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Inledning 

Vad menar Jesus när han säger: "Ta detta [bröd], det är min kropp." (Mark 14:22) och "Detta 

[vin] är mitt blod, förbundsblodet /.../" (Mark 14:24)? Orden som sades under det som kommit 

att kallas ”sista måltiden” har på flera sätt lämnat tydliga avtryck. Orden är viktiga för många 

kristna idag, där de har en liturgisk plats i samband med eukaristin som firas i många kyrkor. 

Hur mycket de betytt för kristna genom tiderna märks kanske inte minst genom alla de 

debatter som förts gällande hur den kristna nattvarden ska förstås. Det har skrivits hyllmeter 

med böcker om ämnet nattvardsteologi. Vad jag vill göra i den här uppsatsen är något annat. 

Jag vill, så långt det nu är möjligt, börja från själva förutsättningen för orden, nämligen själva 

berättelsen där de uppträder, i det här fallet Markusevangeliet. Det är en berättelse om Jesus 

liv och död, om hans tal och gärningar. Det är utifrån den berättelsen jag vill försöka att få en 

glimt in i hur vi kan tänka kring det sammanhang där de sägs, som senare kommit att betyda 

så mycket för så många. 

Orden under sista måltiden som vi hittar i Markusevangeliet är en av de två grundversionerna1 

som finns i Nya testamentet, den andra återfinns i 1 Kor 11:23-25. Paulus återgivande av 

orden är den äldre versionen då hans brev brukar dateras som tidigare än evangelierna. Jag har 

ändå valt hålla mig till Markusevangeliet, detta då jag har för avsikt att se på hur sista 

måltiden och det Jesus gör där fungerar och förhåller sig till berättelsen om hans liv och 

gärning. Detta är inte möjligt att göra med 1 Korinthierbrevet (då det inte är en berättelse) 

utan jag har då valt Markusevangeliet istället. 

Frågeställning 

Utifrån vad jag ovan beskrivit blir min frågeställning för den här uppsatsen följande: Hur 

fungerar berättelsen om Jesus sista måltid i Mark 14:22-25 med hänseende på 

Markusevangeliet som helhet? Hur ska dess betydelse tolkas i relation till hela berättelsen 

samt hur påverkar den i sin tur berättelsen? 

  

                                                
1 Orden under sista måltiden återfinns också i Matteus- samt Lukasevangeliet, men då jag utgår från gängse 
teorier om evangelierna och deras ursprung, där Markusevangeliet dateras som äldst av de tre, så har jag valt 
detta bland dem. 
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Material & Avgränsning 

Min utgångspunkt i arbetet med frågan om betydelsen av Jesus ord och handlingar vid sista 

måltiden är Mark 14:22-25. Jag väljer Markus2 version då det är en av de två 

grundversionerna och därför att jag antar att texten är förankrad och hör ihop med 

Markusevangeliet som helhet. 

De passager jag har valt att analysera för att få en bild av hur Mark 14:22-25 hör ihop med 

resten av Markusevangeliet är Mark 6:30-43 och Mark 8:1-10, Mark 10:32-45 samt Mark 

15:33-41. De två första textställena (brödundren) är likartade händelser med endast några 

mindre skillnader sinsemellan där en stor folkmassa befinner sig vid Jesus och hans lärjungar 

när det börjar bli dags för mat. Trots att det är för lite mat så lyckas Jesus förse alla så de blir 

mätta. Mark 10:32-45 är den tredje lidandesförutsägelsen som Jesus gör och efterföljande 

diskussion med lärjungarna. Mark 15:33-41 är Jesus död på korset. Jag kommer att visa hur 

man kan förstå kopplingen mellan dessa ställen i berättelsen och huruvida de kan säga oss 

något om sista måltiden, och om så är fallet, vad. Min hypotes är att dessa ställen hör ihop 

med sista måltiden och att de kan hjälpa till att belysa betydelsen av den. 

Min analys kommer bestå av två huvuddelar. I den första kommer jag att analysera själva 

perikopen om sista måltiden och redogöra för innehållet i den med hänsyn till setting, intrig 

och retorik. Den andra delen kommer bestå av att jag söker identifiera andra delar av 

Markusevangeliet som perikopen hör ihop med och sedan analyserar dessa. 

Slutsatserna som följer efter analysen kommer att ta upp vad arbetet givit med hänseende på 

Jesus identitet och förhållandet mellan Jesus och lärjungarna samt hur sista måltidens 

betydelse vill försöka inverka på läsaren. 

Metod och teori 

Jag kommer i denna uppsats göra en narrativ analys. Detta innebär att jag kommer undersöka 

passagen om sista måltiden som en del i ett större narrativ, en berättelse; Markusevangeliet. 

Fokus kommer alltså ligga på berättelsen i sig, inte på de historiska händelserna som gett 

upphov till berättelsen. Den historiska bakgrunden och det vi vet om den grekisk-romerska 

kulturen och andra templets judendom kan vara relevant för vår förståelse av den kontext där 
                                                
2 För enkelhetens skull kommer jag i uppsatsen att kalla författaren till Markusevangeliet för "Markus", även om 
det är så att vi inte vet vad författaren hette. 
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berättelsen är tillkommen, men objektet för studiet är Markusevangeliet så som vi har 

möjlighet att läsa det. Om det vid läsningen finns saker som verkar ”saknas” eller det finns 

oklarheter vad någonting betyder så söker jag svaret i berättelsen själv och inte utanför den.3 

Jag kommer börja med att redogöra för vad narrativ analys är och vilka teoretiska antaganden 

den vilar på för att sedan förklara hur den mer konkret kan användas och hur jag kommer att 

bruka den. 

Teoretiska antaganden och bakgrund 

Narrativ analys är en textfokuserad metod. Den förutsätter en implicit läsare samt en implicit 

författare och dessa är inneboende i själva texten. Man brukar tänka sig att kommunikation 

består av tre delar: Avsändare, budskap och mottagare. Avsändaren förmedlar budskapet 

genom meddelandet som mottagare tar del av. När det gäller text är det en form av 

meddelande med en verklig författare som avsändare och en verklig läsare som mottagare.4 

Den riktiga författaren och den riktiga läsaren går inte att återfinna i själva texten, men det gör 

det som kallas den implicite läsaren och författaren. Det sker en egen form av kommunikation 

inuti själva texten, där den implicite författaren förmedlar någonting till den implicite läsaren 

genom ett narrativ. När vi läser texten och försöker förstå varför författaren skrivit på ett eller 

annat sätt är det alltså den implicite författaren vi får en bild av. Denna bild behöver inte (men 

kan) motsvara den historiske författaren, utan den består av det vi får ut av att analysera 

texten. På samma sätt förhåller det sig med den implicite läsaren. Det är den bild av läsaren 

som vi kan utröna ur själva texten. Vilka de verkliga läsarna var kan inte texten berätta för 

oss, men vilken typ av läsaren som texten förväntar sig kan vi komma fram till genom 

textanalys. En viktig del i narrativ analys är just distinktionen mellan verklig och implicerad 

författare/läsare, i och med att det gör det möjligt att analysera texten i sig utan att fokusera på 

de biografiska uppgifterna om den riktiga författaren och läsaren. Det som däremot ändå 

krävs är att ha kännedom om det som den implicite läsaren förutsätts ha kännedom om, t.ex. 

värdet på en talent.5 

  
                                                
3 Rhoads, David M., Joanna Dewey, and Donald Michie. Mark as Story : An Introduction to the Narrative of a 
Gospel. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 5-8. 
4 Powell, Mark Allan. What Is Narrative Criticism? Guides to Biblical Scholarship. New Testament Series. 
Minneapolis: Fortress Press, 1990. 
5 Elisabeth Struthers Malbon. "Narrative criticism - How does the story mean?" i Mark & Method : New 
Approaches in Biblical Studies. Janice Capel Anderson, and Stephen D. Moore. Minneapolis: Fortress Press, 
2008. 38. 
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Hur går det till att göra en narrativ analys? 

Att göra en narrativ analys går alltså ut på att försöka läsa texten och förstå hur den implicite 

författaren försöker förmedla ett budskap till den implicite läsaren. Det som forskare har gjort 

för att underlätta den här uppgiften är att dela upp texten i dess olika delar, vad som berättas 

och hur det berättas. När det gäller frågan om vad texten säger så tittar man på dess innehåll; 

berättaren/retorik, intrigen, setting och karaktärer. (Jag väljer här att använda den engelska 

termen setting som betecknar tid och rum samt miljö. Att jag använder engelska är på grund 

av svårigheten att finna en adekvat översättning till svenska.) I de böcker för narrativ metod 

som jag använder mig av är alla i princip överens om de här delarna, även om det skiljer sig 

något vad de kallar den ena eller den andra eller kring hur uppdelningar ska se ut (t.ex. så 

benämner Rhoads, Dewey & Michie en beståndsdel för intrig och anser att händelser bygger 

upp intrigen medan både Malbon samt Powell identifierar händelser som en grundläggande 

beståndsdel. Själv har jag valt att här följa Rhoads, Dewey & Michie i det här fallet).6  

Till största del så kommer jag att fokusera på att analysera intrigen7, setting och 

retoriken/berättare i berättelsen. Karaktärer kommer till viss del ändå behandlas då alla 

element av berättelsen är förbundna med varandra, men fokus kommer inte att ligga på dessa. 

Valet för analysens fokus beror på att min fråga gäller vad Jesus ord om brödet och vinet som 

hans kropp och blod kan tänkas betyda som en del av Markusevangeliet i helhet. För att förstå 

hur perikopen förhåller sig till övriga berättelsen blir det därför mest relevant att undersöka 

själva händelsen. Nedan kommer jag att redogöra för de tre olika delarna; intrig, setting och 

retorik/berättare, samt utveckla hur de ska användas i analysen. 

