
Życie i listy św. Pawła (4)

Wolność chrześcijanina (Ga 5-6)

• Paweł przekonuje swych adresatów, że zostali wyzwoleni przez Chrystusa:

My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli "żywiołów tego świata".  
Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać 
przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha 
Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli 
zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.  (Ga 4,3-7)

• „żywioły tego świata” (gr. ta stoicheia tou kosmou) – podstawowe zasady, według których 
Paweł i inni żyli wcześniej (czy ja też należę do tej grupy?); przyjęcie odkupienia od Chrystusa
oznacza porzucenie tych fundamentalnych życiowych zasad, których byliśmy niewolnikami a 
przyjęcie nowych

• Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1)

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako 
zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! 
Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie 
zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało 
bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma 
między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić 
duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą 
się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, 
spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, 
pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: 
ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. (Ga 5,13-21)

• Owoce Ducha (Ga 5,22-25):  Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma 
Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego 
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 

• Do przemyślenia:

(1) Jakie są moje dawne przekonania („żywioły świata”, według których żyłam/em) ?
 np. To mi się należy / Skoro coś jest nie tak w moim życiu, to moi rodzice-mąż-żona-dzieci-
szef w pracy-prezydent-biskup-…….. powinni się zmienić.  / Skoro inni to robią, to ja też to 
mogę. / Żyję tak, by inni myśleli o mnie, że jestem uczciwy-dobry-skromny-czysty-troskliwy. / 
Inni powinni o mnie dbać. / Jak źle się z czymś czuję, to dobrze mi zrobi użalanie się i 
obwinianie całego świata. ………………………………………………………………..…………. [dodaj własne]

(2) Jakie nowe przekonania chcę przyjąć i pozwolić, by Bóg je we mnie ukształtował?, 

np. Jestem wdzięczny za wszystkie doświadczenia, jakie mi dziś dał Bóg. / Ilekroć jestem 
wzburzony, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak – więc to ja powinienem się zmienić. / To, co 
myślą i czują o mnie inni, to w ogóle nie jest moja sprawa. / Moim zadaniem jest robić to, co 
do mnie należy, ale rezultat tego powinienem zostawiać Bogu. / Odpuść i zostaw Bogu.
…………………………………………………….………………………………….…………. [wypełnij, dodając własne]


