


Kapitel 1

 ”Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av 
Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2Jag och alla 
bröderna här hälsar församlingarna i Galatien. 3Nåd och frid från Gud, vår fader, och 
herren Jesus Kristus, 4som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande 
onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja. 5Hans är härligheten i evigheters 
evighet, amen.

 6Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, 
för ett annat evangelium – 7fast det inte finns något annat; det är bara några som 
ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. 8Men om någon, 
vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än 
det jag har förkunnat för er – förbannelse över honom! 9Vad jag redan har sagt säger 
jag nu en gång till: om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått –
förbannelse över honom!



Kapitel 1

 ”Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds 
församling och försökte utrota den. 14I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av 
mina judiska jämnåriga, ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra 
fäder. 15Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 
beslöt 16att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för 
hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds, 17inte heller for jag upp till 
Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. I stället begav jag mig till Arabien, och därifrån 
vände jag tillbaka till Damaskus.

 18Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton 
dagar hos honom. 19Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. 20Vad 
jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på.

 21Sedan kom jag till Syrien och Kilikien, 22utan att ha haft någon beröring med de kristna 
församlingarna i Judeen. 23Det enda de hade hört var att ”han som en gång förföljde oss 
förkunnar nu den tro som han förut ville utrota”. 24Och man prisade Gud för min skull.”



Det enda sanna evangeliet

En introduktion till Galaterbrevet – kapitel 1



Vem är författaren?

- Saul/us / Paulus. Från påläggskalv & motståndare till pånyttfödd & 
företrädare. (Se Apg 8-9)

- -Apostel – från grekiskans ”Apo-stello” vilket betyder ”att vara utsänd”.

Jesus avskiljer 12 apostlar ur sin lärjungaskara: (Se Luk 6:13)
•Hur såg församlingsledarskapet ut i de 1a församlingarna?



Vem är författaren?

Episkopos – församlingsledare 
Presbyteros – äldste/styrelseledamot
Viktigt! Apostlarna hade en särställning

Ignatios av Antiochia – biskop efter Paulus
Betonade vikten av enhet i församlingen men också mellan de olika 
lokala församlingarna.
Myntade begreppet ”kristianimos – kristenhet” 



”Apostoliskt ledarskap”

• En snackis inom svensk frikyrklighet post Knutby-tragedin 2004
• Skillnader mellan Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan & Katolska kyrkan?

• ”Den nya apostoliska kyrkan”

I inledningen av Galaterbrevet betonar Paulus tydligt 
sin ställning som apostel - varför så viktig med titeln 
för honom?



Övergripande uppdelning av brevet
Kap 1:11-2:14 -> Paulus försvarar sin ställning som apostel

Kap 2:14-4:20 -> Paulus försvarar själva grundvalarna för sitt evangelium om Jesus

Kap 5:1-6:10 -> Paulus försvarar själva konsekvenserna av att följa evangeliet om Jesus

- Rättfärdighet genom tro - inte genom omskärelse

- Hela lagen i ett enda bud - älska Gud & din nästa som dig själv

- Låt er ande leda er - inte köttets lustar

- Förmana i kärlek

- Bär varandras bördor - så uppfyller ni Kristi lag

- Låt oss inte trötta på att göra rätt - när tiden är inne får vi skörda!



Genomgång kapitel 1--- vers 1-5

Paulus betonar sin kallelse som sänd av Gud

• ”Jag och alla bröderna här..”(v.2) Vilka?
• Galatien?

*** Intressant notis! Brevet saknar Paulus sedvanliga tacksägelse…



Genomgång kapitel 1--- vers 6-9

”Det enda sanna evangeliet”
• 1. Det finns bara ett evangelium
• 2. Den enda som äger rätten att förändra den kristna 

läran(dogmatiken) är Gud själv

- Irrlära i omloppet är problemet i Galatien –

• Irrlära nu? ”Jesus är inte enda vägen…”
• Irrlära då? Gnosticismen



Genomgång kapitel 1--- vers 10-24

Paulus egen livsberättelse
• Kunskap kombinerat med personlig erfarenhet skapar trovärdighet!

• Ex. Kunskapen om en människa räcker inte för relation

*** Paulus personliga berättelse – ett troligt vittnesbörd om den levande 
Jesus Kristus! Vilka exempel kan du komma på idag?
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