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W poszukiwaniu wciąż lepszych 
odpowiedzi 

– rozważania nad fragmentami Pisma      
z perspektywy retoryki biblijnej.

Spotkanie V

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Było o Mk 9,30-10,45
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Było o Łk 10,21-11,13 czyli o Modlitwie Pańskiej i jej kontekście
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Było o J 20,30-21,25 czyli o problemie dwóch zakończeń Ewangelii Jana
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Przechadzka po Liście do Efezjan

Kilka wypowiedzi Pawła, które nie tak łatwo 
zrozumieć…

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Nasze tło - kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA B
[1,3-4,16]

SEKWENCJA B
[1,15-3,21]
Dzieło Ojca i Syna:
nowe stworzenie

SEKWENCJA A
[1,3-14]
Boży projekt i plan 
w Chrystusie 
dla człowieka

SEKWENCJA A1
[4,1-16]
Życie w świadomości 
i na miarę planu 
Boga i powołania

SEKCJA C
[4,17-6,17]

SEKCJA B1 [6,18-20]

SEKCJA A1 [6,21-24]

SEKCJA A1 [1,1-2]
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Nasze tło - kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA B
[1,3-4,16]

SEKCJA C
[4,17-6,17]

SEKCJA B1 [6,18-20]

SEKCJA A1 [6,21-24]

SEKCJA A1 [1,1-2] SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie

SEKCJA C – Ef 4,17-6,17 Wezwanie, by być we wspólnocie 
świętych i w świecie w sposób, który odbija 
miłość Chrystusa i transformuje otoczenie.

SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie

SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich 
wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.

SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej jako 
wyrazu wspólnoty i udziału w misji Pawła zwiastowania tajemnicy Ewangelii.

SEKWENCJA B
[1,15-3,21]
Dzieło Ojca i Syna:
nowe stworzenie

SEKWENCJA A
[1,3-14]
Boży projekt i plan 
w Chrystusie 
dla człowieka

SEKWENCJA A1
[4,1-16]
Życie w świadomości 
i na miarę planu 
Boga i powołania
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Ef 1,3-14 i Ef 4,1-16

Autor: Marek Kaczmarczyk

[Ef 1] (3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim 

duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w nim bowiem wybrał 

nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed 

obliczem jego; w miłości (5) przeznaczył nas dla siebie do synostwa 

przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, (6) ku 

uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w 

Umiłowanym. (7) W nim mamy odkupienie przez krew jego, 

odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, (8) której nam 

hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, (9) 

oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio 

obdarzył, (10) tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów 

wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co 

jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, (11) w którym też 

przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym 

do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje 

wszystko według zamysłu woli swojej, (12) abyśmy się przyczyniali 

do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję 

mieliśmy w Chrystusie. (13) W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo 

prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, 

zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, (14) który 

jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności 

Bożej, ku uwielbieniu chwały jego. 

[Ef 4] (1) Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak 

przystoi na powołanie wasze, (2) z wszelką pokorą i łagodnością, z 

cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, (3) starając się zachować 

jedność Ducha w spójni pokoju: (4) jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani 

jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; (5) jeden Pan, 

jedna wiara, jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad 

wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (7) A każdemu z nas dana 

została łaska według miary daru Chrystusowego. (8) Dlatego powiedziano: 

Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. (9) 

A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi? 

(10) Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie 

niebiosa, aby napełnić wszystko. (11) I On ustanowił jednych apostołami, 

drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 

(12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała 

Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna 

Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni 

Chrystusowej, (14) abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada 

wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża 

błędu, (15) lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym 

względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, (16) z którego całe ciało 

spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według 

zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i 

buduje siebie samo w miłości.
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Ef 1,3-14 i Ef 4,1-16

Autor: Marek Kaczmarczyk

[Ef 1] (3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim 

duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w nim bowiem wybrał 

nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed 

obliczem jego; w miłości (5) przeznaczył nas dla siebie do synostwa 

przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, (6) ku 

uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w 

Umiłowanym. (7) W nim mamy odkupienie przez krew jego, 

odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, (8) której nam 

hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, (9) 

oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio 

obdarzył, (10) tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów 

wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co 

jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, (11) w którym też 

przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym 

do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje 

wszystko według zamysłu woli swojej, (12) abyśmy się przyczyniali 

do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję 

mieliśmy w Chrystusie. (13) W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo 

prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, 

zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, (14) który 

jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności 

Bożej, ku uwielbieniu chwały jego. 

