
Galaterbrevet 6:6 – Vem ska dela vad? 

1 

Uppsala universitet 

Bibelvetenskap D2NTs 

Bengt Ödman 

Handledare: Håkan Bengtsson 

Betygsättning: James A. Kelhoffer 

Ventilering: 2019-06-07 

 

 

 

 

 

 

 

Galaterbrevet 6:6 – Vem ska dela vad? 

 



Galaterbrevet 6:6 – Vem ska dela vad? 

2 

Innehållsförteckning  

Förkortningar ....................................................................................................................................... 3 

Abstract ................................................................................................................................................ 4 

Introduktion .......................................................................................................................................... 5 

Bakgrund .............................................................................................................................................. 6 

Mål och metod ................................................................................................................................... 12 

Orden – specifika problem ................................................................................................................. 17 

Textsammanhanget ............................................................................................................................. 35 

Teologiskt sammanhang ..................................................................................................................... 44 

Kulturellt sammanhang ...................................................................................................................... 58 

Värdering av argumenten och slutsatser ............................................................................................ 62 

Sammanfattning ................................................................................................................................. 68 

Referenser .......................................................................................................................................... 69 

Bibelreferenser ................................................................................................................................... 75 

 

 

  



Galaterbrevet 6:6 – Vem ska dela vad? 

3 

Förkortningar 
LSJ – Liddell Scott Jones 

TDNT – Theological Dictionary of the New Testament 

TLG – Thesaurus Linguae Graecae 

 



Galaterbrevet 6:6 – Vem ska dela vad? 

4 

Abstract 
Galatians 6:6 is commonly interpreted as instructing pupils to provide material support to their te-

achers, in return for the teaching received. It does not seem, however, that this is what the immediate 

context is about. To motivate this interpretation, one thus needs to show either that the words or 

expressions in 6:6 themselves, on grammatical, semantical or idiomatic grounds, give this meaning 

(that the verse can stand by itself), or else that it is probable from a cultural context that the words 

would be meant (and understood) in this way. This essay examines whether such arguments are viable 

and reaches a negative result. Thus the expression needs to be read in a way that is informed by the 

context, rather than diverging from it. 
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Introduktion 
”Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς” säger Paulus i Galater-

brevet (6:6). Vanligtvis tolkas uttrycket som att det handlar om att eleven ska bistå sin lärare materi-

ellt, alltså understödja denne ekonomiskt, som motprestation för den undervisning eleven får. Samti-

digt framställs uttrycket ofta som förbryllande – det kommer innehållsmässigt abrupt, avsnittet i öv-

rigt handlar inte om detta. 

Varför tolkas då ändå uttrycket på detta sätt? För att motivera att det bryter sammanhanget i 

texten kan man tänka sig a) att detta markeras syntaktiskt, b) att uttryckets subjekt avviker från resten 

av avsnittet, c) att uttrycket i sig är entydigt, d v s ingen annan tolkning är möjlig eller rimlig,  eller 

d) att det finns bakgrundsfaktorer – kulturella, teologiska etc - som ger betydelsen. Jag kommer att 

visa att inga av dessa argument är hållbara, utan det rimligaste är att förstå texten utifrån det närmaste 

sammanhanget. 
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Bakgrund 

Texten 

Vi kan till att börja med konstatera att det inte finns några kända textvarianter som påverkar betydel-

sen. P46 skriver καθηχ... i stället för κατηχ..., i övrigt är texterna samstämmiga.1 

Understödstolkningen 

Med ”understödstolkningen” avser jag uppfattningen att texten säger att eleven ska bidra till sin lära-

res uppehälle. Denna tolkning har en hel del som talar för sig. Tanken i sig är vanligt förekommande 

i utombiblisk litteratur, och finns även  i NT. 

Martyn skriver i sin kommentar till Galaterbrevet: ”As a maxim, this exhortation has nume-

rous parallels in the philosophical schools”.2 Han refererar särskilt till den Hippokratiska eden.3 Men 

han frågar sig varför Paulus inkluderar just denna uppmaning i detta brev. Han ser två möjligheter. 

Antingen handlar det om Jerusaleminsamlingen. Det ser han själv som osannolikt – det kräver att 

man identifierar ”läraren” med församlingen i Jerusalem.4 Troligare är då, menar han, att det handlar 

om lärare utsända av Paulus, motarbetade av villolärare. 

Longenecker, som beskriver texten som ”puzzling”, hävdar att frasen ”ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς” är 

en ”rather general expression” som kan inkludera såväl andligt som materiellt, men som ”certainly 

cannot be understood apart from material sustenance”. Om man, menar han, ser den i kontexten av 

ömsesidig hjälp (v2) är den då inte opassande i sammanhanget.5 Detta är samma slutsats som F F 

                                                 

1 NA28, <http://www.csntm.org/manuscript/View/GA_P46_Mich?OSIS=Gal.6.6> 
2 Martyn, J.L. Galatians : A New Translation with Introduction and Commentary - New York : Doubleday, 1997 The 

Anchor Bible, s551 (Anchor Bible) 
3 Martyn citerar Edelsteins översättning: ”to hold him who taught me this art as equal to my parents and to live my life 

in partnership with him, and if he is in need of money, to give him a share of mine...” 
4 Jfr Hurtado 1979, som menar att 6:6-10 argumenterar för att fortsätta Jerusaleminsamlingen. (Larry W. Hurtado, The 

Jerusalem Collection and the Book of Galatians, JSNT 5 (1979) 46-62. Han har nyligen försvarat sin tes på sin blogg: 

https://larryhurtado.wordpress.com/2017/08/12/galatians-and-pauls-jerusalem-collection-re-visited/ 
5 Longenecker, Richard N. Galatians, Word Biblical Commentary Vol.41, Waco, Tex : Word Books, cop. 1990. s 279 
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Bruce kommer till. Han beskriver också funktionen i sammanhanget som inte omedelbart uppenbar, 

men ett exempel på ömsesidigheten i v2.6 

Flera antika kommentarer stöder också understödstolkningen. Chrysostomos, Ambrosiaster 

och Hieronymus, verksamma under andra hälften av 300-talet7, tolkar alla texten som att lärjungarna 

ska bistå sina lärare materiellt.8 Hieronymus avvisar i sin galaterbrevskommentar Markions tolkning, 

som är, säger han, att det handlar om bön.9 Det handlar i stället om att ”compensate their masters with 

material goods in return for spiritual blessings...”. Vidare: "According to everyday idiom and common 

usage, the “good things” in the present passage refer to food, clothing, and other commodities which 

people classify as good things." Han menar också att v7-10 inte stämmer med Markions tolkning. 

Augustinus hävdar understödstolkningen på grundval av att principen är känd.10 

Även Theological Dictionary of the New Testament (TDNT) stöder implicit understödstolk-

ningen genom att ta upp Gal 6:6 som exempel på betydelsen ”to give someone a share in something” 

hos κοινωνέω.11  

                                                 

6 Bruce, F. F. The Epistle to the Galatians : a commentary on the Greek text, Grand Rapids : Eerdman, 1982 (The New 

International Greek Testament Commentary), s263 
7 ”As has often been noted, during the last half of the fourth century an extraordinary and indeed unprecedented interest 

in the letters of Paul arose in the Latin West.” Plumer, Eric, Augustine's Commentary on Galatians: Introduction, Text, 

Translation, and Notes , Oxford Scholarship Online: April 2004, s 6 
8 Edwards, Mark J. (red.), Ancient Christian commentary on Scripture: Galatians, Ephesians, Downers Grove, Ill : Inter-

Varsity Press, 2005, s91-92 
9 Jerome, St. Commentary on Galatians. Baltimore, US: Catholic University of America Press, 2011, s253-

255: ”Marcion interpreted this verse to mean that catechumens and the faithful ought to pray at the same time and that 

the master must share in prayer with his disciples (he got especially carried away by the phrase “all good things”).” 
10 ”60. Now I think the rest is quite clear. For it is customary for the one to whom the word of God is preached to 

supply the needs of the preacher. (2) Indeed, they had to be encouraged to do good works—to minister even now to 

Christ in need—so that they might stand at the right hand with the lambs, and thus the love that comes from faith 

might accomplish greater works in them than the fear that comes from the law ever could. (3) Nor does anyone have 

more of a right to urge this with confidence than this apostle, who made272 a living with his own hands and refused to 

have these things done for him, in order to be able to point to himself with greater authority as an example for all, 

more for the benefit of those who supplied these things than those who received them.” (Plumer, Eric, Augustine's 

Commentary on Galatians: Introduction, Text, Translation, and Notes , Oxford Scholarship Online: April 2004, s 229. 

Noter ej medtagna i citatet) 
11 Hauck, κοινωωνεω, i Kittel, G, Theological Dictionary of the New Testament, vol 3, Eerdmans, Michigan, s808 

 

 

 

http://www.oxfordscholarship.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/0199244391.001.0001/acprof-9780199244393-chapter-6#acprof-9780199244393-note-872
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Problemet 

Om alltså kommentarerna överlag är överens om vad texten betyder är de också ganska eniga om att 

relationen till sammanhanget är anmärkningsvärd. Så Burton: ”... the subject is new, having no direct 

relation to the topic of the epistle as a whole.”12 Burton menar dock inte att detta är ett problem - han 

visar på andra liknande exempel i Paulus brev.13 Likaså Betz: ”The δέ (”but”) provides a loose con-

nection with the preceding, simply indicating that this saying follows v 5.”14 Dunn tycker sig även 

hitta en motivering: Paulus vill förhindra att någon tar v5 som att lärarna ska försörja sig själva.15 

Lightfoot menar däremot att partikeln här inte alls är menad att kvalificera det föregående (det skulle, 

menar han, ha krävt en tydligare markering än δέ), utan att ta upp tråden igen från v2, att bära varand-

ras bördor.16 

F F Bruce kommenterar att ”the relevance of this injunction in the present context is not im-

mediately obvious”,17 men hänvisar till bl a biståndsprincipen i v2 och Jesu ord i 1 Kor 9:14 ”those 

who proclaim the gospel should get their living by the gospel”. 

Andra tolkningar 

Om man kastar nätet lite vidare går det att hitta utläggare som avviker från det jag ovan kallat ”un-

derstödstolkningen”, åtminstone om man går lite bakåt i tiden. 

                                                 

12 Burton, Ernest de Witt, A critical and exegetical commentary on the Epistle to the Galatians . - Edinburgh, 1971 . 

(The international critical commentary on the Holy scriptures of the Old and New Testaments), s335 
13 Rom 6:1ff 
14 Betz, Hans Dieter, Hermeneia: Galatians: A commentary on Paul's letter to the Churches in Galatia, Philadelphia: 

Fortress press, 1979, s304 
15 Dunn, James D. G. A commentary on the Epistle to the Galatians, London : A & C Black, 1993, s326. Dunn förklarar 

den svaga adversiteten med att Paulus kanske hade ”mixed views on the point”. Man kan fråga sig varför just lärare 

tas upp, varför inte änkor och faderlösa? Chrysostomos verkar inse det problemet, han menar att v9-10 tjänar som kor-

rektion: ” Ἵνα γὰρ μή τις νομίσῃ, ὅτι διδασκάλων μὲν ἐπιμελεῖσθαι δεῖ καὶ τρέφειν αὐτοὺς, τῶν δὲ ἄλλων ἀμελεῖν, εἰς 

κοινὸν ἐξάγει τὸν λόγον, καὶ πᾶσι τὴν θύραν τῆς τοιαύτης ἀνοίγει φιλοτιμίας...” J.-P. Migne, Patrologiae cursus com-

pletus (series Graeca) (MPG) 61, Paris: Migne, 1857-1866, s 677 
16 Holmstrand menar t o m att uppmaningen refererar tillbaka ända till 6:1 – καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι 

πραΰτητος. (Holmstrand, Jonas, "Jag vill att ni skall veta, bröder...": övergångsmarkörer, textstruktur och innehåll i 

Första Thessalonikerbrevet, Filipperbrevet och Galaterbrevet. Uppsala, 1996, s 179) 
17 Bruce, F. F., The Epistle to the Galatians, s263 
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F Rendall säger i The Expositor’s Greek Testament (1903) om κοινωνέω i betydelsen commu-

nicating to others att han inte kan finna något stöd för detta i ”Greek usage”.18 Detta gäller även Rom 

12:13 och Fil 4:15, som annars kan tas som stöd för understödstolkningen av Gal 6:6. Han menar att 

κοινωνέω alltid handlar om att få del i, som i Rom 15:27, eller att bli en ”partner”, eller att ta del i 

något tillsammans med andra som i 1 Tim 5:22. Han menar att Gal 6:6 handlar om att lärarna inte ska 

exkludera eleverna från några andliga välsignelser. I kontrast till Longenecker (ovan) framhåller han, 

om ἀγαθοῖς, att det är ”impossible to restrict this word to mere worldly goods, except where the 

language of the context suggests or warrants such a restriction, as is the case in Luke xii. 18, xvi. 25.” 

Friedrich Sieffert argumenterar i ”Der Brief an die Galater” i ”Kritisch-exegetischer Kom-

mentar über das neue Testament” (1894) för att ἀγαθοῖς handlar om moraliskt gott.19 Han menar att 

vissa som förfäktar den vanliga tolkningen läser κοινωνέω som om det vore transitivt, likt κοινέω, 

och exemplifierar skillnaden med en hänvisning till Thucydides.20 Andra läser det visserligen intran-

sitivt, men tolkar det ändå på vanligt vis. Detta passar, säger han, varken med det föregående eller det 

efterföljande. 6:1-5 handlar om moraliska felanden, vilket naturligt leder till att ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς 

handlar om moraliskt gott. Han anför också några ställen hos klassiska författare där uttrycket an-

vänds så.21 Angående syntaxen påpekar han att om meningen vore att introducera något nytt här borde 

den anknytande partikeln (δέ) ha utelämnats. Han finner vidare att en uppmaning enligt den vanliga 

tolkningen utan vidare kvalificering skulle ha varit olämplig i ett brev som behandlar problematiska 

lärare. 

Stephan Matthies menar, i ”Briefes Pauli an die Galater” (1833), att stället handlar om att 

eleverna ska söka efterlikna sina lärare (en tolkningsvariant som Sieffert f ö förkastar: Det handlar 

om gemenskap, inte bara μιμεῖσθαι).22  Han hävdar tillika med Sieffert att κοινωνέω varken hos 

                                                 

18 ”I can find no warrant for this in Greek usage.” Rendall, Frederic, ”The Epistle to the Galatians”, i The Expositor's 

Greek Testament, vol. 3 Edited by the rev. W. Robertson Nicoll, London : Hodder and Stoughton, 1903, s 189 
19 Sieffert, F, "Der Brief an die Galater", i Kritisch-exegetischer Kommentar über das neue Testament, 8:e uppl, Göt-

tingen 1894, s341-344. 
20 Thucydides säger i det angivna avnittet (1:39) ”κοινώσαντας τὴν δύναμιν κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν.” (TLG, 

Thucydides Hist., Historiae. {0003.001}). Han använder alltså inte κοινωνέω utan κοινόω. 
21 fast med εἰς eller περί. 
22 Matthies, C S, Erklärung des Briefes Pauli an die Galater, Greifswald : C.A. Koch, 1833, s129. 
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klassiska författare eller i NT är transitivt, inte ens i Rom 12:12, eller Fil 4:15, vilka som redan nämnts 

har anförts som exempel på detta. 

Om vi går ytterligare bakåt i tiden finner vi Victorinus (280-306) som talar om att undervis-

ningen som ges är god, och att också eleven bör dela detta goda med läraren: ”So let the one who is 

catechized in the word grant a share in all good things to the one who catechizes; that is ... so that one 

would have all things in common with him—or rather, all things which are good. For because it was 

said above (Gal 1:1, min anm), instruct a person of this sort in a spirit of modesty, what is taught in 

the catechism is certainly good...”23  

Efraim syriern  (306-373) säger i sin galaterbrevskommentar om det ifrågavarande stället att 

lärjungen ska ta efter sin lärare i allt gott.24 Här finns några osäkerhetsfaktorer – vi vet t ex inte om 

författaren utgick från den grekiska texten eller en syrisk översättning. Men texten tyder i alla fall på 

att den här tolkningen fanns i syrisk miljö på 300-talet. 

En indirekt tolkning ges av Basilius (330-379)25 som i sin De baptismo förklarar begreppet 

koinonia. Han tar upp tre fall: 

1. Samarbete (κοινωνία κατὰ τὸ ἔργον) 

2. Dela glädjen över arbete som någon utför (κ. κατὰ γνώμην) 

3. Att genom att vara tyst samtycka i någons onda verk (κ. κατ’ ἐφησυχίαν) 

Han citerar ett antal bibeltexter som exempel, och ett av dem är just Gal 6:6. Det är inte helt uppenbart 

vilket fall han hänför detta till, men troligtvis är det fall 2. Betydelsen skulle då vara att den som 

undervisas ska dela den undervisandes glädje i (allt gott som kommer ur) Ordet och instämma i under-

visningen. 26 Oavsett vilket av alternativen ovan Basilius tänker sig för Gal 6:6 stämmer det dock inte 

med att eleverna ska bistå lärarna materiellt, den betydelsen är inte med bland alternativen. 

 

                                                 

23 Cooper, Andrew, Marius Victorinus' Commentary on Galatians : introduction, translation, and notes, Oxford Scho-

larship Online: February 2006, s338 
24 ”Consentiat imperitus perito in omnibus bonis; id est: discipulus imitetur in omni bonitate magistrum suum, qui eum 

docet.” Sancti Ephraem Syri Commentarii in Epistolas D.Pauli nunc primum ex Armenio in Latinum Sermonem a 

Patribus Mekhitaristis translati (Venice, 1893), s138. archive.org 
25 Basilius Caesariensis Theol., De baptismo libri duo. {2040.052} (A.D. 4) Volume 31 page 1616 line 25 
26 Detta om ordningen i hans exempel stämmer. I annat fall skulle Gal kunna vara fall 1 – det handlar då om att samar-

beta med lärarna i det goda verket. Om det är fall 3 skulle tanken snarast vara att Gal 6:5-6 anger att man inte ska ta 

del i andras onda gärningar, men i de goda gärningar lärarna gör. 
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Gemensamt för tolkningarna ovan är att det som ska delas mellan elever och lärare är moraliskt gott, 

eller god undervisning. Detta kommer i denna uppsats fortsättningsvis att benämnas ”delaktighets-

tolkningen”. 
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Mål och metod 

Att tolka en text 

Hur ska man göra för att förstå en text? Detta är ett komplext ämne. En text består av meningar, och 

meningarna av ord. Men ords betydelse varierar i olika sammanhang. Som Zerwick säger: ”... we 

must beware of the notion that words and grammatical usage have of themselves a certain definite 

and invariable content of meaning. They are in reality conventional signs whose sense is usually fairly 

general, the exact meaning being in each case determined by usage and above all by the subject mat-

ter.”27 En viktig del av sammanhanget som en text existerar i är också situationen den skrevs i – vem 

författaren är, vem mottagaren är, vilken tolkning man utifrån vad som är känt om dessa och bakgrun-

den till texten kan bedöma som rimlig. 

Ofta kan vi göra dessa bedömningar intuitivt, men när det är fråga om en text från en annan 

tid än vår egen, i en annan kultur och på ett språk som vi inte är fullständigt bekanta med, tvingas vi 

närma oss problemet på ett annat sätt. Metoderna är välkända - vi gör det genom att ta reda på den 

historiska situationen, genom att explicit referera till relevanta delar av kulturen som åskådliggörs av 

andra texter, och till hur uttryck och begrepp används i andra texter - på olika nivåer, det kan handla 

om grammatisk analys, ordstudier, intertextualitet etc.28 

Här är det är viktigt att se att hjälpmedel som grammatiska regler och lexikon i grunden är 

korta sammanfattningar och generaliseringar av hur ord används. När det handlar om ifrågasatta be-

grepp och uttryck kan vi inte utgå från att dessa hjälpmedel löser hela problemet, utan måste gå bakom 

till textmaterialet som dessa bygger på. 

