• Etimologia: L'apòstol Pau escriu una carta
als cristians de Galàcia (Àsia Menor), als
quals evangelitzà tot sol després de
separar-se de Bernabé (Ac 15,36-41).

Composició
• Data: 56/57 dC
• Lloc: Macedònia
• Idioma original: Grec elaborat.
• Autor(s) i relació amb la comunitat: L'autor és Pau (nom romà

Ga

de Saule) de Tars. Després de visitar ciutats ja evangelitzades
(Ac 16,1-5) havia anat a Galàcia i enmig d’una malaltia fou acollit
pels gàlates sense repugnància (Ga 4,14). Temps després de
rebre la seva predicació, però, es van deixar portar per grups de
judaïtzants que asseguraven que calia la circumcisió segons la
Llei de Moisès. Pau els escriu defensant la llibertat del cristià.

Gèneres literaris dominants

Estructura
•

Ga 1,1-10: SALUTACIÓ I PRÒLEG

•

Ga 1-2: L’EVANGELI DE CRIST RESSUSCITAT

•

•

•

o

1,11-24: Revelació de Crist a Pau

o

2,1-10: L’acord de Jerusalem confirmà aquest evangeli

o

2,11-14: El conflicte Pau-Pere a Antioquia.

o

2,15-21: Sentit de la fe i de les obres de la Llei

Idees principals
• Al Concili de Jerusalem ja es va acordar que no són

necessaris ni la circumcisió, ni menjar kosher, ni complir
un calendari. No cal ser primer jueu, per ser cristià.

• L’ésser humà és declarat just (justificat) no per les
obres de la Llei, sinó per la fe en Jesucrist.

• Les lleis de la Torà són donades com una mesura

Ga 3-4: UNA NOVA FAMÍLIA MULTIÈTNICA

temporal: un rol negatiu per mostrar el pecat, i un rol
positiu per mostrar el camí.

o

3,1-5: Escollir la Llei o la fe

o

3,6-29: Abraham va ser considerat just per la fe

o

4,1-11: La llibertat dels fills de Déu

o

4,12-20: Abans vivíeu l’evangeli, ara voleu tornar a l’esclavatge

o

4,21-31: Les dues aliances de Déu: fills d’Agar i de Sara

Ga 5-6: LA LLIBERTAT QUE ENS DONA L’ESPERIT
o

5,1-12: Jesucrist ens fa lliures

o

5,13-26: L’Esperit o els desigs terrenals

o

6,1-10: La llei de Crist

Ga 6,11-18: CLOENDA

• A través de Jesús, el poble de Déu ja no és només el
d’Abraham, sinó tot el qui creu en ell, de qualsevol
ètnia.

• La presència de l’Esperit transforma i té una força per
canviar-nos que no té la Llei. És una humanitat nova.

Destinataris
Sembla haver-hi consens en que els gàlates són cristians pagans
membres de les comunitats de Listra, Iconi i Derbe
(Àsia Menor) per on Pau havia passat durant el seu
primer viatge. Si bé havien acollit molt bé l’evangeli
que Pau els predicà, alguns líders jueus arribaren després allà i
els van convèncer que calia practicar la Llei de Moisès.
.

• «L’evangeli que us vaig anunciar no ve dels homes; jo no el vaig rebre ni aprendre de cap home, sinó per una revelació
de Jesucrist.» (1,11-12)
• «Quan a ell li semblà, em va revelar el seu Fill perquè jo l’anunciés als pagans. Tot seguit, sense fer cas de
consideracions humanes i sense pujar a Jerusalem a trobar els qui eren apòstols abans que jo, me’n vaig anar a l’Aràbia, i
després vaig tornar a Damasc.» (1,15-18)
• «Jo, quan vaig veure que no actuaven correctament segons la veritat de l’evangeli, vaig dir a Cefes davant de tots: Si
tu, que ets jueu, no vius com els jueus, sinó com els pagans, com és que obligues als pagans a viure com els jueus?» (2,14)
• «Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: tots sou un de sol en Jesucrist». (3,28)
• «I la prova que som fills és que Déu ha enviat als nostres cors l’Esperit del seu Fill que crida Abba, Pare! Per tant
ja no sou esclaus sinó fills, i si sou fills, també sou hereus, per obra de Déu». (4,6-7)

