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LIST GALATSKÝM, LEKCE 1, GA 1,1-2

OTÁZKY KE STUDIU 

Otevíráme novou knihu z Božího Slova, list Galatským. Kdosi napsal, že 

z těchto několika stran vyzařuje Pavlova duše v celé své síle. Široký a 

jasný pohled, živá logika, trochu ironie – to vše spolu mocně působí; 

silné rozhořčení, horlivost a něžnost v lásce se zde společně spojuje a 

rozléhá v jednoduchosti a formuje dílo nekonečné moci.  

Přečti si celý list Galatským. Popiš, jakým dojmem na tebe celý list působí. 

Co tě v něm oslovilo? Jakými slovy by se tento list dal charakterizovat? 

1. List Galatským je možné rozdělit na tři hlavní části. Jak můžeme 

každou část popsat?  

a) Ga 1-2: 

b) Ga 3-4: 

c) Ga 5-6: 

• Ke každému oddílu napiš (nejlépe) jednou větou název. Jak by bylo možné 

dále rozdělit tyto oddíly na menší celky? 

• Jaké je hlavní téma listu Galatským? Proč byl tento list napsán (je nějaký 

verš nebo myšlenka, které by nejvíce odpovídali záměru autora)? 
 

2. V prvních dvou verších listu Galatským (Ga 1,1-2) se setkáváme 

s autorem (autory) a adresáty listu. Kdo byl autorem podle těchto 

veršů (viz také Ga 5,2; 6,11) a komu byl list určen?  

• Přečti si znovu celý list a vypiš si všechna místa, která se vztahují k osobě 

autora listu. Co všechno se z listu můžeme dozvědět o autorovi?  
 

3. Hned v prvním verši se apoštol Pavel představuje svým čtenářům. 

Jak se představuje? Na co klade důraz (srovnej např. 1Te 1,1; Fp 1,1; 

2Te 1,1)?  
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• Jak rozumíš tomuto Pavlovu zdůraznění? Proč to dělá? Co tím sleduje? 

Má to nějaký smysl?  
 

4. Pavel zdůrazňuje, že je „apoštol, povolaný a pověřený Ježíšem 

Kristem“. Co to znamená? 

• Jak rozumíš slovu apoštol? Kdo to je (viz. např. 1K 15,5-10; 1K 9,1; Žd 2,3-
4)? 

• Co bylo úkolem apoštola (Ga 1,15-16; Ef 2,20; Ef 4,11-16; 2K 11,4-5; 2Tm 
4,3-4)? 

• Jsou apoštolové v církvi i dnes? Svou odpověď zdůvodni z Božího Slova.  
 

5. Pavel klade veliký důraz na povolání ze strany Boží a od Ježíše Krista. 

Co nám to může říci o situaci v církvích v Galácii? Jaký měli křesťané 

z těchto církví k Pavlovi vztah?  

• Proč bylo nutné takto zdůraznit Boží stránku apoštolského povolání? 

• Můžeme se o tom více dozvědět z listu Galatským? Kde? 
  

6. Společně s Pavlem jsou pod listem „podepsáni“ další bratři (Ga 1,2). 

O koho se jedná (viz také Ga 6,11)? 

 

7. Dopis je určen církvím v Galácii (Ga 1,2). Všimni si množného čísla – 

církvím. Co nám to říká o uspořádání církve a církví?  

• Jedná se o církve na určitém území. Jak vypadaly vztahy mezi těmito 

církvemi podle listu Galatským? Co měly tyto církve společné?  

• Pokus se z listu Galatským zjistit co nejvíce o adresátech tohoto listu. 
 

8. Galácie bylo území v severní části střední Malé Asie (kolem města 

Ankara v Turecku). Apoštol Pavel sem přinesl evangelium na začátku 

druhé misijní cesty (Sk 16,6; 18,23). Nyní se Pavel stará o tyto učedníky, 

aby nesešli na scestí.  

• Co můžeš udělat pro to, aby se evangelium šířilo také dnes, a aby se nově 

obrácení křesťané nedostali na scestí ve svém křesťanském životě?  