Det uppstår ofrånkomligen en viss subjektivitet både i valet av texter och i användningen av 

dem. En tolkning kan aldrig göras helt mekaniskt. Som Mickelsen säger, ”... synthesizing or analyzing 

thought is not like synthesizing or analyzing chemicals.”29 Det finns ett samspel mellan syntax (den 

språkliga formen), semantik (innehållet) och pragmatik (vad författaren vill säga mottagarna).30 Här 

                                                 

27 Zerwick, Max, Biblical Greek: Illustrated with Examples, Biblical Institute Press 1963, s39-40 
28 Se t e x Gerdmar, Anders och Syreeni, Kari: Vägar till Nya Testamentet: Metoder, tekniker och verktyg för nytesta-

mentlig exegetik. Studentlitteratur, Lund 2006, s31ff 
29 Mickelsen, A. B, Interpreting the Bible, Eerdmans, Michigan, 1963, s19 
30 Se Gerdmar, Anders och Syreeni, Kari: Vägar till Nya Testamentet, s71 
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kommer också resonemang som ”den hermeneutiska cirkeln” in.31 Orden konstruerar textens struktur 

men strukturen styr också ordens betydelser. Det gäller att hitta en tolkning som gör rättvisa både åt 

orden och sammanhanget. 

I slutändan kommer vi inte ifrån att vi i någon mån är beroende av en intuitiv förståelse, både 

av texten i sig och av de olika argumenten.32 Detta innebär inte att vi inte kan vara stringenta i argu-

mentationen. Vi kan på objektiva grunder pröva åtminstone vissa delar av olika arguments giltighet. 

Om någon t ex påstår att ordet X aldrig används i betydelsen Y räcker ett exempel på att det gör det 

för att motbevisa argumentet. Ett arguments relevans, dess värde för det aktuella problemet, är i all-

mänhet svårare att bedöma, det hör till de delar som enl. ovan inte är ”mekaniska”. Men något man 

kan ändå göra är t ex att ta fram fler exempel och se om de är samstämmiga – man kan kontrollera 

om ett resonemang håller i ett vidare perspektiv. Det objektiva i en framställning ligger i att källor 

och resonemang redovisas och kan värderas och prövas av andra. Man kan då pröva både relevansen 

i ett visst material och logiken i hur detta tillämpas på problemet. 

Den aktuella texten 

Galaterbrevet 6:6 bjuder på flera utmaningar när det gäller tolkningen. De signifikanta orden 

κοινωνέω och ἀγαθά har båda ett vitt användningsområde, så för att förstå texten behöver betydelse-

sfären begränsas på något sätt, genom sammanhanget i texten eller annan bakgrundsinformation.33 

Här går en skiljelinje mellan dem som anser att textsammanhanget är avgörande och dem som menar 

att förståelsen snarare är att söka i de kulturella och intertextuella sammanhangen. De senare tenderar 

att se 6:6 mer eller mindre som en parentes, eller hela avsnittet som lösryckta påståenden. Den senare 

synen gör det lättare att hävda att uttrycket handlar om materiellt bistånd (då det vanligtvis inte hävdas 

att hela avsnittet gör det). Huruvida 6:6 står för sig själv eller är en integrerad del i ett längre sam-

manhang är alltså en nyckelfråga. Vad som komplicerar frågeställningen är att betydelsen av 6:6 i sig 

är en viktig faktor för att avgöra om den är att betrakta som en parentes eller inte. För att inte hamna 

i cirkelbevisföring behöver vi alltså hålla isär tre saker: 

                                                 

31 ”There is enough evidence that supports the claim that the discourse on the hermeneutic circle can be appropriately 

viewed as the search process that is activated if the interpreter of a linguistic expression does not understand so-

mething immediately ... during this procedure the meaning of a sentence is processed phrase-by-phrase and people 

tend to integrate both semantic and syntactic cues, in order to achieve an incremental understanding of a statement or 

a text (Pinker 1994).” Mantzavinos, C., "Hermeneutics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edit-

ion), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/hermeneutics/> 
32 Se nedan under ”Orden – specifika problem/κοινωνέω” för ett exempel på behovet av förståelse. 
33 Se Gerdmar, Anders och Syreeni, Kari: Vägar till Nya Testamentet, s41. 
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1. vad 6:6 skulle kunna betyda förutsatt att den är en parentes, alltså utan hjälp av textsam-

manhanget.  

2. vad som är den rimligaste betydelsen med hänsyn till sammanhanget. 

3. om det är rimligast att betrakta 6:6 som en parentes eller inte. 

När det gäller (1) bygger de möjliga argumenten dels på ordens allmänna semantiska och 

grammatiska funktioner, dels på kulturella och intertextuella sammanhang (allusioner). För (2) är 

frågan snarare vad det närmaste avsnittet handlar om, bortsett från den undersökta texten, men också 

huruvida en tolkning av 6:6 som överensstämmer med detta samtidigt är möjlig både språkligt och i 

den vidare kontexten. 

Undersökningens inriktning 

Det är tydligt, vilket man kan se i kommentarerna, att det finns några frågeställningar som  är särskilt 

avgörande för tolkningen. Det verkar rimligt att fokusera på dessa. De är följande: 

Ordet κοινωνέω 

Ordet har beskrivits ha en alternativ ”aktiv” eller ”transitiv” betydelse – dela till snarare än dela med. 

Men hur kan man veta vilken som avses från fall till fall? Existensen av den s k aktiva har till och 

med ifrågasatts, och det är just den som krävs för att frasen ska uttrycka stöd till lärarna. Detta kan 

belysas via exempel i NT och övrig litteratur.  

En annan fråga är om κοινωνέω kan tänkas ge en association till ekonomiskt samarbete e dyl. 

Även detta behöver undersökas via exempel i litteraturen. 

Ordet ἀγαθά 

Problemet här är att något underförstås – antingen materiellt gott, andligt gott eller kanske goda gär-

ningar. Kan vi få någon ledning av hur Paulus och andra använder det? Finns kanske någon idiomatisk 

betydelse av uttrycket πάντα ἀγαθά? Har kanske ἀγαθά tillsammans med κοινωνέω en entydig bety-

delse? Eller behöver vi i stället utläsa betydelsen ur sammanhanget? 

Partikeln δέ 

Inleder den en parentes, eller håller den snarare samman avsnittet? 

Textsammanhanget 

Vad handlar avsnittet om? Vad handlar brevet om? Det är värt att påpeka att textsammanhanget inte 

hör till de vanligtvis ifrågasatta faktorerna för tolkningen av 6:6 – de flesta som hävdar understöds-

betydelsen ser snarare denna betydelse som avvikande från sammanhanget. 
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Teologiskt sammanhang 

Begreppet teologi ska här ses i vid mening - Vilka frågor tar Paulus upp i andra brev? Kan man sätta 

några gränser för vilka tolkningar som är rimliga utifrån vad Paulus uttrycker där? Vad kan man säga 

om lärare och elever i NT? I den fortsatta kristna traditionen? 

Kulturellt sammanhang 

En viktigt argument för understödsförståelsen är den kulturella principen om att understödja sina lä-

rare. Hur starkt är detta argument? Och uttrycks denna princip så som i den undersökta texten i andra 

texter? 

Avgränsningar och mål 

När det gäller att hitta förekomster av orden och liknande uttryck måste praktiska hänsyn tas. Det blir 

för omfattande att undersöka varje förekomst av orden i satsen i hela den grekiska litteraturen. Man 

kan däremot titta noggrannare på NT, vilket kan motiveras från en relevanssynpunkt.34 Det är också 

värt att betona här att målet här inte är att utifrån dessa paralleller bevisa riktigheten av en viss tolk-

ning. Om parallellerna i denna mening är inkonklusiva försvagas argumenten för att tolka texten lös-

ryckt ur sammanhanget (som en parentes). Ett ”negativt” resultat av denna undersökning är alltså 

också värdefullt, det styrker tesen att den i stället ska ses som integrerad i sammanhanget (den blir 

annars obegriplig). 

En rimlig ambitionsnivå skulle kunna vara denna: 

1. Undersöka alla förekomster av ἀγαθά och κοινων- i NT 

2. Undersöka alla kombinationer av ἀγαθά och κοινωνέω i utombiblisk litteratur (TLG) fram 

till första århundradet 

3. Försöka att i utombiblisk litteratur hitta några exempel på användning av ἀγαθά och 

κοινωνέω var för sig i de olika betydelser som kan vara aktuella. 

4. Hitta beskrivningar i litteraturen som skulle kunna utgöra bakgrundsförståelse till texten i 

fråga. Detta behöver inte vara på något sätt heltäckande, utan om det går att hitta exempel 

på olika möjligheter är detta tillräckligt signifikant för ändamålet. 

                                                 

34 Så t ex Evans, C A, Ancient Texts for New Testament Studies - A Guide to the Background Literature, Baker Acade-

mic 2005, s 3: ” Is the way that Plato used a word in fourth-century B.C.E.Greece germane to the way the same word 

is used in the Gospel of Mark?)” Det är dock inte självklart så – var mottagarna av Galaterbrevet mer bekanta med 

övriga ”NT” än de var med de klassiska författarna? Hieronymus kritiserade f ö Victorinus för att använda ”sekulär 

lärdom” i sin exeges. (Lössl, Josef och Watt, John W (red.), Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity: The 

Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad. Routledge, 2011, s 104) 



Galaterbrevet 6:6 – Vem ska dela vad? 

16 

Jag vill fokusera på frågan om huruvida det handlar om materiellt stöd eller inte. Man kan i utgångs-

läget se flera möjliga tolkningar som inte handlar om materiellt stöd – t ex att det handlar om samar-

bete för evangeliet eller att båda parter ska ta del i det som ges genom ordet. Det är inte ett huvudmål 

att avgöra vilken av dessa som är att föredra, även om stöd för den ena eller andra framkommer på 

vägen. De inkluderas alla i den övergripande beteckningen ”delaktighetstolkningen”. 
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Orden – specifika problem 

κοινωνέω 

”Aktiv” betydelse? 

Central för förståelsen av κοινωνέω i den aktuella texten är frågan om vad som har kallats den ”ak-

tiva” eller ”transitiva” betydelsen. Nu är båda dessa beteckningar något vilseledande – det handlar 

inte om aktiva eller passiva verbformer, inte heller om transitiva eller intransitiva verb så som de 

termerna vanligtvis används. Frågan gäller konstruktionen κοινωνέω med två objekt, där det ena ut-

trycker det delade och det andra den som subjektet delar detta med. Det förstnämnda står vanligtvis i 

genitiv, men kan också uttryckas med preposition (εἰς, ἐν) som i Gal 6:6. Det andra står i dativ. Man 

kan då skilja mellan betydelserna ”ha något gemensamt, ta del i något (med någon)” och ”dela med 

sig av något (till någon)”.35  Grammatiskt kan man i det senare fallet hävda att det är fråga om en 

egentlig dativ (snarare än en sociativ). Den betydelsemässiga skillnaden är hur som helst vad man 

skulle kunna kalla riktningen i delandet – i det ena fallet är det subjektet som har/tar/får del i det 

delade, i det andra fallet är det objektet som får/ges del i det. Jag kommer för tydlighets skull i fort-

sättningen att som komplement använda beteckningarna subjektiv resp objektiv för dessa två betydel-

ser (och tar med de beteckningarna inte ställning till den grammatiska funktionen hos dativen). 

Det har hävdats både att κοινωνέω har aktiv/objektiv betydelse i Gal 6:6 och omvänt att denna 

betydelse inte förekommer alls, i varje fall inte i den aktuella tidsepoken.36 Den var inte upptagen i 

tidigare ugåvor av LSJ.37 Campbell, som undersökt ordets användning i utombiblisk litteratur, säger 

att det är ”exceedingly difficult” att hitta exempel tidigare än NT, men att de efter NT är mer frekventa. 

38 TDNT säger att betydelsen ”share” (alltså aktiv/objektiv) är ovanlig i utombiblisk grekiska, men 

hävdar att den är vanligare i NT.39 

                                                 

35 LSJ: ”have or do in common with, share, take part in a thing with another” vs ”give a share of” 
36 T ex TNDT å ena sidan, å andra Rendall och Sieffert, se ovan. 
37 Campbell, John Y, ”ΚΟΙΝΩΝΙΑ and its cognates in the New Testament”, Journal of Biblical Literature, 51 no 4 Dec 

1932, s367 
38 Campbell, s367-368 
39 Hauck, κοινωωνεω, i Kittel, G, Theological Dictionary of the New Testament, s808. Gal 6:6 är ett av de anförda ex-

emplen. Övriga diskuteras nedan under ”κοινωνέω i NT”. 
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Låt oss undersöka de exempel på aktiv/objektiv användning som anförts. Det finns inte så många 

exempel samtida med eller tidigare än NT. LSJ anför fyra: 

μὴ πυρός, μὴ λύχνου, μὴ ποτοῦ, μὴ βρωτοῦ μηδένὸς μηδένα τούτῳ κοινωνεῖν, μηδὲ 

λαμβάνειν, μηδ᾽ αὐτὸν τούτῳ διδόναι.40 

Detta kan se ut som den objektiva betydelsen, om man bara läser det understrukna (ingen ska dela 

något med denne), men fortsättningen förklarar att förbudet gäller åt båda hållen (λαμβανειν/διδοναι, 

ta emot från eller ge till). Det handlar alltså om att inte ha gemenskap med denne. Att texten uttryck-

ligen förklarar att κοινωνέω här är menat åt båda hållen indikerar ju i sig att samma uttryck kan 

användas åt båda hållen, och att det ibland behöver förtydligas hur man menar det (jfr exemplet från 

Filon nedan). Nästa exempel från LSJ lyder: 

ὥσπερ τὰ περὶ τὰς κτήσεις ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτῃ τοῖς συσσιτίοις ὁ νομοθέτης ἐκοινώνησε 

(v.l. ἐκοίνωσε)41 

Här finns för det första en osäkerhet om texten över huvud taget har κοινωνέω eller om det är  

κοινόω.42 Sedan är det knappast objektiv betydelse ändå. Rackham översätter t ex: ”just as the legis-

lator introduced community of property in Sparta and Crete by the institution of public messes.”43 

καὶ ἐρομένου τοῦ κήρυκος εἰ θεσπίζει τῷδέ,-᾽- ἀνεῖπεν ἔνδοθεν ‘ἐς κόρακας,’ οὐκέτι τὸν 

τοιοῦτον οὔτε στέγῃ τις ἐδέχετο οὔτε πυρὸς ἢ ὕδατος ἐκοινώνει, ἀλλ᾽ ἔδέι γῆν πρὸ γῆς 

ἐλαύνεσθαι ὡς ἀσεβῆ καὶ ἄθεον καὶ Ἐπικούρειον, ἥπερ ἦν ἡ μεγίστη λοιδορία.44 

Detta exempel ser ut som subjektiv betydelse – han fick varken tak över huvudet, eld eller vatten. 

πάντων ἐκοινώνει μοι τῶν ἀπορρήτων45 

                                                 

40 Demosthenes, Against Aristogiton 1, 25:61 (Perseus) – ”att ingen ska dela någon eld, ljus, dryck eller bröd med 

denne, varken ta emot från eller ge till honom.”  
41 Arist.Pol. 1264a1 (LSJ). συσσιτίοις är alltså en instrumentell dativ av συσσίτιον, inte en sociativ av σύσσιτος. 
42 Campbell, ”ΚΟΙΝΩΝΙΑ and its cognates in the New Testament”, s368 
43 Aristotle. Aristotle in 23 Volumes, Vol. 21, translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; 

London, William Heinemann Ltd. 1944. Via Perseus. 
44 Lucian. Works. with an English Translation by. A. M. Harmon. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. 

William Heinemann Ltd. 1925, sektion 46 (Perseus) 
45 Lucianus Soph., Philopseudes sive incredulus. {0062.031} (A.D. 2) Section 34 line 20. 
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Detta sista exempel ser däremot ut att vara objektiv betydelse – ”han delade alla hemligheterna med 

mig”. LSJ har alltså vid närmare påseende ett, men endast ett, relevant exempel, och detta är från 

100-talet e Kr, så frågan om användningen i klassisk tid (och vid NT:s författande) kvarstår. 

 

Campbell har däremot ett exempel från Filon:46 

ἄξιον ἐρασθῆναι τῶν νόμων, οἳ τοσαύτης γέμουσιν ἡμερότητος; δι’ ἣν οἱ μὲν πλούσιοι 

διδάσκονται μεταδιδόναι καὶ κοινωνεῖν ὧν ἔχουσι, παρηγοροῦνται δ’ οἱ πένητες, μὴ πάντοτε 

ταῖς τῶν εὐπόρων οἰκίαις ἐπιφοιτᾶν47 

Här är det ju egentligen μεταδιδόναι som ger den tydligt objektiva betydelsen. Vad κοινωνεῖν tillför 

är svårt att avgöra, men utifrån vad som delas (ὧν ἔχουσι) är det klart att det delas från subjektet, inte 

till, alltså objektiv betydelse. Det finns däremot inget explicit dativobjekt, så exemplet är inte riktigt 

tillämpbart. Samma sak med detta exempel från Campbell: δύνανται πεινῶντες καὶ διψῶντες ἀλύπως 

σίτου καὶ ποτοῦ κοινωνεῖν.48 Campbell har däremot ett annat exempel med dativobjekt:  

τε καὶ πόνον ἀναλίσκειν ἐπὶ σίτου παρασκευῇ καὶ ἄλλοις κοινωνεῖν,49 

Detta har å andra sidan inte något explicit genitivobjekt. 

 

Låt oss försöka hitta fler exempel genom sökning i TLG. Till att börja med kan konstateras att där det 

delade är handlingar är betydelsen alltid subjektiv. 50 Vad som uttrycks är alltså att subjektet tar del i 

handlingen. Dativfrasen anger någon annan som har del i handlingen och som man alltså utför den 

tillsammans med (sociativ dativ). Jag kan inte finna några exempel på en objektiv konstruktion med 

en handling (vilket skulle innebära att t ex värva någon till ett krig), varken i klassisk tid eller senare. 

                                                 

46 Campbell, ”ΚΟΙΝΩΝΙΑ and its cognates in the New Testament”, s 368. 
47 Philo Judaeus Phil., De specialibus legibus (lib. i–iv). {0018.024} Book 2 section 107 line 3 
48 Xenophon, Mem. 2, 6, 22, Campbell s 368. 
49 ”lägga möda på att bereda mat och dela [den] med andra” Plat. Rep. 2.369e (Perseus) 
50 Ex: πολλῶν ἔργων αὐτῷ κεκοινωνηκὼς τοιούτων, Polybius Hist., Historiae. {0543.001} (3-2 B.C.) Book 22 chap-

ter 14 section 4, τῶν μὲν πράξεων πασῶν ἐκοινώνει τοῖς Λακεδαιμονίοις, Plutarchus Phil. et Biogr., Alcibiades. 

