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"Apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia 

Jezusa Chrystusa". 

Tak przedstawia się Paweł w Liście do Galatów i od razu wiadomo, że będzie to 

bardzo polemiczny List. Faktycznie jest to najbardziej polemiczny z jego Listów.                     

W niektórych miejscach przewyższa nawet zapalczywe tony Listów do Koryntian. 

Zaledwie sześć rozdziałów, które - inaczej niż te do wspólnoty greckiego portu - 

dotyczą tylko jednego tematu, jasno analizowanego, a później przejrzyście 

wyłożonego w Liście do Rzymian: zbawienia przez wiarę. 

Z teologicznego punktu widzenia ten List jest bardziej zrozumiały i bardziej 

bezpośrednio wyraża myśl Pawła; faktycznie sprawi, że historia chrześcijaństwa 

pójdzie dokładnie określoną drogą. 

Zadajmy sobie kilka pytań: 

 Dlaczego my, chrześcijanie, nie przestrzegamy już żadnego z 613 nakazów 

Prawa żydowskiego? 

 Dlaczego nie poddajemy się obrzezaniu? 

 Dlaczego nie przestrzegamy zasad czystości pokarmów, stroju i tysiąca 

innych reguł w różnych sytuacjach? 

 Dlaczego nie robimy wszystkiego, co robił Jezus? 

 Co wciąż robiła Matka Boska i apostołowie? 

 Słowem, dlaczego nie stosujemy już zasady uczynków nakazanych Prawem? 

Ktoś odpowie: cóż, przestrzegamy dziesięciu przykazań! 

Zakładając, że to robimy ... one stanowią rdzeń Przymierza i łączą się z innymi, ale 

"zapomnieliśmy" o Księdze Wyjścia, Księdze Powtórzonego Prawa i całym Prawie 

Mojżeszowym. 

Jak to się stało? 

 



A przecież w Ewangelii Mateusza, na początku wielkiego Kazania na górze Jezus 

mówi: 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem 

znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie 

przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 

spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych,                 

i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 

wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.  
Wygląda, jakby było tak: Mateusz i Jakub po jednej stronie, Paweł i Jan po drugiej. 

Pośrodku Piotr, który skłania się i ku jednej, i ku drugiej stronie, może dlatego, że nie 

włada z podobną zapalczywością niektórymi pojęciami teologicznymi. 

W Nowym Testamencie został ślad tego strasznego konfliktu, który podzielił 

wspólnotę chrześcijan, a którego najwyrazistszym świadectwem jest sobór 

jerozolimski. 

Starcie jest gwałtowne, a przyjmowane stanowiska nie mogłyby być bardziej 

skrajne. Posłuchajcie, co wyrokuje Paweł w drugim rozdziale Listu do Galatów: 

Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez 

Prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. 

Jakub, być może myśląc o Pawle, odpowiada następująco: 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 

będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? 

 Spróbujmy zrozumieć, o co chodzi. 

Paweł przemierza Galację w 50 roku, prawie na pewno chory, i ewangelizuje ten 

region dzisiejszej Turcji, zamieszkały przez starożytną ludność indoeuropejską 

pochodzenia celtyckiego, którą już grecki historyk Polibiusz (II w. przed Chr.) nazwał 

Galatami albo Gallami. 

Trochę to śmieszne, bo wygląda tak, jakby Paweł pisał do Asteriksa i Obeliksa, a 

Galaci to prawdziwi twardziele jak bohaterowie komiksu, również nieco 

nieprzygotowani: gdy tylko Paweł odchodzi, przyjmują jakichś chrześcijan, może 

przybyłych z Jerozolimy, którzy twierdzą, że jeśli nie dadzą się obrzezać, nie będą 

prawdziwymi chrześcijanami. 

Kiedy wieść o tym dociera do uszu Pawła ... bieda! A List ukazuje nam Pawła                  

w furii. 

Pierwsze dwa rozdziały Paweł poświęca własnej obronie i obronie swojej 

Ewangelii. I kiedy mówi o swojej Ewangelii, nie oznacza to, że są jakieś inne.                   

Jedynie jego Ewangelia jest prawdziwa! 



Paweł przedstawia swoją wersję soboru jerozolimskiego i słynnego "konfliktu w 

Antiochii", kiedy wobec wszystkich nazwał biednego Piotra hipokrytą. 

Najpierw Paweł się broni, a potem przechodzi do ataku i tak pojawia się 

pierwsza formuła jego teologii: 

Uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze 

w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, jako że nikt nie 

osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo. 

 

 Pytanie za milion dolarów:  

Skoro chrześcijaństwo, według Pawła, nie jest sprawą Prawa i przykazań, to 

dlaczego wielu odbiera je jako religię zasad i moralizatorstwa? 

Przeciwstawienie wiary i prawa stanowi zasadniczą intuicję Pawła, ponieważ on 

sam właśnie tego doświadczył: od jednego bieguna przeszedł na drugi. 

