6 Λάβετε, λάβετε φάγετε - - - - - -

tag tag (och) ät - - - - - -

7 τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά 
µου.

τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά 
µου

Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά 
µου

Τοῦτό µού ἐστιν τὸ 
σῶµα 

detta är min kropp detta är min kropp detta är min kropp detta är min kropp

8 - - - - - - τὸ ὑπὲρ ὑµῶν 
διδόµενον

τὸ ὑπὲρ ὑµῶν

- - - - - - utgiven för er till er

9 - - - - - - τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 
ἐµὴν ἀνάµνησιν

τοῦτο ποιεῖτε εἰς 
τὴν ἐµὴν 
ἀνάµνησιν

- - - - - - gör detta till minne av 
mig. 

gör detta till minne 
av mig. 

10 καὶ λαβὼν ποτήριον  καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ τὸ ποτήριον 
ὡσαύτως µετὰ 
τὸδειπνῆσαι,

ὡσαύτως καὶ τὸ 
ποτήριον µετὰ τὸ 
δειπνῆσαι,

och han tog en bägare och han tog en bägare och efter att de ätit tog 
han på samma sätt en 
bägare

på samma sätt tog 
han efter måltiden 
en bägare,

11 εὐχαριστήσας καὶ εὐχαριστήσας - - - - - -

tackade och tackade - - - - - -

12  ἔδωκεν αὐτοῖς, ἔδωκεν αὐτοῖς - - - - - -

gav till dem gav till dem - - - - - -

13 καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ 
πάντες

λέγων· πίετε ἐξ 
αὐτοῦ πάντες

- - - - - -

och alla drack av den (och) sa: drick av den 
alla

- - - - - -

14 καὶ εἶπεν αὐτοῖς - - - λέγων λέγων

och han sa till dem: - - - (och) sa: han sa:

15 Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷµά 
µου

τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ 
αἷµά µου

Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ 
καινὴ διαθήκη

Τοῦτο τὸ 
ποτήριον ἡ καινὴ 
διαθήκη
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2.2 Närläsning - skillnader och likheter   

I tabellen ser vi de fyra versionerna parallellt, jag kommer nedan att belysa de skillnader och 

likheter som finns mellan de båda spåren Markusevangeliet + Matteusevangeliet och 

Lukasevangeliet + Paulus 1 brev till Korintierna samt inom de två spåren. Jag använder mig av 

mina egna översättningar. I vissa val följer jag Bibel2000s alternativ, vissa tar jag en egen väg. 

Innan jag går igenom synopsen, vill jag därför kommentera några språkliga olikheter. 

2.2.1 Min översättning möter Bibel 2000 

Min översättning skiljer sig inte särskilt mycket från Bibel 2000, men nyansskillnader kan ändå 

vara betydelsefulla. Nedan följer dessa skillnader.  

Detta är mitt 
förbundsblod

ty detta är mitt 
förbundsblod

denna bägare är det 
nya förbundet 

denna bägare är det 
nya förbundet

16 - - - - - - ἐν τῷ αἵµατί µου, ἐστὶν ἐν τῷ ἐµῷ 
αἵµατι·

- - - - - - genom mitt blod, genom mitt blod,

17 τῆς διαθήκης τὸ 
ἐκχυννόµενον ὑπὲρ 
πολλῶν

τῆς διαθήκης τὸ περὶ 
πολλῶν ἐκχυννόµενον 

τὸ ὑπὲρ ὑµῶν 
ἐκχυννόµενον.

- - -

(förbundsblod) som 
blir utgjutet för många

(förbundsblod) som 
blir utgjutet för många

som blir utgjutet för 
er.

- - -

18 - - - εἰς  ἄφεσιν ἁµαρτιῶν - - - - - -

- - - till syndernas 
förlåtelse

- - - - - -

19 - - - - - - - - - τοῦτο ποιεῖτε, 
ὁσάκις ἐὰν  
πίνητε,

- - - - - - - - - varje gång ni 
dricker (av det) gör 
det

20 - - - - - - - - - εἰς τὴν ἐµὴν 
ἀνάµνησιν.

- - - - - - - - - till minne av mig. 

!  av !23 42



UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska Institutionen  

Bibelvetenskap D2NT - VT19 
Emmy  Lindgren  

2.2.1.1 Markusevangeliet 14:22 Bibel2000 väljer att översätta εὐλογήσας som tacka istället för 

välsigna. I berättelsens handling blir det ingen större skillnad utan det är enbart etymologiskt som 

det blir en skillnad när man översätter εὐλογήσας med tacka istället för välsigna. Lukas och Paulus 

använder sig av εὐχαριστήσας, vilket betyder tacka, denna språknyans försvinner om båda orden 

översätts samma menar jag. Det grekiska ordet: εὐλογήσας (ευλογεω) ska enligt BDAG översättas 

som I) prisa, lova II) välsigna/be om något från Gud.  Därför har jag valt att översätta εὐλογήσας 82

till ”prisade” med tillägget ”Gud” efterföljande. Bibel2000 har också gjort ett tillägg, eller ett 

förtydligande: Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου. Ta, detta är min kropp. Bibel2000 har valt: Ta 

detta, det är min kropp. 

 Mark 14:23 Bibel2000 har gjort ett tillägg eller förtydling av vem Jesus tackar när han tar 

bägaren. Här följer jag inte Bibel2000s förslag med tillägget av Gud utan tycker att texten fungerar 

väl även utan det tillägget.   83

Mark 14:24 Jag har valt att, likt Bibel2000 översätta τὸ αἷµά µου τῆς διαθήκης till mitt 

förbundsblod. Dock har jag inte gjort den upprepning som finns i Bibel2000 ”[…]blod, 

förbundsblod […]” istället har jag enbart förbundsblod. 