{0007.015} (A.D. 1-2) Chapter 24 section 4 line 4, κοινωνήσας τοῖς ἀδέλφοῖς πᾶσι τῆς τοῦ κυρίου εὐχαριστίας, Acta 

Joannis, Acta Joannis. {0317.001} (A.D. 2) Section 86 line 2. 
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51 När det gäller att dela tillgångar (både konkreta och abstrakta) finns däremot båda betydelserna 

representerade i litteraturen, åtminstone i nytestamentlig tid och senare. Följande är från 1 – 5 årh: 

Subjektiv Objektiv 

κοινωνοῦντες αὐτῷ τῆς μετουσίας52 

Ἐκοινώνουν δὲ οἱ ἐρασταὶ τοῖς παισὶ τῆς δόξης53 

τῆς τροφῆς μοι κοινώνησον54 

τῆς τραπέζης ἡμῖν κοινωνήσητε55 

ἐκοινώνουν αὐτοῖς τῆς σπουδῆς56 

κοινωνήσωσιν ὑμῖν τῶν φροντισμάτων57 

λόγου περὶ θεοῦ μὴ παντὶ κοινώνει.58 

πάντων ἐκοινώνει μοι τῶν ἀπορρήτων.59 

ὅσα παρέχει τὸ ἅγιον πνεῦμα πᾶσιν ἀφθόνως 

κοινωνοῦντες60 

τροφῆς παντὶ κοινώνει61 

Κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν τῷ πλησίον σου62 

 

Exempel på konstruktionen κοινωνέω med två objekt tidigare än NT är över huvud taget svårare att 

finna. De jag funnit är alla subjektiva: 

- ὁ ξένος ταύτῃ κοινωνείτω τῶν τοιούτων ἁπάντων63 

- Ὁ γὰρ ἀστὴρ οὗτος τῆς αὐτῆς οὐσίας κεκοινώνηκε πᾶσι τοῖς ἄστροις64 

- τῆς αὐτῆς φύσεως τοῖς ἀστείοις κεκοινωνηκότες65 

                                                 

51 Detsamma verkar gälla omständigheter, ex ἐν πᾶσί μοι τῶν πειρασμῶν κοινωνήσας, Clemens Romanus et Clemen-

tina Theol., Pseudo–Clementina (epitome altera auctore Symeone Metaphrasta) [Sp.]. {1271.011} (A.D. 

1) Section 145 line 10 
52 Flavius Josephus Hist., Antiquitates Judaicae. {0526.001} (A.D. 1) Book 2 chapter 27 line 4.   
53 Plutarchus Phil. et Biogr., Lycurgus. {0007.004} Chapter 18 section 4 line 1 
54 Theodoretus Theol. et Scr. Eccl., Historia religiosa (= Philotheus). {4089.004} (A.D. 4-5) Vita 21 section 12 line 15 
55 Gregorius Nyssenus Theol., Vita sanctae Macrinae. {2017.041} (A.D. 4) Section 37 line 25.   
56 Salaminius Hermias Sozomenus Scr. Eccl., Historia ecclesiastica. {2048.001} (A.D. 5) Book 5 chapter 22 section 6 
57 Gelasius Cyzicenus Scr. Eccl., Historia ecclesiastica. {2768.001} (A.D. 5) Book 3 chapter 17 section 4 
58 Sententiae Sexti, Sententiae Sexti. {1666.001} (A.D. 2/3) Sententia 350 
59 Lucianus Soph., Philopseudes sive incredulus. {0062.031} (A.D. 2) Section 34 line 20. 
60 Hippolytus Scr. Eccl., Refutatio omnium haeresium (= Philosophumena). {2115.060} (A.D. 3) Book 1 chap-

ter pro1 section 7 line 1. 
61 Sententiae Sexti, Sententiae Sexti. {1666.001} (A.D. 2/3) Sententia 266 
62 Barnabae Epistula, Barnabae epistula. {1216.001} (A.D. 1/2) Chapter 19 section 8a line 1 
63 Plato Phil., Leges. {0059.034} (5-4 B.C.) Stephanus page 845 section c line 7. 
64 Geminus Astron., Elementa astronomiae. {1383.001} (1 B.C.) Chapter 17 section 32 line 4 
65 Philo Judaeus Phil., De posteritate Caini. {0018.006} (1 B.C.-A.D. 1) Section 160 line 2 
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- τῶν μὲν γὰρ ἀτυχημάτων ἐκοινώνησαν ἀεὶ τοῖς Συρακουσσίοις66 

Följande är möjligen objektivt, men inte nödvändigtvis (om man läser οὕτω som syftande på hela det 

föregående sammanhanget): 

- οὕτω κοινωνείτω τοῖς γείτοσιν ὕδατος67 

Det verkar alltså ligga något i att den objektiva betydelsen är sällsynt tidigare i historien. Men vi kan 

knappast helt utesluta den, i varje fall inte när det gäller NT. 

 

Skulle det kunna vara så att konstruktionen med preposition (ἐν) i stället för genitiv (alltså den som 

används i Gal 6:6) indikerar objektiv betydelse?  

Att den inte ovillkorligen gör det visar följande exempel, där uttrycket med ἐν har subjektiv 

betydelse: 

- ἐν πᾶσί μοι τῶν πειρασμῶν κοινωνήσας68 

Även hela uttrycket εν πασι förekommer med subjektiv betydelse: 

- ἐν πᾶσι κοινωνοῦντας αὐτῷ (syftande på Kristus)69 

Här är ytterligare ett exempel: 

- κοινωνῆσαι τῷ Ἰσραὴλ ἐν τῇ γνώσει τῆς ἀληθείας70 

I det sista exemplet är det tydligt att riktningen inte går att avgöra utan sammanhanget, men utifrån 

det är den tydligt mot subjektet, det handlar om att få del i Israels kunskap om sanningen. 

 

Att i princip samma uttryck kan användas på båda sätten, bara beroende på sammanhanget, är ett 

betydelsefullt resultat av undersökningen. Jämför uppmaningarna ovan τῆς τροφῆς μοι κοινώνησον 

(subjektiv användning: ta del av maten med mig) och τροφῆς παντὶ κοινώνει (objektiv: dela mat med 

alla) som är i det närmaste identiska (”mat”, pronomen och κοινωνέω i imperativ).  

Nu är ju en sådan tvetydighet inte något förvånande. Samma fenomen finns faktiskt på svenska 

i uttrycket ”dela med”. Utan ytterligare precisering har det samma tvetydighet – betyder det ”ta del 

                                                 

66 Strabo Geogr., Geographica. {0099.001} (1 B.C.-A.D. 1) Book 6 chapter 2 section 6 line 15 
67 Plato Phil., Leges. {0059.034} (5-4 B.C.) Stephanus page 844 section b line 8, ”på det sättet dela vatten med sina 

grannar” 
68 Clemens Romanus et Clementina Theol., Pseudo–Clementina (epitome altera auctore Symeone Metaphrasta) [Sp.]. 

{1271.011} (A.D. 1) Section 145 line 10, ”delande alla mina prövningar” 
69 Joannes Chrysostomus Scr. Eccl., In epistulam ad Colossenses (homiliae 1–12). {2062.161} (A.D. 4-5) Volume 62 

page 346 line 2 
70 Hypatius Theol., Fragmenta in prophetas minores (in catenis). {2809.004} (A.D. 6) Prophet 10 page 148 
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i” eller ”dela med sig”? Men jämför t ex meningarna 1) "Han delade hemligheterna med mig" och 2) 

"Han delade lidandena med mig". Den första har, inser vi, objektiv, den andra subjektiv betydelse. 

Meningarna är grammatiskt identiska, det är bara vad som delas som skiljer dem åt. Här gör vi som 

läsare en intuitiv bedömning av vilken betydelse som är rimligast i respektive fall. Men det går också 

(med viss mental anstränging) att läsa dem tvärtom. 

Frågan är alltså om det delade delas från subjektet till objektet eller omvänt. Det förefaller 

vara en rimlig tanke att det som är avgörande i sammanhanget då är vem som ursprungligen tänks ha 

det delade. Man kan se att de svenska exemplen ovan blir helt otvetydiga om man anger detta explicit: 

”Han delade sina hemligheter med mig”, ”Han delade mina lidanden med mig”. I det grekiska ex-

emplet är det i det första fallet tydligt i sammanhanget att det är objektet (μοι) som har mat att erbjuda, 

medan det i det andra fallet är (det underförstådda) subjektet. Detta förhållande behöver beaktas i 

tolkningen av den undersökta texten. 

κοινωνέω i NT 

Den andra frågan angående κοινωνέω var om ordet, och då särskilt i NT, ofta är associerat med, och 

sålunda kan tänkas konnotera, materiellt bistånd. Det finns ett 40-tal förekomster av κοινων- i NT 

(inklusive συγκ.-). Endast tio av dem är verbet, de övriga substantiv och adjektiv. Om man tittar på 

hela mängden kretsar användningsområdena kring delaktighet i något man fått (ex Fil 1:7), samhö-

righet med varandra och Kristus (1 Joh 1:7, 1 Kor 1:9), kompanjonskap (i gott och ont, Luk 5:10, 

Matt 23:30) och bistånd (Rom 15:27). När det gäller bistånd rör det sig om Jerusaleminsamlingen 

(Rom 15:26-27)71, Paulus/evangeliet (Fil 4:14, Fil 1:5) eller allmänt att bistå varandra (Rom 12:13).  

Om det alltså är stor spridning i användningen, kan det vara så att verbet används på ett mer 

specifikt sätt? Det handlar om att bistå varandra (Rom 12:13, Rom 15:27, Fil 4:14-15, jfr ovan), men 

också om att (inte) delta i ”mörkrets gärningar” (Ef 5:11), ”synder” (1Tim 5:22, Upp 18:4), onda 

gärningar (2 Joh 1:11), Kristi lidanden (1Pet 4:13), ”blodet” (Heb 2:14).  I de erkänt paulinska breven 

är det alltså konsekvent att bistå det handlar om. Vad biståndet består i uttrycks av en prepositionsfras 

eller ett dativobjekt. Några exempel: 

ταῖς χρείαις τῷν ἁγίων κοινωνου ͂ντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. (Rom 12:13) 

                                                 

71 Det är dock v 26 som handlar om insamling och v 27 som har κοινωνέω, och där handlar det om att få del i andligt 

gott. 
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Detta skulle kunna handla om ekonomisk hjälp. Konstruktionen är visserligen annorlunda än i Gala-

terbrevet. Objektet till κοινωνέω är ”behoven”, det syftar alltså på varken mottagarna eller innehållet 

i hjälpen. Men kanske är det ett förkortat uttryckssätt för τοῖς ἀγιοῖς κοινωνοῦντες ἐν ταῖς χρείαις 

αυτῶν. Meningen skulle dock också kunna vara ἐν ταῖς χρείαις τῶν αγιῶν κοινωνοῦντες ἀλλήλοις, d 

v s samarbeta för de heligas behov. Om man tar det följande τὴν φιλοξενίαν διώκοντες som parallellt 

verkar det hur som helst innefatta gästfrihet, inte bara direkt ekonomiskt stöd. 

εὐδόκησαν γὰρ καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ 

ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. (Rom 15:27) 

Här sätts κοινωνέω som parallell till λειτουργέω (tjäna). Men κοινωνέω används subjektivt (få del i) 

och om det andliga, medan det är λειτουργέω som används objektivt, och om det materiella. 

καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς α ̓κάρποις τοῦ σκότους, μα ͂λλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. (Ef 

5:11) 

Här är det fråga om gemenskap med vissa gärningar, alltså deltagande i. I motsats till Gal 6:6 står 

dock här gärningarna som dativobjekt, och personerna är inte utsatta. Exemplet har alltså bara ett 

objekt, inte två. Detta gäller faktiskt alla exemplen med κοινωνέω som verb utom Fil 4:15 nedan. 

Πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει. (Fil 4:14) 

Här handlar det om att vara delaktig i någons lidanden, vilket mycket väl kan implicera ekonomiskt 

stöd, men det är inte den direkta betydelsen av verbet. 

οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως (Fil 4:15) 

Här är det Paulus som är objektet till κοινωνέω på samma sätt som lärarna i Gal 6:6. Vad som delas 

ges av fortsättningen, som handlar om ekonomiskt bistånd. 

 

Det tycks vara så att exemplen på verbet i de erkända Paulusbreven i samtliga fall är knutet till prak-

tiskt bistånd. Detta indikerar att Paulus tenderar att använda ordet just när han talar om sådana saker. 

Man kan alltså säga att det utifrån Paulus språkbruk vore helt naturligt om även Gal 6:6 handlade om 

materiellt bistånd. Det är ett gott argument för den uppfattningen, kanske det starkaste av dem som 

framkommit. 

 Vad som försvagar det är dock följande: 
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- Vi har bara några få exempel på användningen av verbet, det handlar om tre ställen föru-

tom Gal 6:6, och ett av dem använder dessutom κοινωνέω för den andliga delen av trans-

aktionen. 

- Det handlar inte om samma konstruktion (verb + två objekt) som i Gal 6:6 

- Paulus användning av substantivet och adjektivet är inte knutet till materiellt bistånd utan 

följer det vanliga mönstret. Ex κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (1 Kor 1:9) 

- De andra författarna i NT använder inte verbet så. 

- I exemplen framgår det otvetydigt av sammanhanget att det handlar om ekonomiskt bi-

stånd. Det är en sak att på det sättet använda ett mångtydigt ord i en specifik betydelse, en 

annan att förvänta sig att mottagarna läser det så i ett helt annat sammanhang. Kan man 

anta att läsarna av Galaterbrevet visste att Paulus menar ekonomiskt bistånd när han an-

vänder verbet κοινωνέω, och att Paulus visste att läsarna visste det? Det förutsätter mer 

eller mindre att uttrycket i 6:6 alluderar till något Paulus redan sagt till Galaterna. Detta 

blir dock ren spekulation.72 

- Det tycks a priori osannolikt att Paulus skulle ha en helt idiosynkratisk användning av ett 

såpass vanligt ord som κοινωνέω, varken i linje med den sekulära kulturen eller den kristna 

som den kommer till uttryck i NT.73 

 

Hur var det då med exemplen i TDNT? Vi får förstås bortse från exemplet Gal 6:6 för att inte skapa 

ett cirkelbevis. Dessa är de övriga exempel som ges på betydelsen ”share”: 

                                                 

72 Att κοινωνέω tar sin betydelse från sammanhanget är ju just vad jag hävdat ovan. Om sammanhanget är ekonomiskt 

blir betydelsen ekonomisk. Men det är ju just därför vi ska ta betydelsen från sammanhanget även i Gal. Visst kan 

man tänka sig att ett ord färgas av vilka sammanhang det ofta används i, får konnotationer. Men finns det belagt att 

detta hänt med κ.? Överallt utom i Gal 6:6 kompletteras det av något annat – κ. της διακονιας etc. Alt är att det är 

αγαθοῖς som ger den ek betydelsen. Denna fråga tas upp på annan plats. 
73 Här spelar också in vad frågan i undersökningen är – handlar den om vad Paulus ville uttrycka eller hur mottagarna 

kan tänkas ha läst texten? Båda är möjliga undersökningsobjekt. I denna uppsats handlar det primärt om det först-

nämnda; det andra spelar dock in sekundärt, eftersom det är något som varje författare, inkl Paulus, behöver ta hänsyn 

till. I princip skulle man kunna tänka sig att Paulus omedvetet råkat använda ordet på ett idiosynkratiskt sätt. I så fall 

uppstår situationen att P menat en sak, men att texten inte "betyder" detta, i meningen att det är uppenbart för en mot-

tagare som inte på andra grunder vet att det är det P talar om. Mot detta talar att han på varje annat ställe bemödar sig 

om att förtydliga, se föregående not. 
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- Fil 4:15 ουδ οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως – det handlar 

om att hjälpa varandra utifrån att vara i gemenskap. Det är gemenskapen som uttrycks med 

κοινωνέω och εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως som anger att det handlar om att dela med sig. 

Betydelsen ”dela” finns alltså inte i verbet här. 

- Rom 15:26 κοινωνίαν ... εἰς τοὺς πτωχοὺς Även om substantivet κοινωνία här skulle användas 

i betydelsen ”insamling”74 säger det inte så mycket om huruvida verbet har den objektiva/ak-

tiva betydelsen ”ge någon del i något”. 

-  2 Kor 8:4 κοινωνίαν τῆς διακονίας. Här är det också fråga om substantivet. Det är också 

bestämt genom innehållsgenitiven τῆς διακονίας. Det handlar alltså om en viss sorts koinonia, 

tjänandets gemenskap. 

- 2 Kor 9:13 ... δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 

Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας 

- Här är det substantivet igen, och här sätts också tonen av διακονια. Gemenskapen uttrycks här 

i att man delar sina tillgångar, men det går inte att avgöra om denna innebörd kommer ur ordet 

κοινωνια eller ur sammanhanget. 

- Heb 13:16 Det är inte uppenbart huruvida ευποιια och κοινωνια är a) parallella (synonymer) 

eller b) kontraster eller c) kompletterande varandra. Är κοινωνια en del av ευποιια eller samma 

mängd?75  

I inget av exemplen står alltså κοινων- självständigt för att ge betydelsen ekonomisk hjälp. Vad man 

kan se är att κ-orden bland annat förekommer i sammanhang som handlar om ekonomiskt stöd. Där-

emot visar inget av exemplen på att det är κοινων- i sig som ger denna innebörd åt uttrycket. Den 

objektiva/transitiva betydelsen tycks också, i motsats till vad TDNT säger, vara svår att påvisa i NT. 

 

Kontentan blir denna: Gruppen κοινων- används om samhörighet/delaktighet på olika sätt. Det finns 

ingen automatisk koppling till ekonomiskt bistånd. Verbet κοινωνέω används mer specifikt om att 

                                                 

74 Mot detta, se dock nedan under ”Liknande tankar i Paulus brev”. 
75 För exempel på det senare, se TDNT: "Sometimes κοινωνός is accompanied by a second noun indicating the nature 

of the participation, Xenoph. Cyrop., IV, 2, 21: συμμάχους και κοινωνούς, Plat. Resp., II, 369c: κοινωνούς τε καὶ 

βοηθούς, cf 2 C, 8:23" (s 797). 
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bistå eller delta, särskilt i Paulus brev, men innehållet i det delade varierar, det kan vara både mörkrets 

gärningar och andligt gott. 76 

ἀγαθά 

Adjektivet ἀγαθός har ett ett vitt användningsområde. Det kan användas om både personer och saker. 

Det kan bl a användas om moraliskt goda handlingar eller lycka/tur.77 Substantiverat kan det handla 

om fördelar i allmänhet78 eller goda omständigheter.79 Särskilt i pluralis kan det självständigt syfta på 

rikedom.80 

I Gal 6:6 står ordet självständigt. Frågan är då vad som underförstås81 – är det tillgångar eller 

gärningar? (Det är ett särskilt problem för tolkningen av texten att dubbeltydigheten i detta ord kor-

responderar mot dubbeltydigheten i κοινωνέω – båda kan användas om materiellt bistånd). Låt oss se 

hur ordet används i NT. 

ἀγαθά i NT 

Hos Luk betyder ἀγαθά konsekvent materiellt gott, ex 1:53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 

πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 82  Förekomsterna i Matt är inte lika entydiga, ex 7:11 πόσῳ 

μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν – detta kan snarare vara andligt 

gott. I 12:34 handlar det om gott tal: γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; 

I 12:35 är det på ett bokstavligt plan materiellt: ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

ἐκβάλλει ἀγαθά men samtidigt är detta en bild för moraliskt gott. 

Joh använder det om goda gärningar: καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, 

οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. ( Joh 5:29) 

I Paulus brev finns två exempel: 

                                                 

76 Att verbet har mindre spridning i betydelsen kan förstås också bero bara på att antalet förekomster är lägre. 
77 πρῆξις, ἔργα resp. ἀ. τύχη (LSJ). 
78 ἀγαθόν τινα δέδρακέναι, πεποιηκέναι confer a benefit on (LSJ) 
79 εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν - to good purpose (LSJ) 
80 ἀγαθά, τά, goods of fortune, treasures, wealth (LSJ) 
81 Som också Chrysostomos påpekar i sin kommentar: τοῦτο γὰρ αἰνιττόμενος ἔλεγεν· Ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς ... Migne, 

Patrologiae cursus completus, s 676 (min kursivering) (via TLG) 
82 Övriga är 12:18-19 och 16:25 
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καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ 

ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν. (Rom 3:8) 

Här är det svårt att säga exakt vad de citerade ”τινες” ska förstås ha i tankarna. Det är ju en ordvits, 

τὰ κακὰ är moraliskt onda gärningar men τὰ ἀγαθά är uppenbart inte goda sådana. Det kan förstås 

mycket väl vara materiellt gott, men också ett gott liv i allmänhet. 

πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται· Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν 

εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά.83 (Rom 10:15) 

Här handlar det däremot om goda nyheter, budskapet, evangeliet. Även detta är ett citat (γέγραπται), 

tydligen från Jes 52:7 (LXX): 84  ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος 

ἀγαθά... Det handlar inte heller där om materiellt gott utan om fred, och om man läser vidare om 

Guds räddning och Guds herravälde: ... ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου λέγων Σιων 

Βασιλεύσει σου ὁ θεός· 

Hebreerbrevets författare talar om τῶν γενομένων ἀγαθῶν (9:11) och τῶν μελλόντων ἀγαθῶν (10:1)85 

vilket knappast kan läsas som materiellt gott, men ändå som gott som ska åtnjutas i någon mening. 

 

ἀγαθά som adjektiv används i breven företrädesvis86 om goda gärningar. 

αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ 

θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. (Ef 2:10) 

ἀλλ’ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι’ ἔργων ἀγαθῶν. (1 Tim 2:10) 

ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους 

καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος· (Jak 3:17) 

Luk använder ordet om goda gåvor: 

                                                 

83 τὰ saknas i några handskrifter. 
84 Ang. relationen mellan Paulus text och GT-texten, se t ex Wasserman, Tommy, Andersson, Greger, Willgren, David 

(red.) Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception, Bloomsbury T&T Clark 2017, s 146 
85 Vissa handskrifter har μελλόντων även i 9:11. 
86 såvitt jag kan se uteslutande 
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εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν... (Luk 11:13) 

Här tycks det svårt att begränsa betydelsen till någon viss typ av goda gåvor. 

... αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν87 καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει (Apg 9:36) 

Även här är det fråga om välgörenhet, se ovan. 

 

Το ἀγαθόν (singularis) används också självständigt i betydelsen goda gärningar: 

οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῷ α ̓γαθῷ ἔργῳ, 88 α ̓λλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι 

τὴν ε ̓ξουσίαν; τὸ α ̓γαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτη ͂ς· (Rom 13:3) 

Καὶ τίς ο ̔ κακώσων ὑμα ͂ς, ε ̓ὰν του ͂ ἀγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε; (1 Pet 3:13) 

men också om materiellt gott: 

κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ α ̓γαθόν ταῖς χερσὶν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. (Ef 4:28) 

eller gott i allmänhet: 

ο ̔ρᾶτε μή τις κακὸν α ̓ντὶ κακου ͂ τινι α ̓ποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ α ̓γαθὸν διώκετε καὶ εἰς α ̓λλήλους 

καὶ εἰς πάντας. (1 Thess 5:15) 

För användningen i Filem 1:6 se avsnittet om detta brev nedan. 

ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς 

Hela uttrycket ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς förekommer inte på något annat ställe i NT, men en en sökning på 

frasen i TLG ger ett tjugotal träffar. I de flesta av förekomsterna är betydelsen goda gärningar/dygder, 

antingen tydligt underförstått eller explicit (...ἔργοις). Ett exempel (Eusebius): 

λημένοις καὶ ἤδη τυγχάνουσιν ἐπιτηδέίοις πρὸς παραδοχὴν τῆς τοῦ πατρὸς γνώσεως, ὁ αὐτὸς 

δὴ πάλιν ἐκεῖνος ὁ τῶν ἀρετῶν  (10) διδάσκαλος, ὁ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς τοῦ πατρὸς ὑπουργός, ὁ 

                                                 

87 Vissa handskrifter: ἀγαθῶν ἔργων 
88 Vissa handskrifter har dock här det plurala τῷν ἀγαθῷν ἔργῳν (och τῶν κακῶν) (noter till NA28). 
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θεῖος καὶ οὐράνιος τοῦ θεοῦ λόγος, δι’ ἀνθρώπου κατὰ μηδὲν σώματος οὐσίᾳ τὴν ἡμετέραν 

φύσιν διαλλάττοντος ἀρχομένης τῆς Ῥωμαίων89 

”den som lär ut dygderna, som assisterar fadern i allt gott, det gudomliga och himmelska Guds 

ord...” 

Jesu Syraks vishet i LXX använder uttrycket i betydelsen goda gärningar: 

ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυναστεύσῃ· διπλάσια γὰρ κακὰ εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, οἷς ἂν ποιήσῃς 

αὐτῷ.  6ὅτι καὶ ὁ ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλοὺς καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ποδώσει ἐκδίκησιν.90 

I en av texterna förekommer uttrycket tillsammans med κοινωνέω. Efraim Syriern skriver: 

ἤτοι ἐν τῇ φύσει ἀγαθόν, ἢ ἰσχύν, ἢ σύνεσιν, ἢ ἀνδρείαν, ἢ σπουδήν, ἢ ἐπίνοιάν τινα, ἑαυτοὺς 

ὁλοτελῶς ἐκδῶμεν· ἤτοι πνευματικῶν χαρισμάτων διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ χάριτος ἀξιούμεθα, 

ἀλλήλοις κοινωνήσωμεν ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, εἰς οἰκοδομὴν καὶ ὠφέλειαν καὶ ἑαυτῶν καὶ τῶν 

πλησίον καὶ πάντων ἀνθρώπων·91 

”Vare det något gott i fråga om karaktär, styrka, förstånd, eller mod, iver eller iderikedom, låt oss 

utge oss fullständigt; vilka andliga gåvor vi nu genom Kristi nåd har befunnits värdiga att få, ska vi 

ha gemenskap (dela) med varandra i allt gott, till uppbyggnad och nytta både för oss själva och den 

andre och alla människor.” 

Denna text har alltså ett mycket liknande uttryckssätt som Gal 6:6, i ett sammanhang som gör klart 

att det handlar om gemenskap i goda gärningar eller andliga gåvor.92 

Jag har egentligen bara funnit ett tydligt exempel på användningen av uttrycket i betydelsen 

materiellt gott: 

                                                 

89 Eusebius Theol. et Scr. Eccl., Historia ecclesiastica. {2018.002} (A.D. 4) Book 1 chapter 2 section 23 line 11. 
90 4. Septuaginta, Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach). {0527.034} (3 B.C./A.D. 3) Chapter 12 

section 5 line 5. 
91 Ephraem Syrus Theol., Institutio ad monachos. {4138.100} (A.D. 4) Page 365 line 10. Samma text förekommer 

också som Pseudo–Macarius Scr. Eccl., Epistula magna. {2109.005} (A.D. 4) Page 287 line 12. 
92 Efraim tolkar ju f ö uttryckligen Gal 6:6 så (se ovan). 
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πλούτῳ δ’ ἐκεῖν’ ἦν πάντα συμπεφυρμένα, ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς πάντα τρόπον 

εἰργασμένα· ποταμοὶ μὲν ἀθάρης καὶ μέλανος ζωμοῦ πλέῳ διὰ τῶν στενωπῶν 

πομφολυγοῦντες ἔρρεον93 

”I rikedom var där allt sammansatt, tillverkat av allt gott på varjehanda sätt...”94 

 

Man kan finna några fler exempel med den snarlika frasen ἐν ἅπασιν ἀγαθοῖς: 

Ἀλλ’, ὦ Κυνίσκε, τὸ ἀΐδιον τοῦτο καὶ ἄπειρον εὔδαιμον ἡμῖν ἐστι καὶ ἐν ἅπασιν ἀγαθοῖς ἡμεῖς 

βιοῦμεν95 

”Men, Kyniskos, denna evighet och oändlighet är välbehaglig för oss och vi lever i bästa väl-

måga.”96 

Libanius använder det i vad som verkar vara samma mening (i bästa välmåga) i en av deklamation-

erna - Menelaus säger: 

ἀλλ’ ἡμεῖς τ’ ἂν οἴκοι διετρίβομεν ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς97 

LXX har också det liknande uttrycket πᾶσι(ν) τοῖς ἀγαθοῖς på två ställen, vilka också illustrerar att 

samma uttryck kan ha olika betydelser i olika sammanhang: 

ἐξέστη δὲ Ιοθορ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς κύριος, ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς ἐκ 

χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω. (2 Mos 18:9) 

καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν πᾶσιν τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἔδωκέν σοι κύριος ὁ θεός σου καὶ τῇ οἰκίᾳ σου, 

σὺ καὶ ὁ Λευίτης καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν σοί. (5 Mos 26:11) 

Det första handlar om att göra gott, det andra om att ge goda gåvor. Nu handlar det i båda fallen om 

vad Herren gjort för någon, i ena fallet uttrycks det som en handling, i det andra som ett givande. Men 

ett givande är ju också en handling. Och det goda i första fallet handlar inte om det moraliskt goda i 

                                                 

93 Pherecrates Comic., Fragmenta (Kock). {0486.001} (5 B.C.) Fragment 108 line 2. 

(tit 108-111.) ΜΕΤΑΛΛΗΣ 
94 Storey översätter: ”There everything was mixed together by Wealth and made from all good things in every possible 

way. Rivers full of porridge and black broth with scoops of bread would gurgle and flow through the narrow ways,” 

Storey, Ian C, Fragments of Old Comedy, Volume II: Diopeithes to Pherecrates. Loeb Classical Library vol 514, Cam-

bridge, MA: Harvard University Press 2011, s 473 
95 Lucianus Soph., Juppiter confutatus. {0062.017} (A.D. 2) Section 8 line 2. 
96 Harmon översätter: "But, Cyniscus, this eternity and infinity is blissful for us, and we live in complete happiness." 

Lucian. The Downward Journey or The Tyrant. Zeus Catechized. Zeus Rants. The Dream or The Cock. Prometheus. 

Icaromenippus or The Sky-man. Timon or The Misanthrope. Charon or The Inspectors. Philosophies for Sale. Transla-

ted by A. M. Harmon. Loeb Classical Library 54. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1915, s 71 
97 Libanius Soph. et Rhet., Declamationes 1–51. {2200.005} (A.D. 4) Declamation 3 
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handlingen utan om det goda som tillfallit mottagaren genom handlingen. Innehållsmässigt är skill-

naden alltså vid närmare betraktande inte så stor. 

LXX har också ett liknande uttryck där ἀγαθοῖς inte står självständigt/substantiverat, det hand-

lar om Herrens goda ord, ἐν πᾶσιν τοῖς λόγοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαθοῖς (1 Kon 8:56). 

 

Resultatet av denna genomgång är alltså att man även när det gäller den mer specifika frasen ἐν πᾶσιν 

ἀγαθοῖς kan se olika användningar i litteraturen. Det är vanskligt att dra några slutsatser utifrån fre-

kvenser, särskilt med tanke på fåtaligheten i exemplen. Vad man kan säga är att flera betydelser före-

kommer och att alltså ingen av dem kan uteslutas på grundvalen att den inte finns belagd. 

κοινωνέω + ἀγαθά 

Om alltså både κοινωνέω och ἀγαθά var för sig kan syfta på både gärningar och tillgångar av olika 

slag, kan man hävda att kombinationen ändå är entydig? Vi behöver gå utanför NT för att hitta fler 

exempel på kombinationen. Eftersom konstruktionen med εν uppenbarligen har samma funktion som 

genitiven är det rimligt att också söka efter κοινωνέω + ἀγαθά i gen. Här är några exempel från en 

sådan sökning: 

Ἑτέρῳ μὲν οὖν ἀπέχρησεν ἂν τοῦτ’ εἰπεῖν ὡς οὐ δίκαιός ἐστιν μετέχειν εἴ τι Τιμόθεος 

πράττων μὴ κατώρθωσεν· οὐδὲ γὰρ τῶν δωρεῶν οὐδὲ τῶν τιμῶν οὐδέὶς αὐτῷ μετέδωκεν τῶν 

ἐκείνῳ ψηφισθεισῶν, ἀλλ’ οὐδ’ ἐπαινέσαι τῶν ῥητόρων οὐδέὶς ἠξίωσεν ὡς σύμβουλον 

γεγενημένον· εἶναι δὲ δίκαιον ἢ καὶ τῶν ἀγαθῶν κοινωνεῖν ἢ μηδὲ τῶν ἀτυχιῶν ἀπολαύειν.98 

”...och rätt är att antingen få del också i det goda eller också inte heller i olyckan.” 

Detta är ”subjektiv” betydelse (ta del i) men exemplet saknar dativobjekt. Här är betydelsen snarast 

materiellt gott: det är rätt att få ta del någons lycka om man tar del i dennes olyckor. 

                                                 

98 Isocrates Orat., Antidosis (orat. 15). {0010.019} (5-4 B.C.) Section 105 line 6. (TLG) ”Now any other man might be 

satisfied to say that it is not fair that he should share the blame for any mistakes which Timotheus may have made, on 

the ground that he was given no share in the rewards or the honors which were voted to Timotheus, nor was he even 

thought worthy by any orator of being commended as an adviser of the latter, and that it is only fair that one should 

either share the good fortunes of another, or have no part in his misfortunes. Isocrates.” Isocrates with an English 

Translation in three volumes, by George Norlin, Ph.D., LL.D. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, 

William Heinemann Ltd. 1980. Via Perseus. 
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τὸ δὲ καὶ ἑρμηνείαν δοῦναι, δι’ ἧς πάντων τῶν ἀγαθῶν μεταδίδομέν τε ἀλλήλοις διδάσκοντες 

καὶ κοινωνοῦμεν καὶ νόμους τιθέμεθα καὶ πολιτευόμεθα;99 

”... genom vilken vi ger allt gott till varandra i undervisning och tar del...” 

Här använder Xenofon först μεταδίδωμι för att uttrycka givandet (jfr den ”objektiva” betydelsen av 

κοινωνέω, se ovan), sedan κοινωνέω för ”ta del” (den ”subjektiva” betydelsen). Det handlar om mo-

raliskt gott, eftersom det meddelas genom undervisning.100 

διδάσκοντος δ’ ὁ φίλος, ἡ δ’ ὁμοιότης φιλία)· ἀλλὰ μὴν φαίνεταί γε, καὶ πάντες ἥδιον τῶν 

ἀγαθῶν μετὰ τῶν φίλων κοινωνοῦμεν, καθ’ ὅσον ἐπιβάλλει ἕκαστον καὶ οὗ δύναται ἀρίστου, 

ἀλλὰ τούτων τῷ μὲν ἡδονῆς σωματικῆς, τῷ δὲ θεωρίας μουσικῆς, τῷ δὲ φιλοσοφίας.101 

Här är en uttrycklig uppräkning av det goda man kan dela (med sina vänner): kroppslig njutning, 

musik, filosofi. 

 

Chrysostomos, som ju hävdar understödstolkningen, använder själv κοινωνέω subjektivt, vilket visar 

att det för honom inte främst är κοινωνέω som indikerar betydelsen i Gal 6:6, utan ἀγαθά, som han 

också själv säger.102 Här är ett exempel:103 

                                                 

99 Xenophon Hist., Memorabilia. {0032.002} (5-4 B.C.) Book 4 chapter 3 section 12 line 3. (TLG) ”and think of the 

power of expression, which enables us to impart to one another all good things by teaching and to take our share of 

them, to enact laws and to administer states.” Xenophon. Xenophon in Seven Volumes, 4. E. C. Marchant. Harvard 

University Press, Cambridge, MA; William Heinemann, Ltd., London. 1923. Via Perseus. 
100 Xenophon. Xenophon in Seven Volumes, 4. E. C. Marchant. Harvard University Press, Cambridge, MA; William 

Heinemann, Ltd., London. 1923. Detta exempel utreds noggrannare nedan under ”Kulturellt sammanhang” 
101 Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Ethica Eudemia. {0086.009} (4 B.C.) Bekker page 1245a line 20. ”impar-

ting it a deficiency in one's friend, and likeness is friendship)— but nevertheless it surely seems that we all find it 

pleasanter to share good things with our friends, as far as these fall to each, and the best that each can— but among 

these, it falls to one to share bodily pleasure, to another artistic study, to another philosophy—; ” Aristotle. Aristotle in 

23 Volumes, Vol. 20, translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heine-

mann Ltd. 1981. Via Perseus 
102 Se not ovan under ”ἀγαθά i NT”. 
103 Just uttrycket ”ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς” kan jag f ö inte finna hos Chrysostomos, däremot hos hans lärare, Libanius, se 

ovan. 

 

 

 



Galaterbrevet 6:6 – Vem ska dela vad? 

33 

Νῦν γὰρ διὰ πίστεως περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους, τότε δὲ πρόσωπον κατὰ πρόσωπον. Τῆς 

δὲ ψυχῆς λυτρουμένης, καὶ τὸ σῶμα κοινωνήσει τῶν ἀγαθῶν. Μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ 

ἄνθρωπος, ἢ ὅταν πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ.104 

Även kroppen ska få del i det goda. 

 

Resultatet av undersökningen av kombinationen κοινωνέω och ἀγαθά är alltså att även för denna 

ordkombination varierar betydelsen. 

δέ 

Betydelsefullt för uppfattningan av sammanhanget/tråden är vad i uttrycket som anses betonat. Är 

det nya att eleverna tilltalas? (”Må eleverna...”) Eller är det att det talas om något gott i stället för 

bördor? (”Men i fråga om allt gott...”) Eller är det nya att det är fråga om gemenskap i stället för det 

egna (”Men dela...”)?105 

Sieffert hävdar det sistnämnda: ”Der Verweisung eines Jeglichen auf sich selbst (6:4-5) wird 

nun mit dem deshalb nachdrücklich (gegen Hofm.) an die Spitze tretenden κοινωνείτω δέ eine zur 

eigenen Vervollkommnung besonders wichtige Gemeinschaft gegenübergestellt, ...” 

Ofta framställs ju en kontrast med paret μεν – δέ. Men kontrasten kan också göras utan μεν.106 

Signifikant här är att δέ vanligtvis anger vilket ord som kontrasteras och är betonat.107 Man kan också 

notera den kiastiska strukturen i 6:5/6:6 - βαστάσει (eller hela uttrycket τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει) 

och Κοινωνείτω har förts nära för att framhäva kontrasten: 

                                                 

104 Joannes Chrysostomus Scr. Eccl., Expositiones in Psalmos. {2062.143} (A.D. 4-5) Volume 55 page 238 line 58.   
105 Jfr Rom 12:9: ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 
106 ”2905. When several verbs referring to the same person or thing are contrasted, or when several attributes are con-

trasted, the first has μέν, the others δέ. Cp. Lyc. 5, X. A. 3.1.19. But μέν is sometimes omitted.” Smyth, H W, Greek 

Grammar, Cambridge 1918, s656 
107 ”2914. Position of μέν (and δέ).—μέν and δέ are commonly placed next to the words they contrast, and take prece-

dence over other postpositive particles. But when two words belong closely together, μέν and δέ are placed between. 

Thus, when nouns with the article are contrasted, μέν and δέ stand after the article; if the nouns depend on preposit-

ions μέν and δέ stand after the preposition and before the article. a. But this rule may be neglected in order to 

emphasize the preceding word, as τὰ μὲν ἀνθρώπινα παρέντες, τὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες neglecting human affairs, 

but speculating on things divine X. M. 1.1.12, “ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν μέν” in the darkness” T. 3.22. Smyth, H W, Greek 

Grammar, s657 
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5ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 6Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 108 

Siefferts tolkning tycks alltså rimlig. Observera att det inte är nödvändigt att hävda att δέ i sig självt 

anger ett motsatsförhållande, utan att det räcker att det anger betoning. Adversiteten kommer av att 

κοινωνέω semantiskt står i motsats till det föregående (το ιδιον ... βαστασει). Kontrasten hade varit 

tydligare med ett μεν i 6:5, men det går inte eftersom 6:5 i sig uttrycker en (γαρ) sammanfattning av 

det föregående – den referar alltså i första hand bakåt. På det sättet är refererar δέ till hela 1-5, inte 

bara 5. Men sammanfattningen landar i v5 i ιδιον, och det är det som kontrasteras med κοινωνείτω.109 

Vad som anses betonat kan vara en förklaring till varför olika uttolkare uppfattat texten an-

norlunda. Om man uppfattar τα ἀγαθά som materiellt gott (som Hieronymus) är detta något nytt i 

sammanhanget och kan därigenom uppfattas vara betonat trots att syntaxen då blir mindre naturlig. 

