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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2

List św. Pawła do Galacjan
Istnieje tylko jedna
Dobra Nowina - Chrystusa

Część III
Autor: Marek Kaczmarczyk

2
Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl

Kompozycja listu do Galacjan

SEKCJA A – Ga 1,1-5
SEKCJA B – Ga 1,6-9
SEKCJA C – Ga 1,10-17

Ratunek dla
nas to łaska
Chrystusa

Jest jedna
prawdziwa
Ewangelia
Chrystusa

SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

Kluczowy
wybór:
iść drogą Ducha
ku życiu, a nie
drogą ciała ku
śmierci

Wolność od Prawa
i poddanie
prawu miłości
Chrystusa

Jedność (równość)
i pokój
w rodzinie dzieci
Bożych
w Chrystusie
SEKCJA E – Ga 2,15-5,12

SEKCJA D1 – Ga 5,13-6,5
SEKCJA C1 – Ga 6,6-10

SEKCJA B1 – Ga 6,11-17
SEKCJA A1 – Ga 6,18
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WARSTWA II - SEKCJE B i B1 (BW+kor.)
SEKCJA B1

SEKCJA B

[Ga 1] (6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się
odwieść od tego, który was powołał w łasce
[Chrystusa] do innej ewangelii, (7) chociaż innej
nie ma; są tylko [jacyś], którzy was niepokoją
i chcą [odwrócić] ewangelię [Chrystusa].
(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba
zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą
myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię
odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie
przeklęty!

[Ga 6] (11) Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie
do was napisałem.
(12) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony
cielesnej, zmuszają was do obrzezania, [jedynie aby
(przez) krzyż Chrystusa nie byli ścigani;] (13) [ani
bowiem], którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie
przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by
mogli z ciała waszego się chlubić.
(14) Mnie zaś, oby nie przyszło chlubić się], [chyba że], z
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla
mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
(15) Albowiem ani obrzezanie [nic nie znaczy], ani
nieobrzezanie, lecz nowe stworzenie. (16) [a wszystkim
którzy zasadę tę zachowują, pokój na nich i litość, i na
Izrael Boga.]
(17) Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem
ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim.
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Ga 1,6-9 – Nagana i ostrzeżenie przed nauczycielami, którzy
niszczą ewangelię Chrystusa (BW+kor.)
A a (6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał
w łasce [Chrystusa]
b (6b) do innej ewangelii,
b1 (7a) chociaż innej nie ma;
a1 (7b) są tylko [jacyś], którzy was niepokoją
B (7c) i chcą [odwrócić] ewangelię [Chrystusa].
A1 a1 (8a) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię
b1 (8b) odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali,
c1 (8c) niech będzie przeklęty!
a2 (9a) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś
zwiastuje ewangelię
b2 (9b) odmienną od tej, którą przyjęliście,
c2 (9c) niech będzie przeklęty!

2019 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk

6

Ga 6,11-17 – Paweł oddany ewangelii Chrystusa
ukrzyżowanego (BW+kor.)
A (11) Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem.
B a (12a) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej,
b (12b) [ci] zmuszają was do obrzezania,
c (12c) [jedynie aby (przez) krzyż Chrystusa nie byli ścigani;] (13a) [ani
bowiem] ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają,
b1 (13b) ale chcą, abyście wy się obrzezywali,
a1 (13c) by mogli z ciała waszego się chlubić.
C a (14a) [Mnie zaś, oby nie przyszło chlubić się],
b (14b) [chyba że] z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a1 (14c) przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
B1 a1 a (15a) Albowiem ani obrzezanie
b (15b) [nic nie znaczy],
a1 (15c) ani nieobrzezanie,
b1 (15d) lecz nowe stworzenie.
a2 (16a) [a wszystkim którzy zasadę tę zachowują,
b2 (16b) pokój na nich i litość, i na Izrael Boga.]
A1 (17) Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na
ciele moim.
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Rdz 17,10-14 (EIBD)

