
         
Studia nad Nowym Testamentem  

List do Galacjan 

Wprowadzenie 

a) W czasach Reformacji Marcin Luter postanowił napisać komentarz do Listu do 
Galacjan, kiedy toczył bój z Kościołem rzymskokatolickim.   

b) List do Galacjan zajmuje się prawdziwą i fałszywą Ewangelią oraz ostrzeżeniami 
przed tak zwanymi boskimi przesłaniami, które z pozoru pochodzą od Boga, lecz są 
przeciwne prawdziwej Ewangelii. Tematem Listu do Galacjan jest Usprawiedliwienie 
wyłącznie z wiary. Jednym ze śmiertelnych zagrożeń, z którymi mieli do czynienia 
Galacjanie byli judaizanci, którzy z pozoru byli chrześcijanami. Usiłowali oni 
przekonać chrześcijan, by porzucili Usprawiedliwienie wyłącznie z wiary i zwrócili 
się do uczynków w formie obrzezania.  

c) Paweł napisał ten list do Kościołów w prowincji Galacji, która obejmowała takie 
miejscowości, jak Antiochia, Ikonium i Listra (Dzieje Apostolskie, rozdział 13).  

d) Niektórzy tak zwani chrześcijanie, ukierunkowani na żydostwo, judaizanci nauczali, 
że usprawiedliwienie z wiary to tylko pierwszy krok w zbawieniu, i że chcąc dopełnić 
tego procesu Galacjanie muszą przyjąć Prawo Mojżeszowe i zostać obrzezani. 
Paweł musiał wykazać, że zbawienie otrzymuje się w jeden prosty sposób, 
mianowicie przez wiarę w ukrzyżowanego Zbawiciela. Musiał on także nauczać o 
potrzebie równowagi, by nie posługiwać się Prawem jako środkiem zbawienia, lecz 
z drugiej strony, by nie sprawiać wrażenia, że wolność od Prawa oznacza, iż można 
zaakceptować życie w grzechu i nieposłuszeństwie. 

2. Treść Listu do Galacjan 

CZĘŚĆ 1  DOKTRYNA USPRAWIEDLIWIENIA Z WIARY  

1. Pozdrowienia Pawła 1,1-4 

a) Paweł nawiązuje do swego apostolstwa (1)  
b)Zwyczajowe pozdrowienie greckie/hebrajskie,  (3)  
c) W typowy dla siebie sposób Paweł podaje krótkie streszczenie Ewangelii, (4)  

2. Anatema przeciwko wszystkim fałszywym ewangeliom 1,6-10 

a) (6-7). Istnieje tylko jedna Ewangelia, lecz niektórzy przedstawiają inną ewangelię, tj. 



judaizanci przedstawiali ewangelię legalizmu, Prawa.   

b) Lecz takiej trzeba się przeciwstawić, niech będzie przeklęty (8-9)  

3. Autorytet Pawła – pochodzenie jego przesłania 1,11-2,21 

a) Ewangelia Pawła nie pochodziła od ludzi, tj. z jego osobistej filozofii itp., (11-12).  

b) Nawrócenie Pawła i jego powołanie pochodziły od Boga, (15-16).  

c) Po swym nawróceniu (Dzieje Apostolskie, rozdz. 9) zniknął na szereg lat. Najpierw 
udał się do „Arabii” (17). Następnie przebywał w ‘okolicach Syrii i Cylicji’ (21), lecz 
nie wcześniej jak ‘czternaście lat’ po swoim nawróceniu udał się do Jerozolimy (2,1). 
Paweł wykazuje, że jego apostolstwo nie miało żadnego związku z tym, czy inni 
apostołowie go zaakceptują, czy też nie. Swoje powołanie otrzymał w niezależny 
sposób od Boga.  

d) Paweł odmówił obrzezania Tytusa wbrew tym, którzy chcieli go wyszpiegować, (2,3).  

