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Úvod

Martin Luther a List Galaťanom
Celý kresťanský svet si 31. októbra pripomenie päťsté výročie začiatku protestantskej
reformácie, keď Martin Luther, vedený Svätým Duchom, pribil na bránu kostola vo
Wittenbergu 95 téz určených na akademickú diskusiu, ktoré kriticky reagovali najmä
na prax udeľovania odpustkov. Takto sa postupne rozhorela revolúcia, vďaka ktorej
sa milióny ľudí znova dozvedeli o dôležitých biblických pravdách, ktoré sa storočia
ukrývali pod nánosmi rôznych tradícií a povier. Dalo by sa povedať, že stránky Listu
Galaťanom (spolu s Listom Rimanom) dali pred päťsto rokmi podnet na zrod protestantizmu. Práve počas čítania Listu Galaťanom sa Martina Luthera prvýkrát dotkla
nádherná dobrá správa o ospravedlnení z viery. Práve táto úžasná pravda stála na
začiatku protestantskej reformácie, ktorá oslobodila milióny spod stáročia trvajúcich
teologických a cirkevných bludov. Pavlovo posolstvo v Liste Galaťanom zmenilo Martina Luthera a prostredníctvom neho aj celé kresťanstvo. Kresťanský svet už nikdy
nebol ako predtým.
Niekoľko storočí po Martinovi Lutherovi to bol práve List Galaťanom, ktorý ovplyvnil
aj teológiu mladého hnutia adventistov siedmeho dňa. Prostredníctvom štúdia Listu
Galaťanom E. J. Waggoner a A. T. Jones pomohli Cirkvi adventistov v osemdesiatych
a deväťdesiatych rokoch 19. storočia znovuobjaviť pravdu o ospravedlnení z viery.
Prečo sa práve List Galaťanom stal „chrbtovou kosťou“ reformácie? Čím tento list
oslovil srdcia toľkých ľudí a priviedol ich k duchovnému oživeniu? Tým, že viac než
ktorákoľvek iná biblická kniha hovorí o mimoriadne dôležitých témach pre každého
kresťana. Práve v tomto liste apoštol Pavol rieši problémy týkajúce sa slobody, úlohy
zákona v spasení, nášho postavenie v Kristovi, života v Duchu, ako aj odvekú otázku:
Ako môžu byť hriešni ľudia ospravedlnení pred svätým a spravodlivým Bohom? Práve táto
otázka – možno viac než akákoľvek iná – priviedla Martina Luthera na cestu, z ktorej
už nikdy nezišiel.
Samozrejme, aj iné knihy (napríklad List Rimanom) sa venujú týmto témam, List Galaťanom je však iný – stručnejší a výstižnejší. O jednotlivých témach píše apoštol Pavol
veľmi osobne a v zanietenom pastoračnom duchu, ktorý sa aj dnes dotkne srdca
otvoreného pôsobeniu Božieho Ducha.
Aj keď sa nám Pavlov list prihovára osobne, lepšie mu porozumieme, ak si priblížime
situáciu, ktorú Pavol – pod vedením Svätého Ducha – rieši.
Mnohí odborníci sa domnievajú, že List Galaťanom môže byť prvým Pavlovým listom.
Pravdepodobne bol napísaný v roku 49 po Kristovi, po známom koncile v Jeruzaleme
(pozri Sk 15). Tento list je možno najstarším známym kresťanským dokumentom. Ako
to vyplýva z knihy Skutky apoštolov a z Listu Galaťanom, raná cirkev riešila závažný
problém týkajúci sa predovšetkým spasenia pohanov. Podľa jednej skupiny kresťanov
(známej ako „judaizátori“ – teda tí, ktorí sa snažili kresťanstvo judaizovať /požidovčovať/) samotná viera v Ježiša kresťanom z pohanov nestačí. Tvrdili, že ak chcú byť bývalí

pohania spasení, musia sa nechať obrezať a musia zachovávať Mojžišov zákon (Sk 15,1).
Preto nás vôbec neprekvapuje, že po tom, čo Pavol založil zbor v Galácii, pricestovali
tam niektorí z týchto „judaizátorov“, aby „dali veci do poriadku“ (pozri Gal 1,6–10).
Keď sa to Pavol dopočul, okamžite zareagoval. Bol si vedomý toho, že takéto falošné
evanjelium o spasení vierou a skutkami je veľkou hrozbou a môže úplne znevážiť
a zničiť Kristovo dielo. Preto píše Galaťanom list, v ktorom vášnivo bráni evanjelium.
Tými najsilnejšími slovami označuje toto falošné učenie pravým menom – zákonníctvo.
Biblické úlohy nás tento štvrťrok pozývajú na cestu s apoštolom Pavlom, ktorý
prosí Galaťanov, aby zostali verní Ježišovi. Zároveň nám dávajú príležitosť zamyslieť
sa nad tým, ako my sami rozumieme pravdám, ktoré viedli Martina Luthera k neodvratnému rozchodu s Rímom a k obnove dobrej správy postavenej na skutočnom
posolstve Biblie.
Carl P. Cosaert, PhD., prednáša Novú zmluvu a Dejiny raného kresťanstva na Walla Walla
University, College Place v štáte Washington, USA.

Budovanie spoločenstva
•
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo ste zažili minulý týždeň. Ako tento zážitok ovplyvnil váš duchovný život?
Povedzte druhým o situácii, v ktorej ste vnímali výraznú Božiu prítomnosť.
Verejne vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

Praktický záver
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo praktické vám priniesla táto lekcia štúdia
Biblie. Ako to môžete uviesť do praktického života?

Podnety k modlitbám
•
•
•

Modlite sa jeden za druhého, za svoje radosti aj starosti.
Spolu sa modlite za tých, ktorí z rôznych príčin nechodia do spoločenstva.
Ako im môžete dať najavo, že ich máte stále radi?
Modlite sa za ľudí vo svojom okolí (priateľov, susedov, príbuzných…),
ktorým by ste radi povedali o Božej láske.
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