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List św. Pawła do Galacjan

W Chrystusie jesteś wolny od Prawa;
walka Pawła i apostołów o wolność dla 

pogan od Prawa
(cz.1)

Część VI

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2
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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

SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

SEKCJA D1 – Ga 5,13-6,5
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SEKCJA D - Ga 1,18-2,14 – 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.

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01
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SEKCJA D - Ga 1,18-2,14 – kompozycja (BW+kor.)

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

[1,18-24] FRAGMENT A
(18) Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni 

piętnaście; (19) innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego. (20) A pisząc wam to, Bóg świadkiem, 

nie kłamię. (21) Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. (22) A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w 

Judei. (23) [Jedynie] słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz [głosi dobrą nowinę -] wiarę (/ wierność), 

którą dawniej zwalczał, (24) i wysławiali Boga za mnie.

[2,1-10] FRAGMENT B
[Ga 2] (1) Potem po czternastu latach [znowu] udałem się  do Jerozolimy [z Barnabą], zabrawszy z sobą 

i Tytusa; (2) a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im [ewangelię, którą zwiastuję między 

poganami,] na osobności [zaś], zwłaszcza znaczniejszym, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy 

biegłem. (3) Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, (4) [(co 

wyniknęło) z powodu zaś] błędnie wprowadzonych fałszywych braci, którzy podstępnie zakradli się, aby 

wyszpiegować wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie], żeby nas podbić w niewolę, (5) a którym ani na 

chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała. (6) [Od tych, 

szczególnie poważanych] - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - otóż 

ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, (7) raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że 

została mi powierzona ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi – (8) bo Ten, który 

skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między 

poganami – (9) otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, [prawice] 

podali mnie i Barnabie  na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych; (10) mieliśmy tylko 

pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.

[2,11-14] FRAGMENT A1
(11) A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. (12) Zanim bowiem 

przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, [powstrzymał się] i odłączył z obawy przed tymi, 

którzy byli obrzezani. (13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich 

obłudę. (14) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec 

wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?
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Kompozycja SEKCJI D [1,18-2,14]

FRAGMENT A – Ga 1,18-24

FRAGMENT A1 – Ga 2,11-14

FRAGMENT B – Ga 2,1-10

SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

Zapoznanie się Pawła  
z Piotrem jako 

apostołem Chrystusa;   
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dla Piotra w sytuacji 
postawy fałszującej 
prawdę Ewangelii 
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do obrony wolności 

płynącej z Ewangelii)

2020 Wer. 01

Jedność
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Pawła i szacunek dla 

apostołów jako liderów 
wybranych przez Chrystusa
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SEKCJA D - Ga 1,18-2,14 – kompozycja (BW+kor.)

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

[1,18-24] FRAGMENT A
(18) Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni 

piętnaście; (19) innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego. (20) A pisząc wam to, Bóg świadkiem, 

nie kłamię. (21) Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. (22) A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w 

Judei. (23) [Jedynie] słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz [głosi dobrą nowinę -] wiarę (/ wierność), 

którą dawniej zwalczał, (24) i wysławiali Boga za mnie.

[2,1-10] FRAGMENT B
[Ga 2] (1) Potem po czternastu latach [znowu] udałem się  do Jerozolimy [z Barnabą], zabrawszy z sobą 

i Tytusa; (2) a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im [ewangelię, którą zwiastuję między 

poganami,] na osobności [zaś], zwłaszcza znaczniejszym, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy 

biegłem. (3) Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, (4) [(co 

wyniknęło) z powodu zaś] błędnie wprowadzonych fałszywych braci, którzy podstępnie zakradli się, aby 

wyszpiegować wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie], żeby nas podbić w niewolę, (5) a którym ani na 

chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała. (6) [Od tych, 

szczególnie poważanych] - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - otóż 

ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, (7) raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że 

została mi powierzona ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi – (8) bo Ten, który 

skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między 

poganami – (9) otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, [prawice] 

podali mnie i Barnabie  na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych; (10) mieliśmy tylko 

pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.

[2,11-14] FRAGMENT A1
(11) A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. (12) Zanim bowiem 

przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, [powstrzymał się] i odłączył z obawy przed tymi, 

którzy byli obrzezani. (13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich 

obłudę. (14) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec 

wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?

[2,1-10] FRAGMENT B

A a (1) Potem po czternastu latach [znowu] udałem się  do Jerozolimy [z Barnabą], zabrawszy z sobą i Tytusa; 

b a (2a) a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im [ewangelię, którą zwiastuję między poganami,] 

b (2b) na osobności [zaś], zwłaszcza znaczniejszym,  

a1 (2c) żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem.

a1 (3) Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania,

B a (4a) [(co wyniknęło) z powodu zaś] błędnie wprowadzonych fałszywych braci, którzy podstępnie

zakradli się, aby wyszpiegować wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie],

b (4b) żeby nas podbić w niewolę,

b1 (5a) a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy,

a1 (5b) aby prawda ewangelii u was się utrzymała.

