
Galaterbrevet 5

Man kan ikke blande loven og nåden (kap. 4).
Hvordan skal man leve som kristen da??

v. 1a
Vi lever i frihet i Kristus.  Kristus skal leve gjennom oss.
Er du en gjør-det-selv kristen (loven), eller skal Kristus gjør 
det gjennom deg (nåden)?

v. 1a – 4
Å legge seg under loven er å komme inn i trelldommen.
En kristen kan ikke leve i trelldom og frihet samtidig.



v. 5  «Ved Ånden!»
«Håp om rettferdighet» er det eneste profeti som er uttalt i 
Galaterbrevet.  Man kan si at Luthers fokus var heller ikke på 
profetiene.  (Luther uttalte at han var gift med Galaterbrevet.)

v. 6
«For i Kristus gjelder…bare tro som er virksom ved kjærlighet.»
Et kjærlighetsforhold skal styrer våre liv i Kristus.
(Efeserbrevet 5 sier mye om akkurat dette.)
Når vi kommer til v. 22 skal vi se at kjærlighet er Åndens frukt –
ikke kjødets gjerning.



v. 7 – 9  Paulus sier at det gikk bra med dere inntil dere 
begynte å høre på disse fra den sekten som kom bankende 
på døra.
Surdeig er alltid et prinsipp av ondskap både i GT og NT.
Eksempelvis Matt. 13,33.
Surdeig gjør at brødet er lett å spise, og smaker godt.
Ikke tilsett evangeliet noe som gjør det mer spiselig for det 
menneskelig natur!!!
Nikodemus likte lite at han ikke kunne «gjøre» noe. (Joh. 3)

v. 10  Det går nok bra med dere….



v. 11 
Under loven forkynte Paulus omskjærelsen, men etter sin 
omvendelse sluttet han med det.  Det er «korsets anstøt» 
som er grunnen til at han blir forfulgt.

v. 12 
Dette blir forsiktig oversatt for ikke å virke for sterkt.
Det Paulus sier at de som forfører dere med omskjærelsen 
kan like godt skjære av seg alt.  
Man kan kalle det en spissformulering.



v. 13 – 14
I Kristus er kjærligheten til Kristus det som styrer.
I Kristi legemet er kjærligheten til de andre lemmene 
det som styrer.

v. 15   En ny spissformulering….
Hvordan ser det ut når menigheten krangler og 
uvennskap rår?  
Forresten, hvordan ser det ut i et ekteskap?

v. 16  God medisin!
Vandre i Ånden ved tro i kjærlighet.



v. 17 - 18 
Hva virker best – kjælighet (Åndens lov) eller politiet 
(moseloven).

v. 19 – 23
Kjødets gjerninger kontra Åndens frukter.

Åndens frukt er (entall) kjærlighet.
Alle de andre frukter er listet opp etter kjærlighet, 
som omfatter dem.
Johannes 15 
I Kristus kan vi bære mye frukt og mer frukt.
Ingen lov kan produsere frukt.



v. 24    
Rom. 6,6
Gal. 2,20 
Kol. 3,3

v. 25  «…la oss lære å vandre i Ånden.»
Å lære å gå innebær mange knall og fall.
Metoden vi kjenner fra barndommen er prøv-og-feil 
metoden.

v. 26  Begynnelsen til siste kapittel - formaninger.
Vi kan bare rose oss av Kristus. (Gal. 6,14)


