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GALATERBREVET 1:1–9 27

GAL 1:1–9  PASSION FÖR EVANGELIET

Mitt emot mig på det blåa pendeltåget som dunkar över Stockholms 
broar sitter en ung, upprörd, tjej: ”Jag kan inte fatta att du gjorde så!”, 
utbrister hon i sin telefon, och bryr sig inte om att jag och resten av 
vagnen hör samtalet. Vem pratar hon så passionerat med? Och vad sägs 
just nu på andra sidan luren? Det är inte alltid så enkelt att uppfatta vad 
sådana samtal handlar om, särskilt inte när den ena rösten är upprörd. 
Men oftast finns det ledtrådar.

Likadant är det när vi nu får öppna Paulus brev till de kristna i 
Galatien. Här i inledningen går det inte att ta miste på hans passionerade 
ton. Det är som att vi plötsligt hamnar på sätet mitt emot Paulus och hör 
allt det han säger till församlingarna han nyss grundat. Vi förstår att han 
är upprörd, och vi får åtminstone två bra ledtrådar kring vad det beror 
på.

För det första verkar Paulus upprörd över att galaterna börjat 
komplicera budskapet om Guds nåd i Kristus. I sina övriga brev tackar 
han Gud för de kristna han skriver till. Men när det gäller galaterna går 
Paulus rakt på sak: Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har 
kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium – fast det inte finns något annat, 
v 6–7.

Hur vanligt är det inte att vi i all vår iver att tjäna Gud tappar bort det 
viktigaste av allt? Guds nåd innebär att vi får tillhöra Guds folk – vilka vi 
än är, och vad vi än gjort. Vägen till Gud är öppen, men det beror inte på 
vår egen förmåga, utan på att Jesus Kristus offrade sig för våra synder för att 
rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, v 4. I Paulus upprörda ton kan vi 
ana hans kärlek till evangeliet. Det finns ingen större mening med livet, 
ingen bättre ”deal”, inget ytterligare att dra ifrån eller tillägga.

För det andra hör vi att Paulus är upprörd över dem som kommit 
för att predika ett annat evangelium för galaterna, v 6. Vad betyder det? När 
Paulus hade lämnat Galatien startade några judekristna från Jerusalem en 
kampanj för att få galaterna att omskära sig. De flesta kristna i den första 
församlingen i Jerusalem var judar som kommit till tro på Jesus, men 
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galaterna var från andra folkslag, de var hedningar. Nu fick de höra att 
de behövde både Jesus och omskärelsen för att bli accepterade av Gud. 
Apostlagärningarna 15:1 lyder: ”Några som hade rest ner från Judeen 
ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära 
sig efter mosaiskt bruk”. Dessa lärare ifrågasatte också Paulus auktoritet. 
Galaterna blev osäkra på vilken status de egentligen hade inför Gud. 
Kanske hade de tillresta lärarna rätt? Deras nyfunna tro vacklade.

När Paulus nås av rapporterna från Galatien kan hela vagnen höra 
hur upprörd han är. Uppfylld av vånda skyndar han sig att författa ett 
passionerat brev till sina älskade syskon i tron. Han är inte oberörd av 
det som händer. Tvärtom, det känns som att ”föda med smärta”, 4:19. 
Han kallar de tillresta lärarna för ”falska bröder”, 2:4, som kommit för 
att förvirra och förvränga sanningen, 1:7. De är utsända av människor 
och vill lägga på galaterna mänskliga påbud. Att nu omskära sig skulle 
vara detsamma som kasta bort det mest dyrbara som finns, insåg Paulus.
Två gånger förbannar han den som förkunnar något annat än evangeliet 
om Jesu nåd, v 8–9.

Till skillnad från sådana mänskliga tankar har Kristus själv sänt 
Paulus med ett nådens budskap, v 1. Och Paulus specialuppdrag 
handlade om att gå till människor som inte är judar, till hedningarna. 
Det var därför han gjorde den mödosamma resan till Galatien. I det 
evangelium han förkunnade finns kyrkans hela existensberättigande. Vi 
kan vara bra på socialt arbete, själavård, musik och barnverksamhet. Men 
utan evangeliet har den kristna kyrkan inget unikt att bidra med. Kan vi 
känna igen oss i Paulus passion för evangeliet? Passionen är inte alltid 
enkel att leva med. Den tar sig uttryck i kärlek, vånda, nöd och smärta. 
Men för Paulus är det värt våndan. För det finns inget annat evangelium.

När vi sitter ner och lyssnar till Paulus passionerade röst är det 
viktigt att minnas att omskärelsen är den akuta frågan i brevet. Då faller 
det mesta på plats. Men bakom den frågan döljer sig andra och djupare 
frågor. Varför var frågan om omskärelse så viktig för Paulus? Är frågan 
viktig för oss? Det ska vi utforska tillsammans i de kommande kapitlen.

GALATERBREVET 1:1–9