Samma sak med begreppen elever/lärare – om man t ex kopplar dem till en etablerad katekumensitu-

ation är det något nytt i sammanhanget. 110 Detta överskuggar då kontrasten mellan κοινωνείτω och 

ιδιον som poäng. Men syntaxen i sig verkar stödja delaktighetstolkningen. 

                                                 

108 ”2915. ... a. The transposition is often designed to produce a chiastic (3020) order, as “ἔπαθε μὲν οὐδέν, πολλὰ δὲ 

κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι” he suffered no loss, but thought that he had done a great deal of damage” X. A. 3.4.2 (here 

οὐδέν and πολλά are brought close together).” Smyth, s657 
109 ”2838. δέ without μέν.—A clause with δέ often has no correlative particle in the clause with which it is contrasted. 

Here μέν is not used because the opposition in the first clause was too weak, or because the speaker did not intend to 

announce a following contrast or did not think he was going to use a contrasted δέ clause. Sometimes the entire first 

clause may have to be supplied in thought from the general connection or from what has gone before. δέ without μέν 

in such cases is common in poetry, but not rare in prose, even in brief antitheses, as ἃ πάντες ἀεὶ γλίχονται λέγειν, 

ἀξίως δ᾽ οὐδέὶς εἰπεῖν δέδύνηται exploits which everybody continually desires to recount, but which no one has been 

able to set forth adequately D. 6.11. See also 2835.” Smyth, s645 
110 Jfr Longenecker, Galatians, s278: ”Dominating v 6 are two present substantival participles: ὁ κατηχούμενος ... and 

τῷ κατηχοῦντι ...” (min kursivering). Även Chrysostomos uppfattar lärarna som något nytt. 
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Textsammanhanget 
Vad som behöver utläsas ur det närmaste sammanhanget för att tolka 6:6 är, utifrån ovanstående, 

främst 1) vad som eventuellt underförstås i frasen ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, alltså vilket det goda är, och 2) 

vem uppmaningen riktas till – är det en specifik katekumengrupp, eller undervisade i allmänhet (hela 

församlingen utom vissa lärare), eller gäller uppmaningen alla (κοινωνείτω = lärare och elever till-

sammans)? Jag vill undersöka det närmaste sammanhanget utifrån just dessa frågeställningar. 

Vilket är då det närmaste sammanhanget? Det förekommer olika sätt att dela in brevet. Vanligt 

är t ex att titta på avsnittet 5:13-6:10. För syftet verkar det dock mest fruktbart att göra en djupare 

analys av 6:1-10. Detta avsnitt innehåller en serie uppmaningar, varav den ifrågasatta texten i 6:6 är 

en. Jag vill titta på vad för slags uppmaningar det rör sig om. Man kan också argumentera för att det 

verkligen börjar en ny tankegång här i och med vokativen αδέλφοι.111  

Galaterbrevet 

Följande är en enkel översikt över brevets innehåll. Jag har indikerat några ställen som kan vara sär-

skilt relevanta för förståelsen av den undersökta texten. 

 

1.1-9 Paulus är orolig för att några söker förvirra galaterna med ett förvanskat evangelium. Han upp-

manar dem att hålla fast vid det de tagit emot. 

1.10-2.14 Paulus berättar om sitt möte med Kristus. Fokus är på hur friheten i evangeliet inte får 

förminskas. 

- 2.10 Tänk på de fattiga (i Jerusalem). 

2.15-4.7 Evangeliet, inte laggärningar. 

- 3.1 Vem har förhäxat er? 

- 3.28 Alla är ett i Kristus 

4.8-5.15 Ytterligare förmaningar att stå kvar 

- 5.13 Tjäna varandra 

5.16-26 Köttets vs andens frukter 

- 5.26 var inte uppblåsta, jfr 6:4 

6.1-10 Bär varandras bördor etc 

                                                 

111 Så t ex Longenecker, Galatians, s271. Om denna vers inkluderas har viss betydelse för hur sammanhanget uppfattas, 

se vidare nedan. 
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6.11-18 En sista varning, avslutning. 

- 6.13 De som vill omskära er gör det för sin egen äras skull. Jfr 5.26, 6:4 

Gal 6:1-10 

Avsnittet utgörs alltså av en serie uppmaningar. Frågan är om det går att avgöra 1) vilka som tilltalas 

i dessa och 2) vad ämnet är, och om detta (båda aspekterna) är konsekvent genom texten eller varierar. 

1 Ἀδέλφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ 

καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 

Här tilltalar Paulus ”bröderna”, d v s hela församlingen (eller församlingarna, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 

Γαλατίας som det står i 1:1). 112 Han ger dem en förmaning angående hanteringen av en (underför-

stått) broder som syndar (faller bredvid). Han betonar samhörigheten – de riskerar själva att falla, de 

är i grunden inte annorlunda. 

2 Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

Uppmaningen är fortfarande riktad till bröderna, och objektet för den handling som uppmanas till är 

”varandras bördor”, det rör sig alltså om en reciprok handling. Avsaknaden av konnektiv partikel 

(asyndeton) kan vara avsedd att framställa detta som en summering av det föregående.113 

3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν. 

Utsagan gäller ”någon”, alltså alla. Den är en generell utsaga om det oförnuftiga i att förhäva sig. Den 

är en motivering av det föregående (γὰρ). 

4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος,114 καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ 

οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 

I stället (δέ) ska ”var och en” mäta sig mot/döma sig själv och inte jämföra sig med andra i meningen 

att ha sin stolthet i att vara bättre. 

                                                 

112 Så naturligast, se dock diskussion av andra alternativ nedan 
113 Smyth, H W, Greek Grammar, 2167a 
114 εκαστος saknas i en handskrift, P46B (https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/5597/Carl-

son_duke_0066D_11426.pdf s153) 
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5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

Och här är motiveringen (γὰρ), den generella utsagan, att ”var och en” ska bära sin egen börda (har 

sin egen börda att bära).115 

6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 

Och här är den ifrågasatta formuleringen. En fråga här är hur adversativt δέ är och vad kontrasten 

gäller. Handar det om en reservation mot den förra utsagan (Dunn)? Eller är kontrasten bara att detta 

är en annan utsaga (Betz)? Utifrån tidigare resonemang är det κοινωνείτω, som står först, som är 

betonat och kontrasteras mot ιδιον i v5, 116 d v s betoningen är på att nu talas om något gemensamt, 

inte på att nu talas om elever och lärare. 

7 Μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται. ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· 

Den asyndetiska satsfogningen här ska nog tolkas som retorisk - emotionell.117 Sedan följer en för-

klaring med γαρ. Poängen är att man inte kan skörda något annat än det man sår. Uppmaningen 

πλανᾶσθε riktas till alla (ej specificerat, men pluralis). 

8 ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ 

πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 

Ytterligare förklaring (av förklaringen) med ὅτι. Det gäller om man sår i köttet eller i anden. (gene-

rellt) 

9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 

En kompletterande (δέ) uppmaning om uthållighet, riktat till oss (alla), följt av ett förklarande (γὰρ) 

varför. 

10 Ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς 

οἰκείους τῆς πίστεως. 

Ytterligare förklaring av förklaringen igen med ἄρα οὖν. Det är också en avslutning och sammanfatt-

ning av avsnittet – må vi göra det goda verket mot alla. Men sedan följer ett tillägg/förtydligande (δέ): 

särskilt mot de troende. 

                                                 

115 Jfr Rom 14:5, se nedan. 
116 Se ovan under ”Orden”/δε 
117 Smyth, H W, Greek Grammar, 2165a 
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Låt oss se tillbaka på den ifrågasatta v 6. Vem riktar den sig till? Verbet κοινωνείτω riktar sig förstås 

grammatiskt till eleverna, men om det är samarbete de uppmanas till deltar ju även lärarna i uppgiften. 

Man kan tänka sig att uppmaningen implicit riktar sig även till den gruppen. Samarbete är per defi-

nition ömsesidigt. Och om man tänker sig att meningen är att eleverna ska få del i det goda (subjektiv 

betydelse) måste de ju grammatiskt vara subjekt.  

Här kan vi då jämföra med de övriga uppmaningarna i avsnittet. De riktar sig enl följande: 

• v1 Brö der, ni andliga (alla) 

• v2 varandra (alla) 

• v3 nå gon (generellt) 

• v4 var och en 

• v5 var och en 

• v6 ? 

• v7 en msk (generellt) 

• v8 den som (generellt) 

• v9 vi (alla) 

• v10 (πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως) (vi alla) 

Av detta följer att om v6 riktar sig till en speciell grupp skiljer den sig från samtliga övriga uppma-

ningar i avsnittet 6:1-10. Avsnittet handlar annars om hela församlingen. κοινωνείτω i betydelsen 

handla gemensamt passar däremot in väl (lärare och elev = alla). Det blir då också en naturlig kopp-

ling till  v4. Det är bl a lärarna som inte ska blåsa upp sig, utan göra gemensam sak med eleverna i 

att verka det goda. Hela avsnittet blir faktiskt mer begripligt om man tänker sig att det är lärarna 

snarare än eleverna som läser det. Då kommer inte v6 överraskande. Det är definitivt lärare snarare 

än elever som 6:1 riktar sig till. 

Man skulle kunna se det som att hela avsnittet riktar sig till ”lärare”, eller åtminstone handlar 

om relationen lärare/elev eller ledare/övriga.118  6:6 kan man då tänka sig syfta på exakt samma 

                                                 

118 Det är ju tydligt, då brevet till stor del handlar om motstridiga läror, att några i församlingen förkunnat sådana. Så 

tanken på lärare och hörare är inte långt borta. En parafras på stycket skulle då kunna vara ”Vare sig du är ordets för-

kunnare eller hörare, så låt det bära frukt i ditt eget liv.” 
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relation som 6:1 - inte på en formell elev/lärare-relation (vilket senare uttolkare då felaktigt läser in) 

utan på förmaningssituationen. Denna ligger då bakom följande uttryck: 

• 6:1 οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον  

• 6:2 ἀλλήλων 

• 6:3 δοκεῖ τις εἶναί 

• 6:4 καύχημα ἕξει ... οὐκ εἰς τὸν ἕτερον 

• 6:5 ἕκαστος 

• 6:6 ὁ κατηχούμενος ... τῷ κατηχοῦντι 

• 6:7-8 σπείρειν/θερίζειν 

• 6:10 ἐργαζώμεθα (Paulus inkluderar sig bland lärarna) ... πρὸς τοὺς οἰκείους 

Man skulle då också möjligen kunna läsa ”τον λογον” i v6 inte som Ordet utan som ”saken”, syftande 

allmänt på det förmaningen gäller. 

Κοινωνείτω kanske allra bäst ses här inte som en uppmaning utan en förklaring av vad under-

visning är – dess essens. Att ha kunskap är att ha del i det goda. I kontrast mot tolkningen att det är 

eleverna som får det goda av undervisningen och ska kompensera lärarna består ”koinonian” i stället 

just i att lärarna själva också åtnjuter evangeliets frukt, de har ingenting som de inte själva fått, som 

1 Kor 4:7 uttrycker. 

När det gäller det andra begreppet i fråga – ἀγαθά – kan man konstatera att hela avsnittet 

handlar om att göra gott - v9: τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες, och det sammanfattas tydligt i v10, ἄρα οὖν ... 

ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν. Detta exkluderar förstås inte att hjälpa varandra materiellt, men det omtalas 

inte explicit. Om man antar betydelsen moraliskt gott kan man se en konsekvent linje genom avsnittet 

- v1 παραπτωματι, πειρασθῆς, v2 βαρη (tolkat som synd), v4 εργον, v5 φορτίον (synd), v6 ἀγαθά, v9 

καλὸν ποιοῦντες, v10 ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν. 

Man skulle också kunna säga, som Matthies, att hela avsnittet handlar om synd - 6:1 

παραπτώματι, πειρασθῆς, v2 βάρη, (v4 ἔργον,) v5 φορτίον. I så fall kan man läsa v5-6 som ”Ha era 

synder för er själva, men gemenskap i allt gott”. 

Det undersökta uttryckets betydelse för sammanhanget 

Om sammanhanget har betydelse för hur vi ska tolka ett visst uttryck påverkar å andra sidan också 

tolkningen av ett uttryck förståelsen av sammanhanget. Hur påverkar förståelsen av 6:6 betydelsen 

av avsnittet? 
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Det kan bli en påverkan på den närmast följande texten om att så och skörda. Om 6:6 handlar 

om ekonomiskt stöd kan man tänka att det är det som avses i v 8 med att så i anden, att hålla pengarna 

för sig själv däremot är att så i köttet. Detta kan man se exempel på i kommentarerna (exempelvis 

Luther, Hieronymus). 119 Men detta stämmer inte med utläggningen om köttet/anden omedelbart före 

kap 6, i v13-26. Där beskrivs köttets handlingar som ”otukt, ...” (v19) och andens som ”kärlek, frid” 

(v22). Ett annat möjligt alternativ är att se köttet/anden som lagen/evangeliet, enl 3:3.120 

Även den föregående texten påverkas. Till exempel är utifrån avsnittets genomgående tema 

(se ovan) en naturlig koppling mellan βάρη i 6:2 och φορτίον i 6:5 att man gärna får hjälpa varandra 

bära, men inte ska lägga på mer (i form av lagbud, här implicit genom att framhäva sin egen förtjänst) 

eftersom alla redan har att bära (sina tillkortakommanden). Det är lärarnas uppgift att dela det goda 

(undervisningen) med eleverna, inte att trycka ner dem. Att uppmaningen grammatiskt riktas till ele-

verna är för att κοινωνέω här (som oftast) har en subjektiv betydelse (få del i). (och kontrasten m v5 

kräver att det är samma grupp som är subjekt). Alternativt är tanken att eleverna ska imitera lärarna i 

allt gott (se vidare nedan under Undervisningssituationen i Gal.) 

Med understödstolkningen kan man inte se det så, det skulle bli helt inkonsekvent att i 6:6 

lägga en plikt på eleverna. I stället måste det antingen handla om materiella problem även i 6:5. 6:6 

ansluter då till 6:2 och syftar på att eleverna ska dela lärarnas finansiella börda (försörjningsbekym-

mer)121 - eller så är 6.6 en ”parentes” (Dunn). 

Ett sätt att hantera förståelsen att 6:6 inte hänger samman med den övriga texten är att förstå 

hela avsnittet som en samling fristående uppmaningar, ”gnomic sentences”, så Betz,122  Fee,123  ”a 

                                                 

119 Luther, M, Auslegung der Epistel an di Galater, Verlag der Evangelischen Bücherstiftung, Stuttgart 1865, s 203. 

Man kan också förstås som Lightfoot m fl argumentera åt andra hållet, från 7-9:s (hävdade) likhet m 2 Kor 9:6. 
120 7-9 handlar då också om undervisningen (sådden). Sådden i köttet är det falska evangeliet som Pauus talat om i bre-

vet innan. 
121 Strelan har argumenterat för detta: J. G. Strelan, “Burden-bearing and the Law of Christ: A Re-examination of Gala-

tians 6:2,” JBL 94 (1975), 266-76. 
122 Betz, ”Literary composition...” s376 
123 s211: ” Because a sequential flow to these various imperatives and their elaborations is not immediately evident, it is 

common to look upon all of 6:1-10 as a series of "gnomic sentences," somewhat randomly strung together.” 
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series of exhortations” (Longenecker).124 Detta gör, som beskrivits ovan, att man måste söka förstå-

elsen i externa faktorer. 

En knäckfråga är alltså om 6:1 ska inkluderas i sammanhanget. Om den gör det introduceras 

dels synden som ämnet, dels mottagarna av förmaningarna (ni andliga). Om man hänför 6:1 till det 

föregående och börjar något nytt på 6:2 öppnas för andra tolkningar.125 

Ekonomisk tolkning 

Är det rimligt att hela avsnittet handlar om ekonomi, som Strelan (och även Witherington) har hävdat? 

Låt oss jämföra hur avsnittet kan förstås om det handlar om ekonomi resp synd: 

Ekonomi Synd 

 

 

 

 

Bär varandras finansiella bördor126 och uppfyll 

så Kristi lag (arbetaren är värd sin lön). Ty om 

någon (rik elev) tycker sig vara något (förmer) 

fast han inget är bedrar han sig. Var och en ska 

pröva sitt verk (bidrag) och så ha sin stolthet 

över sig själv och inte gentemot den andre. Ty 

var och en ska bära sin börda (del av ekonomin). 

Så ska den som undervisas i ordet bistå den 

Bröder, om någon blir påkommen i någon synd 

ska ni som är andliga (lärare) förmana denne i 

en ande av ödmjukhet, och se till att ni inte 

själva frestas. 

Bär varandras andliga bördor 127  och 

uppfyll så Kristi lag (älska varandra). Ty om nå-

gon (andlig (villo)lärare) tycker sig vara nå-

got128 (förmer) fast han inget är bedrar han sig. 

Var och en ska pröva sina gärningar och så ha 

sin stolthet över sig själv och inte gentemot den 

andre. Ty var och en har (redan) sin syndbörda 

att bära. Men må den som undervisas förena sig 

                                                 

124 s271 
125 Om man, vilket jag argumenterar för på annan plats i denna uppsats, ser Rom 14:23-15:7 som en parallell till avsnit-

tet stöder det att inkludera 6:1, eftersom även den har en parallell där (Rom 14:23). Även om man inte ser varken 

14:23 eller 6:1 som strukturellt del av avsnittet verkar det ändå relevant att ämnet synd tas upp omedelbart innan på 

båda ställena. Det blir också underligt att börja avsnittet i Gal på v2 då motsvarande i Rom skulle innebära att börja 

det nya stycket mitt i en mening: Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ / τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν. Se vidare 

uppställningen under ”Rom 14:23-15:7” nedan. 
126 Basilius Caesariensis Theol., Homiliae super Psalmos. {2040.018} (A.D. 4) Volume 31 page 761: Καὶ ὥσπερ τὰ 

ὀστᾶ τῇ οἰκείᾳ εὐτονίᾳ τῶν σαρκῶν περιστέλλει τὴν ἁπαλότητα, οὕτω καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἰσί τινες, οἳ διὰ τὴν 

οἰκείαν (30) στεῤῥότητα τὰ ὑστερήματα δύνανται τῶν ἀσθενούντων βαστάζειν. 
127 Mt 23:4 – gör det som fariseerna inte gjorde! 

Aesopus et Aesopica Scr. Fab., Fabulae (dodecasyllabi). {0096.015} (6 B.C.) Fable 142aliter line 4: Οἱ δὲ ὥδέυον μετὰ 

πολλοῦ τοῦ βάρους. Καὶ δὴ ἡ ὄνος πρὸς τὸν ἵππον ἐβόα· «λάβε τοῦ βάρους καὶ κούφισον ὀλίγον· οὐ γὰρ δύναμαι 

ταῦτα πάντα βαστάζειν, 
128 Jfr 1 Kor 3:7 som handlar om lärare, inte elever. 
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undervisande med allt gott. Bedra er inte, Gud 

låter sig inte föraktas. Det som människan sår 

det får hon också skörda. Ty den som sår i sitt 

eget kött skördar från köttet förgängelse. Den 

däremot som sår för Anden ska från Anden 

skörda evigt liv. 

