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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.

Teoria: rozpoznanie prawdy odnośnie usprawiedliwienia 
w Chrystusie

Praktyka: przykład jak Paweł przeżywa i stosuje prawdę 
o usprawiedliwieniu w Chrystusie
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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.

WARSTWA I
Żydzi i poganie są w tej samej pozycji względem zależności od grzechu 

– w tej kwestii nie istnieje między nimi żadna różnica.

WARSTWA II
Zaufanie Chrystusowi odnośnie pojednania z Bogiem i życia z Nim wynika 

z rozpoznania Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego – Boga, którego 

wierność jest podstawą i gwarancją usprawiedliwienia;

➔ świadectwo życia wiary Pawła w świetle niezawodnej wierności 

Syna Bożego (ożywianie ducha i uśmiercanie ciała).
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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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Legalizm - ślepa droga

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

“Definiuję legalizm jako fałszywą zasadę, wedle której Bóg akceptuje ludzi 

uznając ich za sprawiedliwych i godnych przebywania w Jego obecności, na 

podstawie przestrzegania przez nich pewnego zbioru przepisów, niezależnie 

od tego, czy zaufali Bogu, czy polegają na Nim, kochają Go i przyjmują Jego 

miłość ku sobie.”

David H. Stern, Żydowski komentarz do Nowego Testamentu, Vacatio, Warszawa 2004, s.733
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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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Ga 2,15-21 w przekładach

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

BW a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z 
wiary w Chrystusa

BT lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć 
usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa

BP (~BKUL, 
~NTPop.)

lecz dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. Dlatego myśmy właśnie uwierzyli w Chrystusa Jezusa, aby doznać 
usprawiedliwienia dzięki wierze w Chrystusa

BEŚP ale jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Dlatego my uwierzyliśmy w Jezusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni 
dzięki wierze w Chrystusa

BG ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary 
Chrystusowej

KŻNT ale przez ufną wierność Mesjasza Jeszui. Dlatego i my złożyliśmy ufność w Mesjaszu Jeszui i staliśmy się Mu wierni, 
abyśmy mogli zostać uznani za sprawiedliwych na podstawie ufnej wierności Mesjasza

BWuj. jedno przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my w Chrystusa Jezusa wierzymy, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary 
Chrystusowej

BUBG ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary
Chrystusa

NTTor. ale tylko przez wiarę* Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy 
zostali uznani za sprawiedliwych z wiary w Chrystusa,
* - (…) czyli wiara Jezusa lub wierność Jezusa - por. w. 20

BEIB / 
BEIBDosł.

Dostępuje go tylko dziękizawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa –
by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi / a tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my w Chrystusa 
Jezusa uwierzyliśmy, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa

NTNPD To może dokonać się wyłącznie na podstawie zaufania, które każdy osobiście powinien złożyć w Jezusie Chrystusie, I 
dlatego my, Żydzi, jako pierwsi zaufaliśmy Chrystusowi Jezusowi, abyśmy w Nim mogli dostąpić uznania za 
sprawiedliwych na podstawie 

Interlinia Jeśliby nie przez wiarę Jezusa Pomazańca*, i my w Pomazańca Jezusa uwierzyliśmy, aby 
zostalibyśmy_uznani_za_sprawiedliwych dzięki wierze Pomazańca
* - Przypis: sens: lecz przez wiarę w Jezusa Pomazańca
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Tak to wygląda w grece…

2020 Wer. 01

εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου

ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, 

ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστου

καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 
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Wiara czy wierność Chrystusa? 

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

Wielki Słownik Grecko-Polski NT, Remigiusz Popowski
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Dopełniacz przedmiotu czy podmiotu?

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

Jeśli 

dopełniacz przedmiotu ➔ wiara w Jezusa Chrystusa

- chodzi o tych, którzy wierzą

Jeśli 

dopełniacz podmiotu ➔ wiara /wierność   Jezusa

Chrystusa

- odnosi się do samego Chrystusa
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Dopełniacz przedmiotu czy podmiotu?

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

Propozycja D. Sterna

„Szaul pisze tu bowiem o ufnej wierności względem Boga i Bożych 
obietnic, jakiej dał wyraz swoim życiem Jeszua Mesjasz.”

David H. Stern, Żydowski komentarz do Nowego Testamentu, Vacatio, Warszawa 2004, s.751
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Dopełniacz podmiotu – wierność Jezusa Chrystusa

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

Moja propozycja:

Paweł mówi w tym miejscu o wierności Chrystusa 
jako Boga, Syna Bożego.

Dlatego też wierność, a nie wiara Jezusa Chrystusa.

Kontekst:

Paweł w Ga nie jest zainteresowany specjalnie pozycją i postawą 

Jezusa w czasie ziemskiej służby, jest natomiast zainteresowany obroną 

Jego tożsamości jako Syna Bożego oraz wynikających z tego faktu 

konsekwencji dla człowieka, również w kwestii usprawiedliwienia.

W samym Ga 2,18-21 podkreślona zostaje pozycja Chrystusa jako Syna 
Bożego obecnego i działającego aktualnie w życiu Pawła.
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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 (20d) [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.



18

Prawo – żonglerka znaczeniami

Autor: Marek Kaczmarczyk2020 Wer. 01

Rozbudowane olbrzymią tradycją.

Prawo  Pięcioksiąg 
(czasem: obietnice Boga zawarte w Pięcioksięgu)

Prawo  kodeks Prawa otrzymany na Synaju

Prawo  kodeks Prawa otrzymany na Synaju
(czasem: uczynki Prawa)

+
Fatalne rozpoznanie jego sensu i roli:

Można zyskać usprawiedliwienie w oparciu o samo
wytrwałe i skrupulatne wypełnianie przykazań, 

bez zdania się w tej kwestii na Boga.

II

III

I
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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 (20d) [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.

Ga 3,6-18 „(6) [Skoro] Abraham 
uwierzył Bogu i poczytano mu to za 

sprawiedliwość (…)”
Paweł argumentuje z Prawa za 

usprawiedliwieniem w Chrystusie.

Ga 4,21-5,1 „(21) Powiedzcie mi wy, 
którzy chcecie być pod zakonem, czy 
nie słyszycie, co zakon mówi? (…)”

Paweł argumentuje z Prawa za 
wolnością w Chrystusie.
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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 (20d) [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.

Znaczenie: Pięcioksiąg

Znaczenie: Kodeks z 
błędnym rozpoznaniem 

jego roli
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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 (20d) [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.                   (w Bogu / przez Boga)

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) 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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