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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2
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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
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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
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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 – nowy człowiek włączony w społeczność oddaną miłości
PODSEKWENCJA A [1,15-17] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty
FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania

PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa
FRAGMENT A [1,18c-2,9] – Dzieło Boga: wyniesienie Chrystusa jako Głowy społeczności wierzących
FRAGMENT B [2,10] – Dzieło Boga w Chrystusie: nowe stworzenie – społeczność zwrócona ku czynieniu dobra
FRAGMENT A1 [2,11-22] – Dzieło Chrystusa: pojednanie wszystkich, Żydów i pogan w jedną duchową społeczność

PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A2 [3,1-13] – Znaki wspólnoty i misja Pawła
FRAGMENT B2 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

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
2022
Wer. 01
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6

Listu do Efezjan – kompozycja SEKCJI B

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 – nowy człowiek włączony w społeczność oddaną miłości
PODSEKWENCJA A [1,15-18b] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty
FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania
PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa
FRAGMENT A [1,18c-2,9] – Dzieło Boga: wyniesienie Chrystusa jako Głowy społeczności wierzących
FRAGMENT B [2,10] – Dzieło Boga w Chrystusie: nowe stworzenie – społeczność zwrócona ku czynieniu dobra
FRAGMENT A1 [2,11-22] – Dzieło Chrystusa: pojednanie wszystkich, Żydów i pogan w jedną duchową społeczność
PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A2 [3,1-13] – Znaki wspólnoty i misja Pawła
FRAGMENT B2 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

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

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 – nowy człowiek
włączony w społeczność oddaną miłości
PODSEKWENCJA A [1,15-18b] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni

Plan na dzisiaj to omówienie
•
•
•
•

SEKCJI B / SEKWENCJI B / PODSEKWENCJA A
SEKCJI B / SEKWENCJI B / PODSEKWENCJA A1
SEKCJI B / SEKWENCJI B / PODSEKWENCJA B
SEKCJI B / SEKWENCJI A1 – cz.2 (?)

FRAGMENT A1 [1,15-16]
FRAGMENT B1 [1,17-18b]
PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa
FRAGMENT A [1,18c-2,9]
FRAGMENT B [2,10]
FRAGMENT A1 [2,11-22]
PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A2 [3,1-13]
FRAGMENT B2 [3,14-21]

SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania
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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2

WARSTWA II
SEKCJA B / SEKWENCJA B /
PODSEKWENCJE A [1,15-18b] i A1 [3,1-21]
Miłość – sedno duchowej dojrzałości i podstawa
rzeczywistej społeczności dzieci Bożych.
Wer. 01
Autor: Marek2022
Kaczmarczyk
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Plan na dzisiaj

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 – nowy człowiek
włączony w społeczność oddaną miłości
PODSEKWENCJA A [1,15-18b] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty
FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania
PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa
FRAGMENT A [1,18c-2,9]
FRAGMENT B [2,10]
FRAGMENT A1 [2,11-22]
PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A2 [3,1-13] - Znaki wspólnoty i misja Pawła
FRAGMENT B2 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania
2022 Wer. 01
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A [Ef 1,15-18b]
[1,15-18b] PODSEKWENCJA A
[1,15-16] FRAGMENT A1 - Znaki wspólnoty
[Ef 1] (15) Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierności [/wierze] waszej w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, (16) nie przestaję
dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich,
[1,17-18b] FRAGMENT B1 - Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania
A1 (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,

[…]
[3,1-21] PODSEKWENCJA A1
[3,1-13] FRAGMENT A2 - Znaki wspólnoty i misja Pawła
(Dlatego …)
[3,14-21] FRAGMENT B2 - Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei
(Dlatego…)
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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2

WARSTWA II
SEKCJA B / SEKWENCJA B /
PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22]
Nowe stworzenie – Boże dzieło w Chrystusie odnowionej społeczności ludzi,
poddanej Chrystusowi przez Ducha Świętego i oddanej dobru drugiego

Wer. 01
Autor: Marek2022
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Listu do Efezjan – kompozycja SEKCJI B

