
En e-bog fra

ANIS

Se flere titler på www.anis.dk

Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital 
mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe på, at andre 
personer ikke får adgang til en kopi af din fil, da du vil stå som ansvarlig.



Jødedom og Kristustro



Jødedom og Kristustro
Paulus’  brev  t i l  ga la terne

Niels Hyldahl

For laget  Anis
København 2015



Jødedom og Kristustro
Paulus’ brev til galaterne
Niels Hyldahl

© Forfatteren (repræsenteret af Mogens Müller) og Forlaget Anis, 2015
2. udgave 2015

Bogen er sat med Garamond på RPC

ISBN-13: 978-87-7457-773-7

Omslag: Lena Maria Rasmussen

Udgivet med støtte fra Velux Fonden

Forlaget Anis
Frederiksberg Allé 10
DK-1820 Frederiksberg C
tlf. 3324 9250 – fax 3325 0607
www.anis.dk



Indhold

Forord og kort indledning ..................................................... 7

Noter – til Forord og kort indledning ....................................... 11

1. Almindelig indledning til Galaterbrevet ...........................15

Brevets forfatter, medafsendere og modtagere ............................15

Apostelmødet i Jerusalem .......................................................... 18

Konflikten i Antiokia ................................................................ 30

Sammenfatning ........................................................................ 34

Noter – til kap. 1: Almindelig indledning til Galaterbrevet ....... 37

2. Paulus’ syn på sin tids jødedom ....................................... 47

Tre Paulustekster ....................................................................... 47

Oversigt over argumentationen i Gal 3,1–5,12 .......................... 51

Paulus’ syn på loven .................................................................. 53

Noter – til kap. 2: Paulus’ syn på sin samtids jødedom .............. 65

3. “Guds Israel” .................................................................. 71

Noter til – Kap. 3: Guds Israel .................................................. 76

Efterskrift i form af en konklusion ...................................... 79

Forkortelser ......................................................................... 81

Litteratur ............................................................................ 83





Forord og kort indledning

7

Forord og kort indledning

Af Paulus’ breve er Galaterbrevet efter min overbevisning det vanske-
ligste at forstå, men også det mest givende, når det gælder om at finde 
kernen i kristendommen. Netop i Galaterbrevet foretager Paulus sit 
lidenskabelige opgør med sin egen tids jødedom, som han, jøde selv 
og opvokset i den strengeste form for jødedom, farisæismen, kendte 
så godt som nogen. Galaterbrevet handler om intet mindre end om 
forholdet til jødedommen, ja, et hovedord i brevets selvbiografiske skil-
dring er netop ὁ Ἰουδαϊσμός, “jødedommen” (Gal 1,13 og 14).

For overhovedet at kunne forstå Paulus’ brev til de galatiske hednin-
gekristne er det nødvendigt først at fastlægge rækkefølgen af brevene 
og at placere Galaterbrevet korrekt i denne rækkefølge. Deraf vil der 
også fremgå en kronologi, og flere af de 13 breve, der i Det Nye Testa-
mente går under Paulus’ navn, vil af sig selv vise sig ikke at være ægte. 
Brevene er i Det Nye Testamente anbragt helt mekanisk efter deres 
længde, så at det længste, Romerbrevet, står forrest og det mindste, 
Filemonbrevet på kun ét kapitel, til sidst: Rom., 1 og 2 Kor., Gal. (det 
er de fire såkaldte “store” breve), Ef., Fil., Kol., 1 og 2 Thess., 1 og 2 
Tim., Tit. og Filem.

Fil. er – viser det sig – skrevet i Efesos under et fængselsophold, Pau-
lus var udsat for i vinteren 53–54, og er således et fængselsbrev (men 
altså ikke fra Rom, hvor Paulus “kun” var i husarrest); det er befordret 
til Filippi af Epafroditos, der selv var fra Filippi, gik Paulus til hånde 
under en del af fængselsopholdet og selvfølgelig havde brevet med sig, 
da han drog tilbage til sin hjemby. De andre fængselsbreve, Ef., Kol. 
og Filem., stammer fra det samme fængselsophold, og alle fængselsbre-
vene har, bortset fra Ef., Paulus’ medarbejder Timotheos som medaf-
sender. Men Ef. og Kol. er efter de fleste fortolkeres opfattelse uægte 

– jeg mener dog, at Kol. er ægte.
Før fængselsopholdet, men formodentlig også i Efesos (se 1 Thess 

1,8), hvortil Paulus ankom i året 52 eller 53, skrev Paulus både 1 og 2 
Thess., også med Timotheos (og Silvanos) som medafsender; de fleste 
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fortolkere anser dog ikke 2 Thess. for at være skrevet af Paulus – jeg 
mener: ubegrundet.

