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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2
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Moja propozycja przypuszczalnych powodów powstania listu

Możliwe powody to:
• zmobilizowanie odbiorców do wytrwania przy Chrystusie i przestroga przed powrotem do starego
sposobu myślenia i życia;
• wzmocnienie więzi pomiędzy wierzącymi z pogan a wierzącymi z Żydów;
• możliwe, że jakimś problemem był brak jedności, brak poczucia prawdziwej wspólnoty i praktyki
miłości.
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Autor: Marek Kaczmarczyk
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Kompozycja Listu do Efezjan

2022 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Kompozycja Listu do Efezjan - porządek treści w SEKCJI C
SEKCJA A [1,1-2]
SEKWENCJA A
[1,3-14]
Boży projekt i plan
w Chrystusie
dla człowieka

SEKCJA B
[1,3-4,16]

SEKCJA C
[4,17-6,17]

SEKWENCJA B
[1,15-3,21]
Dzieło Ojca i Syna:
nowe stworzenie
SEKWENCJA A1
[4,1-16]
Życie na miarę planu
Boga i powołania
SEKWENCJA A [4,17-28]
Nowy umysł a walka duchowa
SEKWENCJA B [4,29-5,5]
Wartości w społeczności
SEKWENCJA C [5,6-21]
Wezwanie do życia rozważnego,
oświeconego Chrystusem

SEKWENCJA B1 [5,22-6,9]
Wartości w społeczności
SEKWENCJA A1 [6,10-17]
Nowy umysł a walka duchowa
SEKCJA B1 [6,18-20]
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SEKCJA A1 [6,21-24]
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Kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie
SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego
spełnienie w Chrystusie.

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 B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej. Prośba o modlitwę
za Pawła misję zwiastowania tajemnicy Dobrej Nowiny.
SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie

2022 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Kompozycja Listu do Efezjan

SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie
SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.
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
SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania

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 B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej. Prośba o modlitwę za Pawła misję zwiastowania
tajemnicy Dobrej Nowiny.

SEKCJA A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie
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Kompozycja Listu do Efezjan
SEKCJA A – Ef 1,1-2 Pozdrowienie
SEKCJA B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.
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
SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania
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.
SEKWENCJA A – Ef 4,17-28 Nowy umysł a walka duchowa
SEKWENCJA B – Ef 4,29-5,5 Jakości w relacjach – główne kierunki
SEKWENCJA C – Ef 5,6-21 Wezwanie do życia rozważnego, oświeconego Chrystusem, które
jest ucieleśnieniem Bożej woli dla człowieka i które przemienia i wybawia
z obecnego złego czasu
SEKWENCJA B1 – Ef 5,22-6,9 Jakości w relacjach – główne obszary
SEKWENCJA A1 – Ef 6,10-17 Nowy umysł a walka duchowa
SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej. Prośba o modlitwę za Pawła misję zwiastowania
tajemnicy Dobrej Nowiny.
SEKCJA
A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie
2022
Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Pan

Pan na dzisiaj
Omówienie WARSTWY I – SEKCJA A i A1
Omówienie SEKCJI B1
Omówienie SEKCJI B / SEKWENCJI A i A1 – cz.1.
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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2

WARSTWA I
SEKCJA A [1,1-2] i
SEKCJA A1 [6,21-24]
Pozdrowienia rozpoczynające i kończące list
(łaska, pokój, miłość, społeczność).
Wer. 01
Autor: Marek2022
Kaczmarczyk

Autor: Marek Kaczmarczyk

Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Ef 1,1-2 i Ef 6,21-24
[Ef 1] (1) Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Bożej,
do świętych w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie:

[Ef 6] (21) Żebyście zaś wiedzieli wy, co się ze mną dzieje i co
porabiam, o wszystkim powiadomi was Tychikus, umiłowany brat
i wierny sługa w Panu, (22) którego posłałem do was właśnie po
to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby
pocieszył wasze serca.

Nawiązania do osoby Pawła i
adresatów
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana
Jezusa Chrystusa

(23) Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiernością
[/wiarą] od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. (24) Łaska
niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen.

