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List do Galatów (1) – „Pawłowa rewolucja” 

• Problem:   (a) historyczny: Czy, żeby być chrześcijaninem, trzeba najpierw zostać Żydem?
     (b) uniwersalny: W jaki sposób zasłużyć na usprawiedliwienie?

• Kim byli Galaci?

- Galacja – prowincja rzymska w Azji Mniejszej
(dziś: środkowa Turcja z Ankarą)
- kraina najechana w III w. przed Chr. przez ludy
celtyckie; pisarze greccy w ślad za łacińskimi
nazwali te ludy Galami, a ich kraj Galacją lub
Gallogrecją 

• Misja Pawła w Galacji

A) Ga 4,13-14: Wiecie przecież, jak pierwszy raz
głosiłem wam Ewangelię...

B) świadectwo Dziejów Apostolskich:

(i) jeśli potraktować Likaonię jako południową część Galacji, to także: Dz 13,13-14,25 
(I podróż misyjna, lata 45-49)

(ii) Dz 16,6:  Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić 
słowo w Azji. (II podróż misyjna, lata 50-52) 

(iii) Dz 18,23: Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką         
i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. (III podróż misyjna – 53-58)

• Okoliczności napisania listu

- po pobycie Pawła wśród Galatów oraz przyjęciu przez nich wiary w Jezusa pojawili się tam 
inni nauczyciele, którzy żądali od nawróconych zachowywania Tory → zamęt i podziały (1,6)

- List do Galatów powstał najprawdopodobniej pod koniec III podróży misyjnej (ok. 57 r.)

→ gwałtowna reakcja Pawła na wieść o niepokojach wzbudzanych przez niepowołanych 
agitatorów, zagrażających rozbiciem jedności chrześcijańskiej

• Nowinkarze w Galacji - „judaizujący”

- ivoudai<zantej (judaidzantes) - należeli do niezadowolonej grupy chrześcijan, która tkwiła 
korzeniami w judaizmie i nie zrozumiała ducha nowej religii 

- ci judeochrześcijanie, którzy żyli według zwyczajów żydowskich (Ga 2,14), dla których 
Prawo Mojżeszowe (Tora) stanowiło nadal najwyższą normę postępowania 

- w ich pojęciu przynależność narodowa była ponad przynależnością religijną

• Zobowiązania wyznawcy judaizmu:  (uczynki Prawa)

1) obrzezanie
2) przestrzeganie kalendarza świąt żydowskich
3) przestrzeganie żydowskich przepisów pokarmowych (koszerność)

• precedensy znane z NT:
a) spory wśród chrześcijan w Antiochii (m.in. Pawła z Piotrem – Ga 2,14)
b) dyskusje na tzw. soborze jerozolimskim w 49 r. i decyzja o niezmuszaniu 
poganochrześcijan do obrzezania i przyjęcia Tory (Dz 15)
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• Kryzys grożący niedającymi się przewidzieć następstwami

- próba rejudaizacji chrześcijaństwa trafiła najwyraźniej na bardzo podatny grunt w Galacji
- groźba zignorowania dekretów soboru jerozolimskiego, rozbicia jedności i powrotu 
chrześcijan na grunt judaizmu  → stąd tak gwałtowna reakcja Pawła

• Co by się stało, gdyby w Kościele przeważyła opcja „judaizujących”?

- Chrześcijanie judaizujący uważali, że należy spełniać „uczynki Prawa”, czyli "stać się 
Żydami" i – do tego – wierzyć w Chrystusa. 

- Paweł głosił, że wystarcza sama wiara w Jezusa, bez spełniania uczynków Prawa. 

- Obie opcje można przedstawić schematycznie:

→ judaizujący: „BYCIE (stanie się) ŻYDEM” PLUS WIARA W CHRYSTUSA

→ Paweł: TYLKO WIARA W CHRYSTUSA

• Słowo-klucz: Usprawiedliwienie

- termin „usprawiedliwienie” należy do słownika procesów sądowych
- Wyobraźmy sobie kogoś, kto był winny przestępstwa, a w wyniku wyroku sądowego zostaje
uniewinniony, inaczej mówiąc: „usprawiedliwiony”. W takiej sytuacji musimy sobie 
wyobrazić siebie. Sędzią jest Bóg. Ma On władzę, aby mnie, grzesznika, „usprawiedliwić”, 
tzn. z winnego uczynić niewinnym. Jeśli zrozumie się sens słowa „usprawiedliwienie”, to 
musi pojawić się w człowieku pytanie: Jak zasłużyć na „usprawiedliwienie”?

• Argumentacja judaizujących

- człowiek osiąga usprawiedliwienie poprzez uczynki Prawa Mojżeszowego (Tory)

• Odpowiedź Pawła

- „Usprawiedliwienie” osiąga się bowiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa! Przez wiarę, a nie 
przez „uczynki Prawa” (por. Ga 2,16).

- źródło przekonania Pawła o słuszności swego poglądu: doświadczenie pod Damaszkiem

- Paweł doznał łaski spotkania Chrystusa nie dlatego, że przestrzegał Prawa jako faryzeusz. 
On został „pochwycony”. Doświadczył wtedy tego, że „usprawiedliwienie” jest łaską. 
Źródłem tej łaski jest zbawcze dzieło Chrystusa, który - jak pisze św. Paweł - „umiłował mnie i
samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). „Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez 
Prawo, to Chrystus umarł na darmo” (Ga 2,21).

• „Rewolucja Pawłowa”: przełom rzutujący na całą historię Kościoła. 
Gdyby - teoretycznie - nie było „rewolucji Pawłowej”, to Kościół pozostałby „sektą” 
żydowską. Konsekwencją decyzji Pawła było to, że Kościół otworzył się na świat, ze 
wszystkimi jego kręgami kulturowymi.

• Do przemyślenia:

Paweł dlatego tak wyraźnie widział konieczność uznania łaski Bożej a niewystarczalność 
spełniania uczynków Prawa, bo sam żył przez wiele lat jako faryzeusz ślepo przekonany 
o wartości uczynków Prawa (oraz sam doświadczył mocy łaski Chrystusa)

Jak ja patrzę na swoje dawne fałszywe przekonania i popełnione błędy? W czym moja 
przeszłość pomaga mi dzisiaj? Czy doświadczam wdzięczności za trudne doświadczenie 
błędu? (Bez niego nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem!)