Gal. er skrevet efter løsladelsen af Paulus fra fængslet, da han var på 
vej til galaterne i det indre af Lilleasien, men måtte opgive den videre 
rejse på grund af de fysiske følger af fængselsopholdet og tog ophold 
hos Filemon i Kolossæ en dagsrejse øst for Efesos; dér er brevet så skre-
vet. Det er overbragt modtagerne af bl.a. Paulus’ højt betroede medar-
bejder Titus. Affattelsestid: marts 54. Overbringerne vendte bagefter 
tilbage til Paulus og aflagde rapport.

1 Kor. er skrevet – uden vidende og medvirken af Timotheos, der selv 
var på vej til Filippi og Thessalonika i Makedonien og videre derfra 
til Korinth i Grækenland – efter Paulus’ og Titus’ tilbagekomst fra 
Kolossæ til Efesos; det er overbragt korintherne af Titus ved påsketid 
54. I slutningen af brevet får Timotheos af Paulus besked om snarest at 
vende tilbage til Efesos. En korinthisk kristen ved navn Sosthenes, der 
var på besøg hos Paulus og havde et brev med til ham fra den korinthi-
ske menighed, er anført som medafsender af 1 Kor.

2 Kor., nu igen med Timotheos som medafsender, er skrevet i Ma-
kedonien, hvortil også Titus er kommet – Paulus og Timotheos mod 
uret omkring Ægæerhavet, Titus omvendt. Dér mødes de, og Paulus 
hører af Titus sidste nyt fra Korinth. Brevet er skrevet efter det jødiske 
og makedoniske (ikke romerske!) nytårsskifte oktober 54 (“i fjor” hed-
der det om dengang, da Paulus ved påsketid skrev 1 Kor.: 2 Kor 8,10; 
9,2) og efter mordet på Claudius og Neros magtovertagelse 13. oktober 
(Paulus kunne derfor nu overveje at besøge de romerske kristne: 2 Kor 
10,15-16, hvilket hidtil havde været umuligt). 2 Kor. er ligesom 1 Kor. 
overbragt korintherne af den pålidelige og trofaste Titus. 

Ankommet til Korinth sammen med Timotheos skriver Paulus så i 
vinteren 54–55 Romerbrevet – vel at mærke: kun Rom 1–15; for efter 
mange fortolkeres og også min overbevisning hører Rom 16 ikke med 
til brevet til romerne, men er Paulus’ afskedsbrev til sin paulinske me-
nighed i Efesos, også skrevet i Korinth i samme vinter. I Romerbrevets 
kapitel 15 annoncerer Paulus sit kommende besøg i Rom; først skal 
han dog omkring Jerusalem for at deltage i overbringelsen af en storsti-
let pengegave, indsamlet i de paulinske, hedningekristne menigheder 
til de jødekristne menigheder i Judæa.
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1 og 2 Tim. og Tit. (de såkaldte “pastoralbreve”) hører ikke til Paulus’ 
breve; de kan nemlig ikke anbringes modsigelsesfrit i brevrækken. De 
er skrevet af en os ubekendt forfatter efter år 140.

Vi ser, at Paulus’ egne breve:
 1, 2 Thess.,
 (Kol.?), Fil., Filem.,
 Gal.,
 1, 2 Kor.,
 Rom 1–15, 
 og Rom 16

alle er skrevet inden for et kort tidsrum, og at de fire “store” breve er 
blevet til på mindre end et år, fra marts 54 til januar 55.