2.2.1.2 Matteusevangeliet 26:26  se Mark 14:22.  

Matt 26:27 skriver Bibel2000 efter att Jesus ”[…] tackat Gud […]”. Detta är ett tillägg gjort av 

Bibel2000 för att förtydliga vad Jesus tackar för till vem. Jag har följer det valet med tillägget av 

”Gud” eftersom att BDAG hänvisar till översättningen prisa och därmed behöver ett subjekt för 

detta prisande.   84

Matt 26:28 se Mark 14:24  

 Bauer, Walter och Danker, Frederick W. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 82

Christian Literature. 3.th ed. Chicago: Univ. of Chicago Press. 2000. s. 408
  Lars Hartman ger en möjlig förklaring i sin kommentar till Markusevangeliet 8:27-16:20 att det är ett 83

förtydligande då det bland icke-judar var vanligt att man offrade lite av sin dryck innan man började dricka 
vinet till sin måltid och att nu åsyftas att det är Gud som tackas. Dock tycker jag att det verkar vara en 
utdragen förklaring av Bibel2000s översättningsval.  
Hartman, Lars. Markusevangeliet 8:27-16:20. KNT. Stockholm: EFS-förlaget. 2005. s. 504

 BDAG. 2000. s. 40884
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2.2.1.3 Lukasevangeliet 22:19 Bibel2000 gör som i Matt 26:27 och förtydligar att det är Gud som 

får tacket, jag har valt att inte göra det tillägget/förtydligandet här då jag inte anser att det behövs 

för att översättningen ska bli bra. Därefter följer Bibel2000 med ”Detta är min kropp som blir offrad 

för er […]” Jag har valt detta är min kropp (som blir) utgiven för er. Grekiska ordet som används, 

διδόµενον - (δίδωµι) betyder given (för er), men jag väljer att översätta med utgiven som jag anser 

passar väl in i den liturgiska kontexten. BDAG föreslår förklaringarna I) to dedicate oneself for 

some purpose or cause, II) give up, III) sacrifice. Offra skulle inte vara en felaktig översättning, 

men jag har valt utgiven då jag anser att denna passar gott i detta sammanhang och skapar ett flyt i 

texten i relation till utgjutet som återkommer senare i texten.  85

2.2.1.4 1 Korintierbrevet 11:23 παρεδίδετο - kan översättas som förrådd, men också som 

överlämnad. Jag har valt överlämnad då jag i min C-uppsats om Judas kom fram till att det var en 

bättre översättning av det ordet. Förrådd används nämligen enbart när det handlar om Judas, på 

grekiska är ordet παραδίδωµι vilket i första hand betyder överlämna.  Conzelmann menar att 86

användandet av  παρεδίδετο placerar även Paulus text mitt i passionsdramat, likt hos synoptikerna.   87

1 Kor 11:24 Se Matt 26:27 och Luk 22:19.   

1 Kor 11:25 Bibel2000 väljer att översätta ὡσαύτως med ”likaså”, jag valde ”samma sätt” precis 

som Bibel2000 gör när de översätter samma ord hos Luk 22:20. BDAG förklarar att ὡσαύτως är ett 

uttryck för likhet, i så väl form som handling.  Uttrycken likaså och samma sätt bidrar inte till 88

någon större betydelseskillnad och jag valde det senare för att jag tycker att det skapar ett bättre 

flöde i texten.  

2.3 Likheter och skillnader mellan de fyra versionerna.  

Samtliga fyra versioner ligger nära varandra textmässigt. Matteus och Markus är nästintill identiska 

med några små grammatiska förändringar och Matteus tillägg av förlåtelsen av synder. Lukas är 

närmare Paulus. Trots skillnader finns tre gemensamma huvudpunkter som återfinns i alla fyra 

 BDAG. 2000.. s. 24285

 BDAG. 2000. s. 762 86

 Conzelmann, Hans, 1 Corinthians: a Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Fortress Press, 87

Philadelphia, 1975. s. 197
 BDAG. 2000. s. 110688
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versioner. I) Brytandet av brödet är en symbol för Jesu kropp. II) Vinet är hans blod och har en 

förbundsfunktion. III) kropp och blod ska erbjudas gemenskapen.  

 Den tidigaste textkällan och tolkningen av måltiden återfinns i 1 Korintierbrevet och däri 

återfinns litterära drag som inte passar in i den paulinska språkstilen, menar William Orr i sin 

kommentar till 1 Korintierbrevet.  Hartman håller med om Paulus tidiga datering och menar att 89

texten uppkommit redan på 40-talet.   90

   

2.3.1 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν - Medan de åt.       (rad 1) 

Markus och Matteus börjar på samma sätt. I den längre versionen i Luk 22:14-22, antyds detta i de 

första verserna också. Paulus har ingen motsvarighet. Daniel J. Harrington skriver i sin kommentar 

till Matteusevangeliet att inledningen i v.26 antyder att denna vers i en tidigare kontext skulle kunna 

tyda på att detta inte skedde samma dag som övriga verser i kap 26, särskilt sekvensen före måltiden 