(9) Powiedział też Bóg do Abrahama: Ty zaś dochowuj mego przymierza, ty i
twoje potomstwo po tobie, po wszystkie ich pokolenia.
(10) To moje przymierze, którego będziecie przestrzegać między Mną a między
wami i między twoim potomstwem po tobie: obrzezany będzie u was każdy
mężczyzna. (11) Obrzezane będzie u was ciało waszego napletka i będzie [to]
znakiem przymierza między Mną a między wami. (12) Gdy będzie miał osiem
dni, obrzeżecie u siebie każdego mężczyznę, po wszystkie wasze pokolenia,
urodzonego w domu czy nabytego za pieniądze od jakiegokolwiek
cudzoziemca, który nie jest z twojego potomstwa – (13) obrzezany musi być
urodzony w twoim domu czy nabyty za twoje pieniądze, i będzie moje
przymierze na ciele waszym jako przymierze wieczne. (14) A nieobrzezany
mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała swego napletka, odcięta
będzie taka dusza od jej ludu – nie dochowała [ona] mego przymierza.
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Ga 6,11-17 – Zdecydowanie brońcie jedynej Ewangelii
(BW+kor.)
A (11) Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem.
B a (12a) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej,
b (12b) [ci] zmuszają was do obrzezania,
c (12c) [jedynie aby (przez) krzyż Chrystusa nie byli ścigani;] (13a) [ani
bowiem] ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają,
b1 (13b) ale chcą, abyście wy się obrzezywali,
a1 (13c) by mogli z ciała waszego się chlubić.
C a (14a) [Mnie zaś, oby nie przyszło chlubić się],
b (14b) [chyba że] z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a1 (14c) przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
B1 a1 a (15a) Albowiem ani obrzezanie
b (15b) [nic nie znaczy],
a1 (15c) ani nieobrzezanie,
b1 (15d) lecz nowe stworzenie.
a2 (16a) [a wszystkim którzy zasadę tę zachowują,
b2 (16b) pokój na nich i litość, i na Izrael Boga.]
A1 (17) Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na
ciele moim.
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Ga 6,11-17 – Zdecydowanie brońcie jedynej Ewangelii
(BW+kor.)
A (11) Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem.
B a (12a) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej,
b (12b) [ci] zmuszają was do obrzezania,
c (12c) [jedynie aby (przez) krzyż Chrystusa nie byli ścigani;] (13a) [ani
bowiem] ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają,
b1 (13b) ale chcą, abyście wy się obrzezywali,
a1 (13c) by mogli z ciała waszego się chlubić.
C a (14a) [Mnie zaś, oby nie przyszło chlubić się],
b (14b) [chyba że] z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a1 (14c) przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
B1 a1 a (15a) Albowiem ani obrzezanie
b (15b) [nic nie znaczy],
a1 (15c) ani nieobrzezanie,
b1 (15d) lecz nowe stworzenie.
a2 (16a) [a wszystkim którzy zasadę tę zachowują,
b2 (16b) pokój na nich i litość, i na Izrael Boga.]
A1 (17) Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na
ciele moim.
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Kilka uwag na koniec

•

Dobrze zachować respekt przez ukrytymi za maską religijnej gorliwości
impulsami ciała – własnymi i cudzymi.

•

Młodzi w wierze potrzebują wyrozumiałości i głosu wsparcia ze strony
bardziej doświadczonych i bardziej wrażliwych na duchowe zwodzenie.

•

Paweł daje nam dobry przykład walki o prawdę ewangelii łaski w
Chrystusie.

•

Paweł jest też żywym przykładem i zachętą dla nas, by wziąć lekcję z krzyża
Chrystusa i osobiście podjąć wytrwały wysiłek uśmiercania podszeptów
ciała, by Pawła wyznanie o ukrzyżowaniu mogło się stać i naszym.
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.
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