Også et andet, betydningsfuldt forhold må læseren af Galaterbrevet 
forsøge at tage stilling til. Det drejer sig om forholdet mellem jødedom 
og Kristustro (jeg skriver udtrykkeligt: Kristustro, ikke: kristendom, 
da det ikke er hos Paulus selv, men først langt senere, i 100-tallet, at vi 
finder betegnelsen kristendom, Χριστιανισμός, brugt om de Kristustro-
ende – på en vis måde var Paulus slet ikke kristen!). Lige siden reforma-
toren Martin Luther (1483-1546) har det været en udbredt opfattelse, 
at ligesom Luther selv i sin ofte yderst skarpe polemik vendte sig mod 
den romersk-katolske pavekirke, sådan vendte også Paulus sig pole-
misk mod den jødiske religion med dens overholdelse af Moselovens 
forskrifter og forbud, dens tempel og præsteinstitution og dens strikte 
skelnen mellem (etniske) jøder og andre, ikke-jødiske folkeslag. Der-
med kunne den antikke jødedom stemples som “senjødedom” – som et 
overstået, døende fænomen – og Kristustroen til gengæld fremhæves 
som “sand og ægte jødedom”, der havde afløst jødedommen og histo-
risk sat den ud af spillet. Hvilke frygtelige konsekvenser dette indebar 
i retning af antisemitisme og jødeforfølgelse, véd vi kun alt for godt – 
holokaust under Hitler vil aldrig blive glemt.

Men netop den vestlige verdens besindelse på katastrofen før og un-
der Anden Verdenskrig har også ført til et overmål af politisk kor-
rekthed, der næsten kunne ændre forståelsen af forholdet mellem jø-
dedom og Kristustro til det modsatte af, hvad der traditionelt havde 
været gældende. Epokeskabende har her været en betydningsfuld bog 
af den amerikanske teolog E. P. Sanders: Paul and Palestinian Judaism. 
A Comparison of Patterns of Religion, London 1977. Sanders selv taler 
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allerede i titlen på sin bog om “Patterns of Religion”, hvilket betyder, 
at han her sammenligner jødedom og kristendom som to selvstæn-
dige størrelser – påfaldende nok, da det ellers er Sanders om at gøre 
at hævde paulinsk kristendom som et (ganske vist forvansket) udtryk 
for jødedommen. Den typisk protestantiske forståelse af jødedommen 
som en præstationsreligion var præget ensidigt af Det Nye Testamen-
tes billede af farisæerne, som siede myggen fra, men slugte kamelen 
(Matt 23,24) – næppe retfærdigt. I stedet herfor har Sanders tegnet et 
billede af den antikke jødedom i Palæstina som en “pagts-nomisme” 
(af græsk nomos, “lov”, her: Moseloven) med bestemmelser for, hvor-
dan jøden forblev i eller inden for jødedommen; det var alt sammen 
anført i Moseloven (torah’en, de fem Mosebøger) og – for farisæernes 
vedkommende – i den (mundtlige) fædrene overlevering. Sanders, der 
er blevet kaldt nutidens bedste ikke-jødiske kender af den antikke jø-
dedom, tegner her et billede af jødedommen som en næsten monolitisk 
blok, der overalt udviser de samme fællestræk, og som – hvad der er af 
betydning i denne sammenhæng – står i modsætning til Paulus, der 
efter Sanders’ (og den finske teolog Heikki Räisänens) opfattelse i be-
tydeligt omfang havde misforstået eller fejlfortolket sin tids jødedom, 
herunder Moseloven.

Få år senere synes Sanders imidlertid at være blevet mere forsonlig i 
sin forståelse af og holdning til Paulus, nemlig i bogen Paul, the Law, 
and the Jewish People fra 1983. Først her, ikke allerede i 1977, overvejer 
Sanders muligheden for, at Paulus’ udtryk “Guds Israel” i Gal 6,16 
er ensbetydende med ‘det sande Israel’, dvs. de Kristustroende, hvad 
enten de var etniske jøder eller af anden herkomst – en opfattelse, der 
er udbredt, men ikke er udelt enighed om blandt ældre og nutidige 
Paulusfortolkere. Og dermed er der i virkeligheden givet en helt ny 
tolkning af Paulus, ikke mindst af hans brev til galaterne.

Det er netop jødedom og Kristustro, Galaterbrevet handler om, og 
det er også den her foreliggende bogs emne.

Ved færdiggørelsen af manuskriptet har Inger Koch-Nielsen som in-
teresseret og opmærksom læser nu som tidligere bidraget med nyttige 
kommentarer; det samme gælder Mogens Müller. Dem begge skylder 
jeg stor tak. I øvrigt er ansvaret for bogen mit eget.