e) Jednakże inni apostołowie uznali Pawła za prawdziwego apostoła i podali mu 
prawicę na dowód wspólnoty (2,9). Zatem Paweł mógł twierdzić, że został uznany 
przez znanych apostołów (2,9).  

f) Autorytet Pawła ujawnił się w skarceniu apostoła Piotra, kiedy ten zachował się 
niewłaściwie, (2,11). Piotr wierzył, że człowiek jest usprawiedliwiony wyłącznie z 
wiary i że żądania Prawa nie odgrywają roli w zbawieniu. Jednakże znalazłszy się 
pod presją, Piotr skapitulował na rzecz judaizantów (2,12).  

g) Paweł podsumowuje kwestię usprawiedliwienia z wiary w oderwaniu od uczynków 
Prawa, (2,16). Chcąc potwierdzić tę prawdę, Paweł odwołuje się do swego 
osobistego doświadczenia, (2,19-20).  

4. Usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa 3,1-4,31 

Cel przyświecający tu Pawłowi to wykazanie wyższości zbawienia z wiary nad 
zbawieniem na podstawie Prawa. 

a) Paweł mówi o ich doświadczeniu Ducha – czy było to dzięki Prawu czy dzięki 
wierze? 3,1-5. Prawo nigdy nikogo nie wprowadziło w życie Ducha. Wszystko, 
czego może dokonać Prawo, to wymaganie posłuszeństwa; nie ma to żadnego 
związku z doświadczaniem Ducha.  

b) Czy Abraham został zbawiony i usprawiedliwiony przez Prawo czy przez wiarę? 



3,6-9. Bóg zawsze ma i zawsze miał tylko jeden sposób zbawienia ludzi, czy to w 
czasach ST, czy czasach NT, czy obecnie.   

c) Prawo może jedynie ściągnąć przekleństwo 3,10-14. Jednakże w Jezusie 
przekleństwo Prawa zostało usunięte (3,13). Jeśli Galacjanie chcą znaleźć się pod 
Prawem w celu usprawiedliwienia, to znajdą się pod przekleństwem, gdyż nie 
zdołają wypełnić całego Prawa.  

d) Prawo nie może unieważnić usprawiedliwienia z wiary 3,15-18. Boża obietnica 
usprawiedliwienia z wiary, dana Abrahamowi, przeszła przez niego na wszystkich 
jego potomków, i została dana przed nadaniem Prawa na Synaju, a nie po tym 
fakcie. (3,17).  

e) W takim razie, dlaczego Bóg dał Prawo, skoro ono nie mogło zbawić? 3,19-29.  

i) Prawo (ceremonialne i moralne) było dane dla pożytku Izraela do czasu 
przyjścia Mesjasza 3,19-20, tj. było środkiem ograniczającym grzech w tych 
dawnych latach oraz środkiem przekonującym duszę o grzechu, rodząc w ten 
sposób pokutę.  

ii)  Prawo było dane, by doprowadzić nas do Chrystusa 3,21-29.  

f) W Chrystusie kończy się niewola Prawa 4,1-7. W Chrystusie już więcej nie jesteśmy 
związani Prawem, lecz jesteśmy wolni jako dzieci Boże. (4,4-5).  

g) Galacjanie musieli pozostać w swojej wolności 4,8-20, (4,9). Paweł niepokoi się o 
Galacjan, zastanawia się, czy nie trudził się na próżno (4,11). Apeluje do nich, by 
pozostali wolnymi w Chrystusie i nie wracali do swego poprzedniego stanowiska 
pod Prawem (4,12-20).  

h) Przykład ilustrujący różnicę między wolnością w Chrystusie a niewolą pod Prawem 
4,21-31. Hagar przedstawia niewolę Prawa, i jest matką syna niewolnicy, tj. 
Ismaela; a Sara przedstawia matkę tego, który jest synem wolnej, Izaaka. Wszyscy, 
którzy mają wiarę Abrahama są synami wolnej: Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, 
dziećmi obietnicy jesteście. 
(28). Stąd jego wniosek: nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej! (4,31).  