A1 a (6) [Od tych, szczególnie poważanych] - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma

względu na osobę - otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili,

b a1 (7a) raczej przeciwnie, 

b1 (7b) gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia między nieobrzezanymi, 

c1 (7c) jak Piotrowi między obrzezanymi –

c a1 (8a) bo Ten, który skutecznie działał 

b1 (8b) przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, 

a2 (8c) skutecznie działał 

b2 (8d) i przeze mnie między poganami –

b1 a2 (9a) otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, [prawice] podali

mnie i Barnabie na dowód wspólnoty, 

b2 (9b) abyśmy poszli do pogan, 

c2 (9c) a oni do obrzezanych;

a1 (10) mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.
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SEKCJA D - Ga 1,18-2,14 – kompozycja (BW+kor.)

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

[1,18-24] FRAGMENT A
(18) Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni 

piętnaście; (19) innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego. (20) A pisząc wam to, Bóg świadkiem, 

nie kłamię. (21) Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. (22) A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w 

Judei. (23) [Jedynie] słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz [głosi dobrą nowinę -] wiarę (/ wierność), 

którą dawniej zwalczał, (24) i wysławiali Boga za mnie.

[2,1-10] FRAGMENT B
[Ga 2] (1) Potem po czternastu latach [znowu] udałem się  do Jerozolimy [z Barnabą], zabrawszy z sobą 

i Tytusa; (2) a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im [ewangelię, którą zwiastuję między 

poganami,] na osobności [zaś], zwłaszcza znaczniejszym, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy 

biegłem. (3) Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, (4) [(co 

wyniknęło) z powodu zaś] błędnie wprowadzonych fałszywych braci, którzy podstępnie zakradli się, aby 

wyszpiegować wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie], żeby nas podbić w niewolę, (5) a którym ani na 

chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała. (6) [Od tych, 

szczególnie poważanych] - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - otóż 

ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, (7) raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że 

została mi powierzona ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi – (8) bo Ten, który 

skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między 

poganami – (9) otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, [prawice] 

podali mnie i Barnabie  na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych; (10) mieliśmy tylko 

pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.

[2,11-14] FRAGMENT A1
(11) A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. (12) Zanim bowiem 

przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, [powstrzymał się] i odłączył z obawy przed tymi, 

którzy byli obrzezani. (13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich 

obłudę. (14) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec 

wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?

[1,18-24] FRAGMENT A

A1 (18a) Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, 

B1 a1 (18b) żeby się zapoznać z Kefasem, 

b1 (18c) i przebywałem u niego dni piętnaście; 

a2 (19) innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.

b2 (20) A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamię.

A2 (21) Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. 

B2 a (22) A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. 

b (23a) [Jedynie] słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, 

c (23b) teraz szerzy [głosi dobrą nowinę -] wiarę / wierność, 

b1 (23c) którą dawniej zwalczał,

a1 (24) i wysławiali Boga za mnie.

[…]

[2,11-14] FRAGMENT A1

A1 (11a) A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, 

B1 a (11b) bo też okazał się winnym.

b a1 (12a) Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, 

b1 (12b) jadał razem z poganami; 

a2 (12c) a gdy przyszli, 

b2 (12d) [powstrzymał się] i odłączył 

c (12e) z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani.

b1 (13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć 

w ich obłudę.

a1 (14a) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, 

A2 (14b) powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: 

B2 (14c) Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po

żydowsku?
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SEKCJA D - Ga 1,18-2,14 – kompozycja (BW+kor.)

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

[1,18-24] FRAGMENT A
(18) Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni 

piętnaście; (19) innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego. (20) A pisząc wam to, Bóg świadkiem, 

nie kłamię. (21) Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. (22) A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w 

Judei. (23) [Jedynie] słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz [głosi dobrą nowinę -] wiarę (/ wierność), 

którą dawniej zwalczał, (24) i wysławiali Boga za mnie.

[2,1-10] FRAGMENT B
[Ga 2] (1) Potem po czternastu latach [znowu] udałem się  do Jerozolimy [z Barnabą], zabrawszy z sobą 

i Tytusa; (2) a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im [ewangelię, którą zwiastuję między 

poganami,] na osobności [zaś], zwłaszcza znaczniejszym, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy 

biegłem. (3) Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, (4) [(co 

wyniknęło) z powodu zaś] błędnie wprowadzonych fałszywych braci, którzy podstępnie zakradli się, aby 

wyszpiegować wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie], żeby nas podbić w niewolę, (5) a którym ani na 

chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała. (6) [Od tych, 

szczególnie poważanych] - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - otóż 

ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, (7) raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że 

została mi powierzona ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi – (8) bo Ten, który 

skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między 

poganami – (9) otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, [prawice] 

podali mnie i Barnabie  na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych; (10) mieliśmy tylko 

pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.

[2,11-14] FRAGMENT A1
(11) A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. (12) Zanim bowiem 

przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, [powstrzymał się] i odłączył z obawy przed tymi, 

którzy byli obrzezani. (13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich 

obłudę. (14) Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec 

wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.
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