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1.  Introduktion 

I denna uppsats kommer jag att testa en ny möjlig översättning av ordet charis som Paulus tenderar 

att använda ofta. Denna översättning är influerad av John Barclays senaste forskning, där han 

nyligen har öppnat en ny möjlighet till att tolka Paulus texter ur ett nytt perspektiv. Det som 

forskningen har lett fram till är huruvida en översättning av charis skall översättas som ”gåva”. 

Ordet har annars i traditionell mening, primärt översatts som ”nåd”. Denna nya översättning av 

ordet kan komma att leda till att nya sätt för att se på Paulus teologi kan komma att radikalt 

förändras inom forskningsvärlden. Jag tänker då på stora påståenden så som ”tron allena”, samt 

skulle också denna nya tolkning och översättning också kunna leda till ett mer ekumeniska 

perspektiv inom den kristna världen.  

2.  Frågeställning 

För att nå en slutsats och för att kunna göra en analys behöver jag en eller flera frågeställningar som 

problematiserar perikopen 2 Kor 8:1-15. De frågeställningar jag har valt ut skall grundas i en 

enkelhet och en lätt formulering. Detta för att jag på ett lätt sätt ska kunna förstå men framförallt 

kunna nå till en slutsats av detta arbete. Därför har jag valt att skapa två olika frågeställningar som 

angriper det problem jag önskar lösa från två infallsvinklar. Jag kommer att göra dels en filologisk 

analys över ordet  charis samt att göra en egen översättning och tolkning. För att uppnå detta har 

jag valt att skapa följande frågeställning: 

Vad betyder ordet charis  i 2 Kor 8:1-15, samt vad händer med texten om man översätter ordet 

charis så som ”gåva”? 

Denna frågeställning kommer att ge mig den möjlighet som jag behöver för att kunna göra en 

filologisk analys samt en egen översättning utav den valda perikopen. Utöver denna frågeställning 

vill jag också se vad för innebördslig betydelse detta får. Vad händer med texten när charis översätts 

till ”gåva”. Har ”gåva” en innebörd som signifikant förändrar tolkningen och uppfattningen utav 

perikopen, eller kommer det inte att alls göras någon större skillnad om charis översätts till ”gåva”. 
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Jag vill också se om den praxis/norm eller reciprocitet som Barclay hävdar, faktiskt kan ses i den 

valda perikopen samt också se om den syns i den filologiska analysen utav begreppet charis, för att 

uppnå detta har jag valt att skapa frågeställningen:  

Fanns det en underförstådd reciprocitetsnorm om gåvogivande i det antika samhället, samt hur 

utspelande sig då denna norm och om så, hur syns då denna norm i den valda perikopen? 

Denna frågeställning kommer att öppna för en diskussion gällande just denna reciprcitetsnorm som 

Barclay hävdar fanns. Den kommer också att ge mig möjlighet att diskutera hur den då kommer att 

påverkar den valda perikopens tolkning och uppfattning.  

3.  Val av Avgränsningar och Material 

3.1.  Avgränsningar  

För att börja med och för att ens kunna nå en form utav en slutsats för analysen måste jag börja med 

att avgränsa mitt arbete. Det finns så klart tusen olika infallsvinklar som är möjliga att använda 

inför en diskussion och en redogörelse av Paulus teologi i andra Korinterbrevet. Därför måste jag 

avgränsa mig till en typ utav infallsvinkel som ryms inom denna uppsatts. Jag har därför valt att 

titta från samma infallsvinkel som Barclay har gjort. Den tes som Barclay driver handlar om att 

översättningen utav charis bör vara ”gåva” och inte ”nåd”, som det ofta översätts till i Nya 

testamentet och framförallt i Paulus epistlar. Barclay har valt att i sin bok Paul and the Gift  forska 1

om Galaterbrevet och Romarbrevets användning och översättning utav charis  till ”gåva”. Eftersom 

Barclay primärt har valt att se till dessa brev så finns det utrymme att testa hans tes i Paulus övriga 

brev. 

Därför har jag valt att vidga Barclays teorier samt för att testa dem för att se huruvida hans belägg 

för sin tes är faktiska och sanna. Därför har jag valt att testa och pröva hans tes i 2 Kor 8:1-15 för att 
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kunna bidra dels till hans egen forskning och fylla ett tomrum, men också för att testa om denna 

teori om charis även fungerar i Paulus övriga brev och framförallt i Paulus övergripande teologiska 

resonemang. Jag har valt att avgränsa mig till ett fåtal verser i andra korinterbrevet dels för att 

charis  förekommer ofta, dels för att det är ungefär vad som ryms tids och arbetsmässigt inom 

ramen för denna uppsats. Jag anser att dessa valda verser, 2 Kor 8:1-15, är tillräckligt för att kunna 

uppnå och uppfylla de frågeställningar jag har för denna uppsats. Därför att dels så förekommer 

charis ofta, men också för att innehållet i texten är intressant i sig. Samt också för att denna uppsats 

faktiskt inte rymmer mer tid än vad som räcker till att grundligt granska dessa verser.  Också för att 

Barclay själv i sin forskning endast tittar på Galaterbrevet och Romarbrevet. 

3.2.  Material 

Materialet som jag har utvalt kommer att kunna bidra till att uppsatsens syfte och frågeställning kan 

besvaras. Jag har framförallt valt att göra en filologisk analys utav begreppet charis, dels för att 

själv kunna få en egen uppfattning om begreppets betydelsen. Men också för att testa Barclays eget 

påstående om översättningen utav begreppet till just ”gåva”. Till min hjälp och för att uppnå detta 

har jag valt att använda olika uppslagsverk och lexicon, uppslag och lexicon så som F. W. Dankers 

lexicon (BDAG) samt också Theological Dictionary of the New Testament (TDNT). Förutom 

denna filologiska analys kommer jag också att redogöra och analysera för tidigare forskning och 

tolkningar utav charis som förekommer i den utvalda perikop, detta kommer jag att göra under 

punkten 6.3. För att uppnå detta kommer jag också att titta på olika kommentars serier tolkningar 

utav texten och redogöra för dessa. Genom de olika kommentarerna kommer jag att uppfylla min 

frågeställning och skapa en nyans i förståelsen om hur charis  har används och tolkats.  

Utöver detta använder jag till stor del Barclays bok Paul and the Gift för att redogöra för den teori 

jag har valt att använda till denna uppsats. Jag kommer också att nyansera över Barclays egna 

förståelse för vad ”nåd” är, detta kommer jag främst att redogöra i kapitel 6.2. Utöver detta kommer 

jag att använda några olika artiklar och böcker som kommer att komplettera till uppslagsverken och  

de olika kommentars seriernas innehåll.  
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4.  Teori och Metod 

Under denna rubrik kommer jag att först redogöra för Barclays egen tes och teori gällande hur den 

antika världens praxis och reciprocitetsnorm var utformad gällande gåvogivande. Jag kommer 

också att kort redogöra för de olika teorier ock tankar som ryms inom ”Paul and the new 

perspective” som är relevant för min teori. 

4.1.1.  Teori 

I den antika världen fanns det normer och strukturer precis så som det finns i dagens samhällen. 

Vissa normer och strukturer har inte förändrats och vissa har kommit och gått under de många åren 

som har passerat sedan det antika samhället utspelades sig. Just en norm som nog har funnits i alla 

samhällen världen över var gåvogivandet. Detta var en otroligt viktig norm under antiken som 

vördades väl av alla människor oavsett vilken sociopolitiskt ställning som var i fråga. Idag skulle 

jag vilja påstå att denna norm inte riktigt ser likadan ut som den gjorde då, visst finns det likheter 

men innebörden av gåvogivandet är idag annorlunda. Under antiken var det lika välkänt att ge och 

ta emot gåvor som det är välkänt för vare svensk idag att det finns en speciell norm över det 

svenska kösystemet. På samma sätt var gåvogivandet som norm lika välkänt för varje romersk 

medborgare.  2

Gåvorna var ett sätt för den antika världen att upprätthålla och skapa kontakt mellan människor 

sinsemellan och mellan människan och gudar. Gåvor gavs i syfte för att visa på sin tacksamhet eller 

för att få olika tjänster. Johan Barclay argumenterar för att det fanns en underförstådd innebörd utav 

just gåvogivandet som norm i det antika samhället. På samma sätt som att varje svensk vet att i 

Sverige står människor i kö och att den finns ett helt underförstått system att så i kö, på samma sätt 

visste varje människa i den antika kulturen att det fanns en förvänta när man gav någon en gåva. 