Låt oss inte förtröttas i att göra det goda, 

i rätt tid ska vi få skörda om vi inte ger upp. Så, 

medan vi har tillfälle, låt oss producera gott till 

alla, men särkilt till våra trosfränder (lärare). 

men den som undervisar i ordet i allt gott (som 

det ger). Låt er inte bedras, Gud låter sig inte 

snäsas åt. Ty det människan sår, det får hon 

också skörda. Så den som sår i sitt kött (ära) får 

ur köttet skörda förgängelse. Men den som sår i 

Anden ska ur Anden få skörda evigt liv. 

Låt oss inte förtröttas i att göra det goda, 

i rätt tid ska vi få skörda om vi inte ger upp. Så, 

medan vi har tillfälle, låt oss verka det goda, för 

alla och särskilt för våra trosfränder. 

 

Det är alltså många av orden som kan tolkas i ett ekonomiskt sammanhang. Frågan är om detta är 

rimligt.129 

Materiell tolkning 

Det går att göra en tolkning på temat materiellt stöd utan att som ovan maximera de ekonomiska 

associationerna om man tar fasta på αγαθα som goda gärningar i meningen göra gott för varandra (se 

ovan). En sådan tolkning skulle (skissartat) kunna se ut som följer: 

2 Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

Asyndeton tolkas här som introduktion av ett nytt ämne.130 Det handlar om att hjälpa varandra. 

3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν. 

Ingen ska anse sig för mycket värd för att tjäna den andre. 

4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος,131 καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ 

οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 

Var och en ska tänka på vad han gör (för andra), men utan att det blir en tävling av det. 

5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

                                                 

129 Se ”Värdering av argumenten...” nedan för en diskussion om detta. 
130 Smyth, H W, Greek Grammar, 2165e 
131 ἕκαστος saknas i en handskrift, P46B (https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/5597/Carl-

son_duke_0066D_11426.pdf s153) 
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Var och en ska göra sin del. 

6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 

Och elevens del är att stödja sin lärare materiellt (lärarens är att undervisa). 

7 Μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται. ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· 

Vad man sår får man skörda – så som man ger får man tillbaka. 

8 ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ 

πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 

Man kan använda sina tillgångar själv eller till Guds verk. 

9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 

Låt oss inte förtröttas i detta. 

10 Ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς 

οἰκείους τῆς πίστεως. 

Vi ska särskilt tänka på att göra gott mot våra trossyskon (t ex lärarna). 

 

Vi ser alltså att det går att läsa 6:6 i betydelsen materiellt stöd utan att se den som en parentes. 
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Teologiskt sammanhang 

Liknande tankar i Paulus brev 

Det finns också ett sammanhang som utgörs av de skrifter som ingår i NT, närmast förstås Paulus 

brev. Låt oss se på vad Paulus säger i sina andra brev som kan vara relevant för tolkningen av den 

undersökta texten i Galaterbrevet, d v s hur han behandlar ämnena lärare, ekonomiskt bistånd, sam-

arbete/gemenskap etc. Tanken är att att göra en ganska ytlig, översiktlig genomgång - poängen är att 

få en bild av i vilken utsträckning de relevanta ämnena behandlas i breven. 132 

Romarbrevet 

2:21ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις; 

Läraren ska själv praktisera sin undervisning (i samstämmighet med tolkningen av κοινωνείτω i Gal 

6:6 som att lärare och elev tillsammans ska göra det goda). 

3:8καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακά, 

ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; 

Här ställs κακά (onda gärningar) mot ἀγαθά – ett tydligt utnyttjande av mångtydigheten hos ἀγαθος. 

Ordet kan annars handla om goda gärningar, men det är inte rimligt här att det som eftersträvas med 

de onda gärningarna är goda gärningar, utan ett gott tillstånd (andligt eller materiellt). 

7:19οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ’ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω. 

Här är däremot meningen otvetydigt goda gärningar. 

8:28Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, 

Här handlar det om ett gott tillstånd. 

12:9Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10τῇ 

φιλαδέλφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 

Håll er till det goda, älska bröderna och ära varandra. 

12:13ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, 

Detta handlar om stödet till församlingen i Jerusalem. 

                                                 

132 Jag kommer här att titta på de sju obestridda breven, dels av utrymmesskäl, dels för att slippa införa ett ytterligare 

osäkerhetsmoment. 
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13:7ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον 

τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. 

Här framställs en allmän princip om att fullgöra sina skyldigheter, men relationen till lärare nämns 

inte särskilt. 

13:3οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι 

τὴν ἐξουσίαν· τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· 4θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς 

τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ·  

Här används ἀγαθόν dels explicit om gärningar (τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ), dels med gärningar underförstått 

(τὸ ἀγαθὸν ποίει). Den tredje användningen tycks inte helt klar, det kan handla allmänt om att över-

heten är till fördel (för den tilltalade, σοι), möjligen också om att den främjar goda gärningar. 

14:4σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, 

δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. 5Ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρ’ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει 

πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. 

Jfr Gal 6:5 – när det gäller synden ska var och en döma sig själv. Och καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν 

πνεύματι πραΰτητος säger Gal 6:1. 

15:1Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς 

ἀρέσκειν. 2ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 

Detta påminner också om Gal 6: Att inte söka sin egen ära, målet är allas goda, allas uppbyggelse. 

Möjligen har hela avsnittet 14:23-15:7 samma tankegång som Gal 6:1-10, jag kommer att titta på 

detta närmare nedan. 

15:26εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν 

ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 

Här berättas om insamlingen till församlingen i Jerusalem. (Se särskild utredning om denna fras ne-

dan). 

15:27εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς 

λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 

Detta är ett exempel på den i kommentarerna ofta anförda reciprocitetsprincipen. 

16:19ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι 

εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. 
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Att använda sin vishet för det goda rimmar med uppmaningen i Gal 6:6, tolkad som att den gäller 

båda parter. Även här är det goda kontrasterat mot det onda. 

1 Korintierbrevet 

9:7Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ 

ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; ... 11εἰ ἡμεῖς ὑμῖν 

τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; ... 14οὕτως καὶ ὁ 

κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. 

Om särskilda omnämnanden av stöd till lärare är anmärkningsvärt frånvarande från förmaningsde-

larna i de övriga breven (förutom Paulus undanbedjande sig av sådant) tycks detta stycke utgöra ett 

undantag. Här verkar han argumentera för att han (och Barnabas) har rätt till detta. Fast gör han verk-

ligen det? Han fortsätter: 

15Ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδένὶ τούτων. Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα, ἵνα οὕτως γένηται ἐν 

ἐμοί· καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ– τὸ καύχημά μου οὐδέὶς κενώσει. ... 18τίς οὖν μού 

ἐστιν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι 

τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 

Poängen är tydligen inte att han vill ha lön, utan det han säger innan: 

9:1Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον 

μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ; 

Paulus är en riktig apostel fast han inte tar ut lön. Tydligen bidrog hans undvikande av detta i någras 

ögon till att ge bilden av honom som ett slags amatör. 

16:1Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, 

οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 

Regler för Jerusaleminsamlingen (λογεια, jfr Fil 4:15 nedan). Här ser man också att Paulus har kon-

takt med Galaterna vid samma tid. 

16:10Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε, ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον κυρίου 

ἐργάζεται ὡς κἀγώ· 11μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ 

πρός με· ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδέλφῶν. 12Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδέλφοῦ, πολλὰ 

παρεκάλεσα αὐτόν, ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδέλφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα 

νῦν ἔλθῃ· ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 

Här talas om lärarna Timotheos och Apollos. Det talas inte om ersättning, annat än vad som möjligen 

ligger i προπέμψατε. 
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2 Korintierbrevet 

6:4ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστάντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν 

ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 5ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν 

ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 6ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν 

πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 7ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· 

En uppräkning av moraliskt gott  - ett annat sätt att säga ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς? 

6:14Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ, ἢ τίς 

κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 

Ni ska däremot, säger Paulus, inte ha gemenskap med det onda. 

8:1Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδέλφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δέδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 

Μακεδονίας, ... 4μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δέόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς 

διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, 

Paulus vill att korintierna följer makedoniernas exempel vad gäller Jerusaleminsamlingen. Hela kap 

8-9 är ett kollekttal för denna. 

11:9καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός· τὸ γὰρ ὑστέρημά μου 

προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδέλφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας, καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν 

ἐτήρησα καὶ τηρήσω. 

Här är det andra som försörjt Paulus när han verkat hos korintierna. Paulus verkar snarast vara noga 

med att den som mottar undervisningen inte ska känna någon påtryckning att ge någon ersättning – 

Paulus vill kanske inte hamna i beroende på ett sätt som skulle kunna fresta honom att säga det mot-

tagarna vill höra.133 

Filipperbrevet 

1:3Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν 4πάντοτε ἐν πάσῃ δέήσει μου ὑπὲρ πάντων 

ὑμῶν, μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, 5ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς 

πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, 

Paulus börjar alla brev (utom 1-2Tim och Tit) med att tacka för mottagarnas samarbete för evangeliet. 

Här uttrycker han det med κοινωνια. 

                                                 

133 Intressant nog argumenterar Chrysostomos för det motsatta – läraren ska ödmjukas genom sitt beroende: ”Τίνος οὖν 

ἕνεκεν ταῦτα διετάξατο; Ταπεινοφροσύνης καὶ ἀγάπης ὑπόθεσιν προαποτιθέμενος. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ διδασκαλικὸν 

ἀξίωμα πολλάκις φυσᾷ (10) τοὺς ἔχοντας, καταστέλλω[ν] αὐτοῦ τὸ φρόνημα, εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοῦ δέῖσθαι τῶν 

μαθητευομένων·” Migne, Patrologiae cursus completus, s676. 
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1:6πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας 

Χριστοῦ Ἰησοῦ· 7Καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν  samδιὰ τὸ 

ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δέσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ 

εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 

Här är en annan aspekt både på ”det goda verket” som här är Guds, och på κοινωνια – att vara delaktig 

i nåden. 

3:10τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] 

παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 

Ytterligare en användning av κοινωνία – delaktighet i Kristi lidanden. Märk att detta inte ses som 

något ont, utan det är något gott, att formas till kristuslikhet. 

4:8Τὸ λοιπόν, ἀδέλφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, 

ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 9ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε 

καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδέτε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν. 

En uppräkning av moraliskt gott att eftersträva/göra, som mottagarna lärt av Paulus. Om man jämför 

med Gal 6:6 kan man (med delaktighetstolkningen) se uppräkningen som ”allt gott” specificerat (jfr 

2 Kor 6:4 ovan). 

4:10Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ’ ᾧ καὶ 

ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ. 11οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι 

αὐτάρκης εἶναι. ... 14Πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει. 15οἴδατε δὲ 

καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδέμία 

μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 16ὅτι καὶ ἐν 

Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 17οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ’ 

ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 

Paulus har tydligen mottagit ekonomiskt stöd från församlingen, vilket han gläder sig över. Han ser 

det som att de samarbetar med honom för evangeliet. 

1  Thessalonikerbrevet 

1:2Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν 

ἡμῶν, ἀδιαλείπτως 3μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης ... 
12παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως 

τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 

Paulus inleder (1:2-2:12) med att tala om evangeliets frukt hos mottagarna, han tackar för det de 

åstadkommit och förmanar dem att fortsätta på den inslagna vägen. 
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2:13Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον 

ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον 

θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 

Här nämns, liksom i Gal 6:6, ordet, här uppenbarligen sett som Guds kallelse till omvändelse och 

lydnad. 

4:11καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς [ἰδίαις] χερσὶν ὑμῶν, 

καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, 

Här talas om att försörja sig själv. Man kan observera att det inte följs av någon ”parentes” 

(διδασκαλος δέ... eller liknande) för att undvika missförståndet att lärarna inte skulle ha rätt till lön, d 

v s Dunns argument för tolkningen av Gal 6:6. 

5:12Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδέλφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν 

κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς 13καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον 

αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 14Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδέλφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, 

παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 
15ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε [καὶ] εἰς 

ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 

Här talas om att uppmärksamma lärare/föreståndare, " τοὺς ... προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ 

νουθετοῦντας ὑμᾶς". Detta skulle kunna tas som stöd för understödsläsningen av Gal 6:6, även om 

uppmaningen inte är specifikt att understödja dem materiellt utan mer allmänt "ἡγεῖσθαι αὐτοὺς 

ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ". Uppmaningen i v 15 "πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε [καὶ] εἰς ἀλλήλους καὶ 

εἰς πάντας" inkluderar både riktningen mot varandra och mot andra på samma sätt som Gal 6:10. 

Avsnittet riktar sig till både ”lärare” och ”elever” – i v12 omtalas τους νουθετοῦντας i 3:e pers, men 

sedan ges i v14 i 2:a person uppmaningen νουθετεῖτε. 

Filemonbrevet 

1:6ὅπως ἡ κοινωνία τη ͂ς πίστεώς σου ε ̓νεργὴς γένηται ε ̓ν ἐπιγνώσει παντὸς α ̓γαθου ͂ τοῦ ε ̓ν η ̔μι ͂ν 

εἰς Χριστόν ᾿Ιησοῦν. 

Här har vi ett uttryck som på många sätt liknar det i Gal 6:6. Tyvärr gäller detta också det faktum att 

betydelsen är omstridd. Osborne säger i sin kommentar till brevet: ”The noun text could refer to: (1) 

the common fellowship of Philemon and his fellow Christian believers (NJB, NET); (2) their 
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partnership together in Christian ministry (NIV); (3) Philemon’s sharing the Christian faith with ot-

hers (NKJV, NRSV); (4) an active “generosity” that stems from his faith (NLT).”134 

Det skulle föra för långt att här göra en vidare utredning av även detta uttryck, vilken också 

på många punkter skulle sammanfalla med den aktuella. Vi får betrakta uttrycket som för osäkert för 

att ge någon ledning i undersökningen. 

1:14χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου 

ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον· 

Paulus är noga med att Filemon inte ska göra det goda ”som av tvång” utan av fri vilja. 

1:17Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.  

Inkludera Onesimus i gemenskapen, betrakta honom som ”en av oss”. 

1:18εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ⸀ἐλλόγα· 1:19ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, 

ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 

Med det föregående som bakgrund vore det orimligt av Filemon att kräva något av Onesimus när han 

själv fått så mycket gratis. Man kan möjligen se detta som ett uttryck för den tidigare omtalade reci-

procitetsprincipen, men det handlar här om att avskriva en skuld snarare än ett aktivt stöd. 

Summering 

Sammanfattningsvis kan man säga att 

- Paulus talar mycket om insamlingar och bistånd 

- Paulus talar mycket om goda gärningar och samarbete 

- Vilket han avser i Galaterbrevet går inte att avgöra på dessa grunder, båda är ”sannolika”. 

- Innan vi lämnar breven ska vi dock göra en djupare dykning i två av de undersökta text-

avsnitten: 

Rom 14:23-15:7 

Detta avsnitt i Romarbrevet verkar innehålla såpass många likheter med Gal 6 att det är värt att göra 

en grundligare jämförelse: 

  

                                                 

134 Osborne, Grant R. Colossians & Philemon Verse by Verse, Lexham Press, 2016. s 12 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

14:23 ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ 

κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ 

ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. 

 

15:1 Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ  

 

τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν  

 

καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. (-> Gal 6:3) 

 

2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ 

ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς 

οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· οἱ 

ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ’ 

ἐμέ. 

 

 

4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν 

διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ 

διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα 

ἔχωμεν.   

 

5 ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως 

δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ 

Χριστὸν Ἰησοῦν, 6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ 

στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

7 Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ 

Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ.  

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

6:1 Ἀδέλφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν 

τινι παραπτώματι,  

 

ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον 

ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν σεαυτὸν μὴ 

καὶ σὺ πειρασθῇς. 

  

2 Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε  

 

 

καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ 

Χριστοῦ. 

 

3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ 

ἑαυτόν. 4τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω 

ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα 

ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 

  

5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

 

 

6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 

 

 7 Μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται. ὃ γὰρ 

ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· 8ὅτι ὁ 

σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς 

θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ 

τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9τὸ δὲ 

καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν, καιρῷ γὰρ 

ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 10Ἄρα οὖν ὡς 

καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς 

πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς 

πίστεως. 
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Jämförelsen tyder på att Paulus är inne på samma tankegång i de båda texterna. Det verkar osannolikt 

att Paulus skulle använda samma ord och struktur på båda ställena men med helt olika innebörd. 

Följande kan observeras: 

1. Båda styckena föregås av tal om synd. 

2. Det är de starka som tilltalas. 

3. I båda uppmanas att bära – svagheter resp. bördor. Båda kan i princip användas om ekono-

miska problem, men i Rom förklaras därefter otvetydigt att det handlar om moralisk/andlig 

uppbyggelse. 

4. Galaterbrevets uttryck ”så (alltså genom ovanstående) uppfyller ni Kristi lag” motsvaras i 

Rom av en beskrivning av hur Kristus tog anklagelserna på sig (även där kopplat till ovanstå-

ende).135 

5. Att anse sig vara något (Gal 6:3) motsvaras i Rom av 15:1 – att inte tillfredsställa sig själv. 

Båda handlar om att prioritera sig själv på bekostnad av den andre. (I Rom kommer detta 

innan punkten ovan). 

6. Där Gal talar om att bära sin egen börda talar Rom om uthållighet. 

7. Och på den plats där Gal talar om relationen mellan lärare och elev talar Rom om att vara 

eniga, styrkas genom skriftens ord och gemensamt ära Gud. (I båda fallen hänger det ihop 

med punkten ovan). 

8. Båda avsnitten avslutas med en sammanfattning: Ta er an varandra, till Guds ära/för att inte 

förakta honom. 

Man kan tillägga att båda avsnitten står direkt före själva avslutningen i respektive brev. 

Rom 15:26 

15:26εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν 

ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 

                                                 

135 Båda har dessutom asyndeton i satsen innan. 
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Det har hävdats att detta är ett exempel på användning av κοινωνία i betydelsen ekonomisk hjälp/in-

samling.136 Nu är det tydligt att enbart ordet i sig självt inte automatiskt ger den betydelsen, eftersom 

det ju ofta används i helt andra betydelser.137 Men kanske hela uttrycket κοινωνίαν ποιήσασθαι har 

med insamlingar att göra?  

Av en undersökning av samtliga (7) förekomster av uttrycket tidigare än NT som återfinns i 

TLG kan man åtminstone dra slutsatsen att detta uttryck kan användas på andra sätt än om att göra 

en insamling.138 Det handlar om att göra gemensam sak,139 vara äkta makar,140 förena sig för att bygga 

en stad,141 ha gemensamma regler,142 skapa en allians143 och att umgås.144 Ett av exemplen handlar 

om ekonomi (starta ett handelsföretag),145 men det är där snarast ἐμπορεύεσθαι som ger den betydel-

sen. I inget av fallen handlar det om en insamling. 