Intrigen 

När vi analyserar intrigen så frågar vi oss ”Vad?” och ”Varför?”.8 Vi läser berättelsen och 

undersöker vad som händer och varför det händer. Med hjälp av dessa frågor försöker vi 

komma fram till vad det är berättelsen vill förmedla. Intrigen kommer till genom händelser, 

hur de är ordnade gentemot varandra, hur de knyter an och vad de visar. För att händelser ska 

kunna ske krävs setting och karaktärer, setting är där handlingen kan ske och karaktärerna är 

                                                
6 Malbon. Mark & Method. 32. 
Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 6-8. 
Powell. What is narrative criticism?. Se varje kapitel. 
7 Intrig är min översättning av det engelska ordet plot som används i den ovan refererade litteraturen. 
8 Malbon. Mark & Method. 32-33. 
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aktörerna som utför handlingarna. När vi fokuserar på den övergripande handlingen är vi dock 

intresserade inte så mycket av enstaka händelser som en karaktär utför utan av hur dessa 

händelser sammanfaller till en intrig.9 

I narrativet är det inte nödvändigtvis så att alla händelser följer kronologiskt på varandra, utan 

intrigen kan presentera händelser i en annan ordning för att framhäva vissa saker i berättandet. 

De två vanligaste tidsförskjutningarna är analeps och proleps. Analeps är när en händelse 

berättas om i intrigen efter att den egentligen har skett i berättelsevärlden. Proleps är 

motsatsen, när en händelse berättas om i förväg. I Markusevangeliet förekommer en form av 

proleps i t.ex. Jesus lidandeförutsägelser (Mark 8:31; 9:31; 10:33). De är inte rena hopp i 

tiden men de fyller ändå en form av föregripande roll kring vad som ska hända senare i 

berättelsen. Analeps är tämligen ovanligt men förekommer t.ex. i Mark 15:40-41 under 

korsfästelsescenen då berättaren säger att det var kvinnor där och att de har brukat följa Jesus. 

Läsaren får alltså information om att kvinnorna redan tidigare måste ha följt Jesus, även om 

berättaren inte rapporterat om detta just då.10 

En viktig aspekt av intrigen är att se på hur berättelsen utvecklas genom olika händelser och 

samband. Med det i åtanke kan vi ställa frågor så som: Vad leder den här händelsen till? Hur 

påverkar den berättelsens övergripande riktning? Det är frågor som hjälper oss synliggöra 

sambanden.11 På samma sätt kan vi jobba från andra håller och fråga: Hur har den här 

händelsen blivit nödvändig/möjliggjord? Då kan vi gå tillbaka tidigare i texten för att finna 

vad som lett fram till händelsen. En annan viktig del av intrigen är konflikter. Olika konflikter 

är ofta det som berättelser kretsar kring, det kan vara mellan olika karaktärer, grupper av 

karaktärer eller till och med en karaktärs konflikt med sig själv. Hur som helst så visar ofta 

konflikten på vilka värden som förmedlas genom narrativet och vad det är som står på spel.12 

Setting 

Settings är ’världen’ där narrativet utspelar sig. Det är både de rumsliga beskrivningarna som 

plats och miljö, det är de temporala beskrivningarna om när saker händer i förhållande till 

andra händelser och hur lång tid det är mellan olika händelser samt de sociala-politiska 

beskrivningarna kring rådande samhällsstrukturer, maktförhållande samt kulturerna där 
                                                
9 Rhoads, Dewey & Michie. Mark as Story. 73. 
10 Malbon. Mark & Method. 38-39. 
11 Powell. What is narrative criticism?. 40-41. 
12 Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 73. 
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berättelserna utspelar sig.13 Utöver detta finns också den kosmiska bakgrunden; vilka krafter 

som verkar i universum och hur världens skapats.14 Settings är inte bara dekor för berättelsen 

utan ger tillfällen och platser där händelser och konflikter kan utspela sig och kan även 

fungera som sätt att förstärka eller kontrastera händelserna som utspelar sig. T.ex. så kan olika 

platser inneha en speciell betydelse; berg är ofta platsen för uppenbarelser, utomhus är ofta 

platsen för det offentliga och inomhus för det privata. På samma sätt innehar tid funktioner i 

Markusevangeliet; dagen är ofta säkrare än natten, kvällen är en tid då händelser inleds och på 

natten sker ofta omtumlande aktivitet.15 

Världen där Markusevangeliet utspelar sig är skapad av Gud och dess centrum är Israel. I 

detta kosmos finns både Gud och Guds änglar och krafter samt Satan och Satans demoner och 

krafter, dessa står mot varandra. Människor är skapade med vissa grupptillhörigheter som har 

gränser mot varandra och inom grupperna. För Israel är rent och orent viktiga skiljelinjer, 

speciellt för de styrande ledarna. Skapelsen uppfyller inte det Gud vill utan människor 

förtrycker varandra på många olika sätt. Israel förtrycks av romarna, de sjuka och orena av de 

friska och rena. Så ser den kosmiska settingen ut när Markusevangeliet börjar och Jesus 

introduceras i berättelsen.16 

Retorik 

Med retorik menar jag både berättaren17 och diskursen. Berättaren är inte den implicite 

författaren utan den som i texten förmedlar historien på ett eller annat sätt. Berättaren kan 

vara en karaktär i förstaperson eller en oidentifierbar tredjeperson, i Markusevangeliet 

återfinner vi det senare. I vårt fall är berättaren allvetande och har kännedom inte bara om vad 

som händer utan också om karaktärers tankar och känslor. Vår berättare är alltså omniscient 

(allvetande), omnipresent (allnärvarande) och är inte med i historien som en karaktär. Hen ger 

läsaren direkt information vid vissa tillfällen eller förklarar vissa händelser. Berättaren ger 

också läsaren ’priviligierad information’; redan från början får läsaren veta att Jesus är ”Jesus 

Kristus[/den smorde], Guds son.” (Mark 1:1). När vi analyserar Markusevangeliet måsta vi 

komma ihåg att berättaren inte är neutral, den väljer att visa och berätta endast vissa saker av 

                                                
13 Powell. What is narrative criticism?. 70-74. 
14 Rhoads, Dewey & Michie. Mark as Story. 64-65. 
15 Powell. What is narrative criticism?. 72-74; 80-82. 
Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 70-71. 
16 Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 64-65. 
17 Engelska: Narrator. 
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det som händer i berättelsevärlden och den porträtterar olika karaktärer på olika sätt. Jesus 

beskrivs och visas som en väldigt pålitlig karaktär och berättaren lyfter kontinuerligt fram 

händelser som styrker detta. Andra karaktärer bedöms ofta i ljuset av hur väl de motsvarar de 

värden som Jesus representerar.18 

Detta leder oss in på den andra delen av retorik, nämligen diskursen. Denna hänger starkt 

samman med berättaren och berättaren är det främsta verktyget för den implicite författaren 

när denne utformar sin diskurs. Jag väljer ändå att behandla diskurs som en egen kategori. En 

viktig del av diskursen är det som på engelska kallas point-of-view. Denna berör 

utgångspunkten för de värden som den implicite läsaren måste omfamna för att rätt utvärdera 

berättelsen. Denna utgångpunkt inbegriper både det som under setting benämndes ’den 

kosmiska världen’, den beskrivning av universum och dess makter som historien förutsätter, 

men också ett ställningstagande för vad som är sant och inte. I Markusevangeliet är Guds 

point-of-view den som representerar sanningen och rätt sätt att vara. Ofta är det berättaren som 

förmedlar dessa normativa ställningstaganden och ställningstagandena på ett eller annat sätt. 

Det kan t.ex. vara genom att Gud talar direkt (Mark 1:11), genom sina änglar (Mark 16:6-7) 

eller genom Hebreiska bibeln (Mark 1:2).19 

En annan del av diskursen är hur händelser placeras och hänger ihop med varandra. Denna 

ligger väldigt nära det som beskrevs under intrigen och kategorierna flyter till viss del ihop 

med varandra. Det viktiga här är att se att det är en del av diskursen hur händelserna 

presenteras. Att baka in en berättelse i en annan, använda sig av språket för att knyta samman 

händelser, två-stegs progressioner, koncentriska mönster, inramning samt att lägga upp 

episoder i en serie om tre är några exempel på hur detta kan göras.20 Sättet som händelserna i 

berättelserna läggs upp på hjälper oss att förstå vad som är viktigt och vad den implicite 

författaren vill betona. T.ex., genom att baka in en berättelse i en annan får läsaren en möjligt 

att tolka dem i ljuset av varandra, genom att upprepa en berättelse tre gånger poängteras den 

för läsaren och ger möjlighet att fokusera på detaljer i berättelsen samt genom att knyta 

samman händelser med språket ges läsaren ett band att knyta ihop händelser på olika ställen i 

                                                
18 Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 39-41; 44-46. 
19 Powell. What is narrative criticism?. 23-25 
20 Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 47-54. 
För vidare exmpel, se Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 46-60 samt Powell. What is narrative 
criticism?. 32-34. 
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berättelsen och på så sätt hjälp att förstå dem. Allt detta kommer hjälpa oss när vi vill försöka 

förstå vad Jesus menar med att brödet är hans kropp och vinet hans blod. 

Forskningsläge 

Jag kommer här nedan redogöra för forskningsläget kring tolkningen av Jesus ord under sista 

måltiden samt dess anknytning och relation till övriga Markusevangeliet. Detta kommer ske i 

två delar. För det första kommer jag att ta upp och bedöma traditionella kommentarer och titta 

på vad de ser som centralt och viktigt i perikopen (Mark 14:22-25). För det andra kommer jag 

att ta upp narrativa analyser som gjorts på Markusevangeliet för att se vad olika forskare har 

identifierat som den övergripande betydelsen i Markusevangeliet och vad den implicite 

författaren vill uppnå. Den första delen låter mig orientera mig i fältet och ta ställning kring 

hur forskare har sett på betydelsen av perikopen, den andra delen hjälper mig att få någonting 

att ta med som en grund när jag ska använda mig av min metod. 