26:21-25 om utpekandet av förrädaren.  Luz kommenterar att man traditionellt varit relativt eniga 91

om att tolkningen av: Ἐσθιόντων - inte ska översättas med medan de åt, utan det handlar om att 

precis efter att påskmåltiden är avslutad gör Jesus detta som en tröst för sina vänner.  Jesus sista 92

måltid är inte ett påskfirande, utan ersätter den judiska påsken. Denna tanke växer och under 1500-

talet och den katolska exegetiken att hela måltiden har tre olika faser. I) påskmåltiden II) en vanlig 

måltiden för att stilla hunger - inget särskild betydelse III) instiftandet av nattvarden. Detta skulle 

innebära två saker: att den sista måltiden är separat från påskmåltiden och att eukaristin inte är en 

måltid.  Forskare är inte ense om vilken typ av måltid det är och i Achor Bible Commentary menar 93

att det finns en dubbelhet i Lukas måltid med en påskmåltid och samtidigt att Jesus omtolkar den i 

och med att bröd och vin blir hans kropp och blod.  94

 Orr, William F. & Walther, James Arthur (red.), I Corinthians: a New translation : introduction, with a 89

study of the life of Paul, notes and commentary, 1. ed., Doubleday, New York, 1976.  s. 573
 Hartman. 2005. s. 50390

 Harrington, Daniel J. The Gospel of Matthew. Sacra pagina series. Collegeville, Minn:Liturgical 1991. s. 91

367
 Luz, Ulrich, Matthew 21-28: a Commentary, Fortress Press, Minneapolis, Minn., 2005. s. 372-37392

 Luz. 2005. s. 37393

 Fitzmyer, Joseph A., The Gospel According to Luke: Introduction, Translation, and Notes, 2. ed., 94

Doubleday, Garden City, N.Y., 1981-1985. s. 1390
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2.3.2 ἄρτον - ett bröd          (rad 2) 

De fyra källorna är överens om att använda ἄρτον. Hartman kommenterar att detta begrepp för det 

mesta betyder vanligt bröd och inte osyrat (vilket har ett annat ord - ἄζυµος). I Markus fall menar 

Hartman att det antagligen bara åsyftar bröd, inte att Jesus väljer att gå emot Guds ord om hur 

påsken ska firas (med osyrat bröd).  Luz i Hermeneiaserien kommenterar Matteus användande av 95

ἄρτον och gör samma poäng som Hartman gör i relation till Markus.  BDAGs kommentar av 96

ἄρτον är att det avser just detta tillfälle och hänvisar till eukaristins bröd som blev tackat för och 

sedan brutet och därefter ätet.  97

2.3.3 εὐλογήσας eller εὐχαριστήσας - välsigna eller tacka     (rad 3) 

samt: καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως µετὰ τὸδειπνῆσαι - efter att de ätit tog han på samma sätt bägaren.  

Matteus och Markus använder εὐλογήσας betyder välsigna om när Jesus tagit ett bröd. Lukas och 

Paulus använder istället εὐχαριστήσας vilket betyder tacka. Skillnaden i sammanhanget är inte 

särskilt stor, men det är en skillnad. Senare i perikoperna om bägaren använder Matteus och Markus 

tacka. Upprepningen av tackande återfinns inte hos Lukas eller Paulus, de tackar i relation till 

brödet och gör sedan på samma sätt - ὡσαύτως - med bägaren.  Handlingen att tacka/välsigna 98

brödet hör till den judiska måltidsseden då man tackar först och därefter bryter brödet och delar ut 

det till gästerna.  99

καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως µετὰ τὸδειπνῆσαι - och efter att de ätit tog han på samma sätt en bägare. 

Jag har valt att översätta ”på samma sätt” istället för ”likaså”, Bibel2000 är inte konsekvent, det kan 

bero på den liturgiska vikten av orden. Det kan bero på de två betydelsernas konnotationer, på 

samma sätt är ett vardagligt uttryck medan likaså har en viss liturgisk konnotation. Jag menar att 

oavsett konnotation av det svenska ordet kan ὡσαύτως vara en hänvisning till det tidigare tackandet 

och därför inte behöver upprepas. Detta är dock enbart en spekulation. 

 Hartman. 2005. s. 50495

 Luz. 2005. s. 37296

 BDAG. 2000. s. 13697

 Byrskog. 2017. s. 439, 44098

 Orr & Walther. 1976. s. 26799
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2.3.4 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς - och gav till dem       (rad 4) 

καὶ δοὺς τοῖς µαθηταῖς - gav till lärjungarna 

Markus specificerar inte vilka som fick ta del av brödet. Matteus bestämmer att det var lärjungar. 

När Jesus senare ska dela ut bägaren gör han det till dem och inte lärjungarna, men det är av 

situationen klart att dem åsyftar lärjungarna. Lukas följer här Markus ordagrant med ”och gav till 

dem”.  100

2.3.5 λάβετε - Tag!          (rad 6) 

λάβετε φάγετε - Tag! Ät! 

Markus och Matteus har imperativformen i ordet tag, på grekiska - λάβετε. Detta indikerar en 

uppmaning till den tilltalade, i Markus och Matteus fall är det lärjungarna. Lukas och Paulus saknar 

detta. Dock, senare i perikopen uppmanar de att själva utförandet ska göras till minne av Jesus, 

något vilket saknas helt hos Matteus och Markus. τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν - gör detta 

till minne av mig, eller som vi känner den i den svenskkyrkliga handboken: gör detta till min 

åminnelse.   101

 Markus och Matteus är dock inte helt överens och Matteus har utsmyckat sin text: λάβετε 

φάγετε. vilket skulle kunna översättas med Tag! Ät! eller som vi ser i Bibel2000s översättning: Tag 

och ät. (Matt 26:26). Även φάγετε - ”ät” är böjt enligt imperativform och indikerar en uppmaning. 

