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List św. Pawła do Galacjan

Łaska Chrystusa
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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 
a chwałą królów rzecz zbadać.
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Kompozycja listu do Galacjan

SEKCJA A – Ga 1,1-5

SEKCJA C – Ga 1,10-17

SEKCJA E – Ga 2,15-5,12

SEKCJA A1 – Ga 6,18

SEKCJA C1 – Ga 6,6-10

SEKCJA B – Ga 1,6-9

SEKCJA B1 – Ga 6,11-17
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SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

SEKCJA D1 – Ga 5,13-6,5
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Kluczowy 
wybór:

iść drogą Ducha 
ku życiu, a nie 
drogą ciała ku 

śmierci

Wolność od Prawa
i poddanie

prawu miłości 
Chrystusa

Jedność i pokój 
w rodzinie dzieci 

Bożych 
w Chrystusie
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Plan

• Związek formalny WARSTWY I: Łaska Chrystusa - wspólny mianownik 
początku i zakończenia listu do Galacjan 

• Początek listu jako soczewka argumentacji Pawła

– Waga łaski Chrystusa – dlaczego? po co?

– Teraźniejszy wiek zły – potrzeba wyzwolenia
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WARSTWA I - SEKCJE A i A1

SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł nie od ludzi ani 
przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa 
i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, 
(2) i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do 
zborów Galacji: (3) Łaska wam i pokój od 
Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, 
(4) który wydał samego siebie ze względu 
na* grzechy nasze, aby nas wyzwolić z 
teraźniejszego wieku złego według woli Boga 
i Ojca naszego, (5) któremu chwała na wieki 
wieków. Amen.

* - BW i prawie wszystkie inne polskie przekłady mają 
„za”; jednak najlepiej potwierdzony wariant zawiera tu 
przyimek peri połączony z przypadkiem Genetivus (inny 
wariant to hyper: „dla” – w celu usunięcia).

SEKCJA A1

(18) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech 
będzie z duchem waszym, bracia. Amen.
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WARSTWA I – Wspólny mianownik

SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł nie od ludzi ani 
przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa 
i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, 
(2) i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do 
zborów Galacji: (3) Łaska wam i pokój od 
Boga Ojca naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa, (4) który wydał samego siebie 
ze względu na grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego wieku złego
według woli Boga i Ojca naszego, (5) 
któremu chwała na wieki wieków. Amen.

SEKCJA A1

(18) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa
niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.



SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł 
nie od ludzi ani przez 
człowieka, lecz przez 
Jezusa Chrystusa i Boga 
Ojca, który go wzbudził z 
martwych, (2) i wszyscy 
bracia, którzy są ze mną, 
do zborów Galacji: (3)
Łaska wam i pokój od Boga 
Ojca naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa, (4) który wydał 
samego siebie ze względu 
na grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego 
wieku złego według woli 
Boga i Ojca naszego, (5) 
któremu chwała na wieki 
wieków. Amen.
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Ga 1,1-5 – Soczewka argumentów Pawła

SEKCJA A – Ga 1,1-5

SEKCJA C – Ga 1,10-17

SEKCJA E – Ga 2,15-5,12

SEKCJA A1 – Ga 6,18

SEKCJA C1 – Ga 6,6-10

SEKCJA B – Ga 1,6-9

SEKCJA B1 – Ga 6,11-17
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SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

SEKCJA D1 – Ga 5,13-6,5

[Ga 1] (11) A oznajmiam wam, 
bracia, że ewangelia, którą ja 
zwiastowałem, nie jest 
pochodzenia ludzkiego; (12) 
albowiem nie otrzymałem jej od 
człowieka, ani mnie jej nie 
nauczono, lecz otrzymałem ją 
przez objawienie Jezusa 
Chrystusa. (…) (15) Ale gdy się 
upodobało Bogu, który mnie sobie 
obrał, zanim się urodziłem i 
powołał przez łaskę swoją, (16) 
żeby objawić mi Syna swego, 
abym go zwiastował między 
poganami, (…).



SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł 
nie od ludzi ani przez 
człowieka, lecz przez 
Jezusa Chrystusa i Boga 
Ojca, który go wzbudził z 
martwych, (2) i wszyscy 
bracia, którzy są ze mną, 
do zborów Galacji: (3)
Łaska wam i pokój od Boga 
Ojca naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa, (4) który wydał 
samego siebie ze względu 
na grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego 
wieku złego według woli 
Boga i Ojca naszego, (5) 
któremu chwała na wieki 
wieków. Amen.
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SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

SEKCJA D1 – Ga 5,13-6,5[Ga 2] (1) Potem po czternastu latach udałem 
się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy 
z sobą i Tytusa; (2) a udałem się tam na 
skutek objawienia i wyłożyłem im na 
osobności, zwłaszcza znaczniejszym, 
ewangelię, którą zwiastuję między poganami, 
żeby się czasem nie okazało, że daremnie 
biegnę czy biegłem. (…) (9) otóż, gdy poznali 
okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy 
są uważani za filary, podali mnie i Barnabie 
prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli 
do pogan, a oni do obrzezanych (…).



SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł 
nie od ludzi ani przez 
człowieka, lecz przez 
Jezusa Chrystusa i Boga
Ojca, który go wzbudził z 
martwych, (2) i wszyscy 
bracia, którzy są ze mną, 
do zborów Galacji: (3)
Łaska wam i pokój od 
Boga Ojca naszego i 
Pana Jezusa Chrystusa, 
(4) który wydał samego 
siebie ze względu na
grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego 
wieku złego według woli 
Boga i Ojca naszego, 
(5) któremu chwała na 
wieki wieków. Amen.
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[Ga 3] (26) Albowiem wszyscy jesteście synami 
Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (27) Bo 
wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, 
przyoblekliście się w Chrystusa. (…) 
[Ga 4] (4) (…) zesłał Bóg Syna swego, (…) (5) aby 
wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy 
usynowienia dostąpili. (6) A ponieważ jesteście 
synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc 
waszych, wołającego: Abba, Ojcze! (7) Tak więc już 
nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i 
dziedzicem przez Boga.



SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł 
nie od ludzi ani przez 
człowieka, lecz przez 
Jezusa Chrystusa i Boga
Ojca, który go wzbudził z 
martwych, (2) i wszyscy 
bracia, którzy są ze mną, 
do zborów Galacji: (3)
Łaska wam i pokój od 
Boga Ojca naszego i 
Pana Jezusa Chrystusa, 
(4) który wydał samego 
siebie ze względu na
grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego 
wieku złego według woli 
Boga i Ojca naszego, (5) 
któremu chwała na wieki 
wieków. Amen.
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Próba przypomnienia 
właściwego obrazu Chrystusa i 
budowanie ponowne tego 
obrazu przez Pawła

[Ga 4] (19) Dzieci moje 
najmilsze! Znów rodzę was w 
boleściach, aż ukształtuje się w 
was Chrystus.

Chrystus – podstawowa 
obietnica i nadzieja Izraela 
na wyzwolenie od win (nie 
Prawo; 3,21-22).

Wierność Chrystusa –
jedyna droga i podstawa 
usprawiedliwienia (2,16)



SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł 
nie od ludzi ani przez 
człowieka, lecz przez 
Jezusa Chrystusa i Boga
Ojca, który go wzbudził z 
martwych, (2) i wszyscy 
bracia, którzy są ze mną, 
do zborów Galacji: (3) 
Łaska wam i pokój od 
Boga Ojca naszego i 
Pana Jezusa Chrystusa,
(4) który wydał samego 
siebie ze względu na
grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego 
wieku złego według woli 
Boga i Ojca naszego, (5) 
któremu chwała na wieki 
wieków. Amen.
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[Ga 2] (20) Z Chrystusem jestem 
ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje 
we mnie Chrystus; a obecne życie moje w 
ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, 
który mnie umiłował i wydał samego 
siebie za mnie.



SEKCJA A

[Ga 1] (1) Paweł, apostoł 
nie od ludzi ani przez 
człowieka, lecz przez 
Jezusa Chrystusa i Boga
Ojca, który go wzbudził z 
martwych, (2) i wszyscy 
bracia, którzy są ze mną, 
do zborów Galacji: (3)
Łaska wam i pokój od 
Boga Ojca naszego i 
Pana Jezusa Chrystusa, 
(4) który wydał samego 
siebie ze względu na
grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego 
wieku złego według woli 
Boga i Ojca naszego, (5) 
któremu chwała na wieki 
wieków. Amen.
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SEKCJA D1 – Ga 5,13-6,5

Od niewoli żywiołów 
świata (4,3; 4,9)

Od niewoli Prawa
(3,10; 4,4-5)

Od niewoli ciała
(2,20; 5,24; 6,14) 

Obszary wyzwolenia w Chrystusie (OD)
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Ga 1,1-5 – Soczewka argumentów Pawła

SEKCJA A – Ga 1,1-5
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SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

SEKCJA D1 – Ga 5,13-6,5

Do wolności, tj. do życia 
posłusznego prawu miłości

Wyzwolenie w Chrystusie (DO)
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Podsumowanie

• Wstęp skupia zaczątki idei, które dalej Paweł rozwinie do postaci ważnych 
argumentów dla Galacjan przeciw zafałszowanej wersji Ewangelii.

• Sam wstęp w postaci bardzo hasłowej zawiera sedno treści Ewangelii (w 
Chrystusie człowiek przechodzi od niewoli do społeczności dzieci Bożych).

• Klamra SEKCJI A i A1 kieruje uwagę odbiorców na tożsamość Chrystusa 
jako Boga Wybawiciela oraz Jego łaskę, gdyż Dobra Nowina dla człowieka 
to właśnie Bóg Wybawiciel.

• Paweł przypomina Galacjanom o fundamentalnej potrzebie ratunku, której 
doświadcza każdy człowiek, a której charakter nie pozwala zaradzić jej 
człowiekowi o własnych siłach. 
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.


