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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 B – Ga 1,6-9
SEKCJA C – Ga 1,10-17
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SEKCJA D – Ga 1,18-2,14

Kluczowy
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śmierci

Wolność od Prawa
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prawu miłości
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i pokój
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Bożych
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SEKCJA D - Ga 1,18-2,14 – kompozycja (BW+kor.)
[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
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SEKCJA D1 - Ga 5,13-6,5 – kompozycja (BW+kor.)
A [Ga 5] (13) Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; [jednakże nie tej wolności ku popędom ciała,] ale
[w miłości] służcie jedni drugim. (14) Albowiem cały zakon w tym jednym słowie [jest_wypełniony],
mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. (15) Lecz jeśli jedni drugich kąsacie
i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. (16) Mówię więc: Według Ducha / ducha postępujcie,
[a pożądania ciała nie spełnicie].
B (17) Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie
przeciwne, [tak że to, czego nie chcecie, to czynicie]. (18) Jeśli [zaś] Duch was prowadzi, nie jesteście pod
zakonem. (19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20)
bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) [zawiść,]
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem,
że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. (22) Owocem zaś Ducha [jest]: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko
takim nie ma zakonu. (24) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz
z namiętnościami i żądzami. (25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.
A1 (26) Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. [Ga 6] (1) Bracia, jeśli
człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności,
bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był [wystawiony na zbadanie]. (2) Jedni drugich brzemiona noście, a tak
wypełnicie zakon Chrystusowy. (3) Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie
oszukuje. (4) Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie
samym, a nie w porównaniu z drugim. (5) Albowiem każdy własny ciężar poniesie.

2020 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk

5

SEKCJA D1 - Ga 5,13-6,5 – kompozycja (BW+kor.)
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SEKCJA D1 - Ga 5,13-6,5 – kompozycja (BW+kor.)
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.
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