Kommentatorers förståelse av sista måltiden (Mark 14:22-25) 

Vid en första anblick kan kommentatorerna verka vara tämligen överens, men efter en 

närmare läsning blir det tydligt att de går isär på centrala punkter. En sådan är frågan om vad 

vers 24 innebär. Vissa anser att det tydligt pekar på en tanke om att Jesus är ställföreträdande 

lidande för människors ondska, andra ser det som en symbolisk offerrit (och för en del 

innebär detta förlåtelse för synder). France menar att det tydligt är en sådan referens och att 

också Mark 10:45 handlar om detta. Han anser att kopplingen till påsklammen finns där och 

pekar på att Jesus blod som ska spillas kan liknas vid dessa. France menar också att även om 

ordet καινὴ inte finns med i texten så är det enda sättet att förstå Jesus ord om förbundet att 

det är ett nytt.21 Collins tar upp både betydelsen av ställföreträdande lidande men också som 

en metaforisk offerrit som leder till synders förlåtelse. Hon verkar också delvis ta ställning för 

den senare betydelsen, med hänvisning till att terminologin gällande blodet som blir utgjutet 

är kopplat till offerriter.22 Hon anser också att Jesus ord om brödet ska förstås som att Jesus 

död är ett offer.23 Bock håller sig också till offertanken och på den starka kopplingen till att 

                                                
21 France, Richard Thomas. The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text. The New International 
Greek Testament Commentary. Grand Rapids, MI ; Cambridge, UK: Eerdmans, 2002. 570-571. 
22 Collins, Adela Yarbro. Mark: A Commentary. Edited by Harold W. Attridge. Hermeneia. Minneapolis, MN: 
Fortress Press, 2007. 656-657. 
23 Collins. Mark: A commentary. 655-656. 
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man förmodligen redan då under påskmåltiden berättade om Guds frälsningsgärning i och 

med exodus. På så sätt anser Bock att en frälsningsgärning (exodus) jämförs med en annan 

(Jesus kommande död).24 

Hartman läser texten så som att den innebär ett nytt förbund mellan Gud och människor, och 

därigenom helt nya villkor för den relationen. Dessa nya villkor gestaltas genom Jesus 

gärning under sitt liv och det som Markusevangeliet har berättat om. Jesus tjänande når sin 

kulmen när han ger sitt liv då människor söker att ta det. Hartman menar också att Jesus inte 

tog på sig Guds vrede för människors skull men att han däremot friköpte dem från synden och 

räddade dem från den här världens undergång och onda makter. Han menar att det finns lite i 

Markusevangeliet som stödjer en läsning av Jesus död som ett ställföreträdande lidande.25 

Moloney fokuserar mycket på den sociala biten av Jesus ord och på de som inkluderas i hans 

tal om blodet som utgjuts för många. Moloney lyfter att Jesus delar bröd och vin, sin kropp 

och sitt blod, med de som kommer fly och förneka honom, att kungariket som Jesus förkunnar 

kommer uppfyllas i och med hans död och att det är till de som försöker men kämpar efter att 

älska och följa Jesus som han vänder sig. Moloney poängterar därför att sista måltiden handlar 

lika mycket om Jesus relation med sina lärjungar som hans offer, vilket leder till ett 

nytt/förnyat förbund mellan Gud och människor.26 

Narrativ förståelse av Markusevangeliet 

När det gäller narrativ analys av Markusevangeliet så är det de två sistnämnda 

kommentatorerna ovan (Hartman och Moloney) som kommer närmst att göra en sådan på det 

aktuella textstället. Men det finns ett flertal forskare som har gjort narrativa analyser på hela 

Markusevangeliet eller större delar av det, och deras insikter är det som å ena sidan ligger till 

grund för min analys och å andra sidan det som jag i min slutsats sätter mig i dialog med. 

Rhoads, Dewey & Michie anser att grunden för att förstå Markusevangeliet är att förstå vad 

berättelsen vill göra. De anser att berättelsens mål är att övertyga läsaren att omfamna en 

annan världsbild och världssyn än den de hade från början (innan de läste berättelsen) och på 

                                                
24 Bock, Darrell L. Mark. New Cambridge Bible Commentary. New York, NY: Cambridge University Press, 
2015. 342-343. 
25 Hartman, Lars. Mark for the Nations: A Text- and Reader-Oriented Commentary. Eugene, Or: Pickwick 
Publications, 2010. 582-585. 
26 Moloney, Francis J. The Gospel of Mark: A Commentary. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012. 
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så sätt få dem att verka för den syn på världen som berättelsen vill förmedla.27 De tänker sig 

att i berättelsen så ställs Guds värden mot människans värden,28 och berättelsen vill övertyga 

läsaren om att det rätta sättet att leva är att omfamna Guds värden och att bli Jesus 

efterföljare. Guds värden innebär dock konflikt i berättelsevärlden. De innebär konflikt med 

den kosmiska och sociala ordningen (där människan lider under demoner, sjukdomar och 

andra människor), de innebär konflikt med vad som anses rent och orent (samhället i 

berättelsevärlden har starka uppfattningar om vad som är rent och orent) och de innebär 

konflikt med auktoriteter på grund av att Gud väljer att verka utanför de traditionella vägarna 

(istället genom en snickare från Nasaret).29 

Malbon ger inte någon sammanhållen helhetssyn kring Markusevangeliets betydelse, men på 

ett flertal ställen nämner hon tankar som har med frågan att göra. Hon menar att Guds värden 

och synvinkel lyfts fram i berättelsen men hon problematiserar kring vem som står för dem. 

Berättaren vill prata om Jesus, Jesus vill prata om Gud.30 Även Malbon identifierar konflikten 

mellan Gud/Jesus och andra som drivande i berättelsen. Hon anser också att det finns konflikt 

på det kosmiska planet, på det sociala/politiska planet och på det individuella planet.31 

Malbon pekar på att berättelsens mål är att få både lärjungarna och den implicite läsaren att se 

på rätt sätt och att följa Jesus på vägen (alltså att omfamna Guds värden och att leva efter 

dem).32 

Slutligen vill jag också ta upp en artikel av George Ossom-Batsa: ’Bread for the broken: 

pragmatic meaning of Mark 14:22-25’. Han använder sig förvisso inte av narrativ analys, utan 

av vad han kallar pragmatisk analys (vilket ligger tämligen nära det som på engelska kallas 

reader-response criticism), men då artikeln rör just den del av berättelsen som vi är 

intresserade av och metoden är angränsande så anser jag den vara av intresse. Ossom-Batsa 

menar att Markus tagit med perikopen av tre anledningar: a) För att förbinda 

lidandesförutsägelserna med händelserna på Golgota, b) för att framställa Jesus död som en 

positiv händelse, c) som en inbjudan att inträda i Jesus förbund. Genom att förbereda läsaren 

                                                
27 Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 1. 
28 Rhoads, Dewey & Michie. Mark as Story. 45-46. 
29 Rhoads, Dewey & Michie. Mark as Story. 2-3; 78-79. 
30 Malbon. Mark & Method. 34. 
31 Malbon. Mark & Method. 38-39. 
32 Malbon. Mark & Method. 40-41. 
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på vilken kraft Jesus ord har så tänker sig Ossom-Batsa att berättelsen uppnår de tre tidigare 

poängerna hos läsaren.33 

Ställningstaganden i förhållande till tidigare forskning 

Jag tänker här ta upp mina egna ställningstaganden till den tidigare forskningen som 

redovisats ovan och förklara utifrån vilken utgångspunkt jag kommer att göra min analys. 

France, Collins och Bock har ovan fått representera ett tämligen klassiskt sätt att utlägga Mark 

14:22-25. En ganska stor del ägnas åt redaktionskritik eller historisk-kritiska perspektiv (vilka 

jag inte har gått in på) och intresset för texten ligger till största del på symboliken och hur den 

kan förstås. Detta är självklart intressant men är enligt mig ett för snävt perspektiv. Perikopen 

måste läsas också utifrån dess plats i Markusevangeliet som en berättelse och hur den 

fungerar där. Hartman och Moloney är exempel på kommentatorer som till viss del ligger 

närmare det perspektivet och min analys kommer ligga mer i linje med dessa. När det gäller 

de forskare som jobbat med narrativa analyser av Markusevangeliet och som jag ovan 

redovisat så ansluter jag mig i stort till den förståelse de har av berättelsens övergripande mål 

och mening. Jag utgår ifrån att berättelsen vill försöka förmedla vad som är Guds värden 

(genom att kontrastera det mot människans värden) och övertyga den implicite läsaren att 

omfamna dessa. Ossom-Batsas artikel bygger förvisso på pragmatisk analys, men hans poäng 

att en förståelse av Mark 14:22-25 endast kan nås genom att läsa hela Markusevangeliet och 

ha i åtanke vad som hänt innan och vad som kommer efter är en som jag delar och som ligger 

till grund för min analys. 

Analys 

Sista måltiden, Mark 14:22-25 

Först bör någonting sägas om perikopens avgränsning. Hela berättelsen om själva måltiden 

börjar redan i vers 17, men fokus för verserna 17-21 handlar först och främst kring vem som 

kommer förråda Jesus. Jag har därför valt att inte ha med början av måltiden då de verserna 

uteslutande gäller frågan om förrädaren. Jag kommer dock att läsa sista måltiden i sin kontext 

och därför hänvisa till vad som händer innan och efter. Mark 14:26 fungerar som en brygga 

                                                
33 Ossom-Batsa, George. “Bread for the Broken: Pragmatic Meaning of Mark 14:22-25.” Neotestamentica 40, 
no. 2 (2006): 235–258. Här sidorna 235, 243, 254. 
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över från måltiden till nästa händelse, men faller utanför fokus för den här analysen då versen 

sätter igång ett scenbyte och handlingen förs vidare. 