Förväntan grundas i att gåvogivaren räknar med att få någonting tillbaka utav den person som man 
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har gett sin gåva till och att personen i fråga som fick gåvan vet om att den skall ge något tillbaka 

till givaren.  Gåvogivandet var en mycket central norm inom det antika samhället och det fanns som 3

sagt en underförstådd innebörd i givandet och mot givandet utav gåvor. Motgåvan skulle vara utav 

ett ungefärligt samma värde som den ursprungliga gåvan. Var motgåvan inte tillräcklig eller gav 

man ingeting alls kunde man till och med bli utfryst i samhället i from utav att ingen ville göra 

affärer med en.  4

Man skulle kunna tala om två olika nivåer i gåvogivandet. Nivån mellan människor sinsemellan och 

nivån mellan människan och gudarna. Jag kommer redogöra noggrannare för båda dessa nivåer och 

till att börja med givandet av gåvor mellan människor, vilket jag kommer att kalla för den första 

nivån. Detta för att få en förståelse för normen och vid vilken roll den spelar. Sedan nivån som 

behandlar människan och gudar, denna kommer jag att kalla andra nivån. Den andra nivån kommer 

spela stor roll i att förstå Paulus teologi i andra Korinterbrevet. Låt oss då gå in på den första nivån.  

Den första nivån behandlar givande utav gåvor människor sins emellan. Under den antika världen 

var gåvor en otroligt viktig faktor i en relations uppbyggnad och upprätthållande. Gåvor var bland 

annat så som vår tids vänskapsförfrågningar på sociala medier. Det existerade en underton av 

bekräftelse och acceptans, gåvan ledde oftast till en relation i någon form.  Relationen skapades ofta 5

utav den förväntan som existerade i en motgåva. Det fanns en tydlig praxis när gåvor gavs och togs 

emot. Denna praxis innebar att den som gett sin gåva skull i sin tur också få tillbaka en gåva utav 

den som först fick gåvan.  Relationen bygger alltså på ett givande och tagandet. Gåvan i frågan 6

behövde inte vara något stort, det kunde vara en form av en enkel tjänst eller någon form av 

redskap. Det utspelades sig ofta i principen, jag hjälper dig om du hjälper mig.  7
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Barclay använder ett exempel från en antik författare,  Hesiodos,  som beskriver det vardagliga 

gåvogivandet mellan människor under antiken. Den textliga innebörden är att man ska vörda den 

vänskap som skapas mellan gåvor. Hesiodos skriver ”ger din vän dig något skall du mäta det och ge 

tillbaka något av samma värde och om möjligt ett större värde än det ursprungliga. Ger någon dig 

inget skall du inte heller ge honom något”.  Av detta kan vi lära att det var av stor vikt att vörda 8

relationer i vardagen och att fick man något så skulle man se till att ge tillbaka. Hesiodos fortsätter 

med att förklara att ingen vill ge någon som inte ger tillbaka. Av att döma kan man se att det 

gåvogivande som var en stor del inom det antika vardagsliv var något annorlunda gentemot hur vår 

tids gåvosyn ses i det vardagsliv som utspelas just nu. Gåvor spelade stor roll för den mänskliga 

relationen och vörda man den inte kunde man riskera att bli av med relationen.  

För att gå in på andra nivån där gåvor gavs mellan människan och gudarna syns det tydligt hur 

viktigt det också var där med gåvor och gåvogivandet. Det är också på denna nivå som Barclay vill 

göra en skillnad i det nya perspektivet på Paulus.  

I den antika världen ansågs det att gudarna kunde göra skillnad för tillexempel skörd, fångst av 

föda, krig, kärlek, gudarna kunde också påverka många andra saker som jag inte nämnde nyss. 

Gåvor spelade här en stor roll, gav man av sitt till gudarna och blev gudarna nöjda med det man 

givit kunde de välsigna det som gåvans ändamål var till för. Det var inte heller nödvändigt att det 

var människan som inledde givandet. På samma sätt som man förväntades ge tillbaka om man fick 

en gåva av en vän så skulle man ge tillbaka om man blivit bönhörd eller om ett under skett.  Alltså 9

sågs det också viktigt att vörda relationen med gudarna.  

Med denna teori skall alltså Paulus texter omprövas, om så vill. Denna omprövning är att man ska 

se Paulus i sin egen kontext för att granska hur Paulus texter skulle eventuellt kunnat ha mottagits 

av hans egna läsare i deras miljöer. Eftersom större delen av Paulus brev riktar sig till just den 

antika kulturen så bör man förstå texterna i det sammanhanget. Detta ledde till att ”Paul and the 
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New Perspective” uppkom, jag kommer därför att kort redogöra om vad dessa nya teorier bygger på 

och grundas i. Det nya perspektivet utvecklades främst under det sena 1970-80-talet. Men är 

fortfarande högst aktuellt idag. 

4.1.2.  ”Paul and the New Perspective”  

För att förstå mitt val av teori skall jag nu gå igenom ”Paul and the New Perspective” kort. Som jag 

redan nämnt har Paulus forskningen de senaste 40 åren ändrats drastiskt detta har bland annat att 

göra med att den kristna kyrkan efter andra världskriget fick ett nytt perspektiv på sin antisemitiska 

ställning gentemot judendomen.  Detta ledde till att ”Paul and the New Perspective” uppkom och 10

framförallt fick en stor betydelse över hur den nuvarande Paulus forskningen ser ut. Det nya 

perspektivet kan förklaras i en enkelhet att Paulus texter började omtolkas och förståelsen till hur 

Paulus egen ställning och relation gentemot andra judiska grupper kunde ha sett ut under den tidiga 

kristna rörelsen utveckling. Den tidigare forskning som bland annat Luther hade stor inflytande till 

har ofta tolka Paulus som en antisemitiskt ställning mot andra judarna som fanns i hans 

omgivning.  11

Forskare så som Krister Stendahl och E. P. Sanders har varit de ledande rösterna i att förändra synen  

på Paulus. Stendahl drev i sin forskning att Paulus inte alls skulle tolkas som att han sätter 

kristendomen mot judendomen utan snarare hur han vill förena dessa två. Det handlar inte om att 

sätta evangeliet mot lagen (Torah) enligt Stendahl.  Detta var så klart kontroversiellt i sin tid och 12

fick en del kritik men också mycket plats inom akademin. Sanders kom att utveckla denna tanke till 

att man skall läsa Paulus texter så som dem kunde ha tagits emot på hans tid. Alltså att inte tolka in 

hans budskap i våran samtid utan att se det så som det kunde ha tolkats. Samt diskuterar Sanders 

”the pattern of religion” som fokuserar snarare på det budskap som Paulus ville förmedla. Alltså hur 
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man kommer in eller förblir i förbundet.  Den tidigare tolkningen av Paulus löd att evangeliet 13

kommit för att byta ut lagen. Det som Sanders vill förmedla är att Paulus inte alls sätter lagen eller 

evangeliet mot varandra utan det är två olika sätt för att få åtkomst till förbundet. En jude föds in i 

förbundet och behöver lagen för att förbli i förbundet. Medan ickejudar fick evangeliet som inträde 

till förbundet.  14

Teorin som Barclay driver om charis bygger alltså på ”Paul and the New Perspective” och hur man 

skall tolka tolka in hans texter i hans samtid för att bättre kunna förstå Paulus teologi. Detta 

kommer jag alltså att pröva i 2 Kor 8:1-15 för att ge en ny tolkning av ordet charis  i texten. 

4.2. Metod  

Den metod som jag kommer att använda är en filologisk metod för att pröva vad ordet  charis betyder och 
hur det kan användas. Jag kommer att först att redogöra i hur och för vilka betydelser ordet kan ha. Detta gör 
jag under rubriken 6.1. Sedan kommer jag att med hjälp av det jag kommit fram till under rubriken 6.1. 
pröva och testa detta på 2 kor 8:1-15.  

5.  Forskningsläge 

Det finns otroligt mycket forskning kring Paulus och hans teologi och framför allt väldigt mycket 

forskning om just den utvalda perikopen. Den tidigare forskning är ganska relevant för min egen del 

gällande uppsatsen syfte och frågeställning. Eftersom jag är på nya betesmarker och arbetar med 

denna nya tolkningen av Paulus texter så finns det inte allt för mycket som redan har gjorts ifrån 

denna infallsvinkel som liknar det som jag bedriver här i denna uppsats. Dock har den perikop som 

jag valt varit väl genomarbetad i tidigare tolkningar. Min uppsats grundas dock i tidigare forskning 

såsom ”Paul and the New Perspective” som jag redan kort redogjort om under rubriken 4.1.2.  
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Genom Barclays teori har jag en otrolig möjlighet i att som sagt beta på nya betesmarker där inte 

många forskar har varit innan. Utöver Barclays teorier finns det inte mycket inom tidigare forskning 

som faktiskt angriper denna perikop från denna vinkel. Övrig än detta så finns det otroligt mycket 

forskning som redan är skrivet om Paulus och hans teologi som redan nämnt men detta är inte 

relevant för mig och denna uppsats.  

Utöver detta kommer jag att göra en djupare analys över hur forskningsläget sett och ser ut under 

rubrik 6.3. Här kommer jag att redogöra för tidigare tolkningar och teorier om hur man just har 

använt 2 Kor 8:1-15 tidigare. Jag kommer att i rubrik 6.3. göra en kortare redogörelse över detta. 