                                                 

136 Hänvisar till Rom 15:26 för denna betydelse gör t ex LSJ: ”charitable contribution, alms”, BDAG: ”Make a Contri-

bution”. BDAG anger dock även alternativet ”Establish fellowship”. (Danker, F W, "A Greek-English Lexicon of the 

New Testament and other Early Christian Literature, 3 uppl, the University of Chicago Press, s 553) 
137δέξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας (tecken på samförstånd, Gal 2:9), ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (gemenskap med Kristus, 1 Kor 1:9), κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ (delaktighet i hans lidanden, 

Fil 3:10), καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. (gemenskap med 

Anden och Sonen, 1 Joh 1:3), οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ; (delaktighet i Kristi blod, 1 Kor 10:16), 

τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; (vad har ljuset gemensamt med mörkret, 2 Kor 6:14), ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος 

μετὰ πάντων ὑμῶν (Andens gemenskap, 2 Kor 13:13) 
138 Sökning på κοινωνίαν och ποιεω (alla former) med maximalt ett ord mellan. Se också Gerald Peterman , Social Re-

ciprocity and Gentile Debt to Jews in Romans 15:26–27, JETS 50/4 (December 2007) 735–46, som också diskuterar 

detta. (Han lyckas dock av okänd anledning bara hitta tre exempel i TLG). 
139 ὄνος καὶ ἀλώπηξ κοινωνίαν ποιησάμενοι ἐξῆλθον πρὸς ἄγραν, Aesopus et Aesopica Scr. Fab., Fabulae. {0096.002} 

(6 B.C.) Fable 154 version 3 line 1.   
140 ὅσοι γυναῖκας λαβόντες καὶ κοινωνίαν ποιησάμενοι παντὸς τοῦ βίου, Isocrates Orat., Nicocles (orat. 3). {0010.014} 

(5-4 B.C.) Section 40 line 2. 
141 ὧν δὴ ἕνεκα καὶ κοινωνίαν ποιησάμενοι πόλιν ᾠκίσαμεν, Plato Phil., Respublica. {0059.030} (5-4 B.C.) Stephanus 

page 371 section b line 5. 
142 Ὀπώρας δὲ δὴ χρὴ κοινωνίαν ποιεῖσθαι πάντας τοιάνδέ τινά. Plato Phil., Leges. {0059.034} (5-4 B.C.) Stephanus 

page 844 section d line 4. Här skulle man (om man ser κοινωνια som egendomsgemenskap e dyl) kunna tro att det 

handlar om att dela skörden, men det gör det inte, utan det handlar om att inte äta av den frukt som skulle sparas/göras 

vin av,  alltså göra gemensam sak i att inte äta upp den i förväg. 
143 πρὸς ὃν ἐποιήσατο τὴν κοινωνίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰς πίστεις, Polybius Hist., Historiae. {0543.001} (3-2 B.C.) 

Book 5 chapter 35 section 1 line 2. 
144 Οὔσης γὰρ αὐτῷ γυναικὸς εὐμόρφου καὶ νέας, ἧς περὶ πλείστου τὴν κοινωνίαν ἐποιεῖτο 
145 κοινωνίαν ποιήσαντες ἐμπορεύεσθαι διέγνωσαν, Aesopus et Aesopica Scr. Fab., Fabulae. {0096.002} (6 B.C.) Fable 

181 version 2 line 1. 
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Det kan förstås vara så att uttrycket betyder insamling just i NT, men det förekommer bara en 

gång och kan där utan vidare förstås enligt den allmänna betydelsen (göra gemensam sak), särskilt 

som det handlar om ett samarbete mellan två församlingar, ”Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα”. 

Jag kan inte heller hitta uttrycket i betydelsen insamling i senare texter. Bortsett från citat från 

NT använder t ex Basilius uttrycket om gemenskapen mellan Fadern och Sonen146 och om att ha 

gemenskap i det onda.147 Theodoretus använder det om att ha gemenskap med varandra på någon 

annans bekostnad.148 

Tydligen betyder κοινωνίαν ποιήσασθαι helt enkelt ”göra gemensam sak”, men ett naturligt 

sätt att göra gemensam sak just εἰς τοὺς πτωχοὺς är förstås att starta en insamling. 

Elever och lärare 

En annan del av det sammanhang som avgör betydelsen är vilka som avses med κατηχουμενοι och 

κατηχουντι. Om man tänker katekumenerna som fullvärdiga församlingsmedlemmar eller utomstå-

ende gör rimligtvis skillnad för om man är benägen att tolka texten som att den handlar om (å ena 

sidan) samarbete eller (å andra sidan) understöd. Att klargöra detta är också nödvändigt för att kunna 

bedöma de tidiga kommentarernas inställning till texten.  

Att det från början av den kristna församlingens historia funnits undervisning och lärare är 

tydligt: 

Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ 

ποιμένας καὶ διδασκάλους (Ef 4:11) 

Men tydligt är också att det skett en utveckling. Det utkristalliserade sig så småningom tre nivåer av 

medlemmar: prästerskapet, de troende och katekumenerna. De sistnämnda räknades kom kristna, men 

inte som egentliga medlemmar. Betecknande är att Augustinus räknade dem som ”tjänare” (fiant ex 

servis filii, alltså de var ännu inte söner).149 Detta är inte sammanhanget i NT-texten ovan - den fort-

sätter: 

                                                 

146 Basilius Caesariensis Theol., Adversus Eunomium (libri 5). {2040.019} (A.D. 4) Volume 29 page 644 line 3. 
147 Basilius Caesariensis Theol., Constitutiones asceticae [Sp.]. {2040.074} (A.D. 4) Volume 31 page 1396 line 26. 
148 κοινωνίαν ποιησάμενοι πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ τῷ καταλιπεῖν μὲν ἐμέ, προσέχειν δὲ τοῖς εἰδώλοις, Theodorus 

Mopsuestenus Theol., Commentarius in xii prophetas minores. {4135.007} 
149 Folkemer, Lawrence D. ”A Study of the Catechumenate”, Church History, Vol. 15, No. 4, sid 287. Se också Origines 

Ecclesiasticæ: Or, The Antiquities of the Christian Church, and Other Works, of the Rev. Joseph Bingham, Volym 1, 

s31 
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πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 

(Ef 4:12) 

Här handlar det alltså om undervisningen/uppbyggelsen av församlingen. En annan sådan text är 

denna: 

6 ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ 

τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ 

διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει· ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὁ 

προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. 9 Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ 

πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδέλφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ 

ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ 

δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 

13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες (Rom 12:6-13) 

Här nämns både lärare, givande, gemenskap och det goda. Men sättet de kopplas samman är väldigt 

generellt, det finns ingen direkt koppling mellan undervisningen och givandet, det talas inte om någon 

särskild katekumenroll här, och τῶν ἁγίων syftar knappast exklusivt på lärare. 

Undervisningssituationen i Gal 

Varför tas lärare och elever upp i 6:6? Kan vi se någon bakgrund i brevet? Vi kan observera följande: 

• 1:6-9 Några predikar ett annat evangelium för galaterna. 

• 1:11-12 Evangeliet som Paulus predikar har han inte undervisats om av människor utan fått 

uppenbarat av Kristus. 

• 2:4 Skenbröder vill ta ifrån dem friheten i Kristus 

• 2:9 Paulus roll som hedningarnas apostel bekräftas 

• 2:10 Paulus tar på sig att tänka på de fattiga (i Jerusalem) 

• 3:28 Alla är ni ett 

• 4:19 Paulus vill att de ska likna Kristus 

• 5:13-15, 26 Tjäna varandra 

Tanken på lärare och efterföljelse är alltså redan aktualiserad när man kommer till kap 6. Mot hela 

bakgrunden i den föregående texten är en naturlig innebörd i avsnittet att det handlar om att inte lägga 
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på lagbördor, i stället ska (v6) de som hör ordet imitera sina lärare i allt gott150 (alt ta del i det goda 

som evangeliet ger). Paulus själv är en ”kateket” (se ovan): 

ἀλλ’ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ 

μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. (1 Kor 14:19) 

Gal 6:6 är då i linje med Paulus vanliga uppmaningar att efterlikna honom (1 Kor 4:16), och han är 

ju angelägen att själv göra det goda verket. Eller som han säger i Rom 2:21: ”ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον 

σεαυτὸν οὐ διδάσκεις;” Det är meningen att kateketen liksom katekumenen ska följa sin undervis-

ning. 

6:6 kan också ses som en fortsättning på tanken i 5:13 att tjäna varandra. Anledningen att ta 

upp lärarna och eleverna är att ingen ska sätta sig på höga hästar (6:3) inför någon annan, utan den 

som förmanar och undervisar (6:1) ska samarbeta med den som undervisas och båda vinnlägga sig 

om att göra det goda. πᾶσιν ἀγαθοῖς handlar då inte om goda gärningar i en smal betydelse (explicita 

verk) utan om andens frukter som beskrivs i 5:22 (ἀγαθωσύνη, πραΰτης). Det är den relationen som 

löper störst risk att bli fel på det sätt som 6:3 beskriver. 

De apostoliska fäderna 

Gal 6:6 tycks inte citeras tidigare än 4:e årh.151 Däremot citeras Gal 6:7 troligtvis i Polykarpos brev 

till filipperna: θεὸς οῦ μυκτηρίζεται.152 Han refererar uttryckligen till Paulus i sammanhanget – upp-

manar till studerande av hans brev (3:2). Man kan notera att avsnittet hos Polykarpos handlar om att 

leva värdigt, inte om understöd.153 Om denna tidiga kommentar alltså tolkar 6:7 på detta sätt säger 

                                                 

150 Man kan notera att ”i allt gott” kan tas som en kvalificering – Galaterbrevet anger tydligt att det fanns ”villoläror” i 

omlopp (just om att följa lagen) – det är inte dem eleverna ska ta efter utan ”allt gott”, som Paulus talar om på många 

ställen, t ex Fil 4:8 (se genomgången av breven). Som också Hieronymus säger senare om texten (utan tydligt sam-

manhang med hans tidigare utläggning): ” We should take careful note that this passage means that disciples are com-

manded to share the word with their teachers and be obsequious, docile, and compliant, but only with respect to “good 

things,” which are spiritual and not corrupted by heretical or Jewish depravity.” Jerome, St. Commentary on Galati-

ans. Baltimore, US: Catholic University of America Press, 2011, s255 
151 sökning i TLG 
152 Pol 5:1, se Michael W Holmes i Gregory, Andrew och Tucket, Christopher (red.), The Reception of the New Testa-

ment in the Apostolic Fathers, OUP Oxford, 2005, sid 208. Holmes påpekar att uttrycket inte är känt från andra antika 

texter. Se också The New Testament in the Apostolic Fathers, Clarendon Press, Oxford, 1905, s92.  
153 Det närmaste tal om pengar är αφιλαργυροι i 5:2. 
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det att Polykarpos antingen inte tolkade 6:6 heller som understöd, eller inte kopplade fortsättningen 

dit – 6:6 blir då helt isolerad i sammanhanget.154 

 

I Barnabasbrevet och i Didache förekommer likartade uttryck: 

Κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν τῷ πλησίον σου, καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι· εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀφθάρτῳ 

κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς φθαρτοῖς;155 

Οὐκ ἀποστραφήσῃ τὸν ἐνδέόμενον, συγκοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδέλφῷ σου καὶ οὐκ ἐρεῖς 

ἴδια εἶναι· εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀθανάτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς.156 

Det är tydligt att dessa båda texter sinsemellan uttrycker detsamma, bara med något olika ordval. 

πάντα/πᾶσιν syftar på materiella tillgångar, och uppmaningen är att dela dessa med nästan. De liknar 

Gal 6:6 i att de har κοινωνέω som uppmaning, och även uttrycket ἐν πᾶσιν. Men det finns också 

skillnader. Givare och mottagare är inte differentierade – det verkar handla om en mer reciprok situ-

ation än den som hävdas av understödstolkningen av Gal 6:6. Det är också så att betydelsen i båda 

exemplen preciseras av fortsättningen: καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴδια εἶναι. Det stöder vad som hävdats ovan, att 

betydelsen skulle vara oklar annars.157 

                                                 

154 Flera utläggare tolkar liknelsen om sådd/skörd som ett uttryck för reciprocitetsprincipen och kopplar den till 6.6. Så 

Luther, Hieronymus, Lightfoot. Man kan notera att Betz, som kommenterar Polykarpos, dock inte heller tolkar fort-

sättningen som kopplad till 6:6. (Betz, Hans Dieter, A commentary on Paul's letter to the Churches in Galatia, s307) 

Se vidare ovan under ”Textsammanhang”. 
155 Barn 19:8, Holmes, The Apostolic Fathers, s 436 
156 Did 4:8, Holmes, s 350 
157 Det kan förstås röras sig om en stilistiskt motiverad parallellism, men oavsett motivet är faktum att vi inte här har ett 

exempel på att κ. ensamt kan bära betydelsen ”bistå materiellt”. 
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Kulturellt sammanhang 

Liknande tankar hos antika författare 

Hippokrates 

Utifrån understödstolkningen hävdar både Martyn och Betz den Hippokratiska eden som parallell: 

”ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖς, καὶ βίου κοινώσεσθαι, καὶ 

χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι”.158 Detta är otvivelaktigt en känd text, som också dokumen-

terat använts av kristna. Men man kan observera att uttrycket som språkligt ger associationen till Gal 

6:6 och som Martyn framhäver, βίου κοινώσεσθαι, inte är det som ger betydelsen ekonomiskt stöd, 

utan det gör uttrycket som kommer efter: χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι”. 159  βίου 

κοινώσεσθαι i sig har en vidare betydelse, här är några exempel: 

ἐπειδὴ γὰρ ἀμήχανον ἦν θνητὸν φύντα θείου βίου κοινωνῆσαι,160  

Ta del i det gudomliga livet 

... καὶ τὸ πολιτικὸν δίκαιον. τοῦτο δ’ ἔστιν ἐπὶ κοινωνῶν βίου...161  

ett liv i social gemenskap 

παρεκάλεσεν αὐτὸν γῆμαι καὶ παιδοποιήσασθαι· ἐγάμησεν, εὐστάθησεν, ἐκοινώνησεν 

βίου.162  

njöt av livet163 

                                                 

158 Hippocrates. Ancient Medicine. Airs, Waters, Places. Epidemics 1 and 3. The Oath. Precepts. Nutriment. Translated 

by W. H. S. Jones. Loeb Classical Library 147. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923. s298. Martyn citerar 

Edelsteins översättning: ”to hold him who taught me this art as equal to my parents and to live my life in partnership 

with him, and if he is in need of money, to give him a share of mine...” Martyn, J.L. Galatians : A New Translation 

with Introduction and Commentary - New York : Doubleday, 1997 The Anchor Bible, s 551 
159 Detta framkommer också i Edelsteins översättning som Martyn citerar – han tar inte κοινωνέω transitivt. Det är 

χρεῶν... som översätts som bistå ekonomiskt. 
160 Ocellus Phil., De universi natura [Sp.]. {1545.001} (5 B.C.) Chapter 4 section 2 line 5. 
161 Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Ethica Nicomachea. {0086.010} (4 B.C.) Bekker page 1134a line 26.   
162 Septuaginta, Machabaeorum ii. {0527.024} (3 B.C./A.D. 3) Chapter 14 section 25 
163 Bibel 2000 
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οὐ πᾶσι δέῖν κοινωνεῖν τῆς ἐν τοῖς μαθήμασι φιλοσοφίας, ἀλλ’ αὐτοῖς μόνοις, οἷσπερ ἄν τις 

τοῦ παντὸς βίου κοινωνήσειε.164 

Dela kunskapen bara med den du delar hela livet med. 

πάντα κοινὰ τῶν φιλῶν 

Betz hänvisar till principen πάντα κοινὰ τῶν φιλῶν (vänner har allt gemensamt). Detta var ju mycket 

riktigt en princip som praktiserades och som refereras till i litteraturen: 

λέγεται δὲ ὡς ὄντως ἐστὶ κοινὰ τὰ φίλων. 165 (Platon) 

καὶ ἡ παροιμία “κοινὰ τὰ φίλων,” ὀρθῶς· ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία166 (Aristoteles) 

ἀλλὰ καὶ φίλαυτος ἦν ἰσχυρῶς καὶ πολὺς ἐγκείμενος τῷ Κοινὰ τὰ φίλων. 167 (Diogenes 

Laertios)  

(”men han var kraftigt självisk och insisterade mycket på att vänner har allt gemensamt.”) 

Vi kan också hitta den tidigare nämnda ”reciprocitetsprincipen” i utombibliska texter: 

Εἰ πᾶσιν ἡμῖν ἦν φρενῶν κοινωνία, καὶ χρημάτων ἦν καὶ φρενῶν κοινωνία. (Menander)168 

Men det finns förstås fler principer. Här är en pythagoreisk sentens:  

Ἱερῶν μὲν τοῖς καθαροῖς, ὁμιλίας δὲ τοῖς πεπαιδευμένοις κοινωνητέον.169 

Detta handlar om att ta del av undervisning. 

Aristoteles, Politika 

ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ 

ἄδικον: τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ 

                                                 

164 5. Iamblichus Phil., De communi mathematica scientia. {2023.003} (A.D. 3-4) Section 74 line 26. 
165 Plato Phil., Leges. {0059.034} (5-4 B.C.) Stephanus page 739 section c line 2.   
166 Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Ethica Nicomachea. {0086.010} (4 B.C.) Bekker page 1159b line 31.   
167 Diogenes Laertius Biogr., Vitae philosophorum. {0004.001} (200-talet) 
168 Menandri et Philistionis Sententiae, Comparatio Menandri et Philistionis. {1791.001} 
169 Sententiae Pythagoreorum, Sententiae Pythagoreorum (fort. auctore vel collectore Demophilo). {1759.001} (A.D. 2-

3?) Sententia 52 
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δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν: ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ 

πόλιν.170 

Här finner vi en intressant sammankoppling av båda κοινωνία och ἀγαθός. Aristoteles talar om vad 

som skiljer människan från djuren – förmågan att urskilja gott och ont, och han menar då på det 

moraliska planet.171 Just att dela detta med varandra är, säger han, vad som bygger ett samhälle. Det 

är inte långsökt att tänka sig att Paulus skulle ha en liknande tanke på att bygga upp församlingen.  

 

Man kan också lägga märke till att formuleringen några rader tidigare i Gal (5:23) κατὰ τῶν τοιούτων 

οὐκ ἔστι νόμος, återfinns i samma verk av Aristoteles, vilket åtminstone visar att de båda texterna/för-

fattarna ligger nära varandra i uttryckssätt: 172 

ἐν ἀνθρώποις εἰκὸς εἶναι τὸν τοιοῦτον. ὅθεν δῆλον ὅτι καὶ τὴν νομοθεσίαν ἀναγκαῖον εἶναι 

περὶ τοὺς ἴσους καὶ τῷ γένει καὶ τῇ δυνάμει, κατὰ δὲ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος· αὐτοὶ γάρ 

εἰσι νόμος. καὶ γὰρ γελοῖος ἂν εἴη νομοθετεῖν τις πειρώμενος κατ’ αὐτῶν.173 

Xenofon, Memorabilia 

I Xenofons Memorabilia finns ett uttryck som har påtagliga likheter med det i Gal 6:6: 

4.3.12 τὸ δὲ καὶ ἑρμηνείαν δοῦναι, δι’ ἧς πάντων τῶν ἀγαθῶν μεταδίδομέν τε ἀλλήλοις 

διδάσκοντες καὶ κοινωνοῦμεν καὶ νόμους τιθέμεθα καὶ πολιτευόμεθα; 174 

Översättning: 

                                                 

170 Aristoteles, Pol. I.1, 1253a14–19. 
171 Jfr Platonov, Roman S., The Third Meaning of Φιλία (Philia) in Aristotle’s Ethics, Russian Studies in Philosophy, 

vol. 54, no. 6, 2016, s473: ”Aristotle uses the term κοινωνία to express any positive social interaction (household/fa-

mily, polis are kinds of κοινωνία). In English it is typically translated as “partnership,” in the case of fully applied in-

teraction, or κοινωνία πολιτική, as “political association.” Aristotle also uses it when considering speech (λόγος): “it is 

the special property of man in distinction from the other animals that he alone has perception of good and bad and 

right and wrong and the other moral qualities, and it is partnership (κοινωνία) in these things that makes a household 

and a city-state.” In other words, interpersonal logos about the good and the just is called κοινωνία. Aristotle also 

describes certain aspects of education as κοινωνία.” (mina understrykningar) 
172 Att Paulus har formuleringar som liknar både Aristoteles och Platon har förstås uppmärksammats tidigare, se t ex 

Lightfoot s 202. 
173 Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Politica. {0086.035} (4 B.C.) Bekker page 1284a line 13.  
174 Xenophon. Xenophontis opera omnia, vol. 2, 2nd edn. Oxford, Clarendon Press. 1921 (repr. 1971). Visa Perseus 
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4.3.12 and think of the power of expression, which enables us to impart to one anot-

her all good things by teaching and to take our share of them, to enact laws and to 

administer states.”175 

Vi såg redan i diskussionen ovan om Gal 6:1-10 att en utifrån sammanhanget rimlig tolkning av 6:6 

är att eleverna ska få del i det goda som Ordet ger. Detta rimmar väl med vad Xenofon uttrycker här. 