Setting 

Settingen för sista måltiden är den att Jesus och lärjungarna befinner sig i Jerusalem, i ett stort 

rum på övervåningen hos en (för läsaren) anonym man, han verkar inte delta i måltiden (Mark 

14:12-16). Där har det blivit ordnat för det som kallas τὸ πάσχα - påskmåltiden. Här kan vi 

anta att texten förväntar en viss kännedom om denna typ av måltid av läsaren. Forskare anser 

generellt att även om påskmåltiden skiljde sig från hur den senare kom att utvecklas inom 

judendomen så var ändå kärnan i den detsamma; återberättandet och firandet av Guds 

befrielse av sitt folk (Israel). Vid firandet aktualiserades händelserna som skedde vid exodus 

och de firande identifierade sig själva som delaktiga i befrielsen. När det gäller själva 

måltiden tror man att den redan vid den här tiden innehöll de viktiga, symboliska delarna: Det 

osyrade brödet, påsklammet, vinet och sältat vatten.34 

Tillbaka till själva berättelsen; värt att notera är att perikopen utspelar sig i avskildhet (Mark 

14:17). Genom Markusevangeliet så är det en tydlig skillnad i fokus beroende på om Jesus 

befinner sig på en offentlig plats eller i avskildhet. När det förra är fallet så utför Jesus 

kraftgärningar och undervisar offentligt, samt är i konflikt med auktoriteter. Men i det privata 

så handlar berättelsen primärt om Jesus och lärjungarna. Om deras konflikter och om Jesus 

som förklarar och utlägger sin undervisning för dem. Där försöker han få dem att förstå hans 

undervisning.35 

När utspelar sig händelsen? Enligt vers 17 kommer Jesus och de tolv dit "på kvällen". Här 

måste står vi inför en fråga som inte är helt lätt att besvara, förväntar sig texten att den 

implicite läsaren är förtrogen med det judiska sättet att räkna dagar? Enligt den räkning som 

förelåg bland judar var det nämligen så att nästa dag började redan på kvällen då solen gick 

ned.36 Alltså hade nästkommande dag, den dag som Jesus korsfästs och dör på, redan börjat. 

Om vi tänker oss att denna kunskap förväntas finnas hos den implicite läsaren, vad innebär då 

detta för betydelsen av sista måltiden? Helt klart är att det gör det ännu tydligare att vi måste 

                                                
34 Routledge, Robin L. “Passover and Last Supper.” Tyndale Bulletin 53, no. 2 (2002): 203–210. 
35 Rhoads, Dewey & Michie, Mark as Story. 70-71. 
36 Powell, What is narrative criticism?. 80. 
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läsa perikopen i förhållande till vad som händer senare i passionsberättelsen och jag kommer 

också att återkomma till detta. 

Intrig 

Hur hör sista måltiden ihop med övriga Markusevangeliet? Till att börja med är det värt att 

observera det faktum att det är möjligt att tolka Jesus ord som en form av proleps här. Tre 

gånger tidigare har han förutsagt sin död (Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 9:33-34) och nu gör 

han en handling där han kallar brödet för sin kropp och vinet för sitt blod samt ger det till sina 

lärjungar. Dessutom säger han att han inte kommer att dricka av vinet igen "förrän den dag då 

jag dricker det nya vinet i Guds rike" (Mark 14:25). Jag anser det rimligt att tänka sig att 

berättelsen här syftar till att än en gång få läsaren uppmärksam på att Jesus inom kort kommer 

att dö. 

Precis innan i berättelsen har vi fått läsa/höra om hur översteprästerna och de skriftlärda 

planerar att döda Jesus (Mark 14:1-2), hur en kvinna smörjer Jesus med dyrt balsam och han 

säger att han inte kommer vara kvar för alltid (Mark 14:3-8) samt hur en av lärjungarna, Judas 

Iskariot, går till översteprästerna för att förråda Jesus (Mark 14:10-11). Gång på gång 

upprepar berättelsen alltså att Jesus död närmar sig och att han inte kommer finnas kvar hos 

lärjungarna för alltid. Sett i det ljuset är sista måltiden ännu en form av förutsägelse av och en 

förberedelse på Jesus snara död, men där sker också någonting annat, Jesus ger lärjungarna 

brödet och vinet och kallar det hans kropp och blod, varför? Som jag tidigare nämnde verkar 

det som att de delar av berättelsen där Jesus och lärjungarna är i avskildhet kretsar kring 

gruppens inre dynamik och Jesus försök att få lärjungarna att förstå. Att förstå vad gudsriket 

är och vad det innebär att leva efter det. 

Retorik 

Den kanske viktigaste beståndsdelen när det gäller retoriken är användningen av bröd och vin 

som kropp och blod. Till att börja med är det viktigt att notera att det ord som vi översätter till 

kropp är τὸ σῶµά, vilket egentligen inbegriper hela ens person.37 Alltså kan uttrycket i 14:22 

också läsas som ”Ta detta, det är jag”. Jesus ger alltså brödet, som är han själv, till sina 

lärjungar. Det finns språkliga band mellan 14:22 och de två brödundren (Mark 6:30-44; 8:1-

10) som jag kommer återkomma till senare. När det gäller vinet och blodet så var det en 
                                                
37 Bauer, Walter, and Frederick W. Danker. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early 
Christian literature. 3. ed. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000. 983-984. 
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allmänt känd bild att spilla någons blod innebar att döda dem.38 När Jesus då säger att vinet är 

hans blod som blir utgjutet får det betydelsen av att han kommer att dödas. 

Nästa del av symboliken kring bägaren är att Jesus säger att vinet är hans blod, τὸ αἷµά µου 

τῆς διαθήκης – förbundsblodet. Detta är enda gången i hela Markusevangeliet som ordet 

διαθήκης förekommer och det är nog rimligt att anta att läsaren bör koppla det till tematiken 

kring förbund i Hebreiska Bibeln. När Gud sluter ett förbund med någon/några så följs det 

ofta av ett offer; se t.ex. Noa (1 Mos 8:20-9:17), Abraham (1 Mos 15) och Sinai (2 Mos 24:5-

8).39 Här är det Jesus själv som är förbundsoffret. När Sinaiförbundet sluts så stänker Mose 

blod på folket för att bekräfta det, på liknande sätt använder sig Jesus av symboliken att 

ge/utgjuta blod för att bekräfta förbundet. I bakgrunden för allt detta ligger också det som 

Jesus gång på gång har försökt få sina lärjungar att förstå; den som vill vara stor ska bli liten, 

den som tjänar och utger sig själv är den som blir upphöjd (Mark 8:34-37; Mark 9:35; Mark 

10:43-44). 

Att blodet τὸ ἐκχυννόµενον ὑπὲρ πολλῶν – ”blir utgjutet för många”, har språkliga kopplingar 

till Mark 10:45 där Jesus säger att människosonen kommit för att ge sitt liv λύτρον ἀντὶ 

πολλῶν – ”till lösen för många”. Vad detta betydde blir alltså klarare och klarare och jag 

kommer att återkomma till det senare i analysen. Slutligen bör någonting kort sägas om Mark 

14:25. Här påminner Jesus om att han inte bara ska dö (för mångas skull) utan att han också 

kommer att ta sig vidare från döden. En dag (det är inte klart exakt när) ska Jesus dricka ”det 

nya vinet i Guds rike” (Mark 14:25). Detta påminner lärjungarna om samma sak som Jesus 

har försökt förmedla när han gjort lidandesförutsägelserna; människosonen ska lida och dö, 

men han ska också uppstå. 

Anknytande berättelser i Markusevangeliet 

Jag kommer nu att titta närmare på några andra passager i Markusevangeliet som på olika sätt 

hänger samman med sista måltiden. De kommer att analyseras utifrån samma metod, för att 

sedan användas i försök att tydliggöra betydelsen av Jesus ord under sista måltiden. För att 

välja vilka berättelser som är relevanta att analysera så utgår jag ifrån de centrala 

beståndsdelarna av Mark 14:22-25; måltidgemenskap, brödbrytelse och förutsägelse om Jesus 

                                                

          38 Hartman. Mark for the Nations. 581. 
39 Hartman. Mark for the Nations. 582-583. 
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död. Dessa element är centrala och jag anser det därför rimligt att använda dem som kriterier 

för att välja andra passager i Markusevangeliet. De delar av Markusevangeliet som jag 

kommer analysera är: Berättelserna om brödundren (Mark 6:30-44; Mark 8:1-21), den tredje 

lidandesförutsägelsen och vad det innebär att följa Jesus (Mark 10:32-45) samt Jesus död 

(Mark 15:33-41). 

Berättelserna om brödundren är relevanta då de innehåller starka kopplingar kring själva 

momentet gällande brödet och det finns språkliga samt stilistiska likheter. Den tredje 

lidandesförutsägelsen och det som följer på den är intressant då Jesus förutsäger sin egen död 

och uppståndelse och försöker få lärjungarna att förstå den och hans uppdrag; sista måltiden 

har liknande innehåll. Slutligen så är Jesus död relevant att titta på av förklarliga skäl, här går 

Jesus förutsägelse om sin död i uppfyllelse. 

Det första brödundret (Mark 6:30-44) 

Settingen i den här händelsen är ἔρηµον τόπον - en öde trakt (vers 32). Jesus och lärjungarna 

har försökt att dra sig undan för att vara i enskildhet, men människor får reda på var de åkt 

och kommer dit.  

Här är det alltså en offentlig miljö, utomhus. Intressant att notera är att Jesus och lärjungarna 

egentligen vill vara ensamma men i och med att de blir sedda av människor när de reser blir 

det inte så. När det gäller tidsaspekten är det svårt att veta exakt vilken tid på dagen som 

avses, det är antingen eftermiddag eller kväll. Tidigare har han redan undervisat, drivit ut 

demoner, helat sjuka och tystat stormen. Det är tydligt för läsaren att Jesus besitter kraft och 

kunskap. Här får läsaren se att kraften inte bara gör att Jesus kan hela och läka, eller 

kontrollera naturmakterna, utan han förmår också att upprätthålla liv genom att se till att 

människorna får mat. Det är möjligt att förstå berättelsen på så sätt att han motiverar inte bara 

sitt undervisande utan också viljan att ge folket mat med att han känner medlidande för dem 

och ser dem som får utan en herde (ett uttryck som förekommer bland annat i 4 Mos 27:17; 1 

Kung 22:17; Hes 34:5). Att själva händelsen tar plats i öknen ger, tillsammans med faktumet 

att det är ett brödunder, kopplingar till exodus där Gud förser folket med manna så att de inte 

behöver svälta. Skillnaden är att här äter människorna sig inte bara mätta, utan det blir också 

föda över. Tolv korgar mat samlas in efter att alla ätit; tolv är en siffra som ofta representerar 

Israel (jämför t.ex. tolv lärjungar för Israels tolv stammar), men det är svårt att veta om det är 
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det som faktiskt avses här eller inte. Det finns alltså en rad olika motiv som kopplar händelsen 

till Israel och Guds kraft, som förser Israel med det som behövs för att överleva. 