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 – nowy człowiek włączony w społeczność oddaną miłości
PODSEKWENCJA A [1,15-18b] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty
FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania
PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa
FRAGMENT A [1,18c-2,9] – Dzieło Boga: wyniesienie Chrystusa jako Głowy społeczności wierzących
FRAGMENT B [2,10] – Dzieło Boga w Chrystusie: nowe stworzenie – społeczność zwrócona ku czynieniu dobra
FRAGMENT A1 [2,11-22] – Dzieło Chrystusa: pojednanie wszystkich, Żydów i pogan w jedną duchową społeczność
PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A2 [3,1-13] – Znaki wspólnoty i misja Pawła
FRAGMENT B2 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

SEKWENCJA A1 [4,1-16] – Życie w świadomości i na miarę planu Boga i powołania
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B [Ef 1,18c-2,22]
(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, (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; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił jako Głowę ponad
wszystkim społeczności_wywołanych, (23) która jest ciałem jego, pełnią (tego, który) wszystko we wszystkim wypełnia sam; [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; (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.
(10) Jego bowiem jesteśmy dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dzieł dobrych, które wcześniej przygotował Bóg,
abyśmy w nich chodzili.
(11) Przeto pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez nazywających siebie obrzezaniem (na skutek
obrzezki), dokonanej ręką na ciele, (12) że byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom
obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie. (13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się
bliscy przez krew Chrystusową. (14) On bowiem jest pokojem naszym, Ten, który uczynił z dwojga jedno a stojący pośrodku mur podział u
zburzywszy, nieprzyjaźń w ciele swoim, (15) zasadę porządku przez przykazania uznawszy za bezużyteczną, aby z dwóch (mógł) stworzyć
w sobie jednego, nowego człowieka, czyniąc pokój, (16) i by pojednać z powrotem obydwóch w jednym ciele Bogu, przez krzyż,
zniweczywszy nieprzyjaźń (-) w Sobie; (17) i przyszedłszy, ogłosił_dobrą_nowinę, pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są
blisko. 18) Albowiem przez niego mamy dostęp, jedni i drudzy w jednym Duchu do Ojca. (19) Tak więc już nie jesteście obcymi i
przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,
którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, (21)
w którym cała budowa będąc spajana rośnie ku przybytkowi świętemu w 14
2022 Wer. 01
Autor: Marek Kaczmarczyk
Panu, (22) w którym i wy się wespół budujecie [/jesteście wspólnie budowani] ku zamieszkaniu Boga przez Ducha.

SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B [Ef 1,18c-2,22]
(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, (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; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił jako Głowę ponad
wszystkim społeczności_wywołanych, (23) która jest ciałem jego, pełnią (tego, który) wszystko we wszystkim wypełnia sam; [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; (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.
(10) Jego bowiem jesteśmy
dziełem,
stworzeni –
w Chrystusie
Jezusie
do dzieł dobrych,
które wcześniej
przygotował
Nowe
stworzenie
Boży projekt
w Chrystusie
odbudowy
społeczności
ludziBóg,
ku
abyśmy w nich chodzili.
wspólnocie skupionej na czynieniu dobra.
(11) Przeto pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez nazywających siebie obrzezaniem (na skutek
obrzezki), dokonanej ręką na ciele, (12) że byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom
obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie. (13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się
bliscy przez krew Chrystusową. (14) On bowiem jest pokojem naszym, Ten, który uczynił z dwojga jedno a stojący pośrodku mur podział u
zburzywszy, nieprzyjaźń w ciele swoim, (15) zasadę porządku przez przykazania uznawszy za bezużyteczną, aby z dwóch (mógł) stworzyć
w sobie jednego, nowego człowieka, czyniąc pokój, (16) i by pojednać z powrotem obydwóch w jednym ciele Bogu, przez krzyż,
zniweczywszy nieprzyjaźń (-) w Sobie; (17) i przyszedłszy, ogłosił_dobrą_nowinę, pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są
blisko. 18) Albowiem przez niego mamy dostęp, jedni i drudzy w jednym Duchu do Ojca. (19) Tak więc już nie jesteście obcymi i
przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,
Dzieła łaski i miłości Boga i Chrystusa to fundamenty jednej, pojednanej
którego
kamieniem
węgielnym
jest sam Chrystus Jezus, (21)
w którymKaczmarczyk
cała budowa będąc spajana rośnie ku przybytkowi świętemu w 15
2022 Wer. 01
Autor: Marek
wspólnoty,
oddanej
Bogu
i
poddanej,
przez
prowadzenie
Ducha,
Panu, (22) w którym i wy się wespół budujecie [/jesteście wspólnie budowani]
ku zamieszkaniu
BogaChrystusowi.
przez Ducha.

SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A [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.

2022 Wer. 01

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A [Ef 1,18c-2,9]
[1,18c-19] ELEMENT A
(18c) jakie bogactwo
chwały Adziedzictwa
w [/wśród]
świętych,
(19)
i jak nadzwyczajna
jest Boga
wielkość mocy jego wobec nas, wierzących
ELEMENT
- Modlitwa o jego
uświadomienie
sobie
bogactwa
obecności
Bożej łaski i dzieła
w wierzących.
stosownie działaniu przemożnej
siły jego,
[1,20-22a] ELEMENT B
(20) jaką okazał w Chrystusie, ELEMENT
wzbudziwszy
go z martwych
i posadziwszy
poChrystusa
prawicy swojej
w niebiemoce
(21)duchowe
ponad wszelką
B – Ojciec
wzbudził z martwych
i wyniósł
ponad wszelkie
i poddał
Mu je wszystkie.
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
ELEMENT C – Bóg ustanawia Chrystusa Głową społeczności wywołanych, która jest 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,
ELEMENT B1 – Żydzi i poganie wspólnie doświadczali poddaniu mocom duchowym zła.
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,
ELEMENT
A1 – Charakterystyka
bogactwa
Bożej łaski
dzieła Boga
w Chrystusie
wierzących.
(7) aby okazać w wiekach
przyszłych
nadzwyczajne
bogactwo
łaskii swojej
w dobroci
wobecdlanas
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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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A [Ef 1,18c-2,9]
[1,18c-19] ELEMENT A
A1 [Ef 1] (18c) jakie bogactwo chwały dziedzictwa jego
B1 (18d) w [/wśród] świętych,
A2 (19a) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego
B2 (19b) wobec nas, (19c) wierzących stosownie działaniu przemożnej siły jego,
[1,20-22a] ELEMENT B
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,
[1,22b-23] ELEMENT C
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.
[2,1-3] ELEMENT B1
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;
[2,4-9] ELEMENT A1
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 (6a) 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:
2022 Wer. 01 b1 (8c) Boży to dar;
Autor: Marek Kaczmarczyk
a1 (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A [Ef 1,18c-2,9]
[1,18c-19] ELEMENT A
A1 [Ef 1] (18c) jakie bogactwo chwały dziedzictwa jego
B1 (18d) w [/wśród] świętych,
A2 (19a) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego
B2 (19b) wobec nas, (19c) wierzących stosownie działaniu przemożnej siły jego,
[1,20-22a] ELEMENT B
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,
[1,22b-23] ELEMENT C
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.
[2,1-3] ELEMENT B1
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;
[2,4-9] ELEMENT A1
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 (6a) 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:
2022 Wer. 01 b1 (8c) Boży to dar;
Autor: Marek Kaczmarczyk
a1 (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A [Ef 1,18c-2,9]
[1,18c-19] ELEMENT A
A1 [Ef 1] (18c) jakie bogactwo chwały dziedzictwa jego
B1 (18d) w [/wśród] świętych,
A2 (19a) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego
B2 (19b) wobec nas, (19c) wierzących stosownie działaniu przemożnej siły jego,
[1,20-22a] ELEMENT B
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,
[1,22b-23] ELEMENT C
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.
[2,1-3] ELEMENT B1
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;
[2,4-9] ELEMENT A1
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 (6a) 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:
2022 Wer. 01 b1 (8c) Boży to dar;
Autor: Marek Kaczmarczyk
a1 (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A1 [Ef 2,11-22]
[2,11-12] ELEMENT A1
(11) Przeto pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez nazywających siebie obrzezaniem (na skutek
obrzezki), dokonanej ręką na ciele, (12) że byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom
obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie.
[2,13-18] ELEMENT B1
A1 (13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusową.
B1 (14) On bowiem jest pokojem naszym, Ten, który uczynił z dwojga jedno a stojący pośrodku mur podziału
zburzywszy, nieprzyjaźń w ciele swoim, (15) zasadę porządku przez przykazania uznawszy za bezużyteczną, aby z dwóch
(mógł) stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, czyniąc pokój, (16) i by pojednać z powrotem obydwóch w jednym