Treści życzeń

2022 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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WARSTWA I – SEKCJA A [Ef 1,1-2] i SEKCJA A1 [Ef 6,21-24]
[Ef 1] (1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa,
[Ef 6] (21) O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną
[1,1-2]
SEKCJA
A
A1
do
świętych
w Efezie
i wierzących w Chrystusa Jezusa:[6,21-24]
dziejeSEKCJA
i co porabiam,
powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i
wierny
sługa w A2
Panu, (22) którego posłałem do was właśnie po
[1,1] FRAGMENT A1
[6,21-22]
FRAGMENT
A1 [Ef 1] (1a) Paweł,
A (21a)
wiedzieli wy],
się ze
porabiam,
to,[Żebyście
abyście zaś
dowiedzieli
się ocotym,
comną
się dzieje
z namii co
dzieje,
i aby
B1 (1b) apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Bożej,
Bpocieszył
(21b) [o wszystkim]
powiadomi was Tychikus,
wasze serca.
A2 (1c) do świętych w Efezie
B2 (1d) i wiernych w Chrystusie Jezusie:

C a1 (21c) umiłowany
b1 (21d) brat
a2 (21e) i wierny
i miłość wraz z wiarą od Boga
(21f) będzie
sługa w braciom
Panu,
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana (23) Pokójb2niech
B1
(22a)
którego
posłałem
do was(24) Łaska niechaj będzie ze
Ojca
i Pana
Jezusa
Chrystusa.
Jezusa Chrystusa.
A1 (22b)
właśnie poktórzy
to, abyście
dowiedzieli
się o tym,
co sięChrystusa,
z nami dzieje,
wszystkimi,
miłują
Pana naszego,
Jezusa
i aby pocieszył wasze serca.

miłością niezniszczalną. Amen.

[1,2] FRAGMENT B1
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego
i od Pana Jezusa Chrystusa

2022 Wer. 01

[6,23-24] FRAGMENT B2
A1 (23a) Pokój niech będzie braciom
B1 (23b) i miłość wraz z wiernością [/wiarą] od Boga Ojca
i Pana Jezusa Chrystusa.
A2 (24a) Łaska niechaj będzie ze wszystkimi,
B2 (24b) którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością
niezniszczalną. Amen.

Początkowe i końcowe pozdrowienia
Autor: Marek Kaczmarczyk

12

Święci jako przeniesieni do sfery bliskości Boga

1,3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim
duchowym błogosławieństwem niebios;
1,13-14
(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.
1,22-23
(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.
2,6 i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,

2,19-22
(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.
4,8 Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył.
2022 Wer. 01
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WARSTWA I – SEKCJA A [Ef 1,1-2] i SEKCJA A1 [Ef 6,21-24]
[Ef 1] (1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa,
[Ef 6] (21) O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną
[1,1-2]
SEKCJA
A
A1
do
świętych
w Efezie
i wierzących w Chrystusa Jezusa:[6,21-24]
dziejeSEKCJA
i co porabiam,
powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i
wierny
sługa w A2
Panu, (22) którego posłałem do was właśnie po
[1,1] FRAGMENT A1
[6,21-22]
FRAGMENT
A1 [Ef 1] (1a) Paweł,
A (21a)
wiedzieli wy],
się ze
porabiam,
to,[Żebyście
abyście zaś
dowiedzieli
się ocotym,
comną
się dzieje
z namii co
dzieje,
i aby
B1 (1b) apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Bożej,
Bpocieszył
(21b) [o wszystkim]
powiadomi was Tychikus,
wasze serca.
A2 (1c) do świętych w Efezie
B2 (1d) i wiernych w Chrystusie Jezusie:

C a1 (21c) umiłowany
b1 (21d) brat
a2 (21e) i wierny
i miłość wraz z wiarą od Boga
(21f) będzie
sługa w braciom
Panu,
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana (23) Pokójb2niech
B1
(22a)
którego
posłałem
do was(24) Łaska niechaj będzie ze
Ojca
i Pana
Jezusa
Chrystusa.
Jezusa Chrystusa.
A1 (22b)
właśnie poktórzy
to, abyście
dowiedzieli
się o tym,
co sięChrystusa,
z nami dzieje,
wszystkimi,
miłują
Pana naszego,
Jezusa
i aby pocieszył wasze serca.

miłością niezniszczalną. Amen.