Intressant att notera är vers 41, där de fyra orden orden λαβὼν, εὐλόγησεν, κατέκλασεν och 

ἐδίδου förekommer. Samma fyra ord förekommer i sista måltiden, Mark 14:22.40 Detta skapar 

ett förhållandevis tydligt samband mellan händelserna, då läsaren troligen både känner igen 

själva innehållet (bröd som bryts och delas ut, föregått av ett tackande) samt själva orden som 

används när passagen om sista måltiden kommer. Vad denna sammanflätning ger för 

betydelse till sista måltidens ord återkommer jag till senare i min analys. 

Hur reagerar lärjungarna på det Jesus gör? De verkar vara oförstående till hur det skulle vara 

möjligt att ge alla människor bröd ”Skall vi gå och köpa bröd åt dem för tvåhundra denarer 

och ge dem att äta?” (Mark 6:37), detta trots att Jesus tidigare har demonstrerat den makt han 

förfogar över och även sänt ut lärjungarna och gett dem makt tidigare i berättelsen (Mark 6:7-

12). Då Jesus går på vattnet kommenterar berättaren att lärjungarna blir utom sig av häpnad 

”för de hade inte förstått något av detta med bröden, utan de var förstockade.” (Mark 6:52). 

Här får vi en tämligen viktig nyckel till vad det gäller relationen mellan lärjungarna och Jesus. 

De förstår inte vad Jesus gjorde med bröden, de förstår inte heller hur han kan gå på vattnet. 

Det har att göra med Jesus identitet - lärjungarna förstår inte vem Jesus är, därför kan de inte 

heller förstå hur han kan göra de saker han gör. Detta är ett viktigt spår i Markusevangeliet 

och jag kommer att titta närmare på hur detta spår återfinns och relateras till sista måltiden 

senare i analysen. 

Det andra brödundret & brödet och surdegen (Mark 8:1-21) 

Den här berättelsen har tydliga likheter med det första brödundret. Här berättas det dock inte 

om att Jesus skulle ha undervisat människorna utan endast att de hade samlats kring honom. 

Jesus gör inte heller någon referens till att folket skulle vara som får utan en herde utan han 

ger bara uttryck för medlidande att folket varit där tre dagar och inte har någon mat. 

Lärjungarna ställer sig frågande till hur det skulle gå att få tag på mat i ἐρηµίας 

"ödemarken/öknen" (vers 4), Jesus tar de sju bröd samt fisken som finns, tackar och bryter 

dem, för att sedan låta lärjungarna dela ut dem. Alla äter och blir mätta och sju korgar blir 

över. 

                                                
40 Det som skiljer är böjningarna på verben samt att i Mark 14:22 är grundformen för ordet bryta κλάω istället 
för κατἀκλάω som återfinns i Mark 6:41. 
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Till skillnad från det första brödundret vet vi inte tidpunkten på dagen, men vi får veta att 

människorna varit där länge (tre dagar). Vi får också veta att de befinner sig i ödemarken. En 

första skillnad att notera är antalet korgar med mat som blir över. Vid det första brödundret 

blev det tolv korgar över, nu endast sju. Det är oklart om det bör läggas någon större vikt vid 

denna skillnad, berättelsen ger inte någon tydlig indikation om detta. I och med att själva 

settingen är så pass lik (stort antal människor som befinner sig i en ödemark och har varit 

länge hos Jesus) verkar det relevant att reflektera över om kopplingarna till mannaberättelsen 

finns här också. Så verkar vara fallet då det här står att de befinner sig i ἐρηµίας - öknen. 

Vidare så har också den här berättelsen tydliga kopplingar till sista måltiden. Även här finner 

vi liknande element och om vi jämför de fyra orden som togs upp gällande det första 

brödundret så återfinns här: λαβὼν, εὐχαριστήσας, ἔκλασεν och ἐδίδου. Skillnaderna jämfört 

med första brödundret är alltså att κλάω återfinns i icke-sammansatt form samt att istället för 

εὐλόγησεν är ordet för tackade εὐχαριστήσας. Dessa ord är dock i det närmsta synonyma med 

varandra.41 I berättelsen om sista måltiden används εὐλογέω gällande brödet och εὐχαριστέω 

gällande vinet. Genom det här skapas det en tämligen stark intertextualitet, inte bara mellan 

de två brödundren utan också mellan dessa och berättelsen om sista måltiden. 

Även i det andra brödundret uppvisar sig lärjungarna som ovetande om vem Jesus är och vad 

han förmår: ”Var skall man få tag i bröd så de blir mätta, här i ödemarken?” (Mark 8:4). 

Mellan de två brödundren har lärjungarna fått fler indikationer på Jesus makt, t.ex. hur han 

botar de sjuka i Gennesaret, hur han överbevisar fariséerna och de skriftlärda och hur han 

botar en döv man. Trots detta så förstår de fortfarande inte vem han är eller hur han kan göra 

det han gör. Efter det andra brödundret tillrättavisar Jesus dem ännu en gång. De befinner sig i 

båten och lärjungarna säger att de inte har något bröd (Mark 8:16). Jesus säger då till dem: 

”Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så 

förstockade?” (Mark 8:17). När han frågar dem om det han gjorde vid brödundren så är det 

nästintill så att han förlöjligar dem för att de inte har förstått. De minns förmodligen mycket 

väl hur många korgar som blev över, men då de inte inser vad Jesus handlingar betydde så 

tvingar Jesus dem att upprepa det fantastiska som hände. Hans avslutande fråga om de inte 

förstår någonting verkar vara en fråga i frustration. Jesus visar gång på gång vem han är 

                                                
41 Danker. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. 407-408 och 415-
416. 
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genom sina handlingar men lärjungarna förstår det ändå inte. Precis som med det förra 

brödundret så kommer jag senare att återkomma till detta kring lärjungarnas svårighet att inse 

vem Jesus är. 

Sammanfattning av de relevanta insikterna från analysen av de två brödundren 

Det finns viktiga insikter från analysen av berättelserna om de två brödundren, men till att 

börja med kommer jag att motivera varför de är relevanta för förståelsen av sista måltiden. I 

min mening är de två brödundren kopplade till varandra och till sista måltiden och detta har 

jag gjort tydligt genom att lyfta fram hur de båda brödundren har beskrivningar av hur Jesus 

tackar och bryter bröd som är väldigt snarlika och hur det finns ett språkligt samband mellan 

alla tre perikoper. Detta gör att vi rimligen kan tänka oss att när läsaren kommer till sista 

måltiden så kommer det som hen läste/hörde om brödundren att finnas med och ge återklang 

till det som händer där. Med detta avklarat kan vi gå vidare och titta närmare vilka centrala 

tankar och element som kan tänkas följa med läsaren. 

Jag har tagit upp och gjort tydligt att brödundren visar att Jesus kraft inte endast består av att 

kunna hela, driva ut demoner och kontrollera naturkrafter, utan också att han kan upprätthålla 

liv och förse människor med det livsnödvändiga; i det här fallet mat. Båda brödundren har 

teman som rimligen för läsarens tankar till exodus och Israels tid i öknen, där Gud förser sitt 

svältande folk med bland annat manna. Här visas alltså att Jesus har fått kraft att upprätthålla 

liv och det finns också en klangbotten av befrielse. 

Vi återfinner även en tydlig betoning på Jesus identitet. Ett av de viktigaste spåren i 

Markusevangeliet är frågan om vem Jesus är. Lärjungarna har svårt att inse det, trots att Jesus 

gång på gång försöker förklara. I den här delen av berättelsen framgår det att trots allt det 

Jesus redan gjort så förstår inte lärjungarna hur han kan ha sådan kraft och vem han är. Denna, 

nästan konstanta, fråga kommer fortsätta att finnas med genom hela berättelsen. Kommer det 

att se annorlunda ut nästa gång Jesus bryter bröd, då under sista måltiden? 

Den tredje lidandesförutsägelsen och vad det innebär att följa Jesus (Mark 10:32-45) 

Settingen är nu en där Jesus och hans lärjungar är på väg till Jerusalem. Detta är första gången 

som det rätt ut informeras att det är mot Jerusalem de går och Jesus säger det till sina 

lärjungar. Förutom detta vet vi inte speciellt mycket om själva platsen eller omgivningarna, 

här är det viktiga vandringen och att den leder mot Jerusalem, platsen där Jesus kommer lida 

och dö. Tiden förflyter nu inte lika fort som i början av berättelsen. De tvära hoppen mellan 
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olika händelser (där det kan vara dagar eller ännu längre emellan) återfinns i princip inte 

längre. Detta signalerar att berättelsens klimax kommer närmare och varje händelse får större 

betydelse. En intressant sak att notera är att samtalen som Jesus för med lärjungarna är av den 

privata karaktären men de sker utomhus. Det privata rummet kan alltså skapas även utomhus. 

Detta faktum är intressant och skulle kunna ägnas mer tid, men då det faller utanför den här 

uppsatsens syfte så lämnas frågan därhän. 

Till skillnad från när Jesus utför brödundren har lärjungarna nu delvis börjat inse vem Jesus 

är. Redan i Mark 8:29 kallar Petrus Jesus för messias, men det blir sedan snart tydligt att 

varken Petrus eller de andra lärjungarna förstår vad det innebär att Jesus är messias; detta då 

Petrus börjar förebrå honom när han gör den första lidandesförutsägelsen. Från den punkten i 

berättelsen ligger fokus tydligt på Jesus kommande död och hans ännu intensivare försök att 

få lärjungarna att inse vem han är och vad det innebär att följa honom. När han för andra 

gången förutsäger sitt lidande förstår lärjungarna inte heller utan börjar tala om vem av dem 

som är störst. Berättelsen vill alltså poängtera lärjungarnas oförmåga att förstå och tydligt 

framhäva poängen att Jesus messiasroll är annorlunda än vad de förväntar sig. 

