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Áldás, Békesség! 

 

Megszoktuk,h. Pál levelei elnevezésében a város neve szerepel,vagy egy személynév.A mai 

levélben ez áll galaták.Ez sem nem város név,sem nem személy név.Galácia egy nagyobb 

terület neve.Egy tartomány neve,amit a galaták lakják.Kis-Ázsia középső részéről van szó. 

Pál  mind a három missziói útja során járt itt,és tanította őket. 

A levél egy körlevél.A területen lévő gyülekezetekben olvasták fel őket. 

Ma kör sms.t, és kör e-mailt írunk.A cél ugyan az. 

A levél megírásának az oka ,h. júdaista tévtanítók érkeztek erre a területre és  

azt tanítják,h.az üdvösséghez,az örök élethez nem elég az újszövetség Krisztusában hinni, kell 

még az ószövetségi törvények betartása és kell a körülmetélés rituáléja is!Ugyanakkor Pált is 

támadják,kétségbe vonják az  apostolságát is. 

Pál ebben a harcias hangvételű levélben fejti ki véleményét. 

1.   csodálkozik Pál h. átpártoltak,pedig nincs más evangélium,nincs más                  örömhír 

mint Jézus! 

2.   Beszél az elhívásáról,h.JÉZUS VÁLASZTOTTA KI ŐT A SZOLGÁLATRA. 

      Így lett ő a pogányok apostolává.Ezeket a vádaskodásokat 

már                            Jeruzsálemben átélte. 

3.   A zsidóknak is csak Jézus által van bűnbocsánat és örök élet! 

4.   Esztelen galatáknak nevezi őket.Hova tettétek az eszeteket,mi történt? 

      Hitre jutottak,átélték a Krisztust,kegyelmet kaptak és most vissza akarnak 

      térni a testhez a körülmetélkedéshez?Hol van a bennük lévő igaz hit? 

A törvény betű szerinti megtartása nem hit.A törvény betartása fontos, de nem a törvény 

betűje tart meg.Krisztus aki meghalt értünk ő tart meg bennünket. 

Test és lélek ellentétei egymásnak.Egymás ellen törnek.Mind a kettő érvényesíteni akarja 

magát.Pál azt tanácsolja,h. a lélek szerint éljenek!És itt sorolja fel a lélek 

gyümölcseit,szeretet,öröm,békesség,szívesség,jóság, hűség,mértékletesség.Ezekkel éljenek ne 

a test kívánságait. 

A bűn veszélyes,aki nem vigyáz az elbukik.A gyülekezet tagjai figyeljenek oda egymásra és 

segítsék egymást.Aki bűnbe esett azt lelkigondozni kell. 

Egymás terhét hordozzátok, biztat Pál. 

Vigyázz te is hogyan élsz,minek engedsz a testnek vagy a léleknek. 

Vigyázz ara is h. el ne tántorítson valaki a Krisztustól.Ma is vannak tévtanítók.! 

 

Jó tanulást!És bölcs cselekedetet! 
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