Nivå, maj 2015. N.H.
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Niels Hyldahl døde den 5. august 2015. Da var manuskriptet til denne 
bog færdigt og antaget til udgivelse på Forlaget ANIS. Takket være en 
rundhåndet bevilling fra VELUX Fonden kan bogen, der på smukkeste 
vis sammenfatter sin forfatters forskning, derfor nu udgives i den skikkelse, 
som han havde tænkt sig. 

Frederiksberg, oktober 2015, Mogens Müller

Noter – til Forord og kort indledning

Om brevenes rækkefølge, affattelsessteder, affattelsestid 
m.m.: Niels Hyldahl, Die paulinische Chronologie (Acta Theologica Da-
nica 19), Leiden 1986.

Om Paulus’ fængselsophold i Efesos vinteren 53-54: Hyldahl, 
Die paul. Chron. (se forrige note), 18-26.

Om Rom 16 som selvstændigt brev til Paulus’ menighed i 
Efesos: Niels Hyldahl, Paulus’ breve. Oversættelse, indledninger og no-
ter, København 1977, 201-202; samme, anmeldelse af: Robert Jewett, 
Romans. A Commentary, Minneapolis 2007, i: DTT 71 (2008), 56-60. 
At diskussionen fortsætter, og at et flertal af fortolkere, bl.a. Jewett selv, 
fortsat anser Rom 16 for at være en integreret bestanddel af Rom. selv, 
fremgår af: Kasper Bro Larsen/Troels Engberg-Pedersen (red.), Paulu-
sevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet, København 2015, 31-32 (i 
redaktørernes egen introduktion), og: Jan Dochhorn, Romerbrevet 16: 
Eksegetiske problemer og teologiske perspektiver, smst., 295-322.

Om brevenes medafsendere: Tilfældigt foranlediget af en be-
mærkning hos Heike Omerzu, Romerbrevet i en nøddeskal (Rom 1,1-
17; 15,14-33), i: Paulusevangeliet 2015 (se forrige note), 39-57, dér 41, 
note 3, om Rom. som det eneste Paulusbrev uden medafsender (heller 
ikke Ef. har dog nogen medafsender) må det fastslås, at Rom. er adres-
seret til læsere, som ikke kendte Paulus eller hans medarbejdere i forve-
jen; dette gælder ikke mindre, hvis Rom 16 med alle hilsenerne er et af-
skedsbrev til den paulinske menighed i Efesos (se igen forrige note). En 
medafsender skal være personligt kendt af modtagerne, eller disse skal i 
hvert fald være vidende om, hvem det drejer sig om – ellers giver det in-
gen mening at nævne ham som medafsender. Dette er da også tilfældet 
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i 1 og 2 Thess. (Timotheos og Silvanus, der begge havde været med til 
at grundlægge menigheden i Thessalonika), Fil. (Timotheos, der havde 
været med til at grundlægge menigheden i Filippi), Kol. (Timotheos, 
kendt af Filemons slave Onesimos, der havde opsøgt Paulus i fængslet 
i Efesos og dér også truffet Timotheos – at denne er nævnt som med-
afsender af Kol., taler for dette brevs ægthed), Filem. (Timotheos, lige-
som i tilfældet med Kol.), 1 Kor. (Sosthenes, der selv var korinthier), 2 
Kor. (Timotheos, der havde været med til at grundlægge menigheden 
i Korinth); ved det usikre Ef., hvis oprindelige adresse muligvis er me-
nigheden i Laodikea i provinsen Asia (se Kol 4,16), er der ikke anført 
nogen medafsender. Desuden kan en medafsender ikke samtidig være 
overbringer af det pågældende brev – i så fald kunne han lige så godt 
meddele brevets indhold mundtligt. Lige så vigtigt er det at være op-
mærksom på, hvem der ikke er nævnt som medafsender, fx Timotheos 
i 1 Kor. (han var ikke til stede, da brevet blev skrevet og sendt) eller 
Titus i 1 og 2 Kor. (han var overbringer af begge breve, men var før 1 
Kor. ukendt af adressaterne; på 2 Kor.s tid et halvt år senere har ko-
rintherne til gengæld lært ham at kende, og han kan nu udtrykkelig 
omtales ved navn: 2 Kor 2,13; 7,6.13-15; 8,6.16-18; 12,16). Gal. er i 
den paulinske brevsamling et exceptionelt særtilfælde med anonyme 
medafsendere (Gal 1,2); herom videre nedenfor, i denne bogs kap. 1.