Nu är det alltså tredje gången i berättelsen som Jesus förutsäger sitt framtida lidande. Den 

tydligaste skillnaden den här gången är att han specificerar mer precist vad som ska hända. 

Första gången nämnde han att människosonen ska bli förkastad av de äldste och 

översteprästerna och de skriftlärda (Mark 8:31), andra gången bara att han ska överlämnas i 

människors händer (Mark 9:31), men nu säger han att människosonen ska utlämnas åt 

översteprästerna och de skriftlärda som ska döma honom och utlämna honom till hedningarna. 

Han beskriver även att hedningarna ska göra narr av och prygla honom (Mark 10:33-34). Det 

faktum att förutsägelsen återkommer, men i mer preciserad form, höjer spänningen för läsaren 

och gör att bilden av vad som ska hända blir tydligare och tydligare. Nu börjar läsaren förstå 

mer exakt vad som kommer hända med Jesus och det är också relevant för berättelsen då 

lärjungarnas förståelse till en viss mån ökar. Hela tiden strävar berättelsen efter att tydliggöra 

vem Jesus är (och vem han inte är), först genom det han gör och undervisar men sen till stor 

del också genom lärjungarnas svårighet att greppa hans identitet och med vilken kraft han 

förmår göra de saker han gör. 

Tidigare har lärjungarna haft svårt att förstå Jesus framtida lidande, men nu verkar de i alla 

fall ha insikten att han ska lida och sen gå in i härligheten (Mark 10:37). Det är ett intressant 
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meningsutbyte som följer i Mark 10:35-45. Jesus bekräftar förvisso att Jakob och Johannes 

(och underförstått de andra lärjungarna) ska dricka av samma bägare som han ska dricka och 

döpas med samma dop. Detta är bilder för lidande, att dricka av bägaren åsyftar det öde som 

väntar och att döpas handlar om att kastas ner i vattnet och drunkna. (Det är nämligen svårt att 

se hur det skulle kunna vara Johannesdopet som åsyftas här, snarare är det den vanliga 

grekiska användningen av ordet βαπτίζω som ger en korrekt läsning.)42 Men de platser till 

höger och vänster (de förnämsta platserna) som Jakob och Johannes ber om säger Jesus att 

han inte kan lova bort, de är redan förutbestämda. Antingen går det att tolka det uttalandet 

som att det endast är Gud själv som kan lova en sådan plats till någon, eller så är det på det 

viset att Jesus här alluderar till sin korsfästelse och de två rövarna som kommer hänga bredvid 

honom. Det senare alternativet är kanske inte alltför troligt, då det kräver en något långsökt 

tolkning av vad den högra och vänstra platsen betyder jämfört med vad Jakob och Johannes 

menar, men det är inte en omöjlighet. 

De tio andra lärjungarna blir sedan förargade på Jakob och Johannes (Mark 10:41), vilket gör 

att deras avundsjuka visar att de delar deras tankesätt. Då kallar Jesus till sig dem och 

tillrättavisar dem. Här ligger själva kärnan av budskapet som redan talats om så många 

gånger, vad det innebär att vara Jesus lärjunge, och i förlängningen vad det innebär att vara en 

del av det kommande gudsriket. Jesus är tydlig med att kontrastera mot härskarna i världen 

och att peka på att så ska inte lärjungarna vara (Mark 10:42-43), utan de ska vara tjänare. Sen 

kommer kulmineringen i vers 45 där Jesus säger att ”Människosonen har inte kommit för att 

bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Mark 10:45). Här finns det en 

viss språklig koppling mellan Mark 10:45 och Mark 14:24. I 10:45 så står det att 

människosonen kommit för att ge sitt liv till lösen ἀντὶ πολλῶν och i 14:24 står det att 

förbundsblodet blir utgjutet ὑπὲρ πολλῶν.43 Här har vi två viktiga beståndsdelar, den första är 

att det är tydligt att om lärjungarna vill följa Jesus (människosonen, Guds agent på jorden) så 

måste de bli tjänare precis som honom, och den andra är att Jesus själv, på Guds uppdrag, ska 

ge sitt liv för många. 

                                                
42 Hartman. Mark for the Nations. 449. 
Danker. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. 164-165. 
43 Skillnaden mellan ἀντὶ och ὑπὲρ är små och orden kan användas synonymt, se: Danker. A Greek-English 
lexicon of the New Testament and other early Christian literature. 87-88 och 1030-1031. 
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Dessa ord ligger i linje med vad Jesus tidigare har sagt om att vara den främste (Mark 9:35-

37). Det hjälper läsaren att påminnas om vad Jesus har gjort och inse att det ska tolkas i ljuset 

av att vara tjänare och det har också en inverkan på hur det som kommer senare i berättelsen 

ska tolkas. Någonting händer också i berättelsen gällande konflikten mellan lärjungarna och 

Jesus. Även om de direkt efter hans tredje lidandesförutsägelse söker höghet och ära så verkar 

de i alla fall kommit till insikt och delvis accepterat att Jesus kommer dö och uppstå, till och 

med att de själva ska lida. Förutom detta tillrättavisande som Jesus ger dem i Mark 10:35-45 

så är konflikterna mellan Jesus och lärjungarna i princip obefintliga härifrån ändå fram till 

sista måltiden. Den konfliktlinjen i berättelsen får alltså ligga vilande för att sedan få ett sista 

skeende under och efter sista måltiden; då en lärjunge förråder Jesus, Petrus förnekelse 

förutsägs och lärjungarna flyr när Jesus grips. 

Detta leder till stor spänning för läsaren, speciellt i och med att lärjungarna är dem som 

läsaren identifierar med kanske närmst. Har de äntligen börjat förstå? De var ju så nära efter 

den tredje lidandesförutsägelsen, de insåg till och med att de själva ska lida (även om de 

fortfarande fokuserar på ära och upphöjelse istället för tjänande). Läsaren lämnas alltså 

undrandes, vad kommer hända med lärjungarna, kommer de att lyckas omfamna gudsrikets 

ideal och värden? Kommer Jesus tillslut lyckas nå fram till dem? I förlängningen är det också 

en fråga till den läsaren själv; kommer jag att kunna bli en tjänare, en slav för andra? På så 

sätt finns det en väldig känsla av spänning när Jesus tågar in i Jerusalem och utför handlingar 

och undervisning där. Hur kommer det gå? Inte kommer väl Jesus dö? (Även om allt han 

hittills sagt har stämt.) Visst kommer väl lärjungarna klara av att bli så som Jesus vill, för vad 

händer annars? 

Sammanfattning av de relevanta insikterna från analysen av den tredje 

lidandesförutsägelsen 

Även här tänker jag inledningsvis motivera på vilket sätt det är rimligt att tänka sig att 

perikopens budskap och innehåll har en viss vikt för tolkningen av sista måltiden. Jag har 

visat hur den tredje lidandesförutsägelsen är den mest tydliga av de tre, samt motiverat att 

berättelsen börjar närma sig sitt klimax genom att tiden inte längre går lika fort och att 

berättelsen inte gör lika tvära hopp. Här är också första gången som det görs explicit att färden 

går mot Jerusalem. Detta kopplar dessa verser till sista måltiden framförallt genom  

lidandemotivet vilket är en tydlig linje som jag tidigare i min analys visat att sista måltiden 

handlar om. 
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Lärjungarna har kommit lite längre i sina insikter kring vem Jesus är, de vet nu att han är 

messias, men förstår fortfarande inte riktigt vad detta innebär. De förstår att han måste lida 

och dö samt att de själva också ska lida, men de söker fortfarande ära. Här får Jesus möjlighet 

att förtydliga det som han har försökt förmedla sen ett litet tag tillbaka i berättelsen; att följa 

honom handlar om att bli tjänare, inte att bli tjänad. Detta är vad Jesus nu framförallt försöker 

få lärjungarna att inse, även om de verkar nästintill oförmögna till det. När det gäller 

relationen mellan Jesus och lärjungarna så händer det någonting viktigt nu, efter den här 

perikopen så förekommer det inte längre några konflikter dem emellan förrän efter sista 

måltiden. 

Slutligen så är spåret om Jesus lidande och död självklart relevant. Här finner vi uttrycket att 

människosonen har kommit ”för att ge sitt liv till lösen för många” (Mark 10:45), vilket får en 

viss återklang i sista måltiden när Jesus säger orden om vinet som sitt blod (Mark 14:24). 

Jesus död 

Jesus korsfästelse sker på en plats utanför Jerusalem som kallas Golgota (Mark 15:22). Han 

har två rövare bredvid sig, en på varsin sida och när det är sjätte timmen (vilket är ungefär 

klockan tolv mitt på dagen) så faller ett mörker över hela jorden (Mark 15:33). Mörkret som 

sänker sig mellan den sjätte och nionde timmen får en funktion av att visa att hela 

världen/kosmos påverkas och reagerar på de händelser som nu tar plats, och pekar mot att det 

är någonting extraordinärt som sker. Likaså det faktum att tiden anges väldigt noggrant visar 

på att berättelsen nu är inne i ett viktigt skede. Jesus är korsfäst och utsatt, han är utan kläder 

och har blivit smädad av både rövarna och de som går förbi korset (Mark 15:29; 15:32). 

Detta är tidpunkten som berättelsen länge har förebådat. Redan i Mark 3:6 berättas det om 

fariséerna som gick bort för att överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus 

ur vägen. Jesus har förutsagt sitt lidande tre gånger (Mark 8:31-33; 9:30-32; 10:32-34) och när 

påsken närmar sig är fokus för berättelsen Jesus nära förestående död (från Mark 14:1 och 

framåt). 

Förutom den självklara kopplingen mellan Jesus korsfästelse och sista måltiden (att han i den 

senare förutsäger den första) så finns det också det som händer när några av de som står intill 

korset misstar Jesus rop ελωι ελωι λεµα σαβαχθανι; (Mark 15:34) som ett rop på Elia och sen 

ska ge Jesus ὄξους – surt vin, att dricka. Aspektformen för ordet som används om att de gav 

Jesus och dricka är nämligen imperfekt: ἐπότιζεν. Verbet kan därför förstås som ett försök 
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som inte lyckades (denna verbform kallas imperfekt de conatu). Detta ger återklang till Jesus 

ord som han sade för inte så länge sedan, i Mark 14:25: ”Sannerligen, aldrig mer skall jag 

dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker av det nya vinet i Guds rike.”. 