 6.  Analys  

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för vilken betydelse charis har på grekiska samt hur 

det har översatts och tolkats i tidigare. Detta gör jag för att själv kunna göra en egen tolkning och 

översättning på den valda perikopen. Jag har indelat analysen i 4 huvudrubriker för att ha en tydlig 

struktur över analysen. Under första rubriken 6.1. kommer jag att kort redogöra filologiskt över 

begreppet charis och vad dess innebörd och betydelse kan vara. Rubrik 6.2. här kommer jag kort att 

redogör för Barclays egen definition av vad en”gåva” är. Under rubrik 6.3. kommer jag att granska 

den tidigare forskning av 2 Kor 8:1-15. Under rubrik 6.4. kommer jag att själv att översätta texten 

och charis som ”gåva”. 

6.1.  Grekiska betydelsen av charis 

För att inleda min analys måste jag först redogöra för ordet charis och dess betydelser på grekiska. 

Charis har som så många andra grekiska ord oftast en mer mångfaldig betydelse och kan i vissa 

lägen vara något svår översatt till svenska. Till min hjälp för att kunna översätta begreppet och 

förstå innebörden utav det på grekiska så tar jag till min hjälp, Frederick William Dankers lexicon 

(BDAG) samt en artikel i Theological Dictionary of the New Testament som Hans Conzelmann 
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författat.  Dessa böcker kommer att hjälpa mig till att utöka min egen förståelse utav begreppet 15

charis.  

För att få en bättre förståelse av charis  och dess innebörd kan det vara nödvändigt att börja med att 

analysera dess släktord,chara och chairo, som delar ursprung med charis. Begreppen chara och 

chairo har ungefär i princip samma betydelse, dock så skiljer de sig åt i att chairo är ett verb och att 

chara är ett adjektiv. Den genomgående betydelsen för de båda orden är ungefär så som en stark 

känsla som är ett ytterst glädjefyllt tillstånd. Det skulle alltså kunna vara en tillvaro men också 

kunna beskriva en tillvaro. Dessa två ord har som sagt en ytterst stark innebörd och betydelse som 

förklarar en form utav en tillvaron, som förklarar eller beskriv ett stadie där människan ser sig som 

mästare över begäret att uppnå fullständig glädje och lycka. Conzelmann förklarar detta så, ”these 

arise only when man in ethnical self-reflections sees himself as mastered by desire”  Alltså 16

förklarar detta känslan eller tillståndet då människan ser sig själv som sagt som en mästare över 

begäret eller önskan att vara fullständigt glädjefylld eller lycklig. Danker nämner också detta som 

ett stadium där allting känns fantastiskt och allt är glädjefyllt.  

Även om dessa två orden beskriver samma sak så skiljer dem sig så klar åt i användningen utav 

dem. Detta i och med att det ena är ett verb och det andra är ett adjektiv. Chairo beskriver att en 

person är glädjefylld eller fullkomligt utan begär. Det kan även också användas som en form utav 

en välsignande hälsnings eller avskedsfras som används när man vill ödmjukast hälsa någon 

välkommen eller ta ett kärt farväl av en nära vän.  Chara å andra sidan beskriver känslan eller 17

tillvaron som människan infinner sig i när hon är fullkomligt utan begär och glädjefylld. Ordet kan 

också beskriva ett föremål eller en sak om så vill, som skapar en form utav fullständigt glädje eller 

en form utav en begärslöshet som bara detta föremål kan uppnå. Alltså kan det användas som en 
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form utav uppskattnings fras för just detta föremål som då en person har i sin ägo och som då ger en 

känsla utav fullständighet.  18

Tack vara dessa två ord kan nu förståelsen och betydelsen utav begreppet charis bli tydligare. 

Begreppet charis har dessvärre en mycket mer mångsidig och svårtolkad betydelse än orden chara 

och chairo. Detta gör att charis kan vara mer svår översatt i dess sammanhang än dess syskonord. 

Begreppet charis är ett mycket kraftfullt ord med en stark betydelse, precis så som dess släktord 

chara och chairo. Charis beskriver också en form utav en tillvaro eller en handling som beskriven 

en fullkomlighet eller en perfektion. Det första som nämns för ordet i de båda uppslagsverken är 

som ett tillstånd eller en känslobetydelse som är fullkomlig eller är perfekt. Alltså är det en tillvaro 

som är ytterst lustfylld eller glädjefylld.  För att inte krångla till det mer än såhär kommer jag att 19

redogöra nu för Dankers sätt att förklara charis. Danker förklarar ordet med hjälp utav en 

femskaligt system utav dess aspekter. Dessa 5 aspeker täcker ordets alla olika betydelser på ett 

mycket gott sätt.  

För att börja med den första aspekten utav charis som Danker förklarar som följande, ”A winning 

quality or attractiveness that invites a favorable reaction, graciousness, attractiveness, charm, 

winsomeness”.  Detta innebär att charis är en form utav ett fullkomlighets tillstånd som tidigare 20

nämnt och som inbjuder till en reaktion eller känsla som består i en älskvärdhet, välbehaglig, 

godhets eller en känslofull tillvaro. På samma sätt som chara och chairo beskriver en fullkomligt 

begärslös tillvaror används charis i situationer för att beskriva en fullkomlighet på ett liknade sätt. I 

denna första aspekt så har alla de tre orden en ungefärlig liknade funktion och det skulle egentligen 

inte spela någon roll för vilket utav orden som väljs om det är denna aspekt som vill uppnås mer än 

att det faktiskt skiljer sig endast grammatiskt då två utav dem fungerar som adjektiv och endast ett 

utav dem fungerar som ett verb i denna aspekt.  
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För att också nyansera Dankers material över charis kommer jag att med hjälp utav Conzelmann’s 

uppslag jämföra dessa två och se om det finns olikheter eller likheter. Skillnaden är att Conzelamnn 

har valt att göra en längre sammanfattning utav alla orden och dess inbörder. Därför fungerar 

Conzelmanns uppslag som en bra jämförelse till vad Dankers uppslag. 

Den andra aspekten av charis behandlar aspekten så som välviljans och lyckönskans tal, eller om 

man så vill så som en speciell hälsningsfras om man vill önska någon glädje och lycka. Denna 

aspekt ses speciellt tydligt inom Paulus och den antik brev dispositionen.  Conzelmann noterar 21

också om just denna aspekt och användningssätt för charis.  22

Den tredje aspekten utav charis är den aspekt som John Barclay primärt har valt att anamma för sin 

forskning och tes utav Paulus och som även jag nu kommer att testa och pröva i andra 

Korinterbrevet. Detta är aspekten där charis används så som gåvas begrepp. Alltså en 

direktöversättning skulle vara gåva. Danker nämner här att charis under denna aspekt ska ses så 

som ett begrep som Framförallt förklarar gåvogivandet mellan människor eller mellan människan 

och gudarna.   23

Detta innebär att charis kan översättas direkt som ”gåva” och att en gåva som sker på ett mänskligt 

plan eller ett gudomligt plan innefattas i förståelsen utav uttrycket. Charis är något man antigen får 

eller något man ger till en annan och detta var ett vedertaget språkbruk under den antika 

samhället.  Alltså är charis någonting som ges eller görs till någon i en form utav en tjänst eller en 24

förmån för den andre partens skull i frågan. Samt att det också kan vara något man får utav en 

annan som en gest eller i form utav föremål. Danker nämner också under samma rubrik att dessa 

förmåner, tjänster eller gåvor görs inom någon form utav ett system/reciprocitet eller en annan form 
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som en praxis i det antika samhället, ”one does for another within a reciprocity system”.  Alltså var 25

det ett vedertaget ord som hade en underförstådd innebörd utav att ge och få tillbaka. Detta gjordes i 

ett ömsesidig system där Barclay hävdar att detta handlar om en form utav en praxis i att den finns 

ett förväntande som innefattar att har du fått en form utav gåva förväntas du inom detta ömsesidiga 

förhållande att ge en motgåva i form utav en tjänst, förmån som tacksamhetssvar på 

ursprungsgåvan.  26

Conzelmann nämner också i sitt uppslag om att konsekvensen av charis var att det existerade en 

form utav ett system med olika förmåner, tjänster eller motgåvor som var en allmän praxis i det 

antika samhällets funktion. Precis som Danker nämner så nämner också Conzelmann att denna 

förväntan handlar om en form utav en tacksamhetsskuld för ursprungsgåvan som skulle visa sig i att 

mottagarn skulle ge en motgest på den ursprungsgåva som hade getts. Dessa motgester skulle kunna 

visas i form utav tjänster, gärningar, tacksamhetsgåvor eller andra förmåner. Conzelmann nämner 

också att om en människan vördar tacksamhetsskulden och ger tillbaka till ursprungsgivaren så 

anses denna som en god och hederlig människa som upprätthåller relationer.  Detta ger ytterligare 27

bevis för den praxis och reciprocition som Barclay talar om.  