Ulrich Luz som är kommentarsförfattare till Matteusevangeliet i Hermeneiaserien menar att det är 

svårt att spåra var detta tillägg med φάγετε har kommit ifrån om det är en redaktionell ändring från 

Matteus eller om det beror på liturgin i den kyrkan han verkade i. I kyrkans liturgi är det logiskt 

med imperativformen eftersom ledaren uppmanar församlingen till att både äta och dricka.  Detta 102

fortsätter i Matteus 26:27 där uppmanas även att dricka av bägaren Jesus ger. I Markus finns det 

dock inte. Uppmaningen saknas också helt hos Lukas och Paulus.  

 Winninge, Mikael. ”The Lord’s Supper in Cor 11 and Luke 22, Traditions and Development”. Hellholm, 100

David (red.) och Sänger, Dieter (red.). The Eucharist, Its Origins and Contexts: Sacred Meal, Communal 
Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Vol. 1, Old Testament, 
Early Judaism, New Testament. Tübingen: Mohr Siebeck. 2017. s. 579-602. Här s. 600

 Svenska kyrkan, Kyrkohandbok för Svenska kyrkan: antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte. 101

Del 1, Svenska kyrkan, [Uppsala], 2018 s. 102
 Luz. 2005. s. 365,  102

     France, Richard Thomas. The Gospel of Matthew. Grand Rapids, Mich: Eerdmans. 2007. s. 992
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Byrskog klargör: Matteus har imperativen ät och drick, Markus har uppmaningen att de ska ta emot 

brödet och beskriver sedan hur de drack av den alla. Hos Lukas och Paulus, menar Byrskog, är detta 

underförstått.  Jag menar dock att den uppmaning som återfinns hos Markus och Matteus finns i 103

Lukas och Paulus också, men att det kommer i τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν - gör detta till 

minne av mig. 

2.3.6 Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου - Detta är min kropp.     (rad 7) 

Denna mening finns i alla fyra versioner, synoptikerna är exakt likadana och Paulus har en annan 

ordföljd men översättningen blir densamma - detta är min kropp. France menar i kommentar till 

Matteusevangeliet (26:26-29) att från början fanns inte kopplingen med brödet som dödandet av 

offerlammet, men när Jesus förklarar brödet som sin kropp knyts en ny symbolik till brödet, vilket 

bekräftas när Jesus gör detsamma med vinet två verser senare. Brytandet av brödet symboliserar 

Jesu död och det går inte att bortse från symboliken av fullföljandet av förutsägelserna om 

människosonens död, menar France. Fornberg kommenterar att kropp och blod, bröd och vin 104

skiljs åt genom att Jesus först ska ha tagit brödet och brutit det och sagt ”Detta är min kropp” och 

därefter tagit vinet. I denna separation ligger en djupare symbolik med koppling till den judiska 

påsken som kan härleda till påskoffret och soningsoffret, menar Fornberg.   105

2.3.7 τὸ ὑπὲρ ὑµῶν διδόµενον - utgiven för er      (rad 8) 

Alla fyra överens om τοῦτό ἐστιν τὸ σῶµά µου - detta är min kropp. Paulus uttrycker sig på ett 

annat sätt, men jag anser att översättningen blir densamma. Därefter har Lukas och Paulus ett 

tillägg, τὸ ὑπὲρ ὑµῶν (διδόµενον) - (utgiven) för er. I en kommentar till Lukasevangeliet från serien 

The Anchor Bible Commentary menar Joseph. A. Fitzmyer att Lukas går ett steg längre än Markus 

och Matteus när han skriver att kroppen är ”utgiven för er”. Tillägget resulterar i en soteriologisk 

nyans i texten och Jesus hänvisar här till sin egen död.  I samma kommentarserie men till 1 106

Korintierbrevet menas istället att: τὸ ὑπὲρ ὑµῶν - för er - är sammankopplat med den liturgiska 

handlingen.  107

 Byrskog. 2017. s. 439103

 France. 2007. s. 991-992104

 Fornberg, Tord. Matteusevangeliet 13:53-28:20 KNT. Uppsala: EFS. 1999. s. 434105

 Fitzmyer. 1981-1985. s. 1391106

 Orr. 1976. s. 267; En personlig spekulation är att detta fungerar likt imperativet kommenterat i tidigare 107

stycke.
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2.3.8 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν - Gör detta till minne av mig.  (rad 9) 

Efter att ha förtydligat att kroppen är utgiven till den som mottagit den kommer nu en uppmaning 

från Lukas och Paulus. ”Gör detta till minne av mig” eller ”åminnelse”. Jag har valt att översätta till 

minne av mig eftersom det flyter bättre i språket på svenska. Åminnelse används i svenska kyrkans 

nattvardsböner, vilken innefattar stoff från alla fyra versioner.  I 1917 års översättning används 108

åminnelse som översättning för ἀνάµνησιν både hos Lukas och Paulus, men inte i Bibel2000.   109

2.3.9 λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες - sa: drick av den alla.    (rad 13) 