[Ef 4] (1) Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak 

przystoi na powołanie wasze, (2) z wszelką pokorą i łagodnością, z 

cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, (3) starając się zachować 

jedność Ducha w spójni pokoju: (4) jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani 

jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; (5) jeden Pan, 

jedna wiara, jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad 

wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (7) A każdemu z nas dana 

została łaska według miary daru Chrystusowego. (8) Dlatego powiedziano: 

Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. (9) 

A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi? 

(10) Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie 

niebiosa, aby napełnić wszystko. (11) I On ustanowił jednych apostołami, 

drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 

(12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała 

Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna 

Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni 

Chrystusowej, (14) abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada 

wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża 

błędu, (15) lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym 

względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, (16) z którego całe ciało 

spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według 

zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i 

buduje siebie samo w miłości.

Boży projekt i powołanie człowieka w Chrystusie do rodziny Boga; wezwanie do życia, 
które jest świadome Bożego planu i będzie właściwą odpowiedzią na łaskę i dar Chrystusa.
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Nasze tło - kompozycja Listu do Efezjan i porządek treści w SEKCJI B

SEKCJA B
[1,3-4,16]

SEKWENCJA B
[1,15-3,21]
Dzieło Ojca i Syna:
nowe stworzenie

SEKWENCJA A
[1,3-14]
Boży projekt i plan 
w Chrystusie 
dla człowieka

SEKWENCJA A1
[4,1-16]
Życie na miarę planu 
Boga i powołania

SEKCJA C
[4,17-6,17]

SEKCJA B1 [6,18-20]

SEKCJA A1 [6,21-24]

SEKCJA A1 [1,1-2] Plan Boga zjednoczenia 
w Chrystusie

Spełnienie planu 
zjednoczenia w Chrystusie

Motywy: wspólnoty, 
modlitwy i tajemnicy 
Ewangelii
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Ef 1,15-16 i Ef 3,1-13

Autor: Marek Kaczmarczyk

[Ef 1] (15) Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w 

Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, (16) nie 

przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach 

moich, 

[Ef 3] (1) Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za 
was pogan - (2) bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi 
została dana dla waszego dobra, (3) że przez objawienie została mi 
odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. (4) Czytając 
to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, (5) 
która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz 
została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, 
(6) mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego 
ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez 
ewangelię, (7) której sługą zostałem według daru łaski Bożej, 
okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. (8) Mnie, 
najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, 
abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe (9) i 
abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, 
który wszystko stworzył, (10) aby teraz nadziemskie władze i 
zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół 
różnorodną mądrość Bożą, (11) według odwiecznego postanowienia, 
które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, (12) w którym 
mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. 
(13) Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, 
jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza
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Ef 1,15-16 i Ef 3,1-13

Autor: Marek Kaczmarczyk

[Ef 1] (15) Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w 

Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, (16) nie 

przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach 

moich, 

[Ef 3] (1) Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za 
was pogan - (2) bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi 
została dana dla waszego dobra, (3) że przez objawienie została mi 
odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. (4) Czytając 
to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, (5) 
która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz 
została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, 
(6) mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego 
ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez 
ewangelię, (7) której sługą zostałem według daru łaski Bożej, 
okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. (8) Mnie, 
najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, 
abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe (9) i 
abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, 
który wszystko stworzył, (10) aby teraz nadziemskie władze i 
zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół 
różnorodną mądrość Bożą, (11) według odwiecznego postanowienia, 
które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, (12) w którym 
mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. 
(13) Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, 
jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza.

