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Gal 1:1 – 5
Pavel,
apoštol povolaný a
pověřený
nikoliv lidmi,
ale Ježíšem Kristem a
Bohem Otcem,
který Ježíše vzkřísil z mrtvých, 2
i všichni bratří,
kteří jsou zde se mnou, církvím v Galacii:
3
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i
Pána Ježíše Krista,
4
který sám sebe vydal za naše hříchy, aby
nás vysvobodil
z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.
5
Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
Osnova:
a) Gal 1: 1 – 2, Představení Pavla (pozdrav od Pavla a od těch, kdo jsou s ním).
b) Gal 1: 3 – 5, Pozdrav od Spasitele, který je ve slávě.
i. Gal 1: 3 – 4a, Spasitel, který zemřel za naše hříchy
ii. Gal 1: 4b, Spasitel, který nás vysvobodil ze zlého věku
c) Gal 1:5 Velebení a chvála Ježíše za dílo spásy.
Kontext:
Každá doba má svůj zvyk a svá pravidla jak se píše dopis. Dokážete si vzpomenout, co musí
být v řádném dnešním dopise? Pozdrav, adresa, datum, zakončení „S úctou“ atd.
V prvním století po Kristu v době Římské říše byl zvyk začínat jménem pisatele dopisu a poté
komu byl psán takový dopis. Příklad Sk. 23:26.
Výklad:
CEP
Gal 1:1 Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem
Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých,
KMS
Gal 1:1 Pavel, apoštol vyslaný ne od lidí nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a
Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých,
BNT
Gal 1:1 Pau/loj avpo,stoloj ouvk avpV avnqrw,pwn ouvde. diV avnqrw,pou avlla. dia. VIhsou/
Cristou/ kai. qeou/ patro.j tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n(
Pavel
Vidíme, že Pavel následuje soudobý zvyk ve psaní dopisů. Představuje sebe a ty, kdo jsou
s ním. Jako žid má jméno Saul, ale v Římském světě používá jméno Pavel (Sk. 13:9)
Apoštol
Nazývá se apoštolem (někdo kdo je poslaný s nějakým posláním). Toto slovo má širokou
škálu použití od (vojenského posla, vyslance až po křesťanský význam).
Ozvěna toho, že někteří (falešní učitelé) v Galácii zpochybňovali Pavlovo apoštolství. Pavel
se proto odkazuje na původ jeho apoštolství.
Není od člověka – jeho apoštolství nemá lidský původ.
Ani skrze člověka – nebylo získání skrze lidský kanál (medium), nějakou okultní praktikou
(jak to bylo tehdy a i dnes rozšířené – Reiky, za peníze, Hřích Simonie).
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Pavel zapuzuje jakoukoliv zmínku a myšlenku na to, že původ apoštolství byl spojen
v lidských zdrojích. Apoštolství má božský původ. (ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce).
Mimochodem to říká, že PJK není člověk (v kontrastu s lidmi.)
Pavel tím potvrzuje svoje oprávnění k apoštolství (kredit, bonitu). Byl dosazen do tohoto
apoštolství Bohem Otcem a Ježíšem Kristem. Pomoc v čase, když ho druzí snižovali (zdroj
síly a motivací pro službu). Důležité pro něho i pro ty kritiky.
Popření toho, že Pavel je apoštol vede logicky k popření toho, že jeho evangelium není od
Boha. Jeho apoštolství ale je od Boha a od PJK. Tím říká, že jeho poslání má tu nejvyšší
prioritu.
který ho vzkřísil z mrtvých
a) Ukazuje na Kristovo dílo spásy (evangelium v kostce)
b) Na událost Pavlova obrácení (Sk:9) (Pavlova osobní zkušenost) (1. Kor. 9:1, 15:8-9
CEP
Gal 1:2 i všichni bratří, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galacii:
KMS
Gal 1:2 a všichni bratři, kteří jsou se mnou, sborům Galacie:
BNT
Gal 1:2 kai. oi` su.n evmoi. pa,ntej avdelfoi. tai/j evkklhsi,aij th/j Galati,aj(
všichni bratří,
Neznáme ty bratry, kteří byli s Pavlem. To že je dává do pozdravu, je zřejmě proto, že je