Inaczej było z apostołami, którzy poznali Jezusa, razem z Nim przestrzegali Prawa, 

widzieli krzyż, z trudem uwierzyli w zmartwychwstanie i próbowali zrozumieć jego 

znaczenie. 

Apostołowie co dzień widzieli światłość w ciemności swojej i świata. Ich droga 

była stopniowa, przyjmująca, pod pewnymi względami harmonijna. 

W przypadku Pawła było to olśnienie, nagły wstrząs, który rozdarł jego życie na 

dwoje. Od tamtej chwili Paweł zaczyna odrzucać wszystko to, co było przed 

Chrystusem, a jego tok myślenia polega na ujmowaniu i wyłączaniu, przechodząc 

przez ryzykowne dualizmy:  

 ciało i duch,  

 litera i Duch,  

 obrzezanie i Ewangelia,  

 uczynki i wiara,  

 Ewangelia i prawo. 

 

Oślepienie w Damaszku skutkuje u Pawła skrajną polaryzacją, ponieważ on wie, że 

widział światło, którego w żaden sposób nie da się porównać z innymi. 

Tym światłem jest zmartwychwstanie Chrystusa i Paweł pozostawia nam w tym 

Liście najpiękniejsze określenie, by wyjaśnić to, czego doświadczył: 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 

 

 



Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są jedynym zbawieniem.  

Wiara, jedynie wiara pozwala nam je otrzymać. A gdy się je otrzyma, wszystko 

inne jest śmieciem, jak mocnymi słowami napisze do Filipian: 

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 

Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej                   

z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, 

sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. 

Paweł używa greckiego słowa, które oznacza odchody, łajno. Gnój! Rozumiecie? 

Wobec Galatów będzie uprzejmiejszy i powie: 

Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić 

ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. 

 

Czy wiecie jednak, jakie było zadanie wychowawcy? 

"Funkcja pedagoga polegała głównie na odprowadzaniu panicza do szkoły, 

niesieniu mu książek i tabliczek, na miejsce ćwiczeń gimnastycznych, na spacer, a 

także do teatru" (Encyklopedia Treccani). 

 

Paweł to ktoś, kto zobaczył Zmartwychwstałego i nie patrzy już wzrokiem kogoś, 

kto wątpi, przeczy albo uzupełnia. On żyje pewnością, to co ujrzał, zburzyło wszystko, 

w co wierzył wcześniej, zmieniając to po prostu w coś w rodzaju przygotowania. 

Życie to Chrystus, reszta już się nie liczy. 

 

Przez moment wyobraź sobie, że oglądasz Jezusa Zmartwychwstałego i masz 

pewność, ponad wszelką uzasadnioną wątpliwość, że nie chodzi o wizję, halucynację, 

przywidzenie. Że Chrystus zmartwychwstał, że Bóg istnieje, że raj, że aniołowie, 

piekło i cała reszta są prawdziwsze niż to mizerne życie. Co wtedy? 

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że tylko jedno się liczy i ma sens, reszta umiera. 

Paweł jest kimś, kto widział Boga i zrozumiał, że miał On twarz Jezusa.     

Tak go należy czytać i rozumieć. 

 

Problem w tym, że my Go nie widzieliśmy; że potrzebujemy wszystkiego, nawet 

śmieci, wszystkiego, co może nam pomóc do znalezienia sensu i podstaw. 

Szukamy i jesteśmy zagubieni. Paweł znalazł. 



I dlatego walczy ze wszystkich sił, by religia Chrystusa opierała się wyłącznie na 

krzyżu i na niczym więcej. Można by rzec, że mieczem słowa Paweł chce odciąć 

wszystko, co tłumi tajemnicę krzyża Chrystusa. 

I kiedy wszyscy zdają się mówić: obrzezanie wraz z Ewangelią, Paweł nie daje się 

zwieść ostrożności ani nie ulega zdrowemu rozsądkowi i całą mocą chwyta się 

zgorszenia krzyża. 

Krzyż sam wystarczy. Nie potrzebujemy rytuałów, praktyk, znaków, tradycji, 

tożsamości, pokarmów, odznak ... wszystko to śmieci! 

 A co z prawem, zapytają Galaci? 

Prawo zostało dodane ze względu na wykroczenia, było opiekunem, 

przygotowywało tych, dla których miała się spełnić obietnica dana Abrahamowi, 

jednak jego władza ma granice i nie jest zbawcza. 

To jest czuły punkt myśli Pawła: 

Gdyby mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas 

rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa. Lecz Pismo poddało wszystko 

pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa 

tym, którzy wierzą. 

Zatem  

 Abraham otrzymuje obietnicę,  

 Mojżeszowi przypada przygotowanie, a  

 jedynie w Chrystusie dane jest zbawienie.  