Danker nämner också att det fanns en till nivå utav givandet. Nämligen den nivå mellan människan 

och gudar. Detta var en ytterst viktigt nivå, framförallt under det antika samhällets normer och 

filosofier. Vördnaden utav gudarna och deras gåvor eller tjänster för människan var något som 

skattades högt i den antika världens filosofi.  Charis behandlar alltså inte bara givandet på det 28

mänskliga planet utan också på det godmodiga planet. Dessa gudomliga gåvor tydliggjordes 

framförallt i former utav välsignelser från gudaväsendet till människan, eller att människan blev 

bönhörd och besvarad. Från människans sida var det ytterst viktigt att vörda denna relation och det 

gjorde man i former utav tacksamhetsgåvor som kunde visa sig i olika offer från människan till 
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gudarna eller guden som tacks och uppskattningen var riktad till.  Det handlar alltså också här om 29

en ömsesidig aspekt som charis besitter enligt Barclay där alltså tacksamhet och offergivandet till 

gudaväsendet spelar en viktig roll i relationen mellan människan och gudar.   30

Conzelmann nämner också en form utav praxis eller reciprocitet. Denna reciprocitet handlar snarare 

om att en ömsesidighet finns i en form utav en förväntan från givaren. Denna reciprocitet handlar 

om att givaren förväntar sig en form utav tacksamhetssvar eller gärning. Denna förväntan som 

skapas av ömsesidigheten i att ge och få tillbaka fungerar alltså då på både det mänskliga planet och 

också på det gudomliga planet.  31

För att fortsätta med den fjärde aspekten av charis som tar upp ordets betydelse som en effekt utav 

givandet utav gåvor. Charis kan alltså också fungera som ett ord som förklarar effekten som uppstår 

utav givandet utav gåvor. Denna aspekt förtydligar bara den reciprocitet som jag tidigare skrivet 

om, alltså effekten utav ursprungsgåvan blir då den tacksamhetsskulden som uppstår.  Denna 32

aspekt är viktig för denna uppsats för det behandlar den form utav reciprocitet som är viktig enligt 

den tes som jag vill driva om Paulus och hans teologi. Detta kommer jag dock fördjupa under rubrik 

6.4. 

Den femte och sista aspekten som charis innefattar har en ungefär jämbördig funktion som aspekt 

4. Dock finns det en skillnad som här handlar om att denna aspekt snarare behandlar charis som 

den tacksamhet som skapas när en gåva blivit skänkt, snarare än effekten som skapas utav att du 

mottagit gåvan.  Alltså betyder detta att den sista aspekten endast används som ett adjektiv och 33

förklarar endast aspekt utav charis som en tacksamhet. 
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6.2.  John Barclays definition utav ”gåva” 

För att fortsätta med analysen kan det vara nödvändigt att redogöra för förståelsen utav vad ”gåva” 

är och vad dess betydelse samt innebörd är. Eftersom min teori bygger på Barclays forskning så har 

jag valt att använda hans definition utav vad ”gåva” är och kommer att förklara det här under denna 

rubrik. Barclay har valt att förklarar ”gåva”  i Paul and the Gift  med hjälp utav sex  andra begrepp 

som tillsammans bildar gåvans innebörd och betydelse. Jag kommer själv att på samma sätt som 

Barclay att redöga för alla dessa 6 begrepp med hjälp utav Barclays egna forskning. Barclay kallar 

dessa begrepp för fullkomligheter, vilket jag också kommer att göra och  den första fullkomligheten 

lyder, 1. Superabundance (rikt överflödande), 2. Singularity (singularitet), 3. Priority (prioritet),              

4. Incongruity (oförenlighet), 5. Efficacy (effektivitet) och 6. Non-circularity (icke/inte cirkulär).  34

För att börja med fullkomlighet 1 för enkelhetens skull, superabundance, som skulle översättas till 

svenska på ett ungefär så som ”överflödande” eller ”rikt överflödande”. Denna fullkomlighet är den 

som lyckas omfamna gåvan betydelse i sin helhet. Frågan är om gåvan rikt överflödande beroende 

på vad gåvans attribut är. Alltså vad är gåvans signifikants, vad är dess värde och vad är dess 

betydelse i förhållande till vad som är gåvans ändamål, syfte och till vem som gåvan skänks till. 

Samt vad är gåvans beständighet, alltså vad är gåvans varaktighet, är gåvan permanent eller inte. 

Sträcker sig gåvan över en kort eller längre tid, eller är det endast en engångshandlings gåva.  Allt 35

detta innefattas i fullkomligheten superabundance. 

Den andra fullkomlighet sammanfattas i begreppet, singularity. Singularitet som fullkomlighet har 

jag valt att beskriva den så som ”ett förhållningssätt”, detta handlar om att det endast får finnas ett 

förhållningssätt om det ska kunna klassas som en gåvan. Förhållningssättet är att intentionen med 

gåvan alltid måste vara med en god vilja. Det Barclay menar med detta är att det enda som faktiskt 

får driva till att en gåva givs är att det är givarens godhet som driver givaren och inget annat. Detta 

innebär alltså då att så länge det finns en god vilja och intentionen med gåvan är utav godhet så kan 

det få kallas och vara en gåva. Grundas intentionen inte i en välvilja och godhet så kan det aldrig 
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vara en gåva enligt Barclay. Barclay gör här också  en liten avstickare och förklarar att gudars gåvor 

endast kan vara utav godhet, för en gud förmår inget annat och förmår inget ont. Därför kan inte en 

gud handla efter onda gärningar utan att oavsett vad en gud gör så är det utav godhet och välvilja 

från givarens sida.  36

Gåvans tredje fullkomlighet är priority vars innebörd handlar om att gåvan skall vara planerad. Det 

handlar om hur väl prioriterad gåvan är och den prioriteras vartefter den är planerad. Alltså när och 

var gåvans ges och vilken tajming den har till dess ändamål. Hur välplanerad är gåvan och hur väl 

är gåvans innebörd till dess förhållande till vad den är menat att uppfylla för syfte. Detta var 

speciellt viktigt för att givaren skulle kunna visa på sitt egna engagemang i att kunna visa på att han 

eller hon hade lagt ner stor möda på gåvan. Detta gjordes för att givaren skulle kunna visa 

mottagaren att dennes intention med gåvan var utav godhet. Detta gjordes också för att ge en god 

chans till mottagaren så att han eller hon skulle kunna visa på sin egen yttersta tacksamhet inför 

givaren och sin gåva.   37

Den fjärde fullkomligheten utav gåvan är incongruity som handlar om gåvans lämplighet och 

oförenlighet till förhållande till vem den skänktes till. Det ansågs att en gåva måste ges till en 

person som passar och är värdig gåvans attribut. Därför måste gåvan vara lämplig till vilket 

sammanhang den skänks till.  På så sätt kunde inte en gåva ges till en person som var ovärdig. 38

Gavs en gåva till en person som hade orimliga möjligheter till att kunde återgälda gåvans 

tacksamhetsvärde så vanskänktes mottagaren när gåvan motas. Det ansågs istället att det var mer 

lämpligt och framförallt rimligt att ge gåvor vartefter mottagarens egen kapacitet och möjlighet att 

visa på sin tacksamhet att kunna återgälda den till givaren. 

Gåvans femte fullkomlighet är effcacy, vilket behandlar gåvans effektivitet i förhållande till dess 

syfte. Det Barclay vill förklara här är om gåvan i sig var effektiv för dess syfte. Detta är också ett 
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prov på hur väl gåvan var planerad, för om gåvan inte var effektiv kan den inte vara fullkomlig.  

Det som också ingår här om gåvan var otillräcklig eller om gåvan till och med var för effektiv för 

sitt syfte. Tredje, fjärde och femte fullkomligheterna går i varandra och behövs alla behövs och 

ingen kan uppfyllas om inte alla blir uppfyllda.  39

Den sjätte och sista fullkomligheten av gåvan är non-circularity. Det Barclay menar här är att 

gåvan måste ges i en god vilja och inte med tanke på den reciprocitets princip som den antika 

världen levde efter. Gåvan måste ges med en fri handling utan tvång eller med tanke på vad man 

kan få tillbaka. Gåvans avsikt måste vara äkta och den måste vara menad att ges som en gåva och 

inte som ett lån eller som en skuld.  Alltså skall gåvans ges utan att det finns en förväntan utav att 40

få tillbaka en motgåva som tacksamhet utav mottagaren och som mottagare ska det inte finnas ett 

tvång i att ge tillbaka en tacksamhetsgåva. Görs detta med en förväntan att få tillbaka eller med en 

tvång att ge tillbaka kan det då inte räknas som en gåva enligt Barclays fullkomlighets princip. 

För att förtydliga handlar det också om att det är en ömsesidig relation mellan Gud och människan, 

både ger och tar emot gåvor och genom dessa 6 fullkomligheter har vi nu fått en inblick i hur 

Barclays definition och förståelse av hans syn på vad en gåva är och vad det är som kan räknas som 

en gåva. Genom detta kan vår förståelse av charis i Paulus brev och teologi bli allt mer tydlig. 

6.3.  Tidigare tolkningar över 2 Kor 8:1-15 

Under denna rubrik kommer jag att titta på tidigare tolkningar och användningar utav 2 Kor 8:1-15. 