[1,2] FRAGMENT B1
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego
i od Pana Jezusa Chrystusa
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[6,23-24] FRAGMENT B2
A1 (23a) Pokój niech będzie braciom
B1 (23b) i miłość wraz z wiernością [/wiarą] od Boga Ojca
i Pana Jezusa Chrystusa.
A2 (24a) Łaska niechaj będzie ze wszystkimi,
B2 (24b) którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością
niezniszczalną. Amen.

Początkowe i końcowe pozdrowienia
Autor: Marek Kaczmarczyk
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Ef 1,1-2 i Ef 6,21-24

Iz 54,10 (BW)
A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię,
a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

Ez 37,26 (BW)
I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi.
Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki.

Ps 85,11 (BW)
Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały.

2022 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Psalm 85 (BW)

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha.
(2) Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba.
(3) Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.
(4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego.
(5) Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, i zaniechaj gniewu swego na nas!
(6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?
(7) Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud twój rozradował się w tobie?
(8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje!
(9) Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie
zawrócili do głupoty swojej.
(10) Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.
(11) Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały.
(12) Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios.
(13) Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda.
(14) Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie i wyznaczać drogę krokom jego
2022 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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WARSTWA I – SEKCJA A [Ef 1,1-2] i SEKCJA A1 [Ef 6,21-24]
[Ef 1] (1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa,
[Ef 6] (21) O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną
[1,1-2]
SEKCJA
A
A1
do
świętych
w Efezie
i wierzących w Chrystusa Jezusa:[6,21-24]
dziejeSEKCJA
i co porabiam,
powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i
wierny
sługa w A2
Panu, (22) którego posłałem do was właśnie po
[1,1] FRAGMENT A1
[6,21-22]
FRAGMENT
A1 [Ef 1] (1a) Paweł,
A (21a)
wiedzieli wy],
się ze
porabiam,
to,[Żebyście
abyście zaś
dowiedzieli
się ocotym,
comną
się dzieje
z namii co
dzieje,
i aby
B1 (1b) apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Bożej,
Bpocieszył
(21b) [o wszystkim]
powiadomi was Tychikus,
wasze serca.
A2 (1c) do świętych w Efezie
B2 (1d) i wiernych w Chrystusie Jezusie:

C a1 (21c) umiłowany
b1 (21d) brat
a2 (21e) i wierny
i miłość wraz z wiarą od Boga
(21f) będzie
sługa w braciom
Panu,
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana (23) Pokójb2niech
B1
(22a)
którego
posłałem
do was(24) Łaska niechaj będzie ze
Ojca
i Pana
Jezusa
Chrystusa.
Jezusa Chrystusa.
A1 (22b)
właśnie poktórzy
to, abyście
dowiedzieli
się o tym,
co sięChrystusa,
z nami dzieje,
wszystkimi,
miłują
Pana naszego,
Jezusa
i aby pocieszył wasze serca.

miłością niezniszczalną. Amen.

[1,2] FRAGMENT B1
(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego
i od Pana Jezusa Chrystusa

2022 Wer. 01

[6,23-24] FRAGMENT B2
A1 (23a) Pokój niech będzie braciom
B1 (23b) i miłość wraz z wiernością [/wiarą] od Boga Ojca
i Pana Jezusa Chrystusa.
A2 (24a) Łaska niechaj będzie ze wszystkimi,
B2 (24b) którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością
niezniszczalną. Amen.