W wierze w Niego Paweł widzi wypełnienie obietnic i wyzwolenie spod jarzma 

grzechu, którego symbolem pozostaje Prawo. 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 

poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! 

Prawo już nie jest potrzebne, a więc przyjąć obrzezanie, jak uczynili Galaci, znaczy 

uczynić daremnym krzyż Chrystusa, usiłować śmieciami wesprzeć Chrystusowe 

zbawienie. 

Prawo to niewola, wiara to wolność. 

Nie ma wymówek, ponieważ  

Paweł zamyka Prawo, pismo, naród żydowski pod władzą grzechu, aby 

wysławiać Chrystusa, Ducha Świętego i zbawienie. 

Dzięki krzyżowi Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu człowiek może otrzymać 

Ducha Bożego, a jeśli doda się do tego inne praktyki religijne, niweczy się zgorszenie 

krzyża. 



I to są naprawdę bardzo zawiłe kwestie. Proces odejmowania w najwyższym 

stopniu. 

To tak, jakby Paweł mówił: spójrzcie, dobrze wiem, że jeśli wybierzecie 

obrzezanie, wybierzecie starodawny rytuał, praktykowany przez wiele narodów, rytuał 

nakazany Prawem Mojżeszowym, rytuał, który pozwala też uniknąć prześladowań ze 

strony Rzymian, doskonale wiem, jakie to korzystne i istotne, ale to wszystko, chociaż 

racjonalne, sprawia, że daremne okazuje się zgorszenie krzyża. 

A jeśli nie ma zgorszenia, nie ma wiary. W Chrystusie liczy sie wiara, która 

uaktywnia się przez miłość. 

Myśl Pawła jest świetlista jak diament i krucha jak kryształ. 

 

Myśląc tylko o dziejach naszej religii, pozwolę sobie na Pawłowe szaleństwo: ile 

śmieci usypano nad, pod, wokół zgorszenia krzyża! Ile religijnych dekoracji, aby 

podtrzymać krzyż, o który zawsze boimy się, jakby sam nie mógł ustać. 

Tylko wiara, to jest wyzwanie Pawła. 

Podejrzewam, że trzeba z bólem przyznać, iż poczciwy Luter właśnie od tego 

zaczął swoją kampanię. I wyobrażam sobie, że Paweł czułby się lepiej w jakimś 

Kościele luterańskim niż katolickim. 

Stale powraca pytanie: Jak mogło dojść do tego, że religia, która miała być, 

zdaniem Pawła, religią wyzwolenia z nakazów i niewoli prawa, stała się w końcu 

emblematem formalizmu? 

Tak, chrześcijaństwo nie umiało w pełni uchronić zgorszenia krzyża                                    

i doświadczenia wiary jako wyróżnika religii chrześcijańskiej, która nierzadko błąkała 

się i gubiła w tysiącach praktyk, charyzmatów, form pobożności, rytuałów i nakazów. 

 

Pozwólmy więc, aby dwa zdania z tego krótkiego Listu rozbudziły nas z naszej 

chrześcijańskiej ospałości. 

Pod koniec trzeciego rozdziału Apostoł dostrzega to, czego nikomu nie udało się 

osiągnąć, czyli jedność rodzaju ludzkiego począwszy od krzyża Chrystusa, ma 

niezwykłą intuicję: 

Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. 

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się                   

w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 

wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 

w Chrystusie Jezusie. 

 



Pod pewnymi względami to jest najbardziej wstrząsające zdanie całej Biblii! 

 Nie zgadzacie się? 

Spróbujcie je sobie wyobrazić w świecie antyku sprzed 2000 lat! 

Paweł wie, że chrzest to nowość w porównaniu ze wszystkimi rytuałami                                 

i praktykami świata pogańskiego i żydowskiego. Tutaj  

Bóg przez swego Ducha obiera sobie mieszkanie w człowieku                                      

i go przemienia. 

Tak jest, kiedy Paweł musi stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością grzechu i ciała, 

on, wizjoner, który zna jednak ciężar grzechu, dokonuje wyboru. 

Chociaż grzech i ciało opierają się duchowi, to nie Prawo go od tego wszystkiego 

wyzwoli: 

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała; nierząd, nieczystość, 

wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za 

zaszczytami, niezgoda, rozłamy zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. 

 

Ile razy ze strachu przed ciałem, pokusą, grzechem Kościół wybierał Prawo jako 

środek, by osiągnąć dobro. 

Co do tego Paweł dokonuje własnego wyboru i zawsze ma rację. Prawo, nagroda, 

kara, obietnica, groźba, więzienie, odpłata nie mogą zbawić człowieka. NIGDY! 

Paweł błaga, byśmy uwierzyli, że jedynie wiara może nas zbawić. Że  religia bez 

cudu wiary to tylko śmieci. 

Natomiast wiara pozwala nam trwać pod władzą Ducha Świętego i przynosić 

owoce: 

Owocem zaś Ducha jest:  

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie. 

Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. 
 

