
Życie i listy św. Pawła (3)

Usprawiedliwienie z wiary (Ga 1-4)

• Struktura Listu do Galatów: (według treści)

1,1-10 Wprowadzenie:

1,1-5: formuła otwierająca (obrona statusu apostoła oraz dzieła Jezusa)
1,6-10: exordium (zdziwienie zamiast dziękczynienia) – wprowadzenie opisujące 
problem, pogląd przeciwników i powagę sprawy (anatemy)

1,11-2,14  Paweł opowiada o swojej działalności apostolskiej, aby obronić tezę o swojej 
Ewangelii wyrażoną w 1,11-12

2,15-21 Debata z przeciwnikami, przeciwstawiająca Ewangelię Pawłową ich nauce: 
usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie przez przestrzeganie Prawa; chrześcijanie
żyją dzięki wierze

3,1-4,31 Dowody usprawiedliwienia z wiary, a nie dzięki Prawu: sześć argumentów 
zaczerpniętych z doświadczenia Galatów i z Pisma (postać centralna: Abraham)

5,1-6,10 Pouczenie etyczne (pareneza): zachowanie wolności i chodzenie wg Ducha

6,11-18 Zakończenie: podpis ręką Pawła (w odróżnieniu od pisarza, który zapisywał dyktowany list); 
potwierdzenie podejścia do obrzezania; błogosławieństwo

• Apologia Pawła (1,11-2,21): jakby mowa wygłaszana w sądzie – kaznodzieje, którzy przybyli 
do Galacji po Pawle jako oskarżyciele, Paweł jako oskarżony, Galaci jako sędzia

• Ewangelia Pawłowa: Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie 
jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś 
człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. (Ga 1,11-12 – podstawowe założenie listu)

• Historia Pawła (1,13-2,10) – nawrócenie i późniejsze głoszenie
 - początek: Boże objawienie i posłanie
 - brak zależności od apostołów w Jerozolimie
 - konfrontacja z częścią uczniów nalegających na obrzezywanie poganochrześcijan
 - porozumienie między Pawłem a liderami w Jerozolimie (bez konieczności obrzezania!)
- uznanie przez „filary” (=Jakub, Kefas i Jan), że Pawłowi została powierzona ewangelia 
i misja apostolska wśród pogan

• Sześć argumentów z doświadczenia i z Pisma, aby przekonać oczarowanych Galatów

(1) 3,1-5 Galaci otrzymali już Ducha bez przestrzegania Prawa (głoszono im JChr!)
(2) 3,6-14 Bóg dał Abrahamowi obietnicę niezależną od obrzezania (por. Rdz 12,3; 15,6)
(3) 3,15-25 Zatwierdzonego testamentu nie można unieważnić (a Prawo przyszło 430 lat 
po obietnicach danych Abrahamowi! - jak można uzależniać od Prawa spełnienie obietnicy?)
(4) 3,26-4,11 Galaci, wcześniej niewolnicy „żywiołów świata”, doświadczyli wolności 
synów Bożych – czemu więc chcą znowu stać się niewolnikami? (teraz: wymogów Prawa)
(5) 4,12-20: Wcześniej Galaci traktowali Pawła jak anioła – jak miałby on stać się teraz ich

wrogiem? (a tak go odmalowali mąciciele)
(6) 4,21-31 Prawdziwa interpretacja alegorii Sary i Hagar

• Do przemyślenia: (1) W jaki sposób wciąż próbuję zasłużyć na to, żeby Bóg mnie lubił?

(2) Czy w moim doświadczeniu Boga bardziej czuję się niewolnikiem czy wolnym 
synem/córką? Czy więcej we mnie jest lęku przed Bogiem, czy wolności i wdzięczności?