Detta kommer jag göra genom att redogöra för olika tolkningar och kommentarer som redan har 

gjorts i artiklar och olika kommentar serier. Jag har valt att indela denna rubrik i tre underrubriker 

där den första underrubriken berör en övergripande redogörelse över tidigare tolkningar och 

framförallt användningssätt över den valda perikopen. Den andra underrubriken kommer jag endast 

att diskutera hur användandet och översättningen utav charis har gjorts i tidigare tolkningar av den 
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valda perikopen. Samt under den sista underrubriken kommer jag att redogöra just för en tolkning 

och ett användningsätt utav perikopen som jag finner relevant för min frågeställning. 

6.3.1.  Övergripande redogörelse över 2 Kor 8:1-15 

För att kunna granska tidigare tolknings och användningssätt kommer jag att primärt under denna 

rubrik att redogöra för olika kommentars seriers tolkningar över den utvalda perikopen. Jag har valt 

att granska 5 olika serier som jag har utvalt för att bredda den tidigare kunskapen om perikopen. De 

kommentera som jag använder är de av Furnish (1984), Barrett (1973) Betz (1985) Johansson 

(2003), Harris (2005). Dessa fem kommentarer kommer att ge mig en god inblick i hur perikopen 

tidigare har tolkats och framförallt vilka/vilket primära användningssättet har varit för den. Jag har 

valt att indela perikopen i tre versindelningar för enkelhetens skull och kommer att redogöra kort 

för vad alla kommentarer har att bidra med under varje versindelning. Den indelning jag har valt är 

följande verser 1-5, 6-9, 10-15.  

Verserna 1-5, handlar om Makedoniens goda exempel till att självmant vilja bidra till insamlingen 

och vad detta har för konsekvenser dels för korint församlingen men också för församlingen i 

Makedonien. Under dessa verser försöker Paulus uppmuntra Korintförsamlingen genom att just visa 

på Makedoniens exceptionella exempel och deras egna arbete för att själva bidra till insamlingen. 

Så gott som alla kommentarer förklarar dessa verser på ett liknade sätt. För att börja med Johansson 

som i sina kommentarer diskuterar om att dessa verser handlar om hur Paulus själv vill tända en 

sporrande gnista i Korinternas hjärtan för att också dem själva ska vilja bidra men framförallt 

självmant ge sitt bidrag till insamlingen som Paulus bedriver.  Johansson forsätter med att 41

kommentera att Paulus intention med att pålysa om den makedonska församlingens goda exempel 

är för att korinterna ska bil inspirerade till att göra det samma. Alltså att på samma vis som den 

Makedonska församlingen har gett av sig själva och utan att be om något tillbaka ge sitt till 

insamlingen. Detta är en föredömlig gest som även korinterna borde framförallt självmant borde 

följa. Johansson vill också pålysa att det inte enligt Paulus handlar om att ge pengar i första hand. 

Utan snarare att ”ge sig själva” till detta ändamål utan att förvänta sig stor belöning för det. Alltså 
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att det vore en självklart svar med tanke på att de själva fått del utav Guds stora nåd, enligt 

Johansson.  42

Betz kommenterar också att Paulus vill övertyga korinterna att de bör ge ett gott gensvar på Guds 

stora nåd. Att Paulus också gör det genom att påvisa om Makedoninens exempel. Samt 

kommenterar Betz också kort om att detta kan ha var ett retoriskt knep från egen Paulus sida, att 

genom att använda charis  (som i en allmän mening i det antika samhället var ett uttryck för gåva 

och en form utav reciprocitet). Han fortsätter att kommentera om att denna användning utav charis 

kunde varit möjlig eftersom det fanns en underliggande innebörd utav en gåvopraxis.  43

Furnish diskuterar också i sin kommentar om att det Paulus dels vill uppnå med sitt framförande till 

korinterna är att det dels är genom att visa på hur den makedonska församlingens goda exempel och 

hur de själva har arbetat med insamlingen genom Guds nåd. Det Furnish alltså menar med detta är 

att Paulus i själva verket vill sporra korinterna till att dem själva skall bidra och på så sätt att även 

dem kan genom detta få del utav Guds nåd genom insamlings arbetet.  Det Furnish också 44

kommenterar till är att det handlar alltså om ett retoriskt knep från Paulus sida att sporra korinterna 

till den grad att de själva och självmant precis som Makedonien ge sig själva till Gud och detta 

ändamål genom att själva bidra till insamlingen utan några förväntningar på belöning. Detta handlar 

alltså om att korinterna skall stå upp för den värdegrund som låg för norm för de första kristna.  45

För att också nämna Harris kommentarer som också nämner att Paulus syfte är att försöka uppnå att 

korinterna själva skall bidra utan tvång till insamlingen genom att påvisa med Makedoniens goda 

exempel för att övertyga korinterna.  Även Harris nämner i sina kommentarer om denna tolkning 46

och användning att Paulus intention är att sporra korinterna till sitt engagemang och bidrag genom 
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att just använda Makedonien exempel, att de gav i överflöd och mer än någon hade förväntat trotts 

deras egen svåra och tuffa situation.  47

Det verkar alltså finnas en gemensam tolkningstradition över verserna 1-5. Vilket resulterat i att 

tolkningen över dessa verser är att det handlar om att Paulus försöker att sporra korinterna till att 

också de själva skall bidra på samma sätt så som den makedonska församlingen gjort och därav få 

tillgång av Guds nåd precis så som den makedonska församlingen fått. Paulus sporrar korinterna 

genom att förklara hur den makedonska församlingen hängivet gett sig åt först Herren själv och 

sedan för Paulus och hans ändamål för att uppfylla deras egna kristna värdegrund, att dela med sig. 

Verserna 6-9 är början på Paulus egen vädjan och uppmaning till korinterna att de själva och 

självmant skall ge till insamlingen. Dessa verser behandlar alltså det som är början på den mycket 

långa uppmaning och vädja till korinterna att själva delta i denna insamlingen som bedrivs. 

Församlingen i Korint har nu fått höra om Makedoniens goda exempel och är förhoppningsvis 

sporrade och engagerad efter att själva fått höra om det häpnadsväckande arbete som bedrivits i 

Makedoninen. Det är inte för intet att Paulus har på ett väldigt retoriskt sätt valt att framlägga sitt 

brev under denna struktur för att övertyga sina läsare.  

Här kommenterar Furnish följande att det nu har övergått till att handla om att få korinterna att 

själva inse att de faktiskt måste fullfölja sin egen insamling som dem dessutom redan påbörjat.            

En väl placerad påminnelse får korinterna här att de faktiskt redan har börjat med insamlingen.  

Vers 6 börjar med att förklara att Paulus nu kan be Titus att fortsätta sin resa till Korint för att se          

till att detta bidrag till insamlingen faktiskt fullföljs.  I och med denna vetskap menar Furnish att 48

den milda uppmaningen som kommer efteråt är rätt så förståligt. Det Paulus alltså menar enligt 

Furnish är att korinterna som har fått allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och kärlek också 

borde kunna visa på en annan form av överflödande god vilja till att slutföra deras bidrag. Slutligen 
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kommenterar han också hur viktigt det är att det inte är en befallning från Paulus sida utan det är 

bara et gott råd som han önskar att korinterna tar till sig och lyssnar till.  49

Även Betz kommenterar här om detta stilistiska och retoriska sätt att Paulus vill få korinterna att 

själva förstå varför dem själva av egen god vilja måste ge utav de dem kan.  Johansson är också 50

inne på detta spår i deras kommentar och förklarar att det var nödvändigt att korinternas bidrag 

måste ske av fri vilja och ingen befallning om det skulle leda till en solidaritet mellan de två 

grenarna inom tidiga kristna rörelsen. Detta är en ytterligare sporring från Paulus sida, för att 

uppmana och engagera församlingen till att frikostigt ge utav sitt överflöd och det dem kan avvara. 

Speciellt med tanke på deras överflöd dem redan fått ifrån Gud.  Johansson kommenterar också här 51

om Paulus sätt att nämna Jesus stora nådegåva, detta som ett huvudargument för att övertyga 

korinterna till att själva och självmant bidra till insamlingen. Det handlar alltså om att Paulus vill 

påminna korinterna om att Jesus faktiskt gav sig själv och framförallt gav upp all sin egen rikedom. 

Detta för att han själv skulle bli fattig för deras skull och där med kunna frälsa människan så att hon 

kunde få del utav Guds nåd. Genom detta argument anspelar Paulus på att korinterna faktiskt borde 

osjälviskt och utav egen fri vilja faktiskt bidra med sitt precis så som makaronerna faktiskt har gett 

av sig själva till just detta ändamål.  52

Likväl stämmer även Harris in i följande tolkningsperspektiv och förklarar så som de övriga 

kommentarerna att det här handlar om en forum utav en vädja från Paulus sida till att även 

korinterna ska bli delaktiga igen och att Paulus försöker att sporra dem till att göra det av egen fri 

vilja. Det handlar om att även korinterna ska kunna stå bakom denna frikostighetens gåva som 

bibel-2000 översatt det och av den få ta del utav den gemenskap som där skapas utav denna 

insamling.  Även Barret har i sina kommentarer valt att också tolkat dessa verser genom detta 53
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perspektiv.  På så viss kan det förstås att det finns en form utav gemensam tolkningssätt och 54

förståelse över dessa verser.  