Man kan lägga märke till att detta även ser ut att vara den tolkning som Victorinus gör, kanske även 

Markion (som Hieronymus återger det). 

 

 

 

                                                 

175 Xenophon. Xenophon in Seven Volumes, 4. E. C. Marchant. Harvard University Press, Cambridge, MA; William 

Heinemann, Ltd., London. 1923. Via Perseus 
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Värdering av argumenten och slutsatser 

Orden 

ἀγαθά 

Utifrån användningen i både NT och övrig litteratur går det inte att säga att varken ordet i sig eller 

uttrycket ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς har någon entydig betydelse. Man behöver alltså se till sammanhanget. 

Hieronymus hänvisar till för betydelsen av ”ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς” till ”common usage”. Men att 

detta är förhållandet på 300-talet innebär inte självklart att det var det då NT skrevs. Om det var 

common usage på hans tid men inte på NT:s är det ju en god förklaring till varför stället misstolkats.176 

Att praxis ändrats påpekar Cain: ”...what to Epiphanius and Jerome seemed bizarre and irreverent by 

the standards of the late fourth century was not so in Marcion’s day.”177 Markions tolkning (enligt 

Hieronymus) är intressant i sig, särskilt som den är förhållandevis tidig - att läraren ska be tillsammans 

med sina elever. Hieronymus tycks f ö tvetydig här – avsnittet avslutas med en uppmaning att ”dela 

ordet” med lärarna (se not ovan under ”Undervisningssituationen”).178 

Longenecker säger att uttrycket ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς ”certainly cannot be understood apart from 

material sustenance”,179 men det kan det ju om det underförstådda är ἔργοις. 

Lightfoot säger ang ”ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς” att den språkliga likheten här med 1 Kor 9:11 ”leaves 

no doubt that St. Paul is here speaking of imparting temporal goods.” De språkliga likheter han syftar 

på här gäller dock inte 6:6 utan de efterföljande v7-8, som talar om att ”så” i köttet eller anden. 

Likheten här är dock bedräglig. I Galaterbrevet talas om att det är gott att så i anden, det ger evigt liv, 

medan den som sår i köttet skördar förgänglighet. Texten i 1 Kor är snarast att betrakta som en trave-

stering av denna grundläggande princip: Om vi försett er med andlig skörd kan ni åtminstone se till 

att vi får skörda det förgängliga. Men i Galaterbrevet är det inte travesteringen som är aktuell. Det 

                                                 

176 Det hör möjligen också till bilden att Hieronymus själv var beroende av ekonomiskt stöd. (Interpreting the Bible and 

Aristotle in Late Antiquity: The Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad, Josef Lössl,John W, 

Dr Watt,Josef, Dr Lössl, s 104) 
177 Jerome, s253 
178 Den enkla förklaringen kanske är att han hade för bråttom: ”Jerome also suffered from haste. In writing his com-

mentary on Galatians, he dictated as much as 1000 lines per day. This speed did not encourage originality.” (Mickel-

sen, s 34) 
179 Longenecker, Galatians, s279 
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andra avsnittet som anförs som nära parallell är 2 Kor 9:6, men där är jämförelsen mellan att så snålt 

och att så generöst, inte att så i köttet eller att så i anden.  

Sieffert hävdar att det utifrån den närmaste kontexten handlar om andligt gott: "Da vorher 6:1-

5 von sittlicher Fehlerhaftigkeit die Rede war, so bietet sich für ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς am natürlichsten die 

Beziehung auf sittlich Gutes dar."180  

Jag finner alltså här att argumenten för att det handlar om materiellt gott är förhållandevis 

svaga, och i många fall feltänkta. 

κοινωνέω 

Mitt sammanfattande intryck från de undersökta exemplen är att κοινωνέω i den aktuella konstrukt-

ionen konsekvent betyder ”ha/göra gemensamt”. I vilken mån detta innebär att några tillgångar byter 

ägare åt ena eller andra hållet beror helt på sammanhanget. Det är av tveksamt värde att tala om en 

särskild ”aktiv” eller ”transitiv” betydelse (med egentlig dativ), det handlar i grunden om vad det i 

varje särskilt sammanhang innebär att ha något gemensamt. Däremot tycks det likaså vara fel att på 

förhand utesluta en riktning mot objektet (att dela något till någon). 

För att ta det grundligare: κοινωνέω uttrycker delaktighet i något. Det kan, som i Gal 6:6, 

konstrueras med två objekt, och då uttrycker det ena (i genitiv eller med preposition) vad som delas, 

medan det andra uttrycker vem detta delas med. Riktningen i delandet kan då vara antingen från 

subjektet till objektet eller tvärtom. Exakt samma konstruktion används i båda fallen, så vilket som 

avses kan bara avgöras utifrån sammanhanget. Avgörande är vem som redan har del i det delade, och 

vem som å andra sidan utsägs få/ha del i det. I vissa fall är detta preciserat i samma sats, t ex med 

orden το ιδιον eller liknande, men i många fall, som i Gal 6:6, inte. I Gal 6:6 hänger det på vad ἀγαθά 

syftar på. Om det är materiell rikedom är det kanske (men inte nödvändigtvis) rimligt att tänka sig att 

meningen är att eleverna har den i större utsträckning än lärarna. Om meningen å andra sidan är 

andligt gott – t ex undervisningen i sig - är riktningen nödvändigtvis åt andra hållet. 

Det är alltså, menar jag, utifrån de studerade exemplen ofrånkomligt att κοινωνέω kan använ-

das på båda sätten, och att vilket det gäller inte går att avgöra annat än från sammanhanget.181 Detta 

avgörande handlar dock inte om en svårgripbar eller subjektiv tolkning utan är helt konkret: det hand-

lar om vem som i sammanhanget har det delade. Man behöver alltså börja med att göra klart för sig 

                                                 

180 Sieffert, F, "Der Brief an die Galater", s 343. 
181som också påpekats av t ex Rendall: ” It is impossible to restrict this word to mere worldly goods, except where the 

language of the context suggests or warrants such a restriction, as is the case in Luke xii. 18, xvi. 25.” Rendall, Frede-

ric, ”The Epistle to the Galatians”, s 189 
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vad det är texten talar om. Det viktiga slutsatsen är att sammanhanget alltid är primärt, oundgängligt, 

för att tolka denna typ av uttryck, och att vi inte på förhand kan utesluta en viss betydelse gramma-

tiskt/semantiskt. Därför var det viktigt att i denna uppsats börja undersökningen med att reda ut funkt-

ionen hos κοινωνέω, för att sedan kunna hantera sammanhanget på rätt sätt. 

Det finns alltså ingen spänning mellan avsnittet och 6:6, inte för att 6:6:s betydelse i sig är 

entydig och i linje med sammanhanget, utan för att den är principiellt beroende av  sammanhanget.  

Textsammanhanget 

Det är, som framgått ovan, en vanlig uppfattning att att 6:6 är en parentes som handlar om ekonomiskt 

stöd, men att avsnittet i övrigt inte handlar om detta. De argument som undersökts i denna uppsats 

gäller i huvudsak denna uppfattning. Vad resten av avsnittet i huvudsak handlar om kan man då vara 

överens om oavsett hur man tolkar 6:6, och detta har därför inte varit huvudfokus för undersökningen. 

Det finns dock en alternativ tolkning, som i korthet diskuterats ovan: 182 

Handlar hela avsnittet om ekonomi? 

Som framgått kan nästan alla begrepp i 2-10 användas i ett ekonomiskt sammanhang. Problemet är, 

menar jag, att inga av orden har en så renodlat ekonomisk användning att de kan motivera att bryta 

sammanhanget. När man just läst kap (1-)5 läser man βάρη naturligare i ljuset av t ex Mt 23:4 som 

handlar om lagens bördor. Och när man kommer till 6:6 läser man ἀγαθά naturligare som moraliskt 

gott. Till och med λόγος kan ju annars ha en ekonomisk betydelse; det är uppenbart att den ekono-

miska betydelsen inte nödvändigtvis är rätt för att den existerar. 

Om avsnittet inte som helhet handlar om ekonomi blir detta ett bevis utifrån principen reductio 

ad absurdum - om detsamma gäller för alla begreppen i avsnittet är det inte så signifikant att begrep-

pen i v6 kan användas så. Och det visar på att bara för att ett begrepp kan användas på ett visst sätt är 

det inte avgjort att det ska användas så i ett visst sammanhang. 

Man kan också i 1 Kor 9 se ett exempel på hur Paulus skriver när det handlar om att uppmana 

till ekonomiskt stöd. Här är det explicit och tydligt. Det är också en påtagligt annan stil – mer var-

dagligt, praktiskt, och lyfter inte frågan till ett plan där det handlar om understödjarnas andliga liv 

(Gal 6:7). Gal 6:1-10 liknar, menar jag, till stilen i stället mycket mer Rom 14:23-15:7, som handlar 

om moral/andlighet i allmänhet. 

                                                 

182 Se under ”Det undersökta uttryckets betydelse för sammanhanget” 
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Det skulle kunna vara ett argument för denna uppfattning att just 6:6 handlar om materiellt 

stöd, och att en tolkning som låter detta uttryck passa in i sammanhanget är att föredra. Man skulle 

då kunna tänka sig den mindre tillspetsat materiella tolkningen som skissades ovan. Men eftersom 

det har framgått av undersökningen att det inte är givet att 6:6 handlar om materiellt stöd finns det 

alltså två alternativ som båda låter 6:6 passa in i sammanhanget, två olika sammanhang, ett ”andligt” 

och det ”materiellt”. Min bedömning är då att stödet för det ”materiella” är svagt.  

Problemet med den materiella tolkningen kan beskrivas som att den är för ”smal”. Detta för-

klarar varför den passar in – den ryms inom den ”bredare” tolkningen. Men det finns inget i eller 

omkring avsnittet som anger det smalare ämnet. Därför är den andliga eller snarare allmänna rimlig-

ast. En smalare fokuserad på synd är däremot tänkbar utifrån bl a v 1. 

Utifrån diskissionen ovan av om orden ἀγαθά och κοινωνέω är denna materiella tolkning ändå 

rimligare än parentesteorin, eftersom den inte kräver att 6:6 ska gå att tolka lösryckt ur samman-

hanget. 

Teologisk kontext 

Liknande tankar i breven 

Det är vanligt att samma tankegångar återkommer i Paulus olika brev. Om det går att finna en text 

som verkar tala om samma sak som den undersökta texten kan den ge ledtrådar till hur denna ska 

förstås. Vi har sett att det finns texter som talar om ekonomiskt stöd, både till församlingen i Jerusalem 

och till apostlarna. Dessa har anförts som argument för en sådan innebörd i Gal 6:6. Men det finns 

också många texter som uttrycker delaktighetsbetydelsen. Särskilt Rom 14:23-15:7 är intressant då 

den verkar kunna vara ett exempel på samma tankegång som  Gal 6:1-10 inte bara i stort utan också 

i strukturen. Det uttryck som i så fall är parallellt till 6:6 (τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις) stöder då 

delaktighetstolkningen. 

Liknande uttryck i Barnabasbrevet o Didache 

Dessa är kanske de närmaste kandidaterna till att utgöra paralleller till 6:6 utifrån betydelsen ekono-

miskt stöd - de är relativt nära både i ordval, tid och kulturell kontext. De handlar visserligen inte om 

lärare/elever, men båda uttrycken har κοινωνέω i betydelsen ”dela med sig” och handlar om ekono-

miskt stöd.  

Mot att dra slutsatser från dessa paralleller har ovan anförts att det också finns liknande uttryck 

som stöder delaktighetsbetydelsen. Här behöver vi hålla isär om vi talar om a) det grammatiska 
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argumentet - ”aktiv/transitiv betydelse”, b) det semantiska - konnotationen ”ekonomi” och c) kulturell 

kontext (reciprocitetsprincipen e dyl). 

När det gärller det grammatiska argumentet har vi som motvikt t ex det tidigare anförda ex-

emplet från Josefus: 

πολὺ χείρω τὴν πρᾶξιν αὐτοῖς τίθησι, διὰ φθόνον τῶν ἐσομένων ἀγαθῶν αὐτῷ τοῦ ζῆν 

ἐξαγαγεῖν διεγνωκότων, ὧν τὸ ἴσον ἀπολαύσουσι κοινωνοῦντες αὐτῷ τῆς μετουσίας οὐκ 

ἀλλοτρίων ὄντων ἀλλ’ οἰκείων·  

”That the cause of killing him made the act itself much worse, while they determined to take him 

off out of envy at his future prosperity, an equal share of which they would naturally partake while 

he enjoyed it, since they were to him not strangers, but the nearest relations,”183 

Här är samma sorts uttryck, också i en samtida text. Det handlar också om materiellt gott, men 

κοινωνέω betyder ”ta del”. Om man inte kände till sammanhanget skulle man mycket väl kunna läsa 

den som aktiv/objektiv (dela till). Detta är ett tydligt exempel på vad som visats ovan, att det bara är 

sammanhanget som kan avgöra vilket som avses.  

När det gäller det semantiska argumentet kan sägas att det att det handlar om materiellt gott i 

Didache/Barnabas fås från sammanhanget, det framgår inte av uttrycket, som visats ovan.184 Angå-

ende det kulturella argumentet, se nedan under ”Kulturell kontext”. 

Tidiga kommentarer 

I en uppställning efter datum kan man skönja en utveckling mot understödstolkningen: 

Författare Född-död185 Tolkning 

Markion (via Hieronymus) -160 Delaktighet 

Victorinus 280/285-363/365 186 Delaktighet 

Efraim syriern 306-373 Delaktighet 

                                                 

183 Flavius Josephus Hist., Antiquitates Judaicae. {0526.001} (A.D. 1) Book 2 chapter 27 line 4. 
184  se "De apostoliska fäderna”. 
185 Årtalen om ej annat angivet från Livingstone E. A. (red.) The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church (2 

rev. ed.), Oxford University Press 2006. 
186 Kannengiesser, Charles (red.), Handbook of Patristic Exegesis : The Bible in Ancient Christianity, Volumes 1-2, 

Brill Academic Publishers, 2004. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?do-

cID=3003938, s 1014 
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Basilius 330-379 Delaktighet 

Chrysostomos 347-407 Understöd 

Hieronymus 347-420 Understöd 

Ambrosiaster 366-384 187 Understöd 

Augustinus 354 - 430 Understöd 

Theodoretus 393 - 460 Understöd 

 

Det är alltså tydligt att de tidigaste kommentarerna stödjer delaktighetstolkningen. 

Kulturell kontext 

Här finns en hel del att anföra som stöd för understödstolkningen: Den Hippokratiska eden, reciproci-

tetsprincipen och ”πάντα κοινὰ τῶν φιλῶν” (se ovan). Problemet är att det, som visats ovan, även 

finns andra kulturella principer. Hur ska vi veta vilken som är aktuell? 

Att märka är att Gal 6:6 inte uttryckligen refererar till någon viss sådan princip (som andra 

texter gör: ”λέγεται...”, ”ἡ παροιμία... ἐγκείμενος τῷ...”, se ovan), utan det är fråga om att hävda att 

läsaren kan förväntas associera till denna ändå. Detta är då tydligen på grund av kombinationen av 

orden κοινωνέω och πάντα, kanske även κατήχων = διδάσκαλος. Är då detta hållbart? 

Låt oss titta på förekomsterna av dessa ord tillsammans. Ett exempel räcker för att visa att 

metoden inte håller: 

καὶ τὰ κακὰ ἀλεξόμεθα· τὸ δὲ καὶ ἑρμηνείαν δοῦναι, δι’ ἧς πάντων τῶν ἀγαθῶν μεταδίδομέν 

τε ἀλλήλοις διδάσκοντες καὶ κοινωνοῦμεν καὶ νόμους τιθέμεθα καὶ πολιτευόμεθα;188 

Här förekommer inte bara κοινωνέω, παντα och διδάσκω, utan även ἀγαθά. Men det handlar inte alls 

om att dela något materiellt, utan om att undervisa varandra i vad som är (moraliskt) gott. Bortsett 

från det mer anspråksfulla argumentet att denna betydelse passar väl i sammanhanget i Gal 6 visar 

detta åtminstone att dessa ord kan förekomma tillsammans utan varken koppling till någon bistånds-

princip eller över huvud taget ekonomiskt stöd. 

                                                 

187 Hornblower, Simon, Antony Spawforth, Esther Eidinow (red.) The Oxford Classical Dictionary (4th ed), Oxford 

University Press 2012. Årtalen gäller i detta fall kommentarverkets författande. 
188 Xenophon Hist., Memorabilia. {0032.002} (5-4 B.C.) Book 4 chapter 3 section 12 line 3. 
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Sammanfattning 
Denna undersökning har prövat argumenten för ”understödstolkningen” av Gal 6:6, att eleverna ska 

bidra till sina lärares uppehälle. Dessa argument bygger i korthet på a) att det finns kulturella och 

teologiska principer om understöd, och b) att uttrycket i Gal 6:6 associerar till dessa. 

Att principerna existerar är tydligt. Däremot är det inte klart att uttrycket i Gal 6:6 har med 

dessa att göra. Det finns andra principer att välja på och både κοινωνέω och ἀγαθά har ett brett an-

vändningsområde. Jag har visat genom exempel från NT och annan litteratur att varken de enskilda 

orden eller kombinationen entydigt används om de anförda principerna. När då inte sammanhanget i 

övrigt heller anknyter till dessa är det långsökt att välja en sådan tolkning. Även associationer till den 

efterföljande liknelsen om sådd och skörd (v7-8) måste betraktas som inkonklusiva. 

Genomgången av exempel på olika användningar av κοινωνέω visar dessutom att riktningen 

hos κοινωνέω måste avgöras från sammanhanget, närmare bestämt hur det som delas förstås vara 

ursprungligen disponerat mellan subjekt och objekt. Att observera är då att man inte kan använda den 

här typen av uttryck alls om det delade inte är explicit eller implicit beskrivet i sammanhanget, vilket 

i det aktuella fallet begränsar möjligheterna till a) moraliskt gott (ev från lärarna), eller b) evangeliet. 

Man kan inte heller ta betydelsen ur en allmänkulturell förståelse eller från potentiellt fasta uttryck 

som ”κοινωνεῖν γὰρ ἀγαθὸν τοῖς ἀγαθοῖς” eftersom det finns flera utbredda användningar av orden i 

fråga – om man ska importera en kulturell förståelse blir man ändå beroende av textsammanhanget 

för att veta vilken man ska importera. 

Det är värt att poängtera att de argument utifrån andra texter och sammanhang som framförts 

här alltså inte är menade att i sig lösa tolkningsfrågan. Tvärtom är det ett viktigt resultat av undersök-

ningen att sådana argument är för svaga för att självständigt avgöra frågan. Med detta sagt är det dock 

en skillnad här mellan understöds- och delaktighetstolkningen. För understödstolkningen behöver 

betydelsen kunna hämtas exklusivt ”utifrån” i strid mot det lokala sammanhanget, något som kräver 

förhållandevis starkt stöd för att vara rimligt. När det gäller delaktighetstolkningen handlar det däre-

mot om en tolkning som primärt kommer från det lokala textsammanhanget. Att denna sedan har stöd 

i andra texter, både i NT och utanför, kan naturligtvis ses som en bekräftelse på den. Jag har visat att 

det finns textexempel som direkt stöder en tolkning som faller sig naturlig i sammanhanget, både i 

NT och utanför. En sådan tolkning stöds även av de tidigaste kommentarerna. 
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