
LIST  GALA ŤANOM  
 
PRVÝ TÝŽDEŇ 
 
                                          Spasený z viery, no v putách zákona? 
 
PRVÝ DEŇ  
 

Počas tohto týždňa objavíš cieľ Listu Galaťanom. Kladením vhodných otázok sa 
postupne dopracuješ k tomuto cieľu. Kto napísal List Galaťanom? Komu bol písaný? Prečo 
Boh chcel, aby sa tento list stal súčasťou Božieho slova? 
 Keď si odpovieš na uvedené otázky, uvidíš, prečo je dôležité, aby sme chápali 
posolstvo tohto listu a podľa neho aj žili. 
 Toto štúdium ti dá neuveriteľnú slobodu! 
 Pri štúdiu niektorej knihy Biblie je vždy najlepšie, ak si najskôr prečítaš celú knihu od 
začiatku až do konca. Ak tak urobíš, do mysle sa ti vryje hlavná myšlienka knihy a získaš 
určitý nadhľad. Ak máš dnes čas, prečítaj si celý List Galaťanom. Zatiaľ si nič nepodčiarkuj 
ani nezapisuj. Potom sa vráť k prvej kapitole a vypracuj si dnešnú úlohu.  
 Prečítaj List Galaťanom 1, 1–10 a jednou farbou vyfarbi každý odkaz  adresátom tohto 
listu. Hľadaj a vyfarbuj zámená vy alebo my, keď sa vzťahujú na galatských príjemcov. 
Označovanie odkazov  adresátom ti neskôr umožní, aby si sa vrátil a zistil, čo si sa o nich 
naučil. Cvičenie ti tiež pomôže spoznať autorov zámer – prečo napísal tento veľmi potrebný 
list.  Zistíš, že dnešní kresťania zápasia s tými istými problémami ako v tom čase Galaťania. 
 Vo svojom zápisníku si začni robiť zoznam údajov, ktoré si sa dozvedel počas 
zvýrazňovania odkazov adresátovi. Každý deň si po skončení štúdia znova prezri tieto 
odkazy. Pozorne si ich prečítaj a postupne k nim pridávaj všetko nové, čo zistíš o tých, 
ktorým bol tento list písaný. Na konci týždňa budeš prekvapený, čo všetko si sa naučil o 
týchto ľuďoch!  
 Počas čítania kapitoly 1, 1–10 si dvoma rôznymi farbami zvýrazňuj slová milosť a 
evanjelium. Tieto dve kľúčové slová ti pomôžu odhaliť cieľ a zmysel knihy Listu Galaťanom.  
 Dnes i počas celého týždňa hľadaj odpovede na nasledujúce otázky: 

a/  Kto napísal List Galaťanom? 
b/  Komu bol List Galaťanom písaný? 
c/  Prečo bol List Galaťanom napísaný? Čo je jeho cieľom? 

 Odpovede si zaznamenaj do svojho zápisníka. Potom ich prepíš do tabuľky LIST 
GALAŤANOM V PREHĽADE (strana doplň???). Počas štúdia tejto knižky postupne 
pridávaj ďalšie informácie do  tabuľky. Zapísané údaje budeš mať potom vždy poruke! 
 
DRUHÝ DEŇ  
 
 Prečítaj si List Galaťanom 1, 11 – 2, 21. Naďalej zvýrazňuj slová milosť a evanjelium, 
tentoraz k nim však už pridaj aj slovo zákon. Ja označujem slovo zákon takto,             pretože 
mi to pripomína Desatoro Božích prikázaní, ktoré boli napísané na kamenných            
doskách.  
 Teraz prišiel čas na to, aby si si vyrobil kartičku formátu A6, ktorú sme spomínali 
v úvode.  
 Medzitým nezabúdaj na zvýrazňovanie odkazov príjemcom tohto listu a naďalej 
pridávaj k svojmu zoznamu všetko, čo sa o nich dozvieš pri čítaní textu.  
 
