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List św. Pawła do Galacjan

Nie idź drogą ciała ku zniszczeniu, 
ale drogą Boga ku życiu.

(cz.2)

Część V

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2



Autor: Marek Kaczmarczyk 3

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

Jedność (równość)   
i pokój 

w rodzinie dzieci 
Bożych 

w Chrystusie

Ratunek dla 
nas to łaska 
Chrystusa

Jest jedna 
prawdziwa 
Ewangelia 
Chrystusa

Kluczowy 
wybór:

iść drogą Ducha 
ku życiu, a nie 
drogą ciała ku 

śmierci

Wolność od Prawa

i poddanie

prawu miłości 
Chrystusa
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SEKCJA C - Ga 1,10-17 – kompozycja (BW+kor.)

A a1 (10a) A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, 

b1 (10b) czy Boga? 

a2 (10b) Albo czy staram się przypodobać ludziom? 

b2 (10c) Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.

B (11) A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest [według

człowieka]; (12a) [ani bowiem ja] nie otrzymałem jej od człowieka, ani [nie zostałem nauczony],

C (12b) lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.

D a (13a) Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, 

b (13b) że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, 

a1 (14) i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego 

pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw.

C1 (15) Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał 

przez łaskę swoją, (16a) [żeby objawić Syna swego we mnie, abym zwiastował 

dobrą nowinę o Nim między poganami,]

B1(16b) ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,

A1 a (17a) ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami,

b (17b) ale poszedłem do Arabii

a1 (17c) po czym znowu wróciłem do Damaszku.
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SEKCJA C1 - Ga 6,6-10 – kompozycja (BW+kor.)

A (6) [Niech zaś będzie wspólnikiem, ten, którego się naucza o słowie, nauczającego we 

wszystkich dobrach*.]

B (7) Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, 

to i żąć będzie.

C a (8a) Bo kto sieje dla ciała swego, 

b1 (8b) z ciała żąć będzie skażenie, 

a1 (8c) a kto sieje dla Ducha [/ ducha],

b2 (8d) z Ducha [/ ducha] żąć będzie żywot wieczny.

B1 (9) A czynić [szlachetnie***] nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie 

żąć będziemy bez znużenia.

A1 (10) Przeto, póki czas mamy, dobrze** czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

* - gr. agathois od agathos

** - gr. kalon od kalos; 

*** - gr. agthon od agathos
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SEKCJA C1 - Ga 6,6-10 – kompozycja (BW+kor.)

A (6) [Niech zaś będzie wspólnikiem, ten, którego się naucza o słowie, nauczającego we 

wszystkich dobrach*.]

B (7) Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, 

to i żąć będzie.

C a (8a) Bo kto sieje dla ciała swego, 

b1 (8b) z ciała żąć będzie skażenie, 

a1 (8c) a kto sieje dla Ducha [/ ducha],

b2 (8d) z Ducha [/ ducha] żąć będzie żywot wieczny.

B1 (9) A czynić [szlachetnie***] nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie 

żąć będziemy bez znużenia.

A1 (10) Przeto, póki czas mamy, dobrze** czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

* - gr. agathois od agathos

** - gr. kalon od kalos; 

*** - gr. agthon od agathos
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SEKCJA C1 - Ga 6,6-10 – kompozycja (BW+kor.)

A (6)* [Niech zaś będzie wspólnikiem, ten, którego się naucza o słowie, nauczającego we 

wszystkich dobrach**.]

B (7) Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, 

to i żąć będzie.

C a (8a) Bo kto sieje dla ciała swego, 

b1 (8b) z ciała żąć będzie skażenie, 

a1 (8c) a kto sieje dla Ducha [/ ducha],

b2 (8d) z Ducha [/ ducha] żąć będzie żywot wieczny.

B1 (9) A czynić [szlachetnie] nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie 

żąć będziemy bez znużenia.

A1 (10) Przeto, póki czas mamy, dobrze*** czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom

wiary.

* - Interlinia: Niech_będzie_wspólnikiem zaś pouczany (o) słowie (dla) nauczającego we wszystkich dobrach.

** - gr. agathois od agathos

*** - gr. agthon od agathos
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SEKCJA C1 - Ga 6,6-10 – kompozycja (BW+kor.)

A (6) [Niech zaś będzie wspólnikiem, ten, którego się naucza o słowie, nauczającego we 

wszystkich dobrach*.]

B (7) Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, 

to i żąć będzie.

C a (8a) Bo kto sieje dla ciała swego, 

b1 (8b) z ciała żąć będzie skażenie, 

a1 (8c) a kto sieje dla Ducha [/ ducha],

b2 (8d) z Ducha [/ ducha] żąć będzie żywot wieczny.

B1 (9) A czynić [szlachetnie***] nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie 

żąć będziemy bez znużenia.

A1 (10) Przeto, póki czas mamy, dobrze** czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

* - gr. agathois od agathos

** - gr. kalon od kalos; 

*** - gr. agthon od agathos
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.