Początkowe i końcowe pozdrowienia
Autor: Marek Kaczmarczyk
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Przerwa…

Czas na pytania
i małą przerwę – 5 min.
2021 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2

WARSTWA II
SEKCJA B [1,3-4,16]
i SEKCJA B1 [6,18-20]
Dzieło miłości Boga: nowe stworzenie;
fundamenty życia społeczności wierzących jako ciała
Wer. 01
Autor: Marek2022
Kaczmarczyk

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 B – Ef 1,3-4,16 Boży plan wspólnoty wszystkich wierzących i jego spełnienie w Chrystusie.
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
SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania
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.
SEKWENCJA A – Ef 4,17-28 Nowy umysł a walka duchowa
SEKWENCJA B – Ef 4,29-5,5 Jakości w relacjach – główne kierunki
SEKWENCJA C – Ef 5,6-21 Wezwanie do życia rozważnego, oświeconego Chrystusem, które
jest ucieleśnieniem Bożej woli dla człowieka i które przemienia i wybawia
z obecnego złego czasu
SEKWENCJA B1 – Ef 5,22-6,9 Jakości w relacjach – główne obszary
SEKWENCJA A1 – Ef 6,10-17 Nowy umysł a walka duchowa
SEKCJA B1 – Ef 6,18-20 Zachęta do modlitwy wstawienniczej. Prośba o modlitwę za Pawła misję zwiastowania
tajemnicy Dobrej Nowiny.
SEKCJA
A1 – Ef 6,21-24 Końcowe pozdrowienie
2022
Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk

20

WARSTWA I – SEKCJA B1 [Ef 6,18-20]

Związki z SEKCJĄ B
•
•
•
•
•
•

2022 Wer. 01

Modlitwa wstawiennicza
Pamięć / troska o wszystkich świętych
Misja Pawła
Tajemnica Ewangelii
Więzy Pawła
Zwiastowanie jako powinność Pawła

Autor: Marek Kaczmarczyk
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WARSTWA I – SEKCJA B1 [Ef 6,18-20]

A a (18a)1 W każdej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie
b (18b) w Duchu
a1 (18c) i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem
B (18d) odnośnie wszystkich świętych (19a) i za mnie,
A1 a (19b) aby mi zostało dane słowo, kiedy otworzę usta moje, w czytelności2,
b (19c) bym dał poznać3 tajemnicę4 ewangelii5, (20a) dla której poselstwo sprawuję w więzach,
a1 (20b) abym w niej6 mógł z odwagą zwiastować, jak winienem to ja zwiastować.
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SEKCJA B / WARSTWA I – SEKWENCJE A [Ef 1,3-14] i A1 [Ef 4,1-16]
ELEMENT A
(3) Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w
Chrystusie; (4) ponieważ wybrał dla siebie nas w nim przed
założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem
jego; w miłości; (5) przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa
Chrystusa dla siebie według upodobania woli swojej, (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
(9) oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania
swego, którym go uprzednio obdarzył, (10) ku dziełu wypełnienia
czasów połączyć_w_jedną_całość wszystko w Chrystusie, to, (co
jest) na niebiosach, i to, (co jest) na ziemi w nim, (11) w którym
też mamy dziedzictwo, przeznaczeni według uprzedniego
ustanowienia (tego, który) wszystko sprawia według postanowienia woli swojej,

ELEMENT A

[Ef 4] (1) [Zachęcam więc was ja], więzień w Panu, abyście postępowali, [stosownie
(do) powołania, którym zostaliście wywołani], (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, jak też zostaliście wywołani do
jednej nadziei powołania waszego;
ELEMENT B

(5) jeden Pan, jedna wierność, jedno zanurzenie; (6) jeden Bóg i Ojciec
wszystkich, (Ten) nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
ELEMENT 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.
ELEMENT 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.
ELEMENT A1

(11) I Ten_sam ustanowił tych więc apostołami, tych zaś prorokami, tych zaś
ewangelistami, tych zaś pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do
dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy
ELEMENT A1
do jedności wiary i poznania Syna Boga, do męża doskonałego, do miary dojrzałości –
(12) abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, (my,)
wypełnienia Chrystusem, (14) abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi
którzy_jako_pierwsi_nadzieję_mieliśmy w Chrystusie, (13) w którym i
każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzi, w przewrotności, ku podstępowi
wy, usłyszawszy słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, w
łudzenia, (15) (raczej) mówiąc prawdę zaś w miłości abyśmy wzrośli ku Niemu
którym [/w której] i uwierzywszy zostaliście zapieczętowani Duchem
całkowicie, który jest Głową, Chrystus, (16) z którego całe ciało, spajane i zespalane
obietnicy, (tym) Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, (14) przez każde więzadło wsparcia, według mocy odpowiedniej do każdej jednej części,
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aż nastąpi
ciała samo sprawia, ku budowaniu siebie w miłości.