Paweł i Efezjanie współuczestnikami duchowej społeczności ukierunkowanej na 
wzajemne wsparcie, okazywanie miłości i budowanie.
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Nasze tło - kompozycja Listu do Efezjan i porządek treści w SEKCJI B

SEKCJA B
[1,3-4,16]

SEKWENCJA B
[1,15-3,21]
Dzieło Ojca i Syna:
nowe stworzenie

SEKWENCJA A
[1,3-14]
Boży projekt i plan 
w Chrystusie 
dla człowieka

SEKWENCJA A1
[4,1-16]
Życie na miarę planu 
Boga i powołania

SEKCJA C
[4,17-6,17]

SEKCJA B1 [6,18-20]

SEKCJA A1 [6,21-24]

SEKCJA A1 [1,1-2]

Podkreślenie wspólnotowości
(modlitwa)

Podkreślenie wspólnotowości
(modlitwa)

Plan Boga zjednoczenia 
w Chrystusie

Spełnienie planu 
zjednoczenia w Chrystusie

Motywy: wspólnoty, 
modlitwy i tajemnicy 
Ewangelii



2021 Wer. 01 15

Ef 1,17-18 i Ef 3,14-21

Autor: Marek Kaczmarczyk

[Ef 1] (17) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 

chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu 

jego, (18) i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, 

jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo 

chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, 

[Ef 3] (14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od 

którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, (16) 

by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha 

jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, (17) żeby 

Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, 

wkorzenieni i ugruntowani w miłości, (18) zdołali pojąć ze wszystkimi 

świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, (19) 

i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie 

poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. (20) 

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej 

uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, (21) 

temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po 

wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. 
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Ef 1,17-18 i Ef 3,14-21

Autor: Marek Kaczmarczyk

[Ef 1] (17) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 

chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu 

jego, (18) i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, 

jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo 

chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, 

[Ef 3] (14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od 

którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, (16) 

by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha 

jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, (17) żeby 

Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, 

wkorzenieni i ugruntowani w miłości, (18) zdołali pojąć ze wszystkimi 

świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, (19) 

i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie 

poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. (20) 

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej 

uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, (21) 

temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po 

wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. 

Miłość Chrystusa jest sednem pogłębienia poznania Boga, kierunku powołania 
człowieka i jego dojrzałości duchowej.
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Nasze tło - kompozycja Listu do Efezjan i porządek treści w SEKCJI B

SEKCJA B
[1,3-4,16]

SEKWENCJA B
[1,15-3,21]
Dzieło Ojca i Syna:
nowe stworzenie

SEKWENCJA A
[1,3-14]
Boży projekt i plan 
w Chrystusie 
dla człowieka

SEKWENCJA A1
[4,1-16]
Życie na miarę planu 
Boga i powołania

SEKCJA C
[4,17-6,17]

SEKCJA B1 [6,18-20]

SEKCJA A1 [6,21-24]

SEKCJA A1 [1,1-2]

Podkreślenie wspólnotowości
(modlitwa)

Modlitwa o głębsze poznanie

Ukazanie sedna
głębszego poznania

Podkreślenie wspólnotowości
(modlitwa)

Plan Boga zjednoczenia 
w Chrystusie

Spełnienie planu 
zjednoczenia w Chrystusie

Motywy: wspólnoty, 
modlitwy i tajemnicy 
Ewangelii
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Ef 1,19-2,22

[Ef 1] (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, (20) jaką okazał w 

Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i 

panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a 

jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, (23) który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. 

[Ef 2] (1) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który 

rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, 

ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; (4) ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, 

którą nas umiłował, (5) i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - (6) i wraz z nim wzbudził, i wraz 

z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, (7) aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci 

wobec nas w Chrystusie Jezusie. (8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie 

chlubił. 

(10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, 

abyśmy w nich chodzili.