 



 
TRETÍ DEŇ  
 
 Dnes si prečítaj List Galaťanom 3. Na záložku si pridaj nové kľúčové slovo: Duch, a 
pokračuj vo zvýrazňovaní ostatných kľúčových slov. Ak sa pamätáš, ja vyfarbujem zmienky o 
Duchu Svätom žltou a „krúžkujem“ ich takto:        . 
 Svoj zoznam ďalej obohacuj o nové objavy o adresátoch listu. Pamätaj, že tvojím 
cieľom je zistiť čo najviac o Galaťanoch a pochopiť, prečo Pavol napísal tento list. 
 
ŠTVRTÝ DEŇ 
 

Tento deň si prečítaj List Galaťanom 4. Ak sa v  kapitole vyskytujú tieto kľúčové 
slová, označ ich: milosť, evanjelium, zákon a Duch. 
 Počas čítania a zvýrazňovania premýšľaj o tom, čo čítaš a zvýrazňuješ. Biblia je Boží 
„návod“ na život. Boh chce k tebe prehovoriť a aj tak urobí – ak Ho budeš počúvať. 
 
PIATY DEŇ  
 

Dnes čítaj List Galaťanom 5 a označuj všetky kľúčové slová. Nezabudni si označiť 
údaje o adresátovi a nové zistenia pripisuj na svoj zoznam. 
 
ŠIESTY DEŇ  
 
 Tento deň si prečítaj List Galaťanom 6 a opäť zvýrazni odkazy  príjemcom a kľúčové 
slová. Keď si hotový, prejdi celým Listom Galaťanom ešte raz a všímaj si zvýraznené slovo 
evanjelium. Do svojho zápisníka si zapíš všetky údaje, ktoré si sa dozvedel o evanjeliu.  
 
SIEDMY DEŇ 
 
❤ Uchovaj si v srdci: List Galaťanom 1, 8 
Čítanie a diskusia: List Galaťanom 1, 1–10 a všetko, čo si si poznamenal o Galaťanoch. Prejdi  
zoznam, ktorý si si vyhotovil o adresátoch listu a o evanjeliu.  
 
OTÁZKY DO DISKUSIE 
 
� Kto napísal List Galaťanom? 
� Čo ste sa dozvedeli o Galaťanoch? S akými problémami zápasili? Čo sa im stalo? Keď 

budete odpovedať, odpovede vždy podložte odkazmi na konkrétne verše v Biblii. Povedzte 
ostatným, kde ste získali svoje poznatky.  

� Poznáte ľudí, ktorí musia čeliť podobným problémom ako Galaťania? 
� Názov tejto knihy, štúdia o Galaťanoch a Efežanoch je Vyslobodenie z pút Božou mocou. 

Máte pocit, že Galaťania boli zviazaní v putách? Ak áno, v akých? Viete sa s nimi 
stotožniť? 

� Čo ste sa naučili o evanjeliu pri označovaní tohto slova? 
�  V čom vidíte svoju zodpovednosť vo vzťahu k evanjeliu na základe Listu Galaťanom? 
 
 
 
 
 

 



 MYŠLIENKA TÝŽDŇA 
Keď sa snažíme ľudí podriadiť zákonníckemu zoznamu predpisov ako „nedotýkaj sa, 

ale ani neokús, ani nesiahni na to!“ (List Kološanom 2, 21), prekrúcame evanjelium Ježiša 
Krista? Zväzujú tieto predpisy a pravidlá ľudí do určitých pút, ktoré im potom bránia v tom, 
aby chápali Božiu milosť a žili podľa nej? 

Dostáva človek milosť pred Božou tvárou pomocou zákona? Dáva človek správne 
kresťanské svedectvo pomocou zákona? Ovláda Božie dieťa túžby svojho tela pomocou 
zákona?  

Toto, priateľu, sú otázky, o ktorých by si mal popremýšľať. Potrebuješ na ne odpoveď 
od Boha, lebo som si istá, že v žiadnom prípade nechceš prekrúcať Božie evanjelium. 
 