SEKCJA B / WARSTWA I – SEKWENCJE A [Ef 1,3-14] i A1 [Ef 4,1-16]
ELEMENT A
(3) Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w
Chrystusie; (4) ponieważ wybrał dla siebie nas w nim przed
Boży świata,
plan społeczności
dzieci
Bożych
- wobliczem
założeniem
abyśmy byli święci
i nienaganni
przed
Chrystusie
(z miłości
w miłości)
jego; w miłości;
(5) przeznaczył
nas doisynostwa
przez Jezusa
Chrystusa
dla siebie według
woli swojej,
(6) ku
zapoczątkowuje
sięupodobania
w wierzących
już teraz.
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
(9) oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania
swego, którym go uprzednio obdarzył, (10) ku dziełu wypełnienia
Boży plan zjednoczenia
w (co
czasów połączyć_w_jedną_całość
wszystkowszystkiego
w Chrystusie, to,
jest) na niebiosach, i to,
(co jest) na jako
ziemi Głowie
w nim, (11) w którym
Chrystusie
też mamy dziedzictwo, przeznaczeni według uprzedniego
ustanowienia (tego, który) wszystko sprawia według postanowienia woli swojej,

ELEMENT A

[Ef 4] (1) [Zachęcam więc was ja], więzień w Panu, abyście postępowali, [stosownie
(do) powołania, którym zostaliście wywołani], (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, jak też zostaliście wywołani do
jednej nadziei powołania waszego;
ELEMENT B

(5) jeden Pan, jedna wierność, jedno zanurzenie; (6) jeden Bóg i Ojciec
wszystkich, (Ten) nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
ELEMENT 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.
ELEMENT 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.
ELEMENT A1

(11) I Ten_sam ustanowił tych więc apostołami, tych zaś prorokami, tych zaś
ewangelistami, tych zaś pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do
dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy
ELEMENT A1
do jedności wiary i poznania Syna Boga, do męża doskonałego, do miary dojrzałości –
(12) abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, (my,)
wypełnienia Chrystusem, (14) abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi
którzy_jako_pierwsi_nadzieję_mieliśmy
Chrystusie,
(13) w którym i
każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzi, w przewrotności, ku podstępowi
Wierzący Żydzi i poganie przezwDucha
Świętego
wy, usłyszawszy słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, w
łudzenia, (15) (raczej) mówiąc prawdę zaś w miłości abyśmy wzrośli ku Niemu
doświadczają
potwierdzenia
dziedzictwa
którym [/w której] i uwierzywszy zostaliście zapieczętowani Duchem
całkowicie, który jest Głową, Chrystus, (16) z którego całe ciało, spajane i zespalane
Bożego.
obietnicy, (tym) Świętym, który
jest rękojmią dziedzictwa naszego, (14) przez każde więzadło wsparcia, według mocy odpowiedniej do każdej jednej części,
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aż nastąpi odkupienie własności, ku uwielbieniu chwały jego.
ciała samo sprawia, ku budowaniu siebie w miłości.

SEKCJA B / WARSTWA I – SEKWENCJE A [Ef 1,3-14] i A1 [Ef 4,1-16]
ELEMENT A
(3) Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w
Chrystusie; (4) ponieważ wybrał dla siebie nas w nim przed
Boży świata,
plan społeczności
dzieci
Bożych
- wobliczem
założeniem
abyśmy byli święci
i nienaganni
przed
Chrystusie
(z miłości
w miłości)
jego; w miłości;
(5) przeznaczył
nas doisynostwa
przez Jezusa
Chrystusa
dla siebie według
woli swojej,
(6) ku
zapoczątkowuje
sięupodobania
w wierzących
już teraz.
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
(9) oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania
swego, którym go uprzednio obdarzył, (10) ku dziełu wypełnienia
Boży plan zjednoczenia
w (co
czasów połączyć_w_jedną_całość
wszystkowszystkiego
w Chrystusie, to,
jest) na niebiosach, i to,
(co jest) na jako
ziemi Głowie
w nim, (11) w którym
Chrystusie
też mamy dziedzictwo, przeznaczeni według uprzedniego
ustanowienia (tego, który) wszystko sprawia według postanowienia woli swojej,