(11) Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek 

obrzezki, dokonanej ręką na ciele, (12) byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym 

obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (13) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez 

krew Chrystusową. (14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku 

przegrodę z muru nieprzyjaźni, (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego 

człowieka (16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; (17) i przyszedłszy, zwiastował pokój 

wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. (18) Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. (19) Tak 

więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i 

proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21) na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 

(22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. 
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Ef 1,19-2,22

[Ef 1] (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, (20) jaką okazał w 

Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i 

panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a 

jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, (23) który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. 

[Ef 2] (1) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który 

rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, 

ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; (4) ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, 

którą nas umiłował, (5) i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - (6) i wraz z nim wzbudził, i wraz 

z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, (7) aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci 

wobec nas w Chrystusie Jezusie. (8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie 

chlubił. 

(10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, 

abyśmy w nich chodzili.

(11) Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek 

obrzezki, dokonanej ręką na ciele, (12) byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym 

obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (13) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez 

krew Chrystusową. (14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku 

przegrodę z muru nieprzyjaźni, (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego 

człowieka (16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; (17) i przyszedłszy, zwiastował pokój 

wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. (18) Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. (19) Tak 

więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i 

proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21) na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 

(22) na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. 

Dzieła łaski i miłości Boga i Chrystusa to fundamenty jednej, pojednanej 
wspólnoty, oddanej Bogu i poddanej, przez prowadzenie Ducha, Chrystusowi.

Nowe stworzenie – Boży projekt w Chrystusie odbudowy społeczności ludzi ku 
wspólnocie skupionej na czynieniu dobra.
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Nasze tło - kompozycja Listu do Efezjan i porządek treści w SEKCJI B

SEKCJA B
[1,3-4,16]

SEKWENCJA B
[1,15-3,21]
Dzieło Ojca i Syna:
nowe stworzenie

SEKWENCJA A
[1,3-14]
Boży projekt i plan 
w Chrystusie 
dla człowieka

SEKWENCJA A1
[4,1-16]
Życie na miarę planu 
Boga i powołania

SEKCJA C
[4,17-6,17]

SEKCJA B1 [6,18-20]

SEKCJA A1 [6,21-24]

SEKCJA A1 [1,1-2]

Podkreślenie wspólnotowości
(modlitwa)

Modlitwa o głębsze poznanie

Ukazanie sedna
głębszego poznania

Podkreślenie wspólnotowości
(modlitwa)

Plan Boga zjednoczenia 
w Chrystusie

Spełnienie planu 
zjednoczenia w Chrystusie

Motywy: wspólnoty, 
modlitwy i tajemnicy 
Ewangelii

Dzieło Ojca (pojednanie wertykalne)

Dzieło Syna (pojednanie horyzontalne)
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Przerwa…

Autor: Marek Kaczmarczyk

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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Ef 1,3-14

Po pierwsze plan
cz. 1

Ubłogosławieni wszelkim duchowym 

błogosławieństwem niebios…

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie

SEKCJA C – Ef 4,17-6,17 Wezwanie, by być we wspólnocie świętych i w świecie
w sposób, który odbija miłość Chrystusa i transformuje otoczenie.

SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie

SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego
spełnienie w Chrystusie.

SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej jako wyrazu
wspólnoty i udziału w misji Pawła zwiastowania tajemnicy Ewangelii.
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Kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie

SEKCJA C – Ef 4,17-6,17 Wezwanie, by być we wspólnocie świętych i w świecie w sposób,
który odbija miłość Chrystusa i transformuje otoczenie.

SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie

SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.

SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej jako wyrazu wspólnoty i udziału w misji Pawła głoszenia 
tajemnicy Ewangelii.

SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania

SEKWENCJA A [1,3-14] – Kosmiczny plan i powołanie Boga

SEKWENCJA B [1,15-3,21] – Dzieło miłości Boga w Chrystusie - odnowienie człowieka i włączenie 
w społeczność oddaną miłości w Chrystusie
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Ef 1,3-14

ELEMENT A

A (3) Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios

[w Chrystusie];

B (4a) [ponieważ] wybrał [dla siebie] nas [w nim] przed założeniem świata, 

C (4b) abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; 

D (4c) w miłości

C1 (5a) przeznaczył nas do synostwa 

B1 (5b) przez Jezusa Chrystusa [dla siebie] według upodobania woli swojej,

A1 (6) ku uwielbieniu [chwały] łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym, (7) w [którym] mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie

grzechów, według bogactwa łaski jego, (8) której nam hojnie udzielił [we] wszelkiej mądrości i roztropności,

ELEMENT B

A (9) oznajmiwszy nam [tajemnicę woli swojej] według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, (10a) [ku dziełu 

wypełnienia czasów]

B a1 (10b) połączyć_w_jedną_całość wszystko 

b1 (10c) w Chrystusie 

a2 (10d) to, (co jest) na niebiosach, i to, (co jest) na ziemi 

b2 (10e) w nim, 

A1 (11) w którym też [mamy dziedzictwo, przeznaczeni według uprzedniego ustanowienia (Tego, który) wszystko sprawia według

postanowienia woli swojej]

ELEMENT A1

A (12a) abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, 

B (12b) (my,) którzy_jako_pierwsi_nadzieję_mieliśmy w Chrystusie, (13) w [którym] i wy, [usłyszawszy] słowo prawdy, ewangelię zbawienia 

waszego, [w którym /w której] i [uwierzywszy] 

C (13c) zostaliście zapieczętowani Duchem [obietnicy, (tym)] Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego,

B1 (14a) aż nastąpi odkupienie własności, 

A1 (14b) ku uwielbieniu chwały jego.
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Ef 1,18c-2,9

Dzieło Ojca

„nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas”

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie

SEKCJA C – Ef 4,17-6,17 Wezwanie, by być we wspólnocie świętych i w świecie w sposób,
który odbija miłość Chrystusa i transformuje otoczenie.

SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie

SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.

SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej jako wyrazu wspólnoty i udziału 
w misji Pawła głoszenia tajemnicy Ewangelii.

PODSEKWENCJA A [1,15-17] – Miłość – cel i droga do celu

FRAGMENT A [1,18c-2,9] – Dzieło Boga: wyniesienie Chrystusa jako Głowę społeczności wierzących

PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa

PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość – cel i droga do celu

FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty: miłość Efezjan do świętych i modlitwy Pawła o Efezjan 

FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania

FRAGMENT A1 [3,1-13] – Paweł zwiastunem tajemnicy Ewangelii (dowód wspólnoty Pawła z adresatami)

FRAGMENT B1 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

FRAGMENT A1 [2,11-22] – Dzieło Chrystusa: pojednanie i połączenie wszystkich, którzy Mu ufają

FRAGMENT B [2,10] – Dzieło Boga w Chrystusie: społeczność wierzących (nowe stworzenie)

SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania

SEKWENCJA A [1,3-14] – Kosmiczny plan i powołanie Boga

SEKWENCJA B [1,15-3,21]
- Dzieło miłości Boga 
w Chrystusie - odnowienie 
człowieka i włączenie 
w społeczność oddaną 
miłości w Chrystusie
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Ef 1,18c-2,9

[1,18c-19] ELEMENT A
(18c) jakie bogactwo chwały [dziedzictwa jego w [/ wśród] świętych, (19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, 
[wierzących stosownie] działaniu przemożnej siły jego,

[1,20-22a] ELEMENT B
(20) jaką okazał w Chrystusie, [wzbudziwszy] go z martwych i [posadziwszy] po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką
nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym
wieku, ale i w przyszłym; (22a) i wszystko poddał pod nogi jego, 

[1,22b-23] ELEMENT C
(22b) a jego samego ustanowił [jako Głowę] ponad wszystkim [społeczności_wywołanych], (23) która jest ciałem jego,
pełnią (tego, który) wszystko we wszystkim wypełnia [sam];

[2,1-3] ELEMENT B1
[Ef 2] (1) [i was, będących umarłymi] przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata,
[według] władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, (3) wśród [których] i my wszyscy żyliśmy
niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, [czyniący] wolę ciała i [myśli], i byliśmy [dziećmi gniewu pod względem natury], 
jak i inni;