Mnie ten List dał naprawdę dużo. Jest niezbędny dla tego, kto chce pojąć 

chrześcijaństwo, a także dla tego, kto chce zrozumieć, jak wychowuje się 

chrześcijanina. I, może, jak wychowuje się człowieka. 

A przecież najcudowniejszym aspektem Biblii jest to, że kiedy czytamy na przykład 

List św. Jakuba, odkrywamy inny sposób widzenia Chrystusa, być może słuszny! 

Nazywam to "polifonią biblijną"! 



 

Jasne, nie jest łatwo być uczniami Pawła, bo to kategoryczny nauczyciel, który 

nie toleruje żadnych kompromisów, a my, gdy idzie o religię i Boga, uwielbiamy 

mieć ich mnóstwo. 

 

Jedną z trudności, ale również korzyści, jakie płyną z czytania tego Listu, stanowi 

nauczenie się otwartej stanowczości, opanowanie umiejętności eliminowania 

wszystkiego, co nieużyteczne i niepotrzebne, a co mogłoby pozbawić słowa Ewangelii 

skuteczności. 

Tym, co pozostaje, jest życie według Ducha, który wyzwala z niewoli namiętności 

ciała i hipokryzji nakazów. 

Paweł nie uznaje półtonów. Ani duchowych, ani cielesnych, ani prawnych. Albo 

synowie, albo niewolnicy, albo najemnicy. 

A lista dziewięciu słów (miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie), jest tylko 

owocem i nie jest to owoc wysiłku. Nie jest to owoc rozkazu. 

To Bóg zamieszkuje w nas i nas przemienia. 

 

Gdybyś miał przed sobą Pawła i zapytał: 

 "Co mam zrobić, żeby być dobrym chrześcijaninem?", 

odpowiedziałby: 

"Uwierz, że Jezus zmartwychwstał, przyjmij Jego Ducha, 

pozwól, by w tobie działał i przynoś owoce". 

 

 Ale czy ty wierzysz? 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 
 
 



Ks. Marcel Debyser "Biblia dla moich parafian" 

Jak czytać, aby rozumieć 
 

Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2019 
Tom II 

 

 Rozdział piąty:  List do Galatów 

 

 

Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani                             

w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem Prawo stało się dla nas 

wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali 

usprawiedliwienie.  Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani 

wychowawcy.  Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi -                      

w Chrystusie Jezusie.  Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 

przyoblekliście się w Chrystusa.  Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już 

niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 

bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do 

Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - 

dziedzicami. (Ga 3,23-29) 

Od początku Kościoła kusi chrześcijan bezpieczeństwo, jakie zapewnia formalizm                

i stosowanie prawa. Uważamy, że jesteśmy w porządku, ponieważ wypełniliśmy 

pewną liczbę znanych przykazań.  

Bardziej wymagająca jest jednak miłość, która nigdy nie jest wolna od 

odpowiedzialności za ukochaną osobę, a także wiara, która zbawia, lecz w sposób 

niepoddający się kontroli właśnie dlatego, że zdaje się na Chrystusa.  

Oto temat podjęty przez Pawła w Liście do Galatów.  

Ci, którzy wyolbrzymiają wagę prawa Mojżeszowego i domagają się jego 

utrzymania w religii chrześcijańskiej, traktują Boga poniekąd jako „agencję 

ubezpieczeniową na życie wieczne”, któremu nic już nie jesteśmy winni, z chwilą gdy 

uregulowaliśmy naszą składkę. 

 

Wiara synów Abrahama jest czymś zupełnie innym. Powierza się ona Bogu spod 

dębu Mamre, dla którego nic nie jest niemożliwe, i Bogu z góry Moria, który się 

ukazuje. Oto istota myśli Pawłowej w Liście do Galatów, a także w Liście do 

Rzymian. Przed Mojżeszem był Abraham, który został usprawiedliwiony z samej 

wiary, albowiem prawo wówczas jeszcze nie istniało. 

Dzisiejszemu chrześcijaninowi Paweł daje tę samą radę.  



Zasługuje ona na wysłuchanie i bliższe rozważenie zarówno przez tych, którzy 

chcieliby pozostać przy jansenistycznym formalizmie, jak i tych, dla których miłość 

nie wiąże się już z żadnymi wymaganiami.  

Zanim podejmiemy to poszukiwanie, wypada skądinąd zauważyć, że obie postawy 

płyną z tego samego egoistycznego pragnienia bezpieczeństwa; a także ponownie 

uznać znaczenie Pisma, które oszczędza nam przyjmowania naszych myśli i pragnień 

za jedyną regułę postępowania.  

Zauważmy również, jak bardzo Kościół ówczesny i dzisiejszy wezwany jest do 

nieustannego nawrócenia. 

