A BOŻE NATCHNIENIE. 2 Piotra 3:15-16.
❖ Według apostoła Piotra ok. roku 60 n.e. ludzie już wierzyli, że listy apostoła Pawła są
natchnione przez Boga i były one traktowane na tym samym poziomie co Pismo Święte
(Stary Testament).
❖ Paweł pisał te listy w potocznym języku greckim i stosował styl epistolarny (listowny)
swoich czasów: (1) pozdrowienie wymieniające nadawcę i adresatów; (2)
podziękowanie; (3) główna część listu; (4) zakończenie.
❖ Jego listy były publicznie czytane w zborach, a kopie były wysyłane do innych zborów
(Kolosan 4:16).
B AUTORYTET APOSTOLSKI. Galacjan 1:1-2.
❖ Dlaczego niektórzy ludzie odrzucali Boski autorytet listów Pawła?
— Paweł nie był jednym z 12 apostołów których wybrał Jezus.
— Niektórzy ludzie twierdzą, że był autoryzowany przez Ananiasza.
— Inni akceptowali go jako misjonarza, którego upoważnił zbór w Antiochii.
— Uważali oni, że Ewangelia Pawła zaprzecza posłuszeństwu, ponieważ podkreślał on
zbawienie tylko przez wiarę.
C EWANGELIA. Galacjan 1:3-5.
❖ Paweł miał w zwyczaju pozdrawiać zbory dwoma słowami:
— Łaska. Jaris, odmiana greckiego pozdrowienia „pozdrowienia” (jairein)
— Pokój. Tradycyjne pozdrowienie żydowskie
❖ Następnie wyjaśnia tę ewangelię, tuż przed zakończeniem swojego pozdrowienia:
Śmierć Jezusa uwalnia nas od grzechu.
D INNA EWANGELIA. Galacjan 1:6-9.
❖ Paweł oskarżył Galacjan o „obracanie się w kierunku innej ewangelii”.
❖ Później wyjaśnia (w.7), że nie ma innej ewangelii. Galacjanie przyjęli naukę, według
której sama wiara w Chrystusa jest niewystarczająca do zbawienia i że to nie jest
prawdziwa ewangelia.
❖ Paweł oskarża ich o dezercję. Porzucili czystą Ewangelię i przyłączyli się do innej.
❖ Najbardziej szorstkie słowa zawarte w liście Pawła są adresowane do tych, którzy głosili
zbawienie z uczynków (w. 8-9).
E PAWEŁ I EWANGELIA. Galacjan 1:10-24.
❖ Głównym punktem Judaizantów jaki mieli przeciwko Pawłowi było to, że nie zmuszał
pogan do obrzezania (Dz. Ap. 15:5).
❖ Mówili, że Paweł starał się zdobyć względy pogan.
❖ Jezus Chrystus ukazał mu Ewangelię „kiedy upodobało się Bogu… objawić swojego Syna
we mnie” (w. 15-16).
❖ W wersetach od 13 do 24 , Paweł opowiedział historię swojego życia od chwili
nawrócenia aż do momentu powołania go na apostoła pogan.
❖ Ta krótka autobiografia dowodzi, że nie miał kontaktu z żadnym człowiekiem, który
mógłby nauczyć go Ewangelii. Ewangelia została mu objawiona w pełni podczas pobytu
w Arabii.

