
12020 Wer. 01 Autor: Marek Kaczmarczyk 1

Świętochłowice
ul. Wyzwolenia 8

www.berea.edu.pl
berea@berea.edu.pl

Witamy w Szkole Biblijnej „BEREA”



2

List św. Pawła do Galacjan

Zaufaj wierności Chrystusa 
(cz.1)

Część VIII

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2
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Do czego zmierza Paweł? Przypomnijmy…

2020 Wer. 01

SEKCJA E – Ga 2,15-5,12   Bóg w Chrystusie sam daje się człowiekowi i czyni 

go swoim dzieckiem. Boże usynowienie i usprawiedliwienie 

w Chrystusie stawia wszystkich wierzących w nowej pozycji 

względem Boga jako Ojca oraz w wolności od Prawa.

Poddanie się teraz Prawu, to opuszczenie ścieżki Ducha.

Podbudowę akcentu listu stanowi złożony główny argument przeciw zwrotowi Galacjan ku

judaizmowi i usprawiedliwieniu z uczynków Prawa.



Autor: Marek Kaczmarczyk 5

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

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







2020 Wer. 01





Autor: Marek Kaczmarczyk 6
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 (BW+kor.)
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21

(15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

(16) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków 

zakonu, a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa 

uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, a nie 

z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony 

żaden człowiek. 

(17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się

grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

(18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. 

(19) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. 

(20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie

Chrystus; [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna

Bożego, (Tego) który umiłował mnie i który wydał samego siebie dla mnie.] 

(21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy

Chrystus daremnie umarł.
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – kompozycja (BW+kor.)

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

A1 (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 (16) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków

zakonu, a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa 

Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] 

Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie 

będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. 

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się

grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię 

przestępcą. (19) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył 

Bogu. (20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje 

we mnie Chrystus; [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność

żyję, tą Syna Bożego, (Tego) który umiłował mnie i który wydał samego 

siebie dla mnie.] (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest 

sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje 
usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu,

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa,

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni 
[dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków 
zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje 
usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu,

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa,

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni 
[dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków 
zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

NIE TAK!

NIE TAK!
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Droga do usprawiedliwienia po żydowsku

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

„Sześćset trzynaście przykazań otrzymał Mojżesz, z czego trzysta sześćdziesiąt pięć 

zakazów odpowiada liczbie dni w roku słonecznym, a dwieście czterdzieści osiem 

nakazów odpowiada liczbie członków ludzkiego ciała. Później nastał Dawid i 

sprowadził je do jedenastu zasad, wymienionych w Psalmie 15. Z kolei przyszedł 

Izajasz i zredukował je do sześciu, jako że jest powiedziane: «Kto postępuje 

sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje 

dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto 

zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło» (Iz 33,15). Następnie przyszedł Micheasz i 

streścił wszystko w trzech zaleceniach: «Czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś 

wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorne obcował ze swoim Bogiem» 

(Mi 6,8). Izajasz pozostawił później tylko dwa najważniejsze nakazy: «Tak mówi Pan: 

Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością)) (Iz 56,1). 

W końcu przyszedł Habakuk i sformułował jedno jedyne przykazanie: 

«Sprawiedliwy z wiary żyć będzie» (Ha 2, 4)” (Mak. 24 a).

A. Cohen, Talmud, Cyklady, Warszawa 1995, ss. 101-102.
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje 
usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu,

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa,

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni 
[dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków 
zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

NIE TAK!

NIE TAK!

TAK!

TAK!
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje 
usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu,

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa,

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni 
[dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków 
zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

NIE TAK!

NIE TAK!

TAK!

TAK!

DLATEGO MY…
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie 
czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 
bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 
bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego,
(Tego) umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość,
tedy Chrystus daremnie umarł.
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie 
czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 
bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 
bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego,
(Tego) umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość,
tedy Chrystus daremnie umarł.

ŚMIERĆ
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie 
czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 
bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 
bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego,
(Tego) umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość,
tedy Chrystus daremnie umarł.

ŚMIERĆ

ŻYCIE
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – 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?

A1 [Ga 2] (15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,

B1 a (16a) wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, 

b (16b) a tylko przez [wierność] Chrystusa Jezusa, 

c (16b) i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, 

b1 (16c) abyśmy zostali usprawiedliwieni [dzięki wierności] Chrystusa, 

a1 (16d) a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony

żaden człowiek.

A2 (17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus 
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 

bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 

bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 (20d) [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego, (Tego)

który umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus

daremnie umarł.

B2 a (18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie 
czynię przestępcą.

b a aa1 (19a) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, 
bb1 (19b) abym żył Bogu.

b (20a) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 

a1 aa2 (20b) żyję więc już nie ja, 
bb2 (20c) ale żyje we mnie Chrystus; 

b1 [oto (tak) teraz zaś żyję w ciele, przez wierność żyję, tą Syna Bożego,
(Tego) umiłował mnie, i który wydał samego siebie dla mnie.]

a1 (21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość,
tedy Chrystus daremnie umarł.

ŚMIERĆ

Wycofać się do polegania na Prawie zamiast obecnego zaufania łasce 

Chrystusa, to uznać ostatni stan za grzeszny, zły; to również 

marginalizacja samego Chrystusa i Jego poświęcenia człowiekowi.

Paweł jest wdzięczny Bogu za dar łaski w Chrystusie; śmierć Chrystusa 

byłaby bez znaczenia, gdyby usprawiedliwienie opierało się na uczynkach 

Prawa

ŻYCIE
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FRAGMENT A – Ga 2,15-21 – podsumowanie

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

A1 – Ironiczne przywołanie poglądu o wyższości Żydów nad poganami.

B1 – Wiara Żydów w Chrystusa jest oparta na rozpoznaniu, że droga do 

pojednania i więzi z Bogiem wiedzie przez wierność Chrystusa 

oraz że brak takiej drogi przez uczynki Prawa.

A2 – Żydzi podlegają grzechowi tak samo jak poganie. Chrystus nie podlega

grzechowi.

B2 – Życie wiarą czerpie z wierności Chrystusa przez rozpoznanie Jego 

miłości, łaski i poświęcenia. Życie wiarą, to stan wyparcia 

zachłanności ego i egoistycznego ja przez Chrystusa – Jego 

przykład i Jego wartości. To stan śmierci ciała, ukrzyżowania ja.
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.
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