Galatští znali a měli určitou důvěryhodnost, věrohodnost. Všimněme si, že je zde rozdělení
na bratry a on je apoštol.
církvím v Galacii
Dopis měl být okružním, pro všechny sbory a společenství v té oblasti.
CEP
Gal 1:3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
KMS
Gal 1:3 Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista,
BNT
Gal 1:3 ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo. qeou/ patro.j h`mw/n kai. kuri,ou VIhsou/ Cristou/
Milost
V křesťanském myšlení nepřináší nic takovou radost jako slovo milost. To co pro nás Bůh
otec udělal v Kristu. (podle lidí vysvětlit evangelium).
Pokoj
S pochopením a prožitím milosti přichází pokoj. Proč?
a) Člověk již není předmětem vzpoury proti Bohu. Je s ním smířen (divine wrath)
b) Vztah s Bohem skrze PJK.
c) Duchovní dědictví a poznávání sebe.
CEP
Gal 1:4 který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku
podle vůle našeho Boha a Otce.
KMS
Gal 1:4 který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého
věku podle vůle Boha a Otce našeho,
BNT
Gal 1:4 tou/ do,ntoj e`auto.n u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n( o[pwj evxe,lhtai h`ma/j evk tou/
aivwn/ oj tou/ evnestw/toj ponhrou/ kata. to. qe,lhma tou/ qeou/ kai. patro.j h`mw/n(
dal sám sebe za naše hříchy
Pavel směřuje ke kříži a Golgotě. PJK na místě mém vzal místo mě můj hřích. (Pro celí svět)
Ukazuje na centrální pravdu evangelia, kterou Pavel neustále zdůrazňuje. Objevuje se zde
také motiv svobody.
vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku
Židé měli představu, že existují dva věky. Věk přítomný a věk přicházející. Věk přítomný
ukazuje na světský systém, který je v kontrastu s věkem přicházejícím.
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Jsme vysvobozeni a neměli bychom žít ve svázanosti myšlenek a způsobu a zvyků tohoto
světa. Kristus nás z toho vysvobodil. Kdo je pánem tohoto věku? Napadá vás nějaký
praktický příklad?
podle vůle Boha a Otce našeho
Bůh chce to lepší v našem životě než bezmyšlenkovité přizpůsobení se tomuto světu.
KR
Gal 1:5 Jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
CEP
Gal 1:5 Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
BNT
Gal 1:5 w-| h` do,xa eivj tou.j aivwn/ aj tw/n aivwn, wn( avmh,nÅ
Oslava Boha
Pavel končí úvodní pozdrav malou oslavnou řečí i modlitbou. (Moris – jediná doxologie
v úvodním pozdravu v Pavlových epištolách)
Za co oslavovat Boha? Za spásu, záchranu, nový začátek. Pavel nám v pozdravu ukazuje na
živého Boha, který je při díle záchrany člověka aktivní.
a) Odkaz ke kříži (PJK )
b) Bůh dává vědět a znát toto dílo skrze apoštoly a skrze Písmo.
c) Dává i dnes zakoušet zkušenost obrácení. (výzva)
Otázky:
Odkud bereme my zdroj pro sebe potvrzení? (Destruktivní způsoby)
Jak reagujeme my, když nás někdo zpochybňuje? (satan, lidi, my sami)?
Existují dnes apoštolové?
Příklady rozdílů nynějšího zlého věku a věku budoucího (přicházející). Kdy nastal ten věk?
Řím 12 : 1 – 2.
Příklady toho osvobození, kdy člověk prohlídne a řekne „ty jo, to jsem neviděl, nevěděl,
myslel jsem, že je to normální“?
Máme bohu za co děkovat?

Literatura:
Bible – Český studijní překlad, KMS, 2009
JOHN R. W. STOTT Galatským – Poselství Bible pro dnešní svět, Návrat, 1993
LEON MORRIS Galatians, IVP, 1996
CLINTON E. ARNOLD Zondervan Illustrated Bible Background Commentary, Zondervan, 2002
EBC, WBC
Bibleworks 6
The New Linguistic and Exegetical key to the Greek New Testament, Cleon L. Rogers
A Reader Greek New Testament, Zondervan
Logos Bible Software

3

Bc. Patrik Horváth, CB Jablonec nad Nisou, biblická hodina,