Alltså verkar kommentar serierna även här vara ganska överens om tolkningen av dessa verser. 

Dock är även här infallsvinklarna till tolkningen från olika håll, men att tolkningen blir den samma. 

Tolkningen över att det handlar om ett uppmanande och ett vädjande från Paulus att följa i 

Makedoniens goda exempel och att ge sig själva av egen fri vilja till detta ändamål för att även dem 

ska få del utav Guds nåd. Paulus förhoppningen är att korinterna ska vilja göra samma sak och 

återuppta det arbete som de faktiskt redan har påbörjat. Därför är det utav en viktigt att från Paulus 

sida pålysa att det inte här handlar om någon befallning utan snarare uppmaning och vädjan.  

Slutligen periskopens sista versers, 10-15, handlar om Paulus slutkläm på den retoriska vädjan och 

uppmaning till korinterna. Under dessa verser handlar det om att från Paulus sida vill slutligen 

övertyga för korinterna varför de bör delta i insamlingsgåva. Dessa verser blir till en upprepning för 

verkligen övertyga och få fram sitt budskap till korinterna. Alltså om en tydlighet i från Paulus sida 

så att det inte ska gå att missförstå vad för budskap Paulus försöker framföra.  

Betz förklarar här i sin kommentar att dessa sista verser inom denna perikop handlar nu om att göra 

insamlingen till en rimlighet för korinterna. Paulus vill förtydliga att det inte handlar om att 

korinterna inte skall ge det man inte har eller kan, utan att det snarare handlar om vad varje enskild 

individ faktiskt kan avvara och bidra med. Betz kommenterar också att det är viktigt att tydlig 

påpeka vikten utav dessa sista verserna för att kunna övertyga korinterna att fortsätta med 

insamlingen, alltså att igen få igång det arbete som de redan har börjat med till insamlingen. För att 

få igång arbetet igen är det viktigt att vara rimlig och det är Paulus när han inte begära stora 

rikedomar utan endast det som faktiskt var man kan avvara.  De sista verserna handlar om ett 55
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ömsesidighet förhållande som är intressant för denna uppsats och som jag kommer fördjupa under 

rubrik 6.3.3, det handlar om den materiella mot det andliga.  56

Harris kommenterar också om denna tolkning över perikopen där det handlar om att få korinterna 

till att slutföra det dem påbörjat. Genom att också pålysa vikten utav att ”man ger det man kan” så 

kommer korinternerna lättare att fortsätta och själva och självmant att slutföra deras del utav 

insamlingen. Det handlar också om att det ska göras med godvilja enligt Paulus, för görs det bara 

med godvilja så är vilken gåva välkommen oavsett vilken storleken det är på den  Harris menar att 57

detta är retoriska arguments för att övertyga korinterna. Han forsätter med att också nämna kort om 

vad de sista versens kan tolkas som det ömsesidiga förhållandet gällande korinternas givande och 

Jerusalems andliga välsignelse som en möjlig tolkning utav denna insamlings mål och resultat.  58

Detta kommer jag att förtydliga som nämnt i 6.3.3. 

Även Johansson följer i samma spår gällande tolkningen av perikopen och anser att det handlar om 

att slutligen försöka övertyga församlingen till att inse varför denna insamling är utav så stor vikt 

för dem själva. Johansson fortsätter också med att beskriva att det inte handlar om att korinterna 

skall bli fattiga för andras skull, utan att det snarare rör sig om det som var man kan avvara och om 

den ömsesidiga aspekten i det hela.  Johansson fortsätter att förklara om att det handlar om att det 59

ska skapas jämnvikt mellan judar och ickejudar. Detta syns i insamlingen då det handlar om tre  

steg enligt Johansson. Det första steget skall vara att insamlingen ska fungera som ett gensvar av 

Guds nåd över ickejudarna och deras församlingar, det andra steget är att det är till egen fördel för 

korinternas egna andlighet och det sista steget är att det ska symbolisera den andliga jämnvikten 

mellan judar och ickejudar.  60
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Furnish kommenterar också om den goda viljan och vad den goda viljan har betydelse för 

insamlingens görande. Precis så som Harris också nämner så nämner likväl också Furnish att det 

handlar om att gåvan skall ges med en god vilja och god intention och att det inte handlar om att var 

man måste ge allt dem äger utan endast det dem kan avvara. Furnish tolkar också detta som ett sätt 

för Paulus att sporra församlingen till att faktiskt fullfölja den insamling som de redan har börjat.  61

Han nämner också tolkningen om ömsesidigheten mellan dessa två grupper. Fast här handlar det om 

materiellt kontra  ”spiritual blessing”.  Detta kommer jag att utveckla under rubrik 6.3.3.  62

Genom att redogöra över dessa fem olika kommentarers tolkningar över perikopen så har 

kunskapen över textens tidigare användnings och tolkningssätt blivit djupare. Nu vet vi att 

insamlingen inte endast handlar om en vanlig kollekt till Jerusalem. Innebörden till insamlingen 

sträcker sig från att Paulus retorisk övertygar korinterna till att fortsätta bidra men framförallt att 

korinterna ska få ta del utav den nåd som Gud har givit Makedonien och för att få del utav den 

gemenskap som bildas tack vara insamlingen. 

6.3.2 Tidigare förståelse för  charis  i 2 Kor 8:1-15 

Under denna rubrik kommer jag att göra en kort redogörelse för hur charis tidigare har tolkats i 

perikopen. Begreppet förekommer totalt fem gånger under perikopen där det första fyra gångerna 

förekommer i verserna 1-8 och sista gången förekommer i verserna 9. Detta gör jag för att få en 

bättre förståelse av perikopen innan jag själv ska göra min egna tolkning och översättning. Under 

denna rubrik kommer jag att främst att använda Betz, Johanssons och Harris kommentarer för att 

bilda mig en kort uppfattning utav den tidigare tolkningen och översättning för den valda perikopen.  

För att börja kommer jag att redogöra över Harris tolkning och översättning. Harris beskriver charis 

som ett nyckelbegrepp för den valda perikopen. Han kommenterar också att charis förekommer 
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totalt 10 gånger och i sex  olika aspekter i kapitel 8 och 9 som är perikopens hela sammanhang.  63

Dock är det bara 5 utav gångerna där charis förekommer som är relevant då de andra inte 

förekommer i den perikop som jag har delat in. Detta gör att det är bara fyra utav de olika 

aspekterna som förekommer i den utvalda perikopen och därför kommer jag att endast att redogöra 

för dessa fyra aspekter.  

Den första aspekten enligt Harris är så som ”nåd” och används förekommer i vers 8:1 och 8:9.        

Där ska charis översättas som ”Guds nåd”, eller ”Kristi nåd” som en delaktighet och resultat av 

insamlingen. Andra aspekten är som ”gåva/förmån eller privilegiet” att få vara en delaktighet i 

insamlingen. Denna aspekt ska förekomma i vers 8:4. Det tredje aspekten är som ”resultat utav 

nåd”, denna aspekt förekommer i vers 8:6. Slutligen den fjärde aspekten, ”nåden att kunna ge” 

denna aspekt förekommer i vers 8:7.  64

Även Johansson kommenterar om aspekter som är relativt likt detta. Enligt Johansson så har charis  

första gången det förekommer betydelsen utav ”Guds nåd ”över Makedonierna 8:1. Ungefär samma 

tolkning och aspekt som Harris tar upp. Andra gången det förekommer i vers 8:4, har det betydelsen 

som den makedonska församlingens deltagande i insamlingen, alltså i en from utav resultat utav 

Guds nåd som blivit till denna gåva. Precis som det andra och tredje användningssättet som Harris 

framlägger. Slutligen så används uttrycket som ett attribut för själva insamlingen, alltså ”nådegåva”. 

Precis som det fjärde användningssättet enligt Harris framläggning och metod för att förstå charis 

enligt detta system.  Det finns alltså en likhet här mellan forskarna i deras olika tolkningar. 65

För att återknyta till rubrik 6.1. Som också tar upp dessa 4fyra aspekter eller användningsätt utav 

charis som var allmänt vedertagen förståelse av uttrycket under den antika tiden så kan därav en 

slutsats dras att dessa tolkningar är fullt rimliga tolkningar för översättningen av charis. Samt att 
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kunna anta att även ursprungsläsarna för 2 Kor 8:1-15 förstod charis på detta sätt. Däremot tar Betz 

upp en kommentar som ligger mer i linje med den teori som jag bedriver i denna uppsats.  