Om betegnelserne kristen og kristendom: ApG 11,26; 26,28; 
1 Pet 4,16; Ignatios’ breve (her: Rom 3,2.3; Magn 4; 10,1.3; Filad 
6,1; Ef 11,2; Pol 7,3; Trall 6,1). Selv daterer jeg ApG. relativt sent, til 
omkring år 140 e.Kr.; 1 Pet. er næppe meget ældre, om overhovedet. 
Dietrich-Alex Koch, Geschichte des Urchristentums. Ein Lehrbuch, Göt-
tingen 2013, 439-440, bestemmer overbevisende Ignatiosbrevenes af-
fattelse senere end sædvanligt: til kejser Hadrians regeringstid (117-
138) mellem 125 og 130 e.Kr.

Om Paulus som “ikkekristen”: Pamela Eisenbaum, Paul was not 
a Christian: The Original Message of a Misunderstood Apostle, New York 
2009; Troels Engberg-Pedersen, Apostlen Paulus var ikke kristen. Tale 
ved Københavns Universitets årsfest 21. november 2014, i: TEOL-
information Nr. 51 februar 2015, 14-17. Allerede E. P. Sanders, Paul, 
the Law, and the Jewish People, Phildelphia 1983 = London 1985, 175: 

“The term Christians had not been coined, and Paul might have re-
jected it if it had.”
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Om Paulus’ forståelse af sin tids jødedom: E. P. Sanders, Paul 
and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of Religion, London 
1977; jf. den med Sanders omtrent samtidige Heikki Räisänen, Paul 
and the Law, 2nd Edition, revised and enlarged (WUNT 29), Tübin-
gen 1987 (opr. udg. 1983). Den uforsonlige modsætning mellem Pau-
lus og palæstinensisk jødedom hos Sanders og Räisänen spores endnu 
tydeligt i et udsagn hos Sanders 1977, 551-552: “It is … not first of all 
against the means of being properly religious which are appropriate to 
Judaism that Paul polemicizes (‘by works of law’), but against the prior 
fundamentals of Judaism: the election, the covenant and the law; it is 
because these are wrong that the means appropriate to ‘righteousness 
according to the law’ (Torah observance and repentance) are held to 
be wrong or are not mentioned. In short, this is what Paul finds wrong 
with Judaism: it is not Christianity” (kursiveringerne er Sanders’ egne). 
Sanders har først og fremmest sympati for jødedommen, mindre for 
Paulus.

Om Gal 6,16, “Guds Israel”: E. P. Sanders, Paul, the Law, and the 
Jewish People, 1983 (se ovenfor), 173-179; Henrik Tronier, Allegorese 
og universalisme – erkendelse som gruppemarkør hos Filon og Paulus, 
i: Niels Peter Lemche/Henrik Tronier (red.), Etnicitet i Bibelen (Forum 
for Bibelsk Eksegese 9), København 1998, 67-107, dér 75 med note 17.
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1. Almindelig indledning til Galaterbrevet

Brevets forfatter, medafsendere og modtagere

Afsenderen af Galaterbrevet er apostlen Paulus (Gal 1,1). Han er bre-
vets forfatter og har bestemt ned i mindste detalje, hvordan brevet 
skulle se ud. Formodentlig har han dikteret brevet, og en af hans med-
arbejdere eller en af medafsenderne af brevet har skrevet det dikterede 
ned; langt inde i brevet ser vi ham så at sige selv komme til orde: “Se, 
jeg Paulus siger til jer, at …” (Gal 5,2), og igen: “Jeg vidner igen for 
enhver, der …” (5,3) – tydelige udtryk for, at her blev ordene dikteret 
af en anden end ham, der nedskrev dem. Formodentlig har der så også 
fundet en renskrivning sted. Hen imod slutningen af brevet ser vi, at 
Paulus selv griber pennen og med egen hånd nedskriver afslutningen: 

“SE, MED HVOR STORE BOGSTAVER JEG SKRIVER TIL JER 
MED EGEN HÅND” (6,11; jf. 2 Thess 3,17; Filem 19; Kol 4,18; 1 
Kor 16,21). Det har han formodentlig gjort dels for at forsikre læserne 
om, at brevet virkelig stammer fra ham, dels for at fremhæve, i hvor 
høj grad det, han skriver i brevets afslutning, ligger ham på sinde. Vi 
fornemmer også hans lidenskab.