Även i detta fall står verbet dricka i imperativform. Detta saknas dock hos Markus som istället 

beskriver hur alla drack av den. καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. Detta är underligt menar Sandnes som 

påpekar att denna fras inte passar inte in i textens rytm eller narrativ. Sandnes menar att detta kan 

bero på dess liturgiska bakgrund.  Det är också en diskussion bland forskare om vem som 110

innefattas av ”alla”? Är det alla judar eller alla människor på jorden? Wassén och Hägerland skriver 

att judendomen inte är en missionerande religion.   111

 Uttrycket ”drick av den alla” hos Matteus indikerar på att det är en och samma bägare som 

skickas mellan lärjungarna. Enligt påskmåltidstraditon hade man sin egen bägare, men det är inte 

självklart hur traditionen såg ut under första århundradet. France förstår situationen som att det som 

tidigare varit påsklammets blod ersätts nu av Jesus blod. Dock, att dricka lammets blod skulle vara 

helt förbjudet för en jude. France markerar hur underligt denna uppmaning att dricka Jesu blod 

skulle ha varit för lärjungarna på grund av sin förkunskap av moselag och därmed kunskap om att 

det är förbjudet att konsumera blod. Om Jesus säger detta får lärjungarna antagligen bilder av både 

mänskligt offer och kannibalism samtidigt som de överskrider moselag.  112

 Svenska kyrkan, Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. 2018. s. 102f108

 http://www.bibeln.se/las/1917/luk#q=Luk+22%3A19 - hämtad 2019.08.19109

 Sandnes. 2017. s. 458110

 Wassén och Hägerland. 2016. s. 37 111

 France. 2007. s. 993  112
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2.3.10 καινὴ διαθήκη - nya förbundet       (rad 15-16) 

Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷµά µου (τῆς διαθήκης) - Detta är mitt förbundsblod  

Varken Matteus eller Markus skriver att detta förbund är ett nytt förbund, det gör Lukas och Paulus. 

Craig A. Evans menar i sin kommentar att även om Matteus inte använder καινὴ åsyftar han det. 

Bakgrunden till detta är Jer 31:31 där Herren lovar ett nytt förbund. Jesus offer genom sin död 

kommer att bekräfta detta nya förbund instiftat i och med den sista måltiden.  Förbundsblodet är 113

en koppling till 2 Mos 24:8 och blodet som Mose stänkte på folket vid Sinai.  Lukas och Paulus 114

har inte med förbundsblod utan skiljer dem åt. Förbundet blir relaterat till bägaren och sedan 

kommer tillägget ”genom mitt blod”. Det nya förbundet, menar Conzelmann, har stor eskatologisk 

betydelse för Paulus.   115

När man slår upp ”blood” i The Anchor Bible Dictionary står det att blod och liv är samhörande 

lexikala delar i hebreiskan. Blod är liv och du får inte förtära det, belägg för detta återfinns i 5 Mos 

12:23 samt 3 Mos 17:11 som konstaterar att ”varje varelses liv är dess blod”.  5 Mos 12 beskriver 116

hur man inte fick äta blod men hälla ut det, utgjuta det, eftersom blodet innehar livskraft kunde 

blodet användas i riter vars syfte var att skydda levande ting mot döden.  117

2.3.11 τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόµενον - som blir utgjutet för många    (rad 17) 

När sedan Jesus har tagit bägaren säger han att det är förbundsblodet som blivit utgjutet - 

ἐκχυννόµενον - för många. Utgjutet (ἐκχύννω) är nyckelordet, det återfinns i synoptikerna men inte 

hos Paulus, det betyder att hälla ut eller utgjutas och kan kopplas till 1 Mos 9:6 , där septuaginta 

väljer att använda samma verb. Talbert menar att Jesus själv tolkar sin egen död som ett 

förbundsoffer genom att säga att ”detta är mitt förbundsblod som blir utgjutet för många”. När Jesus 

 Evans, Craig A. Matthew. New York: Cambridge University Press. 2012.. s. 431;  113

     Talbert, C. H. Matthew. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 2010. s. 289
 France. 2007. s. 994;  114

     Harrington. 1991. s. 368;  
     BDAG. 2000. s. 228

 Conzelmann. 1975. s. 200115

 David Sperling. ”Blood”. Herion, Gary A., Beck, Astrid B. & Freedman, David Noel (red.), The Anchor 116

Bible Dictionary. Vol. 1, A-C, Doubleday, New York, 1992. s. 762
 Sperling. 1992. s. 763 117
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säger ”utgjutet för många” är det ett sätt att inrätta förbundet mellan Gud och människorna.  (Mer 118

om detta under nästa kategori).  

2.3.12 εἰς  ἄφεσιν ἁµαρτιῶν - till syndernas förlåtelse     (rad 18) 

Ett unikt särstoff hos Matteus som enligt Craig A. Evans åsyftar Matteus första kapitel. Ängeln 

säger till Josef att hans trolovade Maria ska föda en son och ”[…] ty han skall frälsa sitt folk från 

deras synder.” (Matt 1:21).  France menar att detta särstoff är en hänvisning till Jer 31:31-33, 119

precis som förbundsblodet, att det är till syndernas förlåtelse hänvisar till den nya relationen genom 

det nya förbundet.  Harrington menar också att förlåtandet av synder stärker kopplingen till Jer 120

31:31 samt visar på Jesus gudom och övermakt att han faktiskt kan förlåta synder.   121

 Evans markerar att även om Jesus död får syfte som offer för ”att frälsa sitt folk från synd” 

samt att det finns en offerkultur inom judendomen, skulle aldrig en människa offras. Exempelvis i 

berättelsen om Isac och Abraham är detta inte självklart, men Gud hindrar händelsen från att ske i 

sista sekund. (1 Mos 22:1-19).  Evans argumenterar därför att lärjungarna borde ha förstått Jesus 122

ord och vad han menar med det nya förbundet och hans offer.  Fornberg menar att Matteus är 123

trogen moselag och att denna tankegång och betydelse hos Matteus följer försoningsdagensdagens 

ceremoni med bocken som får bära folkets alla synder och sedan dö ute i öknen tillsammans med 

synderna som den burit i sin kropp (3 Mos 16).  124

2.3.13 τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν  πίνητε, εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν    (rad 20) 

- Varje gång ni gör detta, gör det till minne av mig.  