Betz kommenterar den under förstådda reciprocitet som övrig antik litteratur och övrigt sätt att 

använda uttrycket charis innefattar. Han börjar med att förklara att eftersom det står tēn dedomenēn 

som bör översättas ”som gavs” så blir läsaren påmind om den allmänna betydelsen och 

användningen av uttrycket charis alltså som borde översättas som ”gåva”.  Enligt Betz så gör 66

Paulus detta för att ge sina argument en ytterligare dimension. Genom att grunda sina argument i 

vedertagna normer som existerade under den antika tiden gav Paulus sina argument ytterligare 

övertygande förmågor. Alltså menar han att om läsarna förstod det som att ”Guds nåd” gavs åt den 

makedonska församlingen som ”gåva” och den makedonska församlingen svara Gud i tacksamhet 

med att genom egen vilja ge sig själva tillbaka till gud som en tacksamhetsgest. Samt genom Paulus 

bidra dessutom med en stor glädje till insamlingen och med ännu mer än vad ens Paulus kunnat ana 

och hoppats på. På detta sätt så skulle korinterna bli väldigt sporrade till att själva göra samma sak 

om resultatet blir det samma för dem som för den makedonska församlingen menar Betz.  Detta 67

blir då till ett stilistisk mästerverk som Paulus retoriskt har skapat genom att med korinternas egna 

kultur fått dem att själva och självmant vilja hjälpa till med insamlingen. 

6.3.3.  Det ömsesidiga förhållandet 

Några utav kommentar serierna har lyft fram denna tolkning om något ömsesidigt som driver  

Paulus argumentation. Det handlar om en form utav reciprocitet som skapas när Paulus 

församlingar ger till Jerusalem. Det blir till en form utav en  reciprocitetsprinsip där det handlar om 

ett ömsesidigt förhållande utav givande och motande utav olika slags fördelar och gåvor. Denna 

tolkning över de sista verserna av perikopen anser att Paulus har kunskap om det dåvarande 

gåvopraxis som förekom under den antika tiden. Därför motiverar Paulus just sina församlingar och 

i detta fall korintförsamlingen en motivation och att lägga en tyngd i att denna praxis också gäller 
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denna insamling som de bedriver och att resultatet kommer bli till en gott förhållande mellan de 

icke judiska och de judiska kristna.  

Furnish skriver att det ömsesidiga kanske inte handlar om att Jerusalem en dag kommer ge tillbaka 

en materiell gåva utan att det snarare handlar om en form utav ”spiritual blessing” från Jerusalems 

till Paulus församlingars förmån. Alltså blir det ömsesidiga här att gåvans resultat blir till en andlig 

välsignelse från Jerusalem som tack för dessa gåvor.  Där av blir det jämvikt och reciprociteten blir 68

därmed uppfylld och båda parter blir till en ömsesidig förhållande och gemenskap som gagnar 

varandra. Johansson är även inne på detta spår och kommenterar att detta är en möjlig tolkning som 

kan göras av dessa verser. Johansson talar precis så som Furnish om att det handlar om ömsesidigt 

förhållande som skapas genom denna reciprocitet. Ger korinterna utav sitt materiella så kommer 

Jerusalem svara med bön som tacksamhet och som då deras gensvar på ursprungsgåvan som var det 

materiella.  69

Även Barret nämner i sina kommentarer om denna tolkning och skriver att det handlar om fördelar 

för både de Paulus församlingarna och församlingen i Jerusalem. Han nämner också att ickejudar 

står i en obetalningsbar skuld till judarna, eftersom evangeliet och frälsningen kom först från 

judarna och sedan gavs till ickejudar.  Då är denna materiella insamling istället Paulus 70

församlingars tacksamhetsgåva till Jerusalem. Här tolkas samma recprocitet fast då ifrån en annan 

infallsvinkel. Oavsett vilken infallsvinkel som använde så står det klart att det finns tolkningar om 

en form utav reciprocitetsteori och detta stödjer bara utterligare den teori och tes som bedrivs inom 

denna uppsats. 

Stephan Joubert skriver i sin bok  Paul as Benefactor också om denna tolkning för att förstå 

innebörden utav insamlingen att det handlar om ett återbetalning och en ömsesidigt förhållande för 
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Paulus församlingar till Jerusalemförsamlingen.  Abraham J. Malherbe, skriver också i en artikel, 71

”The Corinthian Contribution” om denna tolkning. Malherbe skriver att icke-judarna står i skuld till 

judarna för att de har delat med sig av det andliga och därför skall icke-judarna svara med denna 

gåva för att en reciprocitet skall kunna uppstå.   72

Alltså handlar det också här om det ömsesidiga förhållandet alltså en reciprocitet som uppfylls i och 

med insamlingen. Av att döma så antyder dessa källor att dessa tolkningar kan vara en förklaring för 

att förstå varför Paulus med en iver försöker få korinterna till att återuppta sitt engagemang och 

bidrag till insamlingen igen. Gör korinterna inte det kommer dem att få stå utanför denna 

ömsesidiga relation och det vill inte Paulus tillåta enligt dessa tolkningar. Problemtet ligger också i 

att han inte kan tvinga dem till att börja bidra igen, för det måste komma frivilligt och det är därför 

som Paulus använder just denna gåvopraxis som huvudargument för att förklara för korinterna 

varför dem skall vara delaktiga till denna insamling och hur viktigt det är för dem själva. Denna 

tolkning är viktigt att nämn för denna uppsats då den faktiskt ger stöd till min teori och tes om 

gåvopraxisens eller reciprocitetens innebörd och dess vikt i det antika samhället och hur man 

alternativt ska tolka och översätta charis i  Paulustexter och framförallt då i 2 Kor 8:1-15. 

6.4.  Charis som ”gåva” i 2 Kor 8:1-15 

Slutligen är nu uppsatsen inne i dess sista stadium under analysen, här kommer jag att göra en egen 

översättning över de valda perikopen och analyser djupare över de verser där charis förekommer, 

dessa verser är 2 Kor 8:1, 2, 4, 6, 7 och 9. Jag kommer att översätta charis som ”gåva” för att se vad 

för innebörd det ger med sig. I den översättning jag kommer att göra kommer jag också att ta stöd 

ifrån uppsatsens övriga rubriker för att kunna testa min frågeställning och få fram ett resultat och en 

slutsats. Jag kommer också att jämföra de utvalda verser i 2 Korintierbrevet mot Bibel-2000s 

översättning, detta för att se om det finns eventuella likheter eller eventuella skillnader mot det 

översättningsalternativ.  
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Till att börja med kommer jag att presentera min översättning i klump under detta stycke för att 

sedan ta ut de utvalda verserna och göra en mer djupgående analys över den grekiska 

meningsuppbyggnaden och syftningen, samt för att avgöra vilket resultat den översättning som jag 

gör kommer att få. För att nämn är charis understycket i texten för att lätt kunna se 

helhetsperspektivet.  

2 Kor 8:1-15: 8:1, Bröder och systrar, låt oss veta om Guds gåva som har getts åt församlingen i 

Makedonien. 2, Att deras många svåra prövningar blev till överflöd och glädje och deras fattigdom 

övergick i rikaste generositet 3, För enligt deras förmågor vittnar jag om och bortom, var de villiga 

att ge utav sig själva. 4, Med många lindriga böner bad de att få vara med i gåvans gemenskap till 

de heliga. 5, inte bara med vad vi hoppats gav de, utan först och främst gav de sig själva till herren, 

och sedan gav de av sig själva till oss av Guds vilja. 6, Jag förmanade Titus att han skulle börja med 

detta ärende så att ni skulle fullfölja denna gåva. 7, Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap och 

hängivenhet, och för vår kärlek som finns i er, ge också i överflöd till denna gåva. 

8:8, Detta är ingen befallning jag ger er, men genom andras hängivenhet vill jag testa om er kärlek 

är äkta. 9, Ty ni känner vår herre Jesus Kristus gåva, han var rik men för er skull blev han fattig, för 

att genom hans fattigdom skulle ni bli rika. 10, Detta är en lärdom jag ger er och den kan ni ha nytta 

utav, ni som i fjol påbörja arbetet och med god vilja 11, slutför nu arbetet så att resultatet blir till 

god vilja och efter er förmåga. 12, Finns bara den goda vilja så är det välkommet med vad som han 

än har och skall inte bedömas för vad han inte har. 13, Meningen är inte att ni ska få det svårt och 

andra lätt, nej det handlar om jämnvikt. 14, För tillfället skall ert överflöd avhjälpa de i behov, för 

att sedan skall deras överflöd avhjälpa ert behov, genom detta blir det jämnvikt. 15, Som det står 

skrivet: han med mycket fick inte för mycket och han med för litet fick inte för litet. 

För att gå in på verserna där charis förekommer kommer jag att således börja med vers 1. Att sätta 

den i kontrast med Bibel-2000 översättning som översätter versen följande, 8:1 ”Jag vill tala om för 

er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud”. Jag har istället valt då att 

över sätta charis med ”gåva” och det resultat jag fick fram är följande: ”Bröder och systrar, låt oss 
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veta om Guds gåva som har getts åt församlingen i Makedonien.”  Jag har valt att göra en alternativ 

översättning som följer originaltexten närmre. Dock har jag kastat om ordföljden något. Det viktiga 

här är att tēn charis tou theou översätts till ”Guds gåva”. På grund utav att charis  står i 

ackusativform och theou  i genitiv blir följande översättning alltså, ”Guds gåva”.  