När tiden för Jesus död nu är här så har de tolv övergivit honom och någonting som inte 

tidigare har skett i berättelsen händer; Jesus blir den som tvekar. Jesus har genom hela 

berättelsen varit den som med auktoritet och kraft från Gud verkat och förkunnat. Han har gått 

före på vägen och lett lärjungarna, trots att de vid nästan varje steg har vacklat. De förstår inte 

vem Jesus är, sen förstår de inte vad det innebär att han är messias, de kan inte begripa hur 

han kan göra det han gör o.s.v. Hela den här tiden är Jesus den som vet vad som väntar, den 

som förstår Guds plan, att han måste dö. I Getsemane får vi förvisso se hur Jesus bävar inför 

det som väntar men han håller ändå fast vid linjen att Gud är med honom och att det är Guds 

vilja som ska ske (Mark 14:36). Men nu händer någonting annat, vi får se en annan del av 

Jesus som vi inte har sett tidigare. Här ropar han ut sin känsla av att vara övergiven av Gud 

(Mark 15:34) med orden från Psaltaren 22:2. Markusevangeliet har överlag väldigt lite 

karaktärsutveckling, karaktärerna har sina olika egenskaper men historien bygger snarare på 

konflikter än att karaktärerna utvecklas. Därför är det anmärkningsvärt att Jesus här ger 

uttryck för en helt annan del av sin person som vi inte fått känna tidigare i berättelsen, som 

kanske inte ens har funnits tidigare i berättelsen. Här har Jesus helt plötsligt intagit en roll som 

liknar den lärjungarna har haft tidigare; den tvekande, den oförstående. För efter att Jesus dör 

får vi tecken på att Gud inte alls har övergivit honom, förhänget till templet brister (Mark 

15:38) och några dagar senare är graven där Jesus lades tom (Mark 16:6). Huruvida Gud 

faktiskt överger Jesus under tidpunkten för korsfästelsen är omöjligt att säga då berättelsen 

inte ger den typen av insikt. Men helt klart är att Jesus upplever sig övergiven, trots att det 

som händer är en del av Guds plan i berättelsen. 

När Jesus dör så utbrister den romerska officeren ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν – 

”Den mannen måste ha varit Guds son” (Mark 15:39). I den grekiska texten så saknar ordet 

son bestämd artikel, vilket gör att det är möjligt att översätta meningen till ”Den mannen 

måste ha varit en son av Gud”. Men, den översättning som Bibel2000 gör är möjlig då 

grekiskan inte alltid skriver ut bestämd artikel även om det kanske borde vara det. I slutändan 

blir det dock inte en skillnad av väldigt stor vikt för berättelsen. Poängen är att officeren ger 

uttryck för det som varit en central del av hela berättelsen, det som läsaren fick veta redan i 

början (Mark 1:1) och som lärjungarna haft så svårt att förstå. Detta säger nu en romersk 
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officer i.o.m. att Jesus dör. Betydelsen av att mannen är hedning ska kanske inte göras för 

mycket av, men det kan ändå finnas en poäng i berättelsen att det är en icke-jude som är den 

första som inser att Jesus var Guds son. Jag kommer inte gå djupare in i den här frågan men 

tänker nämna att kommentatorer ofta tillskriver åtminstone en viss vikt till att det är en 

hedning som uttrycker dessa ord och att det nog ändå kan tänkas ge en betydelse av att 

budskapet i Markusevangeliet gäller hedningar såväl som judar.44 

Sammanfattning av de relevanta insikterna från analysen av Jesus död 

Jesus död och sista måltiden hänger ihop på flera tydliga sätt. För det första har vi det 

självklara att sista måltiden pekar framåt mot Jesus död och här har vi själva tillfället då det 

sker. För det andra har vi kopplingen mellan att Jesus i Mark 14:25 säger att han aldrig mer 

ska dricka av det vinstocken ger innan han dricker det nya vinet i Guds rike och att de som 

står intill honom vid korsfästelsen försöker (men misslyckas) ge honom vin. 

Den kanske viktigaste insikten från analysen av Jesus död är den om att Jesus som karaktär 

gör någonting som är nytt, att han intar en roll som är tämligen nära lärjungarnas helt 

plötsligt. Mitt i lidandet på korset blir Jesus osäker och frågar Gud varför han har övergett 

honom. Detta att till och med Jesus, som tidigare hela tiden har känt sig förtrogen med Guds 

plan, nu upplever denna ångest och känsla av övergivenhet är ett starkt uttryck i berättelsen. 

Kanske får detta också läsaren att omvärdera hur hen uppfattar historien vid en andra 

genomläsning. Finns det spår av denna sida av Jesus där tidigare också? Det är en fråga som 

berör Markusevangeliets centrala budskap, att omfamna Gudsrikets värderingar. För genom 

historien är Jesus den primära representanten för dessa. Och om han vid tillfället för sin död 

känner sig övergiven av Gud, så kan det ha implikationer för vem han är och vad han gör även 

tidigare i historien. Om vi utgår ifrån att författaren porträtterar Jesus på det sätt hen gör med 

hänsyn till att det ska tjäna berättelsen så finns det möjliga svar vi kan ge på varför Jesus ger 

uttryck för något som så kraftigt skiljer sig från hur han varit tidigare i berättelsen. Detta kan 

nämligen ses som ett sätt att leva ut och visa vad det faktiskt innebär att vara minst. Om den 

som är minst ska bli störst, och berättelsen tänker sig att den implicite läsaren har en 

uppfattning eller föreställning om Jesus som störst, då blir Jesus ångest på korset ett kraftigt 

uttryck för att faktiskt vara minst, att känna sig övergiven av Gud själv.  

                                                
44 Collins. Mark: A commentary. 770-771. 
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Slutsatser 

Vi återvänder nu slutligen till vår frågeställning och ska försöka reda ut hur sista måltiden 

fungerar i Markusevangeliet och hur dess betydelse ska förstår i relation till hela berättelsen 

samt hur den i sin tur påverkar berättelsen. Det finns två viktiga spår som förvisso hänger ihop 

men som jag vill behandla var för sig och i följande ordning: Frågan om Jesus identitet samt 

relationen mellan Jesus och hans lärjungar. Slutligen kommer jag också att ta upp hur dessa 

frågor berör berättelsen och dess budskap. 

Frågan om Jesus identitet 

Sista måltiden är Jesus sista symbolhandling som han gör inför den egna gruppen. Här finns 

kopplingar tillbaka i hela berättelsen och det å ena sidan successiva avslöjandet av vem Jesus 

är och å andra sidan förtydligandet av det som läsaren får veta redan i Mark 1:1, att Jesus är 

Guds son. I läsarens medvetande (eller kanske åtminstone i det undermedvetna) kommer 

Jesus tagande, tackande, brytande och givande av bröd att ge återklanger till de två 

brödundren; likaså det han gör med vinet. Det påminner om Jesus kraft. Mat till de hungriga. 

Guds förbarmande och välsignelse över hans folk. Kanske t.o.m. befrielse finns där som en 

klangbotten. Detta blandas i sin tur med talet om förbundsblodet. Förbund - Guds förbund 

med sitt folk - ett löfte som bekräftas med blod. 

Talet om att förbundsblodet blir utgjutet för många (Mark 14:24) påminner om Jesus ord 

kring att människosonen kommit för att ge sitt liv till lösen för många (Mark 10:45). Läsaren 

påminns om att Jesus har sänts inte bara för att med kraft visa på Guds vilja utan att förbundet 

som kommer genom honom också har en annan del, hans död. Jesus ska lida och dö. Här blir 

det tydligt att de två saker Jesus har gjort i sin gärning hör ihop och är ett. Hans ord och 

handlingar visar på Gudsriket och Guds kraft, det sätt som Gud vill att människan ska leva, 

som blir en ny relationsform mellan människan och Gud, genom Jesus i och med att han ger 

sitt liv till lösen för många och att hans blod (förbundsblodet) blir utgjutet. 

Detta motiv fullbordas på sätt och vis vid ögonblicket då Jesus dör. Han, vilken genom 

förbundet nu sluts, som har verkat med Guds kraft, visar också på det han hela tiden har sagt: 

Att den som vill bli störst ska vara minst. Jesus blir den minste när han på korset, övergiven 

av sina lärjungar, känner sig övergiven av Gud själv. När han ropar ut sin fråga med orden 

från psalm 22 är han den minste, en man som dör på ett kors mellan två rövare som smädar 
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honom och åskådare som hånar honom. När hans dödsögonblick så inträffar sker den 

omvälvande händelsen; förhänget till templet brister och en hedning får insikten: ”Den 

mannen måste varit Guds son.” (Mark 15:39). 

Sammantaget är sista måltiden en koncis passage som inrymmer mycket av 

Markusevangeliets kärna. Den påminner om Guds kraft och förmåga att befria människan, om 

Jesus uppdrag här på jorden, om hur det han gör och hans liv har ett mål som är förutbestämt 

av Gud och hur hans död är en del i den planen. Den är Jesus sista tydlig symbolhandling där 

han gör klart för vad som komma skall; sen börjar ångesten i Getsemane, lärjungarnas flykt, 

förnedringen inför auktoriteterna och känslan av övergivenhet på korset. Men här har Jesus 

fortfarande Guds perspektiv och gör allt han kan för att göra det tydligt för sina lärjungar. 

Relationen mellan Jesus och lärjungarna 

Sista måltiden har en annan viktig del, gemenskapen. De handlingar och ord som Jesus gör 

där är inte inför vilken grupp människor som helst, utan inför de lärjungar som benämns ’de 

tolv’. Lärjungarna har genom hela evangeliet haft stora problem med att följa den väg som 

Jesus försöker visa dem, först och främst för att att de inte har kunnat inse vem han är. När 

Jesus bröt bröd inför folkskarorna var lärjungarna förundrade och förstod inte hur det gick till, 

de tänkte: Vem kan göra något sådant? Detta trots alla de gärningar som Jesus hade gjort och 

alla de ord han hade förkunnat. Så småningom inser de att han är messias, men insikten brister 

ändå, de förstår ändå inte vad det innebär. När Jesus så har förutsagt sitt lidande för tredje 

gången så har lärjungarna accepterat att han ska lida och dö, t.o.m. att de ska lida och dö, men 

de strävar fortfarande efter upphöjelse och ära. Jesus får gång på gång förklara för dem. 