ELEMENT A

[Ef 4]Wezwanie
(1) [Zachęcam
więc was ja],do
więzień
w Panu,
abyściei postępowali, [stosownie
adresatów
postawy
miłości
(do) powołania, którym zostaliście wywołani], (2) z wszelką pokorą i łagodnością, z
wytrwałej,
gorliwej
obronywjedności
w strzegąc jedności
cierpliwością,
znosząc
jedni drugich
miłości, (3)Duch
z gorliwością
Ducha w spójni społeczności
pokoju: (4) jednowierzących.
ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wywołani do
jednej nadziei powołania waszego;
ELEMENT B

Obraz wzmacniający ideę jedności

(5) jeden Pan, jedna wierność, jedno zanurzenie; (6) jeden Bóg i Ojciec
wierzących.
Obraz napełnienia
wszystkich
wszystkich,
(Ten) nad wszystkimi,
przez wszystkich
i we wszystkich.
ELEMENT C

wierzących obecnością Boga.

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

rzeczywistości niebiańskiej jako dzieła
(9) A to, że wstąpił, cóż (innego) oznacza,
aniżeliObfite
to, że i zstąpił
do
Chrystusa.
obdarowanie.
ELEMENT B1

będących_bardziej_na_dole części ziemi? (10) Ten, który zstąpił, to ten sam,
(który) i wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.

Obraz wzmacniający ideę jedności
(11) I Ten_samwierzących.
ustanowił tych więc
apostołami,
tych zaś
prorokami, tych zaś
Obraz
ogarnięcia
i napełnienia
ewangelistami, tych zaś pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do
całej rzeczywistości przez Chrystusa.
dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy
ELEMENT A1

ELEMENT A1
do jedności wiary i poznania Syna Boga, do męża doskonałego, do miary dojrzałości –
(12) abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, (my,)
wypełnienia
(14) abyśmy
jużDucha
nie byli dziećmi,
miotanymi i unoszonymi
WierzącyChrystusem,
Żydzi i poganie
przez
Świętego
którzy_jako_pierwsi_nadzieję_mieliśmy
Chrystusie,
(13) w którym i
każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzi, w przewrotności, ku podstępowi
Wierzący Żydzi i poganie przezwDucha
Świętego
doświadczają potwierdzenia dziedzictwa
wy, usłyszawszy słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, w
łudzenia, (15) (raczej) mówiąc prawdę zaś w miłości abyśmy wzrośli ku Niemu
doświadczają potwierdzenia dziedzictwa
Bożego.
którym [/w której] i uwierzywszy zostaliście zapieczętowani Duchem
całkowicie, który jest Głową,
Chrystus, (16) z którego całe ciało, spajane i zespalane
Bożego.
obietnicy, (tym) Świętym, który
jest rękojmią dziedzictwa naszego, (14) przez każde więzadło wsparcia, według mocy odpowiedniej do każdej jednej części,
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aż nastąpi odkupienie własności, ku uwielbieniu chwały jego.
ciała samo sprawia, ku budowaniu siebie w miłości.

SEKCJA B / WARSTWA I – SEKWENCJA A [Ef 1,3-14]
ELEMENT A
A a1 [Ef 1] (3a) Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
b1 (3b) 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 a2 (6) ku uwielbieniu chwały łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym,
b2 (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,
2022 Wer. 01
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A1 (14b) ku uwielbieniu chwały jego.
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Przerwa…