 

Odkrywanie księgi: pozostańcie razem wierni jednej Ewangelii 

 

Jak w poprzednich pismach, a nawet bardziej, Paweł w Liście do Galatów okazuje 

się apostołem żarliwym, zdolnym do czułości i gniewu, bez kompleksów wobec siebie 

i innych. Misję swoją otrzymał od samego Pana.  

Chrystus zmartwychwstały czyni z niego apostoła wiernego w wypełnianiu tej 

misji. Zaprzeczyć Pawłowi to zaprzeczyć samemu Jezusowi.  

List, którego autorstwa, w przeciwieństwie do innych pism, nigdy nie 

kwestionowano, napisany został w roku 57 w Efezie lub w Macedonii.                              

Myślą i tematem bliski jest Drugiemu Listowi do Koryntian i Listowi do Rzymian. 

Galaci to potomkowie Gallów zamieszkujący okolice Ankary, którzy stali się 

Rzymianami w 25 roku przed Chr. Jak opisują Dzieje Apostolskie (16, 6), podczas 

swej drugiej podróży misyjnej, prawdopodobnie w roku 50, Paweł zakłada Kościół 

galacki. Wspólnota rozwijała się dobrze przez kilka lat, lecz na przełomie lat 56/57 

przeniknęli doń judaizujący i w sprzeczności z postanowieniami soboru 

jerozolimskiego (r. 50) pragnęli zmusić Galatów do obrzezania i przestrzegania prawa 

mojżeszowego. 

Początek Listu zawiera zwyczajowe pozdrowienia: 

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia 

Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,  i wszyscy bracia, 

którzy są przy mnie - do Kościołów Galacji:  Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 

naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa,  który wydał samego siebie za nasze grzechy, 

aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca 

naszego.  Jemu to chwała na wieki wieków! Amen. (Ga 1,1-5) 

 

 



I natychmiast stawia Paweł zarzuty wywołane zaistniałą sytuacją: 

  Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak 

szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko 

jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię 

Chrystusową.  Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię 

różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! (Ga 1,6-8) 

 

Zaczyna apostoł, podobnie jak w Drugim Liście do Koryntian, od potwierdzenia 

boskiego charakteru swojej Ewangelii: 

Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią nie jest 

wymysłem ludzkim.  Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś 

człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.  Słyszeliście przecież o moim 

postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością 

zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm 

przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie 

wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.  Gdy jednak 

spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską 

swoją,  aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, 

natychmiast, nie radząc się ciała i krwi  ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, 

którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później 

znowu wróciłem do Damaszku.  Następnie, trzy lata później, udałem się do 

Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego /tylko/ piętnaście 

dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie 

Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, 

nie kłamię.  (Ga 1,11-20) 

 

Paweł opisuje następnie sobór jerozolimski, który określił wejście nie - Żydów do 

Kościoła Chrystusowego: 

Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia. I przedstawiłem 

im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, 

/by stwierdzili/, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Ale nie zmuszono do 

poddania się obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo że był Grekiem.             

A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, 

którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie 

Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę.  

Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą - jakimi oni dawniej 

byli, jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę - otóż ci, co są 

uznani za powagi, nie polecili mi oddawać czegokolwiek. Wręcz przeciwnie, 

stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród 

nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych -  Ten bowiem, który 

współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród 



pogan - i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali 

mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do 

obrzezanych,  byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. 

(Ga 2,2-4; 6-10) 

Incydent w Antiochii i sposób, w jaki się zachował, Apostoł Narodów opisuje z 

właściwą sobie szczerością: 

Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na 

to zasłużył.  Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w 

posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, 

począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z 

obrzezania.  To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia 

żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę.  Gdy więc 

spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem 

Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów 

przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do 

przyjmowania zwyczajów żydowskich? (Ga 2,11-14) 

 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem                       

z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.  Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 

mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest 

życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za 

mnie.  Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie 

dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo. (Ga 2,19-21) 

 

W drugiej części swego Listu Paweł dowodzi, że to wiara stanowi 

usprawiedliwienie, nie prawo: 

Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć 

ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście 

na próżno. Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, /czyni to/ 

dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie 

posłuch wierze? (Ga 3,3-5) 

Jako dowód podaje Paweł samo Pismo, które mówi, że prawo nie usprawiedliwia, 

Abraham został bowiem usprawiedliwiony jedynie przez wiarę: 

I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał 

poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę:                           

W tobie będą błogosławione wszystkie narody. (9) I dlatego tylko ci, którzy 

polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, 

który dał posłuch wierze. (Ga 3,8-9) 

 



Celem prawa nie było anulowanie obietnicy pierwszego przymierza, lecz 

podkreślenie słabości człowieka wobec grzechu: 

 Bracia, użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala ani 

zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem 

ludzkim.  Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice. I nie 

mówi /Pismo/: i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale /wskazano/ na jednego: 

i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus.  A chcę przez to powiedzieć: 

testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo, które powstało 

czterysta trzydzieści lat później, nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę.             

