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Úvod

EVANJELIUM V LISTE GALAŤANOM

Teológ Alan Cole pripodobnil Pavlov List Galaťanom k „duchovnému dynamitu“. 
Myslím, že právom. S výnimkou Listu Rimanom, niktorá iná biblická kniha nevyvolala 
veľké duchovné oživenie a reformáciu. Mohli by sme povedať, že stránky Listu Gala-
ťanom (spolu s Listom Rimanom) dali podnet na zrod protestantizmu. Práve pri čítaní 
Listu Galaťanom bol Martin Luther prvýkrát oslovený evanjeliom o ospravedlnení 
vierou. Povedal: „List Galaťanom je moja epištola. Je to, akoby som sa s ňou zosobášil. 
Je to moja Katarína (meno Lutherovej manželky).“
Práve List Galaťanom bol základom prebudeneckých kázaní Johna Wesleyho. Tento 
hrdina viery stál na čele duchovného oživenia, ktoré zasiahlo nielen Britské ostrovy, 
ale celý po anglicky hovoriaci svet. 
Bol to 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 s. d. v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 19. storo-
čia znovuobjaviť pravdu o ospravedlnení vierou.
Čím tento list oslovil srdcia toľkých ľudí a priviedol ich k duchovnému oživeniu? Tým, 
že hovorí o témach, ktoré sú dôležité pre každého kresťana: sloboda, úloha zákona 
v spasení, naše postavenie v Kristovi, život v Duchu, ako aj odveká otázka: Ako môžu 
byť hriešni ľudia ospravedlnení pred svätým a spravodlivým Bohom?
Samozrejme, aj iné knihy (napríklad List Rimanom) sa zaoberajú niektorými z týchto 
tém, ale List Galaťanom je iný. Je stručnejší a výstižnejší. O jednotlivých témach Pavol 
píše 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 je Pavlov prvý list. Pravdepodobne 
bol napísaný v roku 49 po Kr., po známom koncile v Jeruzaleme. (Sk 15) Tento list je 
možno najstarším známym kresťanským dokumentom. Ako to vyplýva z knihy Skutky 
apoštolov a Listu Galaťanom, raná cirkev riešila závažný problém týkajúci sa zvlášť 
spasenia pohanov. Podľa jednej skupiny kresťanov (známej ako judaisti), samotná 
viera v Ježiša pohanom nestačí. Tvrdili, že ak chcú byť pohania spasení, musia sa 
nechať obrezať a musia zachovávať Mojžišov zákon. (Sk 15,1) Preto nás vôbec nepre-
kvapuje, že po tom, čo Pavol založil zbor v Galácii, niektorí z týchto judaistov tam pri-
cestovali, aby „dali veci do poriadku“. (Gal 1,6-10)
Keď sa to Pavol dopočul, okamžite zareagoval. Bol si vedomý toho, že toto falošné 
evanjelium o spasení vierou a skutkami môže podkopať dielo Kristovo. Preto píše 
Galaťanom list, v ktorom vášnivo bráni evanjelium. Tými najsilnejšími slovami ozna-
čuje toto falošné učenie pravým menom – zákonníctvo. 
Biblické úlohy nás tento štvrťrok pozývajú na cestu s apoštolom Pavlom, ktorý prosí 
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Galaťanov, aby zostali verní Ježišovi. Zároveň nám dávajú príležitosť zamyslieť 
sa nad tým, ako my sami chápeme evanjelium. Veríme, že počas tohto štvrť-
roka Boží Duch zapáli v našich srdciach duchovné oživenie a znovu si uvedo-
míme, čo pre nás urobil Boh v Ježišovi Kristovi. 

Carl Cosaert, PhD., prednáša Novú zmluvu a Dejiny raného kresťanstva na Walla 
Walla University, College Place v štáte Washington, USA. 


