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landskabet Galatien inde midt i det nuværende Tyrkiet, står centralt i apostlens forfatterskab. Brevets
anledning er, at der er dukket nogle folk op, der forsøger at få de Kristustroende galatere til at lade sig

omskære, dvs. gå over til jødedommen. Hvem disse indtrængende folk er, og hvor de kommer fra, har været
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Samtidig viser Niels Hyldahl, hvordan Paulus i dette brev tager endegyldigt afsked med den jødedom, som
han selv var opdraget i. For i forlængelse af den religionskritik over for sider af jødedommen, som synes at

have båret Jesu virke, når Paulus frem til et radikalt nyt syn på, hvem der er Guds Israel, nemlig de
Kristustroende, hvad enten de er af jødisk eller ikke-jødisk herkomst.
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