För att förstå vad det handlar om för gåva så har jag också valt att ta med vers 8:2 som visserligen 

inte har charis som uttryck men som enligt min uppfattning förklarar vad det rör sig om för gåva 

som kan vara relevant att nämna. Vers 8:2 två översätter jag följande, ”Att deras många svåra 

prövningar blev till överflöd och glädje och deras fattigdom övergick i rikaste generositet. ” 

Här är ”glädje” (chara) och ”överflöd” (perisseia) nyckelorden och som enligt min uppfattning är i 

gestalt som Guds gåva. Trots svårigheter (thlipsis) och många prövningar (dokimē), så har det ändå 

resulterat i glädje och överflöd i form utav rikaste (ploutos) och generositet (apoloteos).  

Bibel-2000 har översatt: ”Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras 

djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet.” Det är inga stora skillnader på 

översättningarna mer än att ordföljden inte är densamme och vissa ord bytts ut med andra 

synonymer.  

Den andra versen där charis  förekommer är vers 8:4. ”med många lindriga böner bad de att få vara 

med i gåvans gemenskap till de heliga”. Bibel 2000 har gjort en mer fri översättning som lyder, ”till 

mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga”. (Sammanhanget börjar redan i 

vers 8:3 med ”de kom självmant”) Jag har snarare gjort en annan versföljd som lyder:  

”För enligt deras förmågor vittnar jag om och bortom, var de villiga att ge utav sig själva (8:3)  

”Med många lindriga böner bad de att få vara med i gåvans gemenskap till de heliga” (8:4)  

Detta anser jag ger en bättre harmoni med grundtexten. För att tala om charis i denna mening så 

fungerar ”gåva” utmärkt, då ”gåva” passar väl in i sammanhanget. Till skillnad från Bibel- 2000 

som har valt att inte tydligt översätta charis utan vävt in det i förståelsen utav meningen.  

Tredje och fjärde gången charis förekommer är i verserna 8:6 och 7. Den översättning som jag har 

gjort lyder: ”Jag förmanade Titus att han skulle börja med detta ärende så att ni skulle fullfölja 
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denna gåva. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap och hängivenhet, och för vår kärlek som 

finns i er, ge också i överflöd till denna gåva.” Bibel 2000 har också valt att se på charis som 

”gåva” i dessa två meningar, deras översättning är: ”Därför kunde jag be Titus fortsätta som han 

börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd: 

tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger 

överflödande prov på denna nådegåva”.  

Skillnaden här är att den översättning jag har gjort är mer nära grundtexten och att Bibel 2000 har 

gjort en friare tolkning utav texten. Samt att på slutet har Bibel-2000 valt att översätta charis till 

”nådegåva” Att översätta det till ”nådegåva” är egentligen bara att förstärka och tydligare påpeka 

vad det handlar om för gåva.  

Sista förekomsten utav charis är i vers 8:9 ”Ty ni känner vår herre Jesus Kristus gåva, han var rik 

men för er skull blev han fattig, för att genom hans fattigdom skulle ni bli rika. ” 

Bibel -2000 översätter följande: ”Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev 

fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom”. Här är det ingen fråga om saken, 

charis  kan inte vara något annat än gåva i detta sammanhang.  

Genom detta kan jag argumentera att Paulus hade väl kunskap om retoriska knep för att ha vävt in 

den dåvarande normen och praxisen för att på ett enkelt sätt kunna övertyga församlingen i Korint 

att själva och självmant ge sitt bidrag till insamlingen. Detta för att församlingen själv skall få 

fortsatt del utav den gåvogemskap och för inte vara den part som själv bryter den gemenskapen 

genom att inte ge en motgåva tillbaka från den ursprungsgåvan från Guds själv. Detta syns speciellt 

tydligt i hur Paulus argument och hur han valt att använda charis i den valda perikopen.   

Genom detta så syns det tydligt hur Paulus själv var medveten om dessa normer som underlåg 

uttrycket charis och speciellt den gåvopraxis som existerade under den antika tiden. Genom denna 

kunskap har Paulus tydligt på ett retoriskt sätt förakt att vinna denna argumentation för att 

församlingen självmant skall förstå varför insamlingen inte bara var viktigt för den materiella 

sakens skull.  
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Där med var insamlingens huvudsyfte kanske inte, enligt Paulus, att primärt bedriva ett 

biståndsprogram för Jerusalem, emellertid var detta säkert ett utav flera syften som säkert fanns 

med insamlingen. Det stora syftet var kanske snarare att insamlingen skulle uppfylla den gåvopraxis 

som faktiskt fanns under det antika samhället. Gud hade nämligen i första skedet gett församlingen i 

Korint sin stora gåva, nämligen Kristus korsfästelse för församlingens skull. Genom denna gåva så 

enligt gåvopraxisen var församlingen i en outtalad tacksamhetsskuld som skulle uppfyllas i en 

tacksamhetsgåva från församlingens sida, som i sin tur skulle visas sig i sitt engagemang och 

välvilja till att själva deltat ödmjukast i insamlingen och dess syfte. Därav kan jag argumentera dör 

denna reciprocitetsteori gällande just gåvor och att Paulus själv var väl medveten om att denna 

reciprocitet existerade och genom att själv utnyttja denna reciprocitet vinna att även 

Korintförsamlingen fick ingå i denna insamlingen och vad för gott som komma skall ur den. 

7.  Slutsats 

Analysen har nu lett fram till en slutsats där det syns tydligt även i 2 Kor 8:1-15 hur charis kan 

översättas till ”gåva” och vad för konsekvenser det får med textens innebörd och förståelse. Genom 

att ha testat Barclays teori och tes på den valda perikopen så har nu frågeställningarna blivit 

uppfyllda. Vi vet att det går mycket väl att översätta charis till ”gåva”, det borde till och med 

föredras att översätta det just som ”gåva” i vilket sammanhang det än syns i. Utöver det vet vi att 

det fanns en underförstådd norm och praxis gällande gåvogivande och denna norm syns också 

tydligt i Paulus retoriska knep för att söka vinna och övertyga korinterna till att själva och självmant 

bidra med sin del för att själva uppfylla denna reciprocitet som bildas utav gåvogivande. 

7.1.  Sammanfattning  

För att också sammanfatta kort vad som har gjort så till att börja med en kort filologisk analys där 

jag redogjorde för alla de möjliga översättnings och tolknings alternativet uttrycket charis 

innefattar. Dels för att stödja Barclays egen teori men också för att testa om den har gott fundament 

att stå i. Detta ansåg jag att Barclay mycket väl har och att hans tes gällande just översättningen var 

god. Inte minst också valde jag att titta kort på vad Barclay definition utav ”gåva” är för att dels få 
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förståelse i vad han syftar till gällande ”gåva” men också för att nyanser min egen definition och 

förståelsen för ordet ”gåva”.  

Samt valde jag också att se till tidigare definitioner och tolkningar för att dels nyanser men också 

skapa en annan förståelse för hur den valda perikopen har valt att använda uttrycket charis och vad 

det då har gett för innebörd för den valda perikopen. Detta ledde till att jag själv kunde förstå 

perikopen mycket bättre och kunde göra min egna slutsats och översättning mer nyanserad och 

välgrundad.  

Slutligen så gjorde jag då min egna översättningen och en kort tolkning om vad detta då fick för 

konsekvenser med texten och hur man alternativt kan välja att tolka Paulus egen förståelse utav 

uttrycket och möjligen egna uppfattning om hur detta skulle ha tolkats till mottagaren utav brevet.  

7.2.  Implikationer  

Vad för då denna uppsats för implikationer för framtida forskning om Paulus och hans teologi. Det 

är så klart svårt att gissa såhär, men det jag kan se tendenser till är hur man kan välja att alternativt 

se till  Paulus eget retoriska sätt för att övertyga sina läsare om sin egen ståndpunkt i frågorna som 

diskuteras. Frågan är väl om detta är en form utav banbrytande forskning utav Paulus och hans 

teologi som nu har först inom ramen för denna uppsats som grundats från Barclay egna teorier. 

Frågorna väcks också om detta kommer att ändra synen och förståelsen utav Paulus brev och för 

vad dem egentligen hade för betydelse för mottagarna och hur dem förstod budskapet i Paulus 

teologi. Vad kan då hända med kända tolkningar så som Luther själv och hans ”tron allena” om det 

faktiskt fanns en innebörd utav att charis förde med sig en outtalad form utav en tacksamhetsskuld. 

Man kan också fråga om detta kommer leda till en mer öppen dialog mellan judar och kristna, 

precis på samma sätt som ”Paul and the new perspective” har gjort. Det skulle också kanske kunna 

uppnå till en mer ekumeniska dialog mellan kristna sinsemellan. Hur denna uppsats kommer att 

påverka den framtida Paulus forskning är dock i dagsläget väldigt oklart. Jag kan endast skicka med 

dessa frågor som uppsatsen har väckt för mig själv och som förhoppningsvis framtida forskning 

kommer att kunna besvara.  
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