Czas na pytania
i małą przerwę – 5 min.
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SEKCJA B / WARSTWA I – SEKWENCJA A1 [Ef 4,1-16]
FRAGMENT A
A [Ef 4] (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:
(4a) 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 [/chrzest]; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, (Ten) nad wszystkimi, przez
wszystkich i we wszystkich.
FRAGMENT C
A (7) A każdemu zaś jednemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusa.
B (8a) Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców
A1 (8b), 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
2022 Wer.samo
01 sprawia, ku budowaniu siebie w miłości.
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SEKCJA B / WARSTWA I – SEKWENCJA A1 [Ef 4,1-16]
FRAGMENT A
A [Ef 4] (1) Zachęcam więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali, stosownie (do) powołania, którym zostaliście wywołani,
B a (2a) z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością,
b (2b) znosząc jedni drugich w miłości,
a1 (3) z gorliwością strzegąc jedności Ducha w spójni pokoju: (4a) jedno ciało i jeden Duch,
A1 (4b) jak też zostaliście wywołani do jednej nadziei powołania waszego;
FRAGMENT B
A a1 (5a) jeden Pan,
b1 (5b) jedna wierność [/wiara],
c1 (5c) jedno zanurzenie [/chrzest];
B (6a) jeden Bóg i Ojciec wszystkich,
A1 a2 (6b) (Ten) nad wszystkimi,
b2 (6c) przez wszystkich
c2 (6d) i we wszystkich.
FRAGMENT C
A (7) A każdemu zaś jednemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusa.
B (8a) Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców,
A1 (8b) rozdał dary ludziom.
FRAGMENT B1
/a (9a) A to, że wstąpił,
/b (9b) cóż (innego) oznacza, aniżeli to, że i zstąpił do [będących_bardziej_na_dole części ziemi]?
X
/b1 (10a) Ten, który zstąpił,
/a1 (10b) 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 a1 (13a) aż dojdziemy wszyscy do jedności wierności [/wiary]
b1 (13b) i poznania Syna Boga,
a2 (13c) do męża doskonałego, do miary dojrzałości
b2 (13d) – 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 a (15a) (raczej) mówiąc prawdę zaś w miłości abyśmy wzrośli ku Niemu całkowicie [/pod każdym względem],
b (15b) który jest Głową, Chrystus, (16a) z którego całe ciało, spajane i zespalane przez każde więzadło wsparcia,
a1 (16b) według mocy odpowiedniej do każdej jednej części, wzrost ciała samo sprawia, ku budowaniu siebie w miłości.
2022 Wer. 01
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SEKCJA B / WARSTWA I – SEKWENCJA A1 [Ef 4,1-16]
FRAGMENT A
A [Ef 4] (1) Zachęcam więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali, stosownie (do) powołania, którym zostaliście wywołani,
B a (2a) z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością,
b (2b) znosząc jedni drugich w miłości,
a1 /a (3a) z gorliwością strzegąc jedności Ducha
/b (3b)w spójni pokoju:
X
/b1 (4a) jedno ciało
/a1 (4b) i jeden Duch,
A1 (4c) jak też zostaliście wywołani do jednej nadziei powołania waszego;
FRAGMENT B
A a1 (5a) jeden Pan,
b1 (5b) jedna wierność [/wiara],
c1 (5c) jedno zanurzenie [/chrzest];
B (6a) jeden Bóg i Ojciec wszystkich,
A1 a2 (6b) (Ten) nad wszystkimi,
b2 (6c) przez wszystkich
c2 (6d) i we wszystkich.
FRAGMENT C
A (7) A każdemu zaś jednemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusa.
B (8a) Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców,
A1 (8b) rozdał dary ludziom.
FRAGMENT B1
/a (9a) A to, że wstąpił,
/b (9b) cóż (innego) oznacza, aniżeli to, że i zstąpił do [będących_bardziej_na_dole części ziemi]?
X
/b1 (10a) Ten, który zstąpił,
/a1 (10b) 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 a1 (13a) aż dojdziemy wszyscy do jedności wierności [/wiary]
b1 (13b) i poznania Syna Boga,
a2 (13c) do męża doskonałego, do miary dojrzałości
b2 (13d) – 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 a (15a) (raczej) mówiąc prawdę zaś w miłości abyśmy wzrośli ku Niemu całkowicie [/pod każdym względem],
2022 Wer. 01 b (15b) który jest Głową, Chrystus, (16a) z którego całe ciało, spajane
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zespalane
przez każde więzadło wsparcia,
a1 (16b) według mocy odpowiedniej do każdej jednej części, wzrost ciała samo sprawia, ku budowaniu siebie w miłości.
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.
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