Jag har valt att översätta τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν - till minne av mig av språkliga skäl, vilket jag 

tidigare redogjort för (rad 9). Det som är unikt här är att Paulus säger att varje gång vi gör detta, ska 

vi tänka på Jesus. Han uppmanar alltså församlingen i Korint att göra detta upprepade gånger. Detta 

visar på att det finns en rit och liturgi befäst i traditionen.  Luz skriver i sin kommentar till 125

 Talbert. 2010. s. 289 118

 Evans. 2012. s. 430119

 France. 2007. s.994; 120

     Harrington. 1991.  s. 368
 Harrington. 1991. s. 368121

 Det finns även en berättelse i Domarboken 11 om Jeftas dotter 122

 Evans. 2012. s. 431123

 Fornberg. 1999. s. 438-439124

 Sandnes. 2017.. s. 460125
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Matteusevangeliet att eftersom Matteus inte nämner att händelsen ska upprepas likt Paulus, kan 

detta tyda på att uppmaningen om upprepning är ett senare tillägg som är relaterat till textens kult-

etiologi och sakramentala tolkning av brödet och bägaren.  126

2.4 En måltid - av vilket slag?  

Anchor Bible fastslår att forskare är oense om Markusevangeliets versers historicitet.  Man kan 127

inte veta om Jesus uppdrag till lärjungarna att förbereda påskmåltiden i v.12 hänvisar till måltiden i 

v.17-21 eller sista måltiden 22-25.  Istället bör den sista måltiden få betydelse i ljuset av hela Jesus 128

verksamhet och bör inte isoleras från den helheten.  Den sista måltiden berättar om en 129

bordsgemenskap som speglar hela Jesus verksamhet. Bordsgemenskap är en symbol för fred, tillit, 

och att nåden segrar. Genom sin verksamhet får Jesus ständiga klagomål ang sin bordsgemenskap 

med olämpliga bordsgäster, så som Sackaios (Luk 19:2-10). Det är inom judisk tradition viktigt 

med bordsgemenskapen och det hör också till att man tackar för den, vilket är sammankopplat med 

en brödsbrytelse och tackande inför Gud.  Denna måltid är den sista i en hel serie måltider vilken 130

nu lett till fulländande av den redan förkunnade frälsningen.  131

 Paulus och synoptikerna är överens om att måltiden sker precis innan Jesus arrest, men i 

kontrast till synoptikerna är inte Paulus måltid en påskmåltid.   Lukas text som är yngst bland de 132

fyra bär på en gammal tradition då han delar nästan ordagrannt narrativ med Paulus, utöver det har 

Lukas påskkonnotationer, men det menar Mikael Winninge antagligen kommer från ett senare 

tillägg.  Denna uppsats behandlar inte Johannesevangeliet i någon form, främst av den anledning 133

att den sista måltiden inte redogörs för hos Johannes. Johannes skriver om tvättandet av 

lärjungarnas fötter men har inte med konstaterandet av brödet som hans kropp och vinet som hans  

blod. I Joh 13 konstateras också att Johannes håller en annan tidsram än synoptikerna och menar att 

måltiden sker innan påsk och att Jesus sedan dör på samma dag som påsklammet offras i templet.   134

 Luz. 2005. s. 364,  126

     Orr. 1976. s. 273
 Mann, Christopher Stephen (red.), Mark: a New Translation with Introduction and Commentary, 1. ed., 127

Doubleday, New York, N.Y., 1986. s. 561
 Mann. 1986. s. 562128

 Mann. 1986. s. 571129

 Mann. 1986. s. 572130

 Mann. 1986. s. 573131

 Conzelmann. 1975. s. 197132

 Winninge. 2017. s. 600133

 Fornberg. 1999. s. 435134
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3. Applicerande av kriterier 

Som jag redogjort för under metod-delen i denna uppsats kommer jag att använda mig av fem 

autenticitetskriterier och utöver det ytterligare ett kriterium som Wassén och Hägerland kallar för 

samtidskriteriet. Nedan kommer jag att applicera dessa på de fyra versioner av den sista måltiden 

som jag bearbetat i denna uppsats.  

3.1 Samtidkriteriet 

Wassén och Hägerland uppmärksammar att evangelierna som de är i sin helhet inte är en garanti för 

historicitet eftersom texterna skrivits ner efter en till två generationers traditionsbildning.  Utifrån 135

samtidskriteriet är Paulus text starkast i historicitet då 1 Korintierbrevet ligger närmare händelsen i 

tiden. Lars Hartman menar att Paulus text kan spåras tillbaka till 40-talet och placeras därmed 

närmast händelsen i tid.  Sandnes anser också han att Paulus text är äldst, men att det är en kult-136

etiologi som snarare förklarar en praxis som återfinns i kyrkan i Korint än redogörelse för den 

historiske Jesus handlande.  Joseph. A. Fitzmyer i The Achor Bible Commentary till Lukas menar 137

att också Markus som är tidigt förankrad i traditionen tyder på just det, att han är en del av en 

liturgisk tradition.  138

Slutsats: Båda spåren går tillbaka till en tidig tradition. Textmässigt är Paulus text äldst. Eftersom de 

är texter tillkomna under första århundradet anser jag att de uppfyller samtidskriteriet.  

