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BEVEZETÉS – A KÖNYV CÉLJA 

Pál levele a galatákhoz az egyik legrégebbi újszövetségi irat. Mindössze Jakab levelét tartják 

korábbinak, de Pál írásai között valószínűleg ez az első. Nem egy személynek, vagy egy 

gyülekezetnek, hanem a keresztény gyülekezetek egy csoportjának írta. Személyes vonatkozásokkal 

teli, szenvedélyesen megírt harcos irat, amit a keresztény ember szabadság-levelének is neveznek.   

A szerző 

A radikális bibliakritika néhány alakjától eltekintve, soha nem kérdőjelezték meg Pál szerzősé-

gét. Sőt ezt a levelet használták, mint egy alapmintát a többi páli levél hitelességének eldöntéséhez. A 

levél számtalan részletet közöl az életével kapcsolatban, amit sehol másutt nem találunk meg az Új-

szövetségben. A levél végén, mintegy hitelesítésként saját kezével is írt néhány sort. 

A címzettek és a keletkezési idő 

A címzettek kérdése, és ebből adódóan a keletkezési idő is, már sokkal vitatottabb téma. A kér-

dés az, hogy a levél szűkebb, etnikai értelemben veszi Galáciát, vagy pedig tágabb értelemben, va-

gyis az így nevezett római provincia gyülekezeteire vonatkozik. A második használatot feltételezve, 

amit Pál gyakran előszeretettel alkalmazott, arra gondolhatunk, hogy Antiókhia, Ikónium, Derbé, 

Lisztra gyülekezeteiről lehet szó, amelyeket az első misszióútja alkalmával látogatott meg. 

A keletkezési idő meghatározásával összefüggésben meg kell vizsgálni a 2. fejezetben 

feljegyzett jeruzsálemi látogatás kérdését (Gal 2:1-10). Az apostolok cselekedeteiben leírt 

látogatásról van szó (ApCsel 15:1kk), vagy pedig egy másikról? Különös viszont, hogy Pál nem tesz 

említést a zsinati határozatról, ami éppen alátámasztaná az érvelését. Ha ez akkor született volna, 

nem képzelhető el, hogy kihagyja. Sokkal valószínűbb, hogy a nevezett látogatás az ApCsel 11:27-

30. feljegyzésével hozható kapcsolatba, amikor az apostol a Júdeában lakó keresztények 

megsegítésére összegyűjtött adományt vitte el Jeruzsálembe. Ezek alapján a levél keletkezési idejét 

az első misszióút és a Jeruzsálemi zsinat közötti időre, azaz Kr.u. 48-ra lehet tenni.  

A könyv vázlata 

 1:1-5.  Pál köszönti az olvasóit 

 1:6-10.  Pál meghatározza a célját 

 1:11- 2:21. Pál felvázolja a személyes bizonyságtételét 

 3:1- 4:31. Pál felépíti az érvelését 

 5:1- 6:10. Pál leírja mit jelent a keresztény szabadság 

 6:11- 18. Pál hitelesíti, aláírja a levelét 

A könyv tartalma, üzenete 

 A levél rendelkezik néhány egyedi jellegzetességgel, a többi újszövetségi írás között: 

1. Egy harcos levél, amely visszautasítja a kompromisszumot, erős nyelvezetet használ, és a fő 

témáját támasztja alá, számtalan érvet használva. 

2. Egy szeretettől fűtött levél, ami Pál aggódásáról, és gondoskodásáról tesz bizonyságot. 

3. Egy rövid levél, úgy is nevezik, mint a római levél „piszkozata”, ahol majd részletesebben ki van 

fejtve az üzenet, egy sokkal kevésbé zavaró környezetben. 

4. Végül egy könnyen megjegyezhető levél, olyan mondásokat tartalmaz, amelyeket nem lehet 

elfelejteni. Az alábbi verseket a legtöbb gyakorló keresztény kívülről el tudja mondani:  
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„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt 

az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és 

önmagát adta értem” Gal 2:20. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, 

szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény” Gal 5:22,23. 

„Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által 

keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára” Gal 6:14. 