CZĘŚĆ 2  CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE USPRAWIEDLIWIONYCH  
5-6 

1. Właściwe korzystanie z chrześcijańskiej wolności 5 



Nie wolno nadużywać prawdziwej natury chrześcijańskiej wolności, bo to prowadzi 
do grzesznego życia.  

a) Ostrzeżenie 5,1-6. Nikomu nie wolno znowu poddawać się pod jarzmo niewoli Prawa 
(5,1). Faktycznie, jeśli ktoś postanawia poddać się obrzezaniu, to oznacza, iż 
odrzucił Chrystusa, (5,2-4).  

b)  Inne ostrzeżenie jest skierowane do tych, którzy spowodowali te wszystkie problemy 
u Galacjan (5,7.12). 

c) Wolność chrześcijańska nie jest wymówką dla grzechu 5,13-15. (5,13). Ostrzega ich 
przed brakiem jedności, wskazując, że miłość faktycznie jest wypełnieniem Prawa 
(14-15). Prawo nie usprawiedliwia nas, lecz moralne przykazania nadal odnoszą się 
do życia chrześcijańskiego.  

d) Prawdziwa wolność chrześcijańska ma być przeżywana pod kontrolą Ducha 
5,16-26. Usilne zachęty do Galacjan (5,16). Istotnie, prawdziwa wolność 
chrześcijańska ujawnia się w zdolności do życia w wolności od grzechu, tak że już 
dłużej nie jesteśmy pod panowaniem prawa (5,18-21) i jesteśmy ożywieni w Duchu, 
zwłaszcza chodzi o owoc Ducha (5,22-23).  

e) Prawdziwa wolność chrześcijańska oznacza także wzajemną troskę 6,1-5. (6,1-2).  

f) W końcu usilna zachęta do Galacjan, by zważali na to, jakie życie prowadzą 6,6-10, 
ponieważ Bóg się nie da z siebie naśmiewać: albowiem co człowiek sieje, to i żąć 
będzie (6,7).  

2. Zakończenie 6,11-18 

a) Motywem działania judaizantów jest tylko ich własna chwała, by mogli z ciała 
waszego się chlubić. 6,13.  

b) Z drugiej strony Paweł nie ma ukrytego motywu, by działać dla własnego 
zadowolenia, ponieważ jego jedynym pragnieniem jest uwielbienie Chrystusa: niech 
mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.... (6,14).  

***** 

Niektóre praktyczne lekcje z Listu do Galacjan. 

1) Doktryna usprawiedliwienia wyłącznie z wiary jest wyraźnie nauczana w Liście do 



Galacjan  (2,16nn, 3,6nn).  

2) Ostrzeżenia, by strzec tej doktryny i mieć się na baczności przed tymi, którzy 
próbują nam ją odebrać, (1,6-9).  

3)Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę nie daje nam przyzwolenia na prowadzenie 
niemoralnego i grzesznego życia (5,13-26). Natomiast zapewnia nam motywację do 
chodzenia w Duchu (5,16n). Paweł daje wyraźne ostrzeżenia przed nieostrożnym 
podejściem do grzechu, (5,21).  

4) Usprawiedliwienie z wiary jest ugruntowane na dziele Jezusa, mianowicie na 
zadośćuczynieniu, w którym On stał się za nas przekleństwem (3,13n). Jest to 
sedno doktryny zadośćuczynienia.  

5) Dana jest nam nauka o Duchu Świętym: (3,1-5; 5,16nn; 6,8).  

6)Natura życia chrześcijańskiego jest opisana w taki sposób, że jesteśmy adoptowani 
jako dzieci Boże (4,1-6), które są wolne (5,1), lecz w ramach tej wolności jesteśmy 
pod kontrolą Ducha (5,16nn).  

Richard L. Lee 