Gudsriket ser inte ut på det sättet. Den som vill vara störst ska bli minst. 

Sista måltiden blir så det sista gemenskapstillfället för Jesus och alla de tolv lärjungarna. 

Konflikten mellan dem har legat vilande sen den tredje lidandesförutsägelsen, kanske har de 

nu förstått det Jesus försöker förmedla till dem? Jag vill mena att det är viktigt att förstå att 

det är känslan vid sista måltiden. Om vi inte läser berättelsen som den är tänkt tappar vi den 

här dimensionen och då missar vi någonting viktigt; att denna intima måltid sker inför en 

lärjungaskara som Jesus har kämpat med hela berättelsen för att de ska komma till insikt. 

Samtidigt finns det bitterljuva där, Jesus ska dö, förrädaren är en av de tolv. Men trots att 

Jesus vet att förrädaren finns där och att han går sin död till mötes, trots att han nog anar att 

lärjungarna inte kommer kunna följa honom på det sätt de vill, så väljer han att i deras 



Bibelvetenskap C2NTs 
C-uppsats – Sista måltiden 

Andreas Rovio 
 

 27 

sällskap göra den handling som rör inte bara deras utan alla människors relation till Gud. 

Detta budskap blir ett om bräcklighet och styrka, lärjungarna är ofullständiga och långt ifrån 

perfekta, men de är vittnena som Jesus väljer att äta denna betydelsefulla måltid tillsammans 

med. 

Sista måltiden – Vad är budskapet till läsaren? 

Jag har tidigare nämnt att berättelsen knyter den implicite läsaren tämligen starkt till 

lärjungarna, den vill skapa en känsla av samhörighet dem emellan. Samtidigt befinner sig 

läsaren i en priviligierad position jämfört med lärjungarna, hen får veta redan från början vem 

Jesus är och får information av berättaren som lärjungarna inte besitter. Trots detta så gör det 

starka sambandet mellan lärjungarna och den implicite läsaren att det blir relevant att 

reflektera över hur berättelsen vill beröra den implicite läsaren. 

Som jag tidigare visat så har berättelsen befunnit sig i en period innan sista måltiden då 

konflikten mellan Jesus och lärjungarna varit vilande, det har varit andra typer av konflikter 

som stått i centrum och en ny har uppstått, Judas väljer att förråda Jesus. Detta leder till att 

läsaren funderar på om lärjungarna som grupp kanske har insett vem Jesus är. Läsaren vet ju 

detta, men hoppas att lärjungarna också ska förstå det. För de följer Jesus och är hans närmsta, 

den implicite läsaren är också en möjlig följare och därmed finns det en viss samhörighet 

mellan grupperna. När Jesus äter måltiden med lärjungarna så är det därför i förlängning 

också en måltid med läsaren i någon mån. På så sätt skapar berättelsen en tydlig känsla av att 

det Jesus gör under sista måltiden gäller inte bara lärjungarna, utan alla människor i allmänhet 

och läsaren i synnerhet. När det sen visar sig att lärjungarna flyr och Jesus blir övergiven så 

har läsaren hoppet från Jesus ord om att han ska komma tillbaka och löftet om att hans blod är 

förbundsblodet som blir utgjutet för många. 

Sammanfattning 

Jag har besvarat min frågeställning om hur sista måltiden fungerar i Markusevangeliet genom 

att analysera anknytande perikoper och på så sätt belyst betydelsen av sista måltiden och hur 

den i sin tur påverkar berättelsen. Jag har kommit fram till att sista måltiden är laddad med en 

rad olika teman som rör Jesus identitet, hans messiasroll, Guds frälsande kraft, relationen 

mellan Jesus och lärjungarna samt en gemenskap som ämnar dra in läsaren. Jag anser att min 

metod hjälpt mig att göra det jag saknade från många av de vanligaste kommentarerna på sista 
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måltiden; att kunna läsa och förstå passagen utifrån att den är en del i berättelsen som kallas 

Markusevangeliet. Med det sagt är det viktigt att komma ihåg att det finns begränsningar 

gällande mina slutsatser. Den narrativa metoden är sådan av naturen att den endast intresserar 

sig för texten så som den föreligger. Detta har för mig varit en styrka, men för att få en större 

och mer samlad bild av sista måltiden är det rimligt att ta hjälp av historisk-kritiska metoder. I 

min mening bör en välavvägd kommentar ta tillvara både på de historisk-kritiska delarna och 

frågor om t.ex. redaktion men också ta hänsyn till den narrativa funktionen perikopen har. 

Andra begränsningar gällande min slutsats är att jag av nödvändighet behövt göra ett urval på 

vilka andra passager i Markusevangeliet jag har analyserat. För det första kan detta urval 

kritiseras, även om jag anser att jag motiverat det på goda grunder, och för det andra går det 

att ställa frågan om inte fler passager måste analyseras för att få en fullständig bild. Självklart 

hade det varit önskvärt att kunna analysera fler passager, men sådant utrymme har inte funnits 

i denna uppsats. Jag anser ändå att de textställen som valts har gjorts så med rimliga kriterier 

och att de kan ge relativt mycket för den typ av analys som jag utfört. 

I min forskningsöversikt redovisade jag den syn på Markusevangeliets övergripande mål som 

Rhoads, Dewey & Michie (samt i viss mån även Malbon) för fram: Att ställa Guds värden 

mot människans värden och få läsaren att omfamna de första. Tentativt så anslöt jag mig till 

detta inför att jag skulle göra min analys. Nu i efterhand kan vi se att mina resultat till stor del 

verkar ligga i linje med den förståelsen. På det stora hela vill jag därför mena att mina resultat 

styrker deras förståelse, dock med den brasklappen att jag skulle vara intresserad av att veta 

hur de resonerar kring förbund- och frälsningstematiken. På sätt och vis upplever jag att 

konflikten mellan Guds och människors värde suddas ut något i.o.m. förbundstanken. Detta är 

dock en fråga för annan forskning att besvara, då det här arbetet inte haft möjlighet att 

behandla den frågan. 

När jag förberedde det här arbetet så blev jag intresserad av det narrativa sättet att arbeta med 

Markusevangeliet genom boken Abject Bodies in the Gospel of Mark av Manuel Villalobos 

Mendoza. Hans fokus gäller kroppar och just abject bodies. Det sätt som han resonerar fick 

mig intresserad och ledde mig in på det narrativa spåret. Jag har dock inte haft möjlighet att 

behandla frågor om kroppslighet och gränsdragningar (innanför/utanför) i den här uppsatsen, 

men jag hoppas att någon i framtiden kommer att göra det då jag tror att det är en läsning som 

har mycket att ge. 
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Slutligen tror jag att metoden narrativ analys har mycket att ge bibelforskningen. En rad andra 

text- eller läsarfokuserade metoder har med åren uppstått (så som reader response och 

dekonstruktion) men jag vill framhålla den narrativa analysens styrka med att ha texten som 

studieobjekt. Vilken position man intar i förhållande till detta faktum berör 

vetenskapsteoretiska frågor gällande författare, text och läsare samt vad som är åtkomligt för 

oss, men jag anser att de narrativa analyser som gjort på bibelvetenskapens område de senaste 

decennierna visar hur metoden berikar forskningsområdet på ett gott sätt och gör dess 

koppling och relevans till och för de utom-akademiska fälten starkare och tydligare.  



Bibelvetenskap C2NTs 
C-uppsats – Sista måltiden 

Andreas Rovio 
 

 30 

Litteraturförteckning 

Textutgåvor och översättningar 

Bibel 2000: Texterna : Gamla Testamentet, Tillägg Till Gamla Testamentet - De Apokryfa 
Eller Deuterokanoniska Skrifterna, Nya Testamentet, Bibelkommissionens Översättning 
1999. Stockholm: Verbum; 1999.  

The Greek New Testament, utg. av K. Aland m.fl., 4th  rev. ed., Stuttgart: Deutsch 
Bibelgesellschaft/United Bible Societies, 2001. 

Referenslitteratur 

Bauer, Walter, and Frederick W. Danker. A Greek-English lexicon of the New Testament and 
other early Christian literature. 3. ed. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000. 

Övrig litteratur 

Anderson, Janice Capel, and Stephen D. Moore. Mark & Method : New Approaches in 
Biblical Studies. Minneapolis: Fortress Press, 2008. 

Bock, Darrell L. Mark. (New Cambridge Bible Commentary). New York, NY: Cambridge 
University Press, 2015. 

Collins, Adela Yarbro. Mark: A Commentary. (Hermeneia). Minneapolis, MN: Fortress Press, 
2007. 

France, Richard Thomas. The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text. (The New 
International Greek Testament Commentary). Grand Rapids, MI ; Cambridge, UK: Eerdmans, 
2002. 

Hartman, Lars. Mark for the Nations: A Text- and Reader-Oriented Commentary. Eugene, Or: 
Pickwick Publications, 2010. 

Moloney, Francis J. The Gospel of Mark: A Commentary. Grand Rapids, MI: Baker 
Academic, 2012. 

Ossom-Batsa, George. “Bread for the Broken: Pragmatic Meaning of Mark 14:22-25.” 
Neotestamentica 40, no. 2 (2006): 235–58. 

Powell, Mark Allan. What Is Narrative Criticism? (Guides to Biblical Scholarship. New 
Testament Series). Minneapolis: Fortress Press, 1990. 

Rhoads, David M., Joanna Dewey, and Donald Michie. Mark as Story : An Introduction to the 
Narrative of a Gospel. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 

Routledge, Robin L. “Passover and Last Supper.” Tyndale Bulletin 53, no. 2 (2002): 203–21. 

 