ciele Bogu, przez krzyż, zniweczywszy nieprzyjaźń (-) w Sobie;
A2 (17) i przyszedłszy, ogłosił_dobrą_nowinę, pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.
B2 (18) Albowiem przez niego mamy dostęp, jedni i drudzy w jednym Duchu do Ojca.
[2,19-20] ELEMENT A2
(19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na
fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
[2,21-22] ELEMENT B2
(21) w którym cała budowa będąc spajana rośnie ku przybytkowi świętemu w Panu, (22) w którym i wy się wespół budujecie
[/jesteście wspólnie budowani] ku zamieszkaniu Boga przez Ducha.
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A1 [Ef 2,11-22]
[2,11-12] ELEMENT A1
(11) Przeto pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez nazywających siebie obrzezaniem (na skutek
ELEMENT
A1 –(12)
Wspomnienie,
że kiedyś
poganie
nie znali
Chrystusa.
obrzezki), dokonanej
ręką na ciele,
że byliście w tym
czasie bez
Chrystusa,
dalecy
od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom
obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie.
[2,13-18] ELEMENT B1
ELEMENT B1 – Chrystusa dzieło pojednania Żydów i pogan ku jednej
A1 (13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyspołeczności
niegdyś byliście
dalecy, staliście
oddanej
Bogu. się bliscy przez krew Chrystusową.
B1 (14) On bowiem jest pokojem naszym, Ten, który uczynił z dwojga jedno a stojący pośrodku mur podziału
zburzywszy, nieprzyjaźń w ciele swoim, (15) zasadę porządku przez przykazania uznawszy za bezużyteczną, aby z dwóch
(mógł) stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, czyniąc pokój, (16) i by pojednać z powrotem obydwóch w jednym
ciele Bogu, przez krzyż, zniweczywszy nieprzyjaźń (-) w Sobie;
A2 (17) i przyszedłszy, ogłosił_dobrą_nowinę, pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.
B2 (18) Albowiem przez niego mamy dostęp, jedni i drudzy w jednym Duchu do Ojca.
[2,19-20] ELEMENT A2
ELEMENT A2 – Teraz poganie doświadczają pojednania z Bogiem i czerpią
(19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na
z dziedzictwa Izraela.
fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
[2,21-22] ELEMENT B2
(21) w którym cała budowa będąc
spajanaB2
rośnie
ku przybytkowi
świętemu
Panu, (22) wsię
którym
i wy
się wespół budujecie
ELEMENT
– Obraz
społeczności
jako wbudującego
domu
Bożego.
[/jesteście wspólnie budowani] ku zamieszkaniu Boga przez Ducha.
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT A1 [Ef 2,11-22]
[2,11-12] ELEMENT A1
A1 (11) Przeto pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez nazywających siebie obrzezaniem, (na skutek obrzezki) dokonanej ręką na ciele,
B1 (12a) że byliście w tym czasie bez Chrystusa,
A2 (12b) dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom obietnicy,
B2 (12c) nadziei nie mający i bez Boga na świecie.
[2,13-18] ELEMENT B1
A1 a (13a) Ale teraz w Chrystusie Jezusie
b (13b) wy, którzy niegdyś byliście dalecy,
b1 (13c) staliście się bliscy
a1 (13d) przez krew Chrystusową.
B1 a1 (14a) On bowiem jest pokojem naszym, Ten, który uczynił z dwojga jedno,
b1 a aa1 (14b) a stojący pośrodku mur podziału
bb1 (14c) zburzywszy,
b (14d) nieprzyjaźń w ciele swoim,
a1 aa2 (15a) zasadę porządku przez przykazania
bb2 (15b) uznawszy za bezużyteczną
a2 (15c) aby z dwóch (mógł) stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, czyniąc pokój,
b2 a (16a) i by pojednać z powrotem obydwóch
b (16b) w jednym ciele
c (16c) Bogu
b1 (16d) przez krzyż,
a1 (16e) zniweczywszy nieprzyjaźń (-) w Sobie
A2 a1 (17a) i przyszedłszy, ogłosił_dobrą_nowinę, pokój Wam,
b1 (17b) którzyście daleko,
a2 (17c) i pokój tym,
b2 (17d) którzy są blisko.
B2 (18) Albowiem przez niego mamy dostęp, jedni i drudzy w jednym Duchu do Ojca.
[2,19-20] ELEMENT A2
A1 (19a) Tak więc już nie jesteście
B1 (19b) obcymi i przychodniami,
A2 (19c) lecz jesteście
B2 (19d) współobywatelami świętych i domownikami Boga, (20) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
[2,21-22] ELEMENT B2
A1 (21a) w którym
B1 (21b) cała budowa będąc spajana rośnie
C1 (21c) ku przybytkowi świętemu w Panu,
A2 (22a) w którym
B2 (22b) i wy się wespół budujecie [/jesteście wspólnie budowani]
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C2 (22c) ku zamieszkaniu Boga przez Ducha.
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA B / FRAGMENT B [Ef 2,10]