[2,4-9] ELEMENT A1
(4) [ten zaś] Bóg, [bogatym będąc] w miłosierdzie, [przez wielką miłość swoją], którą [umiłował] nas, (5) [i – nas, będących martwymi z 
powodu występków – współożywił w Chrystusie] – [*] łaską [jesteście] zbawieni - (6) [współobudził], i [współposadził] 
w [niebie] w Chrystusie Jezusie, (7) aby okazać w [wiekach] przyszłych  nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas 
w Chrystusie Jezusie. (8) Albowiem łaską zbawieni jesteście [dzięki wierności], i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto 
nie chlubił.
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Ef 1,18c-2,9

A1 (18b) jakie bogactwo chwały [dziedzictwa jego]
B1 (18c) [w / wśród] świętych,

A2 (19a) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego 
B2 (19b) wobec nas, [wierzących stosownie] działaniu przemożnej siły jego,

A (20) jaką okazał w Chrystusie, [wzbudziwszy] go z martwych i [posadziwszy] po prawicy swojej w niebie
B (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może

być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;
A1 (22a) i wszystko poddał pod nogi jego,

A (22b) a jego samego ustanowił [jako Głowę] ponad wszystkim [społeczności_wywołanych],
B (23a) która jest ciałem jego, 

A1 (23b) pełnią (tego, który) wszystko we wszystkim wypełnia [sam].

A a1 [Ef 2] (1a) [i was, 
b1 (1b) będących umarłymi] przez upadki i grzechy wasze, (2a) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata,

B a1 (2b) [według] władcy, 
b1 (2c) który rządzi w powietrzu,

a2 (2d) ducha, 
b2 (2e) który teraz działa w synach opornych,

A1 a2 (3a) wśród [których] i my wszyscy 
b2 (3b) żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, [czyniący] wolę ciała i [myśli], i byliśmy [dziećmi gniewu 

pod względem natury], jak i inni;

A1 (4) [ten zaś] Bóg, [bogatym będąc] w miłosierdzie, [przez wielką miłość swoją], którą [umiłował] nas,
B1 a (5a) [i – nas, będących martwymi z powodu występków – współożywił w Chrystusie]

b (5b) – [*] łaską [jesteście] zbawieni  -
a1 (6) [współobudził, i współposadził] w [niebie] w Chrystusie Jezusie,

A2 (7) aby okazać w [wiekach] przyszłych nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
B2 a (8a) Albowiem łaską zbawieni jesteście [dzięki wierności], 

b (8b) i to nie z was: 
b1 (8c) Boży to dar;

a1 (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

ELEMENT A

ELEMENT B

ELEMENT C

ELEMENT B1

ELEMENT A1
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Przerwa…

Autor: Marek Kaczmarczyk

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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Ef 1,15-16 oraz 3,1-13

Odpowiedź Efezjan oraz misja Pawła

Społeczność połączona miłością i modlitwą

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie

SEKCJA C – Ef 4,17-6,17 Wezwanie, by być we wspólnocie świętych i w świecie w sposób,
który odbija miłość Chrystusa i transformuje otoczenie.

SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie

SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.

SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej jako wyrazu wspólnoty i udziału 
w misji Pawła głoszenia tajemnicy Ewangelii.

PODSEKWENCJA A [1,15-17] – Miłość – cel i droga do celu

FRAGMENT A [1,18c-2,9] – Dzieło Boga: wyniesienie Chrystusa jako Głowę społeczności wierzących

PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa

PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość – cel i droga do celu

FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty: miłość Efezjan do świętych i modlitwy Pawła o Efezjan 

FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania

FRAGMENT A1 [3,1-13] – Paweł zwiastunem tajemnicy Ewangelii (dowód wspólnoty Pawła z adresatami)

FRAGMENT B1 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

FRAGMENT A1 [2,11-22] – Dzieło Chrystusa: pojednanie i połączenie wszystkich, którzy Mu ufają