(Ga 3,15-17) 

Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do 

przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez 

aniołów; podane przez pośrednika. (Ga 3, 19). 

 

Rolą Prawa jest również strzec ludzi i prowadzić ich do Chrystusa - wychowawcy i 

opiekuna: 

Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku 

Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.  Gdy jednak wiara 

nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. (Ga 3,24-25) 

 

Paweł zachęca Galatów, by trwali w wierze i słowa swoje objaśnia przypowieścią o 

dwóch kobietach Abrahama - Hagar i Sarze: 

  Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy.  Ale jak wówczas ten, 

który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według 

ducha, tak dzieje się i teraz.  Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej 

syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej.  Tak to, 

bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. (Ga 4,28-31) 

 

W trzeciej części Listu Paweł przestrzega Galatów, by nie tracili swej 

chrześcijańskiej wolności i nie poddawali się obrzezaniu: 

Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego 

znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. 

Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym 

ciągu jestem prześladowany? Przecież wtedy ustałoby zgorszenie krzyża.  Bodajby 

się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają. (Ga 5,6.11-12) 

 

 



Ostrzega ich przed judaizującymi, przeciwstawiając życie w Duchu życiu według 

filozofii ludzkiej, którą nazywa ciałem: 

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.  

 

Kończy List własną ręką: 

 Przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na 

was.  O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do 

obrzezania; chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża 

Chrystusowego.  Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie 

Prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym 

ciałem.  Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko               

z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się 

ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.  Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani 

nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.  Na wszystkich tych, którzy się tej zasady 

trzymać będą, i na Izraela Bożego /niech zstąpi/ pokój i miłosierdzie. (Ga 6,11-16) 

 

Odkrywanie księgi: w jaki sposób jesteśmy usprawiedliwieni przez 

Chrystusa zmartwychwstałego. 

 

Zasadnicze objawienie przedstawione w liście do Galatów dotyczy pewnego 

trwałego aspektu Kościoła: uzupełniającego charakteru posługi Piotra i Pawła.  

Stąd wzięło się klasyczne określenie, według którego stanowią oni dwa filary, na 

których wspiera się Kościół. 

 Piotr posłany jest do Żydów, Paweł do nie-Żydów.  

Misją Piotra jest ewangelizować, to znaczy „przeprowadzać” do wiary w Chrystusa 

zmartwychwstałego tych, którzy już pozostają w przymierzu z Bogiem Abrahama                  

i Mojżesza.  

Paweł natomiast wprowadza w bezpośredni kontakt z Chrystusem 

zmartwychwstałym pogan wierzących w bożków lub zwolenników filozofii obcych 

wszelkiej religii. Ci uczniowie Chrystusa bardzo szybko poznają Jego Ojca i Ducha 

Świętego. Objawienie Trójcy jest stale obecne we wszystkich listach Pawłowych. 

Kilkanaście lat po nawróceniu Pawła problemy stawiane przez niektórych 

chrześcijan wywodzących się z judaizmu, tzw. judaizujących, narzuciły konieczność 

oficjalnego ich rozstrzygnięcia.  



Dokonano tego podczas soboru jerozolimskiego w roku 50 i odtąd wszystkie 

deklaracje soborowe w całej historii Kościoła zaczynać się będą w ten sam sposób: 

„Duch Święty i my postanowiliśmy”.  

Jest to dla nas okazja, by ukazać oryginalną instytucję soboru, która Kościołowi 

zgromadzonemu wokół papieża pozwala w wielkich momentach historii określić 

zasadnicze wybory Kościoła wobec nowych problemów, jakie napotyka pośród ludzi, 

do których został posłany nieść Dobrą Nowinę.  

 W Kościele wciąż pojawia się sprawa drogi katechumenalnej:  

„Czego należy wymagać od brata, który nawraca się na wiarę chrześcijańską: w 

sferze wiary, moralności i życia kulturalnego?”.  

Pouczające jest pod tym względem nawrócenie pogan dokonane przez Pawła, 

podobnie jak pouczająca jest reakcja „judaizujących”, którzy chcą narzucić 

katechumenom przejście poprzez religię żydowską.  

 

Bardzo znamienna okazuje się również postawa Pawła, niezależna od Piotra                       

i Jakuba, bowiem nie został on posłany do tych samych co oni osób, a zarazem 

solidarna z Piotrem, który otrzymał od Pana misję koordynowania wszystkich 

wspólnot.  

Stąd znaczenie, jakie przywiązuje apostoł do nieustannego odnoszenia swego życia 

apostolskiego do stanowiska i roli papieża oraz soboru. Ci, którzy twierdzą coś 

przeciwnego, umieszczają się poza tradycją chrześcijańską.  

  

Jaka jest zatem Ewangelia Pawłowa, którą bezwzględnie należy przyjąć, 

aby być chrześcijaninem, czy to pochodząc z judaizmu czy też z pogaństwa?  