 A könyv üzenetét három fő pontban az alábbiak szerint lehetne összefoglalni: 

a) Az első, hogy a törvény egy zsákutca, ha ott keresi az ember a békességet Istennel. Pál 

elsődleges célja annak a bemutatása volt, hogy az emberek nem kerülhetnek békességbe Istennel a 

jócselekedetek által, vagy a törvény megtartása által. Lásd az alábbi helyeket: Gal 2:16; 5:4; 3:2; 3:5; 

5:18; 3:10; 3:21-24; 5:14. 

b) A második gondolat ebből következik, miszerint a hit az egyetlen út Istenhez. Krisztus 

mindenek felett való vívmánya, hogy megteremtette a hitet, amely az egyetlen út az ember számára, 

hogy Istenhez forduljon. Lásd: Gal 3:11; 3:22-26; 5:6. 

c) A harmadik pedig, hogy Jézus a szabadságot jelenti. Jézus szabadságot hoz a törvény terhe 

alól, ahogy több versben utaltunk erre. Ábrahám példáját használva beszél Sára fiáról Izsákról, az 

ígéret szabad gyermekéről, és a Hágártól, a szolgálótól született Izmaelről, aki szolgaságra született. 

A keresztények Krisztus Jézus által az ígéret gyermekei, tehát szabadok. A szabadság felett őrködni 

kell, ahogy mondja: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és 

ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni” Gal 5:1. Ugyanakkor beszél a szabadság 

helyes és helytelen kifejezéséről is. Pl.: „Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a 

szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak” Gal 5:13. 

Mit mond Pál levele a mai embernek? 

1. Az önmegváltás nem vezet Istenhez - Fontos üzenete van ennek a könyvnek az üzenete azok felé, 

aki önmegváltás útján próbálják rendbe szedni az életüket. Miközben minden hamis vallás közös 

nevezője az önmegváltás, ez a kísértés soha nem kerülte el a keresztényeket sem. Pál üzenete ma 

is rámutat, egyetlen lehetőség van az életre: rálépni a hit útjára, amely Krisztushoz, az emberiség 

egyedüli Megváltójához vezet. 

2. A keresztény szabadság nem korlátok nélküli szabadosságot jelent - Ugyanakkor a 

Krisztusban elnyerhető szabadság nem jelenti, hogy valaki úgy él, ahogy akar, mindenféle 

vezérelvek, korlátok nélkül. A keresztény ember életét nem vezetheti az önzés és a testi vágyak. 

Egy új felelősséget kapott, hogy magatartásában és kapcsolataiban megélje a Lélek gyümölcseit.  

3. A helyes tanítást Isten nyilatkoztatja ki - A relativizmus világában arra is emlékeztet 

bennünket Pál kiállása az igazság mellett, hogy az egyháznak nincs joga eldönteni, hogy mit 

valljon, és mit kívánjon a tagjaitól. Arra sincs lehetőség, hogy demokratikus döntésekkel 

határozza meg, mi legyen a helyes tanítás. A keresztény igazságot Isten jelentette ki az apostolok 

által – magát is ide számítja – és nincs joga senkinek, semmilyen egyházi testületnek 

megváltoztatnia azt. 

4. A Biblia egységes tanítást ad Istenről és az üdvösségről - Végül Pál levele a galatákhoz arra is 

tanítja a mai embert, hogy a Biblia egy egységes tanítást tartalmaz. Sokan arra gondolnak, hogy 

nem sok kapcsolat van az Ó- és az Újszövetség között, és kétféle Istenről beszélnek, mintha 

kétféle követelményt támasztanának az emberrel szemben. Pál bemutatja, hogy Isten egy, és ez az 

egység végigkíséri az egész bibliát. 

Összegezés 

Pál első, a szerető féltés hevességétől fűtött levele érdemes arra, hogy mélyebben tanulmányoz-

zuk, hiszen ahogy a múltban rendkívüli módon formálta az emberek életét, sőt formálta a nyugati vi-

lág történelmét, számunkra is segíthet, hogy eligazodjunk az életben és egy arra érdemes vezérelv 

szerint, hasznos emberekként szolgáljuk a körülöttünk lévő világot. 