FRAGMENT B [2,10] – Dzieło Boga w Chrystusie: społeczność wierzących (nowe stworzenie)

SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania

SEKWENCJA A [1,3-14] – Kosmiczny plan i powołanie Boga

SEKWENCJA B [1,15-3,21]
- Dzieło miłości Boga 
w Chrystusie - odnowienie 
człowieka i włączenie 
w społeczność oddaną 
miłości w Chrystusie
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Ef 1,15-16 oraz 3,1-13

FRAGMENT A1

[Ef 1] (15) Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, (16) nie przestaję dziękować za was i 
wspominać was w modlitwach moich,

[…]

FRAGMENT A2

A [Ef 3] (1) Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa [dla] was pogan –

B a1 (2a) [jeśli oczywiście] słyszeliście o [zarządzeniu] łaski Bożej, 

b1 (2b) [danej mi ze względu na was], 

c1 (3) że przez objawienie została odsłonięta [mi] tajemnica, jak to powyżej opisałem [pokrótce], (4) [w oparciu o co

możecie, odczytując, poznać rozeznanie moje w tajemnicy Chrystusa],

d1 (5) która [w dawnych pokoleniach] nie była znana [synom ludzkim, jak] teraz została objawiona świętym 

apostołom [jego] i prorokom [przez Ducha],

e1 (6) że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy 

w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, 

a2 (7) której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi [według działania mocy jego]. (8a) Mnie, najmniejszemu ze

wszystkich świętych, została okazana łaska [ta:], 

b2 (8b) [poganom ogłosić dobrą nowinę, niezgłębione bogactwo Chrystusa] 

c2 (9a) [i objawić wszystkim, jakie jest rozporządzenie (co do) tajemnicy], 

d2 (9b) [zakrytej od wieków w Bogu, (ku) temu (który) wszystko odnowił /stworzył], (10) [aby mogły poznać teraz

panowania i władze w okręgach niebieskich, przez społeczność wywołanych,] różnorodną mądrość Bożą,

(11) według [postanowienia odwiecznego], które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,

e2 (12) [w którym mamy śmiałość i przystęp w ufności, dzięki wierności Jego].

A1 (13) Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk [mych dla was], wszak to chwała wasza.
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Ef 1,17-18b oraz 3,14-21

Głębsze poznanie Chrystusa

Mam skosztować całej pełni Boga?

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Ef 1,17-18b oraz 3,14-21

FRAGMENT B1

A1 [Ef 1] (17a) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia 

B1 (17b) ku (głębszemu) poznaniu jego, 

A2 (18a) [oświetlone] oczy serca waszego, 

B2 (18b) abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja [powołania Jego],

[…]

FRAGMENT B2

A [Ef 3] (14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem (15) od którego [każdy ród w niebie i na ziemi otrzymuje swoje imię],

B (16) by [dał wam] według bogactwa chwały swojej, [mocą zostać utwierdzonymi przez Ducha jego ku (temu) wewnątrz człowiekowi],

C (17) [żeby zamieszkał Chrystus ze względu na wierność* w sercach waszych, w miłości będąc wkorzenieni i mając

położony fundament,

D a1 (18a) [byście nabrali siły, by] pojąć ze wszystkimi świętymi,

b1 (18b) jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,

a2 (19a) (by) poznać 

b2 (19b) [(tę) przewyższającą poznanie miłość Chrystusa], 

C1 (19c) abyście [mogli zostać wypełnieni w całą pełnię Boga].

B1 (20) [Temu zaś, który potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy według mocy 

działającej w nas],

A1 (21) [jemu chwała w społeczności wywołanych] i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.

* tj. wierność Chrystusa
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Ef 4,1-16

Po pierwsze plan
cz. 2

Ku spełnieniu powołania…

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 

a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie

SEKCJA C – Ef 4,17-6,17 Wezwanie, by być we wspólnocie świętych i w świecie w sposób,
który odbija miłość Chrystusa i transformuje otoczenie.

SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie

SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.

SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej jako wyrazu wspólnoty i udziału 
w misji Pawła głoszenia tajemnicy Ewangelii.

PODSEKWENCJA A [1,15-17] – Miłość – cel i droga do celu

FRAGMENT A [1,18c-2,9] – Dzieło Boga: wyniesienie Chrystusa jako Głowę społeczności wierzących

PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa

PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość – cel i droga do celu

FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty: miłość Efezjan do świętych i modlitwy Pawła o Efezjan 

FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania

FRAGMENT A1 [3,1-13] – Paweł zwiastunem tajemnicy Ewangelii (dowód wspólnoty Pawła z adresatami)

FRAGMENT B1 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

FRAGMENT A1 [2,11-22] – Dzieło Chrystusa: pojednanie i połączenie wszystkich, którzy Mu ufają

FRAGMENT B [2,10] – Dzieło Boga w Chrystusie: społeczność wierzących (nowe stworzenie)

SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania

SEKWENCJA A [1,3-14] – Kosmiczny plan i powołanie Boga

SEKWENCJA B [1,15-3,21]
- Dzieło miłości Boga 
w Chrystusie - odnowienie 
człowieka i włączenie 
w społeczność oddaną 
miłości w Chrystusie
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Ef 4,1-16

FRAGMENT A

A (1) [Zachęcam więc was ja], więzień w Panu, abyście postępowali, [stosownie (do) powołania, którym zostaliście wywołani], 

B (2) z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, (3) [z gorliwością strzegąc jedności Ducha] w spójni

pokoju: (4) jedno ciało i jeden Duch / duch, 

A1 (4b) jak też [zostaliście wywołani] do jednej nadziei [powołania waszego];

FRAGMENT B

(5) jeden Pan, jedna wierność / wiara, [jedno zanurzenie] / jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, [(Ten) nad] wszystkimi, przez

wszystkich i we wszystkich.

FRAGMENT C
(7) A każdemu [zaś jednemu] z nas dana została łaska według miary daru [Chrystusa]. (8) Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na
wysokość, powiódł za sobą jeńców, [rozdał dary ludziom].

FRAGMENT B1

(9) A to, że wstąpił, cóż (innego) oznacza, aniżeli to, że [i] zstąpił do [będących_bardziej_na_dole części ziemi]? (10) Ten, który zstąpił, 

to ten sam, (który) i wstąpił  ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.

FRAGMENT A1

A a1 (11) I [Ten_sam] ustanowił [tych więc] apostołami, [tych zaś] prorokami, [tych zaś] ewangelistami, [tych zaś] pasterzami i nauczycielami, 

b1 (12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,

B (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary / wierności {?} i poznania Syna [Boga], do [męża doskonałego], do [miary dojrzałości

– wypełnienia Chrystusem],

A1 a2 (14) abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi [każdym] wiatrem nauki przez oszustwo [ludzi, 

w przewrotności, ku podstępowi łudzenia],

b2 (15) [(raczej) mówiąc prawdę zaś w miłości abyśmy wzrośli ku Niemu całkowicie / pod każdym względem, który jest Głową, Chrystus], (16) 

[z którego całe ciało, spajane i zespalane przez każde więzadło wsparcia, według mocy odpowiedniej do każdej jednej części, wzrost ciała

samo sprawia, ku budowaniu siebie w miłości].
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Czym jest HRB?

Autor: Marek Kaczmarczyk

Hebrajska retoryka biblijna

Określenie dla zjawiska

tendencji autorów

Biblii do komponowania

swoich wypowiedzi 

w układy paralelne,

koncentryczne 

i równoległe

Sposób podejścia 

do tekstów

biblijnych

(wstępny zbiór 
oczekiwań co do tekstu)

Narzędzie 
egzegetyczne 

i interpretacyjne 

tekstów Biblii

(PS-T)
(zbiór założeń, oczekiwań, 
rozpoznanych reguł oraz 

procedury badania tekstu)



Koniec

To już koniec na dzisiaj.
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Dziękuję za uwagę