Włączenie przez wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego jest jedyną zasadą 

zbawienia.  

Odtąd nie możemy już żyć jak dotychczas i im bardziej wierzymy, tym bardziej 

nasz sposób życia staje się zgodny z Ewangelią Jezusa. Jesteśmy więc trwale 

zaproszeni do odkrywania, w jaki sposób Jezus przyszedł wypełnić Prawo 

mojżeszowe, nie odejmując od niego ani „joty”.  

Święty Paweł nie potępia chrześcijan wywodzących się z judaizmu, którzy nadal 

przestrzegają prawa mojżeszowego, lecz głosi, że zmuszanie neofitów do poddania się 

temu prawu grozi utwierdzeniem ich w formalistycznym infantylizmie, z którego już 

się nie wydobędą. 

 Aby właściwie uchwycić myśl autora w tej sprawie, niezbędne jest odkrywanie 

Biblii i poznanie drogi rozwoju przymierzy od Abrahama przez Mojżesza do Jezusa.  



Jak mówi Paweł: „Gdy byliśmy dziećmi, Bóg dał nam prawo, jak wychowawca 

daje proste przykazania”.  

Mędrcy żydowscy mówią: „Nie jesteśmy pewni, czy kochamy Boga, lecz wiemy, 

czy wypełniliśmy takie czy inne przykazanie”. Czy można zaprzeczyć prawdziwości 

tej uwagi? A jednak zawiera ona niebezpieczeństwo: możemy bowiem uwierzyć, że 

jesteśmy usprawiedliwieni dzięki spełnieniu pewnej liczby obrzędów. 

 

Tego rodzaju usprawiedliwienie pozostałoby rzeczywistością ludzką, a 

zobowiązania przypominałyby składki, jakie mamy płacić, by uzyskać wieczne 

ubezpieczenie na życie. Abyśmy pojęli, że nie taka jest wola Pana, zechciał On, by 

przestrzeganie całości prawa było niewykonalne. Człowiek zmuszony jest zatem 

uznać, że swoje zbawienie zawdzięcza jedynie zaufaniu, jakie pokłada w miłosierdziu 

Pana.  

  

Przymierze z Chrystusem jest religijnym rozkwitem, do którego jesteśmy 

wezwani. 

Wypełnia ono, czyli w pełni realizuje prawo dane Mojżeszowi i przymierze zawarte 

z Abrahamem. Dla chrześcijanina stanowi dojrzałą świadomość religijną.  

Paweł żadną miarą nie przedstawia wiary chrześcijańskiej jako wyższej od prawa 

Mojżeszowego. Ta nowa postawa wierzącego wobec Chrystusa odpowiada po prostu 

dojrzałej świadomości religijnej. 

 

 Myśl ta jest bardzo silnie obecna u Apostoła Narodów i dlatego musimy dobrze ją 

pojąć.  

Dla lepszego zrozumienia Paweł używa przykładu rozwoju człowieka. Dziecku daje 

się wychowawcę, którego zadaniem jest nauczenie posłuszeństwa i wpojenie dziecku 

nawyków. Powoli, w miarę wzrastania, młody człowiek zaczyna sam podejmować 

decyzję, ale wpływ na nie ma miłość do rodziców, przyjaźń z innymi, wybrana droga 

życiowa. Cechą życia dojrzałego jest podejmowanie decyzji już nie tylko w związku               

z sobą samym bądź z lęku, lecz także ze względu na dobro, jakie pragnie się dać 

bliźniemu. 

 

Podobnie jest z rozwojem wiary.  

W miarę jak lud Boży dorasta, Pan przyjmuje wobec niego postawę coraz bardziej 

liberalną, co wymaga od człowieka coraz większej odpowiedzialności. Przez swe 

wybory wierzący głosi zatem, że zawarł dobrowolne i ufne przymierze z Panem.  



Przejście od jednej postawy do drugiej zajmuje ważne miejsce w przepowiadaniu 

Jezusa, na przykład Jego stosunku do szabatu. Odmowa przyjęcia tej ewolucji będzie 

jedną z przyczyn odrzucenia Zbawiciela przez Jemu współczesnych. 

 

 Paweł, podobnie zresztą jak Jezus, takim stanowiskiem wpisuje się w tradycję 

proroków, którzy nieustannie zachęcają lud do uwewnętrznienia swej wiary                              

i niezadowalania się już tylko formalistycznymi praktykami.  

„Nadchodzi godzina – mówi Jezus do Samarytanki – kiedy nie będziecie  czcili w 

Garizim ani w Jerozolimie, lecz w Duchu i prawdzie”. 

 

Podobnie jak wcześniejsze pisma apostoła, również List do Galatów ujawnia jasno 

wiarę w Trójcę Świętą i eksponuje zasadnicze miejsce, jakie zajmuje w Niej Jezus 

zmartwychwstały.  

