GALATERNE: GUDS NÅDE BRINGER FRIHET
En undertittel til Galaterbrevet kunne vært: “Hva er det sanne evangeliet?” Menighetene i
Galatia hadde fått besøk av noen vranglærere som forkynte ”Jesus + Moseloven”. De
mente at hedningekristne måtte omskjæres og holde Moseloven for å kunne være kristne.
Paulus går hardt imot dette og understreker at kristne er frelst ved tro alene, uten loven, og
han sier de må holde fast på friheten de har i Kristus.
Paulus bruker flere ganger ordet ”rettferdiggjøre” - et uttrykk fra rettssalen som ble brukt
når en tiltalt ble frikjent og erklært uskyldig. Han hamrer fast at de blir erklært uskyldig i
Guds øyne bare fordi de tror, ikke fordi de følger Moseloven.
I kapittel 1 og 2 forsvarer Paulus seg. Han sier at det finnes kun ett evangelium, og dette
evangeliet som han forkynte dem hadde han fått direkte fra Gud og ikke fra mennesker
(1,11-12; 1,16-20). Likevel samsvarer hans evangelium med det de andre apostlene
forkynner (2,3; 2,6-9). “Evangeliet” som vranglærerne forkynner, på den annen side, er
ikke Kristi evangelium. (1,6-9)
I kapittel 3 og 4 forklarer han evangeliet. Selv Abraham, som levde lenge før Moseloven
kom, ble frelst ved tro og ikke ved lovgjerninger (3,6-7.17). Loven hadde i tillegg en
tidsbegrensning og gjaldt bare fram til Jesus kom (3,19; 3,23-25). Under loven var man
slaver, men nå er vi Guds barn (4,7.31).
I kapittel 5 og 6 understreker han friheten vi som kristne har i Jesus (5,1.13). Hvis de tror
at de trenger loven for at Gud skal være fornøyd, blir de faktisk skilt fra Kristus (5,4). Det
Jesus gjorde på korset var nok. Løsningen på å leve rett er ikke mer regler, men å leve
ved Ånden (5,16).
Galaterbrevet kan være det første brevet Paulus skrev og blir ofte datert til år 48 eller 49.