3.2 Olikhetskriteriet  

Delar av den sista måltiden följer en typisk judisk högtidsmåltid, dock är det inte övertydligt av 

texten som enbart beskriver brytandet av bröd, tackande, samt utdelande av bägare.  Att måltiden 139

gick till som den gjorde, med tackande och brytande av bröd och tackande av vin har belägg inom 

judisk måltidssed/tradition. Eftersom Paulus text anses härstamma från 40-talet visar den på en 

liturgi som uppmanas och antagligen sker ett årtionde efter Jesus död. Beroende på hur man 

 Holmberg.  2007. s. 155135

 Hartman. 2005. s. 503136

 Sandnes. 2017. s. 456137

 Fitzmyer. 1981-1985. s. 1387138

 Kazen. 2017. s. 493;  139

     Luz. 2005. s. 373
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översätter διδόµενον, jag valde utgiven - men kunde lika gärna valt offrad vilket enligt BDAG hade 

varit att föredra. Man skulle också kunna diskutera Jesus offrande av sig själv där han uppmanar 

lärjungarna att dricka av vinet som är hans blod och att fortsätta göra det efter hans bortgång. 3 Mos 

17:12 konstaterar att ingen får förtära blod, därför kan detta tolkas som underligt för någon under 

denna tid.  

Slutsats: Olikhetskriteriet uppfylls eftersom Jesus tar på sig rollen som offer. Delarna i övrigt i 

måltiden är inte unika, men tanken på en människa som offer är olikt den tradition Jesus antas ha 

befunnit sig i.  

3.3 Tvärsnittskriteriet  

Detta kriterium kräver att flera källor, oberoende av varandra ska berätta samma berättelse. Det 

räcker inte med att synoptikerna berättar en enhetlig historia, att Paulus också gör det stärker dock 

händelsens historicitet. I detta fall har vi två tydliga spår där Markus och Matteus är nästintill 

identiska och så även Lukas och Paulus i andra spåret. Något som är underligt är dock att det finns 

gånger då Lukas stämmer överens med Markus som i Luk 22:19 och Mark 14:22 - gav åt dem. 

Oavsett denna lilla detalj så finns berättelsens stora drag redogjord för i källor oberoende av 

varandra, dvs synoptikerna och 1 Korintierbrevet.  

Slutsats: Likt John P. Meier kommer fram till i sin femte bok i serien A Marginal Jew, uppfylls 

tvärsnittskriteriet genom att Markus-Matteus verkar komma från en tradition och Lukas-Paulus från 

en annan.  

3.4 Koherenskriteriet  

Koherenskriteriet innebär att det ska finnas koherens mellan det som antas vara autentiskt, i detta 

fall skulle det vara att en måltid har ägt rum och att Jesus handlande i måltiden kan ses som ett 

offer. Jesus uppmuntrande till förtäring av blodet, samt roll som offer uppfylls av olikhetskriteriet. 

Därefter uppfylls detta genom tvärsnittskriteriet, då måltiden redogörs för i källor oberoende av 

varandra. Konsekvensen resulterar i en slutsats där jag menar att koherens finns i förståelsen av 

Jesus som deltagande i måltiden samt som offer och därmed uppfylls även detta kriterium.  
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Slutsats: Koherens påvisas i att måltiden ägt rum och att Jesus deltog i den och att hans deltagande 

förstås som ett offer.  

3.5 Genanskriteriet 

Kriteriet uppfylls främst genom relationen till blodet. Till viss del är det i full enlighet med den 

judiska offertraditionen och påskfirandet. Exempel finner vi i 2 Mos 12:7 blodet från offerlammet 

som är det som räddar Israel när Gud drabbar Egypten. Också diskussionen om offer från 

olikhetskriteriet hör samman med detta kriterium. Brant Pitre menar att Jesus handlande i den sista 

måltiden inte är särskilt uppseendeväckande ur en judisk kontext. Att Jesus påstår brödet och vinet 

är hans kropp och blod är inte underligt eftersom man förstår denna händelse likt den då man slöt 

förbundet på Sinai och nu väntar på en ny exodus. Påsklammet som bekräftar det nya förbundet är 

nu Jesus i bröd och vin.    140

 När Jesus ska ha uppmanat lärjungarna att dricka från bägaren (blodet) uppfylls 

genanskriteriet. Uppmaningen anser jag är problematiskt i relation till bland annat 3 Mos 3:17; 7:16 

där det står att man inte får äta varken fett eller blod. Varför skulle då en man av judisk släkt 

uppmana till något som bryter mot Moselag?  

Slutsats: Genanskriteriet uppfylls i relation till blodet av två anledningar, I) förtärandet av blod. II) 

mänskligt offer.  

3.6 Aramaismkriteriet  

Hartman skriver att Markus språkbruk i stil är besläktat med det arameiska språkbruket. I dessa 

perikoper finns dock inga direkta arameiska uttryck, som i Mark 5:41 men Hartman hänvisar till 

Maurice Casey som i sin bok Aramaic sources of Mark’s Gospel menar att denna sekvens 

(14:12-25) ingår en samling av texter som troligen haft en arameisk förlaga.  Samuel Byrskog 141

menar att Markus och Matteus och är mycket lika och att de skillnader som Matteus har främst 

beror på att Matteustexten är ett liturgiskt utförande av Markustextens redogörelse.  Ser vi till 142

 Pitre. 2015. s. 514140

 Hartman. 2005. s. 502141

 Byrskog. 2017. s. 437142
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Lukas så är det troligt att han haft tillgång till Markustexten och skrivit inspirerad av den samt med 

de element som kommer från delvis samma tradition som Paulus fått del av måltiden genom. Men 

Lukas har inte haft tillgång till Paulus text även om den skrevs först.  Anledningen till Lukas och 143