Foruden Paulus selv som forfatteren står andre anført som medaf-
sendere af brevet: “og alle brødrene, der er hos mig” (Gal 1,2). De er 
ikke egentlige medforfattere, snarere kun medafsendere af brevet, men 
de står dermed også inde for, at det, brevet indeholder, også er deres 
sag, ikke kun Paulus’ alene. Det er vigtigt at lægge mærke til, at disse 
medafsendere i Gal. er anonyme, dvs. ikke nævnt ved navn. Det er 
usædvanligt. For for det meste har Paulus en eller to medafsendere 
af sine breve, men de er så udtrykkeligt nævnt: Timotheus, Silvanus, 
Sosthenes. Men i Gal. står de altså anført uden navn, anonymt. Det er 
et forhold, jeg skal vende tilbage til.

Dernæst er der modtagerne af brevet: “menighederne i Galatien” 
(Gal 1,2; jf. tilsvarende 1 Kor 16,1; 1 Thess 2,14 om Guds menighe-
der i Judæa; tilsvarende Gal 1,22; og 1 Kor 16,19 om menighederne i 
provinsen Asia). Altså ikke kun en enkeltmenighed som i Filippi eller 
Thessalonika eller Korinth, men en kreds af menigheder, der befinder sig 
i Galatien. Det drejer sig virkelig om galatere (eller gallere, som de også 
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blev kaldt i oldtiden, eller keltere – andre ord for det samme). Det ser vi 
af et sted i brevet, hvor Paulus direkte henvendt til læserne udtrykkeligt 
kalder dem for “galatere” (Gal 3,1). De boede i det indre af Lilleasien, i 
dag Tyrkiet, formodentlig i egnen omkring Ankyra, nutidens tyrkiske 
hovedstad Ankara. Men galaterne, som oprindelig var indvandret fra 
Europa, men for længst havde nærmet sig den græsk-romerske kultur 
og talte græsk, boede for de flestes vedkommende ikke i byer, men i 
landsbyer i landdistriktet. Derfor kom de af dem, der blev kristne, til 
at udgøre en kreds af menigheder, og Gal. er derfor at betragte som en 
rundskrivelse til dem. Det følger også heraf, at galaterne før mødet med 
kristendommen, som Paulus havde bragt dem, havde været skinbarlige 
hedninger, der intet kendte til fx jødedommen. Og det bekræftes også 
af et sted i brevet, hvor Paulus minder dem om deres fortid: “Dengang, 
da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke 
er guder” (Gal 4,8). De havde, med en gammeldags betegnelse, været 
afgudsdyrkere, og i og med, at de var blevet kristne, var de altså blevet, 
hvad vi kalder hedningekristne, dvs. kristne af ikke-jødisk herkomst, 
ligesom vi selv i dag er hedningekristne – til forskel fra Paulus selv, 
som var af jødisk herkomst og derfor var jødekristen. Men som be-
kendt var Paulus jo netop hedningeapostel og henvendte sig som sådan 
til ikke-jøder (hedninger) med den forkyndelse, han bragte. Apostlen 
Peter, som også var jøde af herkomst og ligesom Paulus var jødekristen, 
var derimod jødeapostel og forkyndte evangeliet for folk af jødisk her-
komst, hvad enten det var i Palæstina eller ude i den græsk-romerske 
verden med dens talrige jødiske befolkning, der boede i “adspredelsen” 
eller med et fremmedord fra græsk: i diaspora’en. Også dette forhold 
vedrørende hedningemissionen, som Paulus stod for, og jødemissionen, 
som Peter stod for, skal vi vende tilbage til.

Det følger af, hvad vi har set vedrørende brevets afsender (eller: af-
sendere) og dets modtagere – fra Paulus og alle brødrene, der var hos 
ham, til menighederne i Galatien – at brevets modtagere er kristne og 
allerede udgør en kreds af menigheder. Det lyder måske som en selv-
følgelighed eller banalitet, men er det i grunden ikke. For det betyder, 
at de ikke først skal til at være kristne, de er det allerede – nemlig i 
kraft af den forkyndelse, som Paulus tidligere havde bragt dem, og 
som de dengang havde sagt ja til (Paulus’ omtale heraf, som der skal 
vendes tilbage til, findes i Gal 4,13-15). Det var en forkyndelse, som 




