A Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12
 „Bracia, proszę was”
— Najpierw Paweł apeluje do rozsądku, następnie składa prośbę, wezwanie do serc
Galacjan.
— Oni byli jego duchowymi dziedmi, lecz z powodu ich zachowania jego praca
wydawała się bezowocna. Musiał „znów w boleści ich rodzid”, aby na nowo mogli
połączyd się z Chrystusem (Galacjan 4:19).
— Ponieważ przerwali swój duchowy wzrost, musieli zostad całkowicie odmienieni.
Chrystus musiał w nich byd na nowo „ukształtowany”.
 „bądźcie tacy jak ja”
— Tym razem nie chodzi mu tylko o naśladowanie. Podobnie jak przy wezwaniu
Agryppy (Dz. Ap. 26:28-29), Paweł nie prosi Galacjan, by działali jak on, lecz by byli
jak on.
— Chciał, aby doświadczyli takiego samego chrześcijaoskiego życia jak on, tej samej
radości ze zbawienia, tej samej wspólnoty z Chrystusem…
 „bo stałem się taki jak wy”
— Paweł miał dar umiejętności nawiązywania do danej sytuacji. Używał różnych
metod w zależności od charakteru ludzi, których chciał pozyskad.
— Mówił do filozofów z mądrością (Dz. Ap. 17:16-34). Przekonywał Żydów co do ich
obrzędów (zobacz list do Hebrajczyków). Mówił tylko o Chrystusie ukrzyżowanym
do niemoralnych Koryntian (1 Koryntian 2:2). Był Żydem, ale stał się poganinem,
aby tylko pozyskad Galacjan dla Chrystusa.
B Pamiętając początki. Galacjan 4:13-15
 Paweł odpoczywał w Galacji z powodu choroby oka. Wykorzystał tę okazję, aby
świadczyd o swojej wierze przed Galacjanami, którzy kochali go tak bardzo, że byliby
w stanie wyłupid swoje oczy i oddad mu je (Galacjan 4:15).
Pod koniec listu Paweł powiedział im, że w dalszym ciągu ma problemy z oczami
(Galacjan 6:11).
 Paweł apelował do uczucia radości, jaką odczuwali Galacjanie, poznając prawdy
Ewangelii. Czy te uczucia przepadły?
C Mówiąc prawdę. Galacjan 4:16-20
 Paweł postanowił skonfrontowad Galacjan z ich zachowaniem, nawet jeśli miałoby to
podkopad ich wzajemne relacje.
 Jego motywy były czyste. On ich tak bardzo kochał, a oni wiedząc o tym, nie chcieli,
aby jego dzieci w wierze zostały zgubione.
 Jego postawa była przeciwna do tej, jaką prezentowali fałszywi nauczyciele, którzy
starali się zdobyd sympatię Galacjan dla swojej własnej korzyści (Galacjan 4:17).