(10) Jego bowiem jesteśmy dziełem, stworzeni w Chrystusie
Jezusie do dzieł dobrych, które wcześniej przygotował Bóg,
abyśmy w nich chodzili.
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Listu do Efezjan – kompozycja SEKCJI B

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 – nowy człowiek włączony w społeczność oddaną miłości
PODSEKWENCJA A [1,15-18b] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A1 [1,15-16] – Znaki wspólnoty
FRAGMENT B1 [1,17-18b] – Modlitwa Pawła o głębsze poznanie Boga i Jego powołania
PODSEKWENCJA B [1,18c-2,22] – Nowe stworzenie – dzieło Boga i Chrystusa
FRAGMENT A [1,18c-2,9] – Dzieło Boga: wyniesienie Chrystusa jako Głowy społeczności wierzących
FRAGMENT B [2,10] – Dzieło Boga w Chrystusie: nowe stworzenie – społeczność zwrócona ku czynieniu dobra
FRAGMENT A1 [2,11-22] – Dzieło Chrystusa: pojednanie wszystkich, Żydów i pogan w jedną duchową społeczność
PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni
FRAGMENT A2 [3,1-13] – Znaki wspólnoty i misja Pawła
FRAGMENT B2 [3,14-21] – Miłość Chrystusa – sedno poznania, dojrzałości i nadziei

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

Czas na pytania
i małą przerwę – 5 min.
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Ps 110
Ps 109 (LXX-PL)
Ps 110 (BW)

LXX nie rozróżnia pomiędzy Adoni i Adonai, dając w każdym przypadku Kyrios

(1a) Psalm Dawidowy.

(1a) Psalm Dawida

A (1b) Rzekł Pan [Jahwe] Panu memu [Adoni]: Siądź po prawicy mojej,
Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!

A (1b) Rzekł Pan do pana mego: „Siedź po mojej prawicy, aż położę twoich
nieprzyjaciół jako podnóżek pod stopy twoje”.

B (2) Berło mocy twojej ześle Pan [Jahwe] z Syjonu:
Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!

B (2) Pan pośle ci z Syjony berło mocy, panuj zatem wśród swoich
nieprzyjaciół.

C (3) Lud twój chętnie pójdzie za tobą w świętej ozdobie,
gdy wystawisz wojsko swoje; młódź twoja zrodzi ci się jak
rosa z zorzy porannej.
B1 (4) Przysiągł Pan [Jahwe] i nie pożałuje:
Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

B1 (4) Pan przysiągł i tego nie odwoła: „Ty jesteś kapłanem na wieki na
podobieństwo Melchizedeka”.

A1 (5) Pan (mój*) [Adonaj] po prawicy twojej zetrze królów w dzień swego
gniewu. (6) Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia
szeroka. (7) Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie.
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C (3) Przy tobie jest władza przez czas twojej mocy, ozdobionej
okazałością świątyni.
Zrodziłem cię z łona przed gwiazdą poranną.

A1 (5) Pan będący po twojej prawicy rozbije królów w dniu swego gniewu. (6)
Dokona sądu nad różnymi narodami, zostawi mnóstwo poległych, rozbije na
ziemi głowy wielu. (7) Będzie po drodze pił wodę z potoku, dlatego podniesie
swą głowę wysoko.

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Melchisedek (BW)
Rz 14
(17) A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
(18) Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. (19) I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony
Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! (20) I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A
Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.
Hbr 7
(1) Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił
mu, (2) Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. (3)
Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. (4) Patrzcie
tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. (5) Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują
urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama; (6) ale
tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. (7) A rzecz to jest bezsporna,
że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. (8) W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono
świadectwo, że żyje. (9) I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę; (10) był bowiem jeszcze w
lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. (11) Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w
oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku
Aarona? (12) Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. (13) Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego
plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. (14) Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się
tyczy kapłanów. (15) A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, (16) który stał się nim nie
według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. (17) Bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki
według porządku Melchisedeka. (18) A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, (19) gdyż zakon nie
przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.
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