Paulus överensstämmande texter menar Byrskog är att de båda går tillbaka till en tradition som 

bygger på minnen från jesusföljare under 40- och 50-talet.  144

Slutsats: Sekvenserna kring den sista måltiden har inga låneord från arameiskan och jag anser på 

dessa grunder därför att aramaismkriteriet inte uppfylls. Casey menar dock att en arameisk förlaga 

över sekvensen i Markus kan ha existerat.    145

3.7 Sitz im Leben  

Genom arbetet med denna analys landar jag ofta, med hjälp av kommentarer, vid insikten att det 

närmaste historicitet i dessa texter jag kommer är berättelser om hur den tidiga jesusrörelsen 

agerade och undervisade. Tecken på Sitz im Leben har uppvisats i Matteus utläggning av Markus 

med tillägget i imperativformerna på λάβετε φάγετε (tag, ät!) samt detsamma om att πίετε (dricka) 

(Matt 26:26,28). Det samma gäller när Paulus uppmanar till ett upprepande av måltiden till minne 

av Jesus och när han beskriver hur Jesus på samma sätt tog bägaren (1 Kor 11:25). 

Slutsats: De tydligaste tecknen på Sitz im Leben i de fyra narrativen är beskrivningarna på hur 

utförandet gått till. Att det återfinns såpass detaljerade ordåtergivelser tyder på att dessa kommit ur 

en tradition, något vi kan se spår av än i dag i den svenskkyrkliga kyrkohandboken vid 

nattvardsförberedelser.  

3.8 Sammanfattning  

Enkelhet är inte nödvändigtvis ett äkthetskriterium, men det kan vara ett fönster mot den liturgi och 

undervisning som format traditionen. Det kan också berätta om ett skede i traditionens 

utveckling.  Att med hjälp av äkthetskriterierna komma fram till en bild av den historiske Jesus är 146

svårt, kanske näst på snudd omöjligt, men med hjälp av kriterierna kan vi bilda oss en uppfattning 

 Byrskog. 2017. s. 438143

 Byrskog. 2017. s. 439144

 Hartman. 2005. s. 502145

 Sandnes. 2017. s. 468146
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om den tidiga Jesusrörelsen och deras liv. Sandnes skriver att det är sannolikt att olika versioner av 

herrens måltid (den sista måltiden) firades i den tidiga kyrkan, de olika versionerna måste inte 

nödvändigtvis vara fel för att det inte är just den versionen som har äldst text.  Jag håller med.  147

 Enligt samtidskriteriet kan vi se att Paulus text är äldst, men att den stämmer överens med 

Lukas stärker Lukas historiska trovärdighet också. Markus kommer inte långt därefter och följs av 

Matteus som vi kan se har arbetat en del med texten liturgiskt. Detta är inte konstigt då texterna 

antagligen skrivits ner efter en till två generationers traditionsbildning.  Båda spåren går tillbaka 148

till en tidig tradition och eftersom de är texter tillkomna under första århundradet anser jag att de 

ändå uppfyller samtidskriteriet. 

 Olikhetskriteriet uppfylls på ett sätt genom blodet, men tydligast genom att Jesus får rollen 

som offer. Övriga delar i måltiden är inte unika, men tanken på en människa som offer är olikt den 

tradition Jesus antas ha befunnit sig i.  

 Tvärsnittskriteriet uppfylls genom överensstämmande av synoptikerna och Paulus där 

Markus och Matteus delar en tradition och Lukas och Paulus en annan - men ändå redogör för 

liknande måltider.  

 Koherenskriteriet uppfylls genom måltidens utförande och Jesus deltagande däri. Detta stöds 

genom olikhetskriteriet och tvärsnittskriteriet.  

 Genanskriteriet kriteriet uppfylls eftersom Jesus uppmanar till förtärande av blod samt att 

Jesus används som mänskligt offer.  

 Aramaismkriteriet saknar ett tydligt exempel på arameisk relation i narrativen, men vid en 

mer noggrann läsning av Maurice Casey skulle detta kriterium garanterat uppfyllas.  

4. Slutsats 

Språkligt, finns vissa skillnader. Markus beskrivande karaktär är typiskt för honom. Jesus gör på ett 

sätt, sedan gör han på ett annat. Matteus kategoriseras av I) imperativen (tag! ät!), II) syndernas 

förlåtelse. Lukas som delar material främst med Paulus, delar också material med Markus. Typiskt 

för Lukas är I) utgiven för  er, II) nya förbundet […] utgjutet för er. Paulus som redogör för 

måltiden i en annan kontext, utanför passionsberättelsen, kategoriseras dels av det men också av sitt 

avslut med I) uppmaningen att göra det flera gånger, och II) att göra det till minne av Jesus.  

 Sandnes. 2017. s. 468147

 Holmberg. 2007. s. 155148
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 Historiskt vill jag argumentera för att måltiden har ägt rum, i någon form. Exakt vilka ord 

Jesus använde, menar jag inte är väsentligt för själva utförandet av måltiden. Måltiden har enligt 

min analys utifrån autenticitetskriterierna ägt rum. Jesus var deltagande och det deltagandet handlar 

om ett offer, brödet och vinet blir en liturgisk symbolhandling för den tidiga kyrkan. Jesus död på 

korset får det nya förbundet att träda i verk enligt kyrkans tolkning. Avslutningsvis vill jag dela ett 

citat av John. P Meier om komplexiteten i forskning kring den historiske Jesus:  

 ”We begin to appreciate the complexity of tradition history in the New Testament. Viewed 

 from different angles, the same text may represent both earlier and later forms of a basic  

 tradition.”   149

 John P. Meier, ”The Eucharist at the Last Supper”, s. 341 Via Sandnes. 2017. s. 468149
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