Tajemnica Chrystusa, który wydał się za nas, jest centralnym punktem perspektywy 

Pawłowej.  

 Chrześcijanin to dla Pawła ktoś, kto spotkał Chrystusa i żyje Jego słowem,  

 kto przez Niego wchodzi w trwałe życie Trójcy i  

 dla kogo Chrystus stanowi zasadę nowego życia.  

 

Chrześcijanin mówi w całej prawdzie: „Jezus moim Panem i Bogiem”. 

 

 

Aktualność Listu do Galatów 

 

Dzisiejsi chrześcijanie pilnie potrzebują ponownego odkrycia swej religii jako 

serdecznego przymierza z żywą osobą Chrystusa zmartwychwstałego,  

a List do Galatów stanowi niezwykłą pomoc w uświadomieniu sobie realnej 

obecności Chrystusa w naszym życiu i dzięki temu w dojściu do dojrzałej wiary 

człowieka, który został oczarowany i zdecydował się żyć ze swym Umiłowanym. 

 

Odtąd nie chodzi już o przyjmowanie Jego woli z obowiązku, lecz z miłości.  

Epoka dzisiejsza odczuwa wielką potrzebę odkrycia naszej godności człowieka 

ochrzczonego, którą odnawiamy podczas każdych świąt Wielkiej Nocy. Sprzeciwiamy 

się wszystkiemu, co jawi się jako arbitralny przymus. Praktyki bez wiary są 

nieskuteczne, natomiast wiara bez uczynków - martwa.  



Jest to niewątpliwie wielki problem dla obecnej katechezy, w rozstrzygnięciu 

którego św. Paweł jest bardzo pomocny. Rzuca on szczególnie światło na pedagogię 

wiary i etapy, jakich wymaga ona od dzieciństwa do wieku dojrzałego.  

Apostoł pomaga nam zrozumieć Bożą pedagogię, począwszy od przymierza                      

z Abrahamem, po przymierze z Chrystusem zmartwychwstałym. 

 

W pismach Pawłowych, także w Liście do Galatów, kilkakrotnie pojawia się tak 

aktualna dzisiaj konieczność:  

„Uwolnij się od siebie samego, abyś mógł kochać. Najpierw wszak uznaj Boga 

za bezsprzeczny Absolut. Podobnie jak w miłości ludzkiej, im bardziej będziesz 

miłował, tym bardziej będziesz czuł się wolny w miłości”.  

 

Wraz ze św. Pawłem mamy odkryć, w jaki sposób Bóg wyzwala stopniowo swój 

lud przez uwewnętrznienie prawa, a zarazem przypomnieć sobie inną ważną lekcję 

uniwersalizacji zbawienia: w miarę jak przymierze zaczyna polegać na miłowaniu 

Jezusa w duchu i prawdzie, może się ono obejść bez przepisów mojżeszowych, danych 

w sposób szczególny narodowi żydowskiemu. 

 

Jezus kilkakrotnie podkreśla tę ewolucję świadomości religijnej.  

„Liczy się - mówi - to, co wychodzi z serca, reszta przychodzi w swoim czasie”.  

Jednocześnie oznajmia, że nie przyszedł, by znieść prawo, lecz by wypełnić je                      

w miłości.  

W naszych czasach koniecznie trzeba pokazać, w jaki sposób życie stopniowo 

nabiera charakteru „chrystusowego” i jak człowiek staje się zdolny miłować                   

Boga i bliźnich w trzecim i ostatecznym przymierzu w Jezusie Chrystusie 

zmartwychwstałym. 

 

To odkrycie wyjaśnia nasz związek z Panem Jezusem, przekształcając go coraz 

bardziej w prawdziwą przyjaźń. A także, co dziś bardzo ważne, odnawia nasze 

pojmowanie obowiązku i grzechu: obowiązek czysto zewnętrzny stanowi naruszenie 

godności osoby, natomiast obowiązek miłości płynący z przymierza z Panem 

wywyższa tego, który go przyjmuje, dokładnie tak jak Jezus Chrystus został 

wywyższony przez swe posłuszeństwo aż do śmierci. 

 

W tym kontekście przymierza grzech jest słabością człowieka, który uznaje swą 

winę, a zarazem może być pewny wybaczenia i żyć miłością, która napełnia 

szczęściem. Takie ujęcie, dalekie od przymusu, jest prawdziwym wyzwoleniem.  



„Wszystko należy do was, wy należycie do 

Chrystusa, a Chrystus do Boga”. 

To właściwa reakcja na obecną niepewność, gdy się nie wie, jak rozumieć wiarę               

i jej wymagania. 

 

Ta myśl z Listu do Galatów zostanie bardziej szczegółowo powtórzona w Liście do 

Rzymian. Stanowi ona samo jądro naszej religii. Pozwala nam stopniowo odkrywać 

człowieka nowego, wyzwolonego od skutków grzechu pierworodnego, a zwłaszcza 

śmierci. 

 


