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List św. Pawła do Efezjan

Spotkanie IV

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. Prośba o modlitwę 

za Pawła misję zwiastowania tajemnicy Dobrej Nowiny.
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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. Prośba o modlitwę za Pawła misję zwiastowania 

tajemnicy Dobrej Nowiny.

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

SEKWENCJA A – Ef 4,17-28 Nowy umysł a walka duchowa

SEKWENCJA A1 – Ef 6,10-17 Nowy umysł a walka duchowa

SEKWENCJA B1 – Ef 5,22-6,9 Jakości w relacjach – główne obszary

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 B – Ef 4,29-5,5 Jakości w relacjach – główne kierunki
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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. Prośba o modlitwę za Pawła misję zwiastowania 

tajemnicy Dobrej Nowiny.

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 – 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 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

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 
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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 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 – 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 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

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 
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Plan na dzisiaj – dokończyć SEKCJĘ B

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

w Chrystusie.

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 – nowy człowiek 

włączony w społeczność oddaną miłości

PODSEKWENCJA A [1,15-18b] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni

FRAGMENT A1 [1,15-16]

FRAGMENT B1 [1,17-18b]

PODSEKWENCJA A1 [3,1-21] – Miłość - społeczność wywołanych na drodze ku pełni

FRAGMENT A2 [3,1-13] 

FRAGMENT B2 [3,14-21]

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]

Plan na dzisiaj to omówienie

• SEKCJI B / SEKWENCJI B / PODSEKWENCJA A1
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Plan na dzisiaj – rozpocząć SEKCJĘ C

Plan na dzisiaj to również omówienie

• SEKCJI C / SEKWENCJI A i A1

• SEKCJI C / SEKWENCJI B

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 A1 – Ef 6,10-17 Nowy umysł a walka duchowa

SEKWENCJA B1 – Ef 5,22-6,9 Jakości w relacjach – główne obszary

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 B – Ef 4,29-5,5 Jakości w relacjach – główne kierunki
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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.

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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Plan na dzisiaj

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

w Chrystusie.

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 – 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 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

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]
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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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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A1 / FRAGMENT A2 [Ef 3,1-13]

[3,1-13] 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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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A1 / FRAGMENT A2 [Ef 3,1-13]

[3,1-13] 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.

b1-b2 – Służba Pawła jest ukierunkowana na pogan, jest szczególnie dla
nich – im ma zwiastować plan Boga w Chrystusie 

a1-a2 - Paweł sługą Ewangelii według zarządzenia Boga i z Jego łaski

c1-c2 – Pawła zadaniem jest zwiastowanie planu odkrytego w Chrystusie 

d1-d2 – Tajemnica Chrystusa była ukryta, lecz teraz przez społeczność
wywołanych zostaje wyjawiona, nawet przed mocami niebieskimi

e1-e2 – Treść tajemnicy: w Chrystusie poganie są współdziedzicami 
i członkami jednego ciała wraz z Żydami
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A1 / FRAGMENT A2 [Ef 3,1-13]

[3,1-13] 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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Psalm 8 (BW)

Autor: Marek Kaczmarczyk

Ps 8

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm Dawidowy.

(2) Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.

(3) Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela.

(4) Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:

(5) Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?

(6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.

(7) Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego:

(8) Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne,

(9) Ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz.

(10) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!

Rdz 1

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem 

niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na 

obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i 

rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad 

wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!
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Ps 8 - Interlina

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Ps 8 – LXX-PL

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A1 / FRAGMENT B2 [Ef 3,14-21]

[3,14-21] 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 przez wiarę [/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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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A1 / FRAGMENT B2 [Ef 3,14-21]

[3,14-21] 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 przez wiarę [/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

B-B1 – Motyw utwierdzenia mocą od Boga i działania Boga ponad tą 
moc / wedle tej mocy (czytaj: Boża miłość przerasta miłość kogokolwiek)

A-A1 – Motyw uwielbienia dla Boga

C-C1 – Motyw zamieszkania / napełnienia Chrystusem

D – Sedno powołania i nadziei: poznanie miłości Chrystusa dzięki dorastaniu 
ku miłości
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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A1 / FRAGMENT B2 [Ef 3,14-21]

[3,14-21] 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 a1 (16a) by dał wam według bogactwa chwały swojej, 

b1 (16b) mocą zostać utwierdzonymi przez Ducha jego ku (temu) wewnątrz człowiekowi,

C (17) żeby zamieszkał Chrystus przez wiarę [/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 a2 (20a) Temu zaś, który potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, 

b2 (20b) 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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SEKCJA B / SEKWENCJA B / PODSEKWENCJA A1 / FRAGMENT B2 [Ef 3,14-21]

[3,14-21] 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 przez wiarę [/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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WARSTWA III

SEKCJA C / 
SEKWENCJE A [4,17-28] i A1 [6,10-17]

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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Listu do Efezjan – kompozycja SEKCJI C

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 A1 – Ef 6,10-17 Nowy umysł a walka duchowa

SEKWENCJA B1 – Ef 5,22-6,9 Jakości w relacjach – główne obszary

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 B – Ef 4,29-5,5 Jakości w relacjach – główne kierunki
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SEKCJA C / SEKWENCJE A [Ef 4,17-28] i A1 [Ef 6,10-17]

(17) To więc mówię i wzywam w Panu, abyście już nie postępowali, 

jak i poganie postępują w próżności umysłu swego, (18) w mroku 

umysłem będąc, uczyniwszy się obcymi od życia Bożego przez 

nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, 

(19) którzy utraciwszy poczucie wstydu, oddali się rozpuście ku 

czynieniu wszelkiej nieczystości z chciwością.

(20) Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśli tylko go 

usłyszeliście i w nim pouczeni zostali zgodnie z prawdą (która jest) 

w Jezusie, (22) by odsunąć was od tego, co było poprzednim 

sposobem życia starego człowieka, niszczącego siebie w 

pożądaniach zwodzących, (23) dawać_się_odnawiać zaś w duchu 

umysłu waszego, (24) i przyoblec się w nowego człowieka, tego 

według Boga stworzonego, w sprawiedliwości i świętości prawdy.

(25) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim 

swoim, bo jesteśmy jedni drugich członkami. (26) Gniewajcie się, 

lecz nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym, 

(27) i nie dawajcie przystępu diabłu. (28) Kradnący niech już więcej 

nie kradnie, raczej zaś niech się trudzi, wypracowując własnymi 

rękami dobro, aby miał, by udzielać w potrzebie będącemu.

(10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej 

mocy jego. (11a) Przywdziejcie całą zbroję Boga, abyście mogli 

ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Bo nie toczymy 

zapasów przeciw krwi i ciału, lecz przeciw panowaniom, przeciw 

władzom, przeciw władcom świata ciemności, ze złymi duchami w 

okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Boga, 

abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, 

ostać się.

(14) Stójcie tedy, opasawszy biodra wasze w prawdę, i 

przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi w 

gotowości ewangelii pokoju,

(16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wierności [/wiary], w której 

będziecie mogli wszystkie pociski niegodziwości, te, które (już) 

zapłonęły [/zostały zapalone], zgasić; (17) i hełm zbawienia 

przyjmijcie i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
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WARSTWA III

SEKCJA C / 
SEKWENCJA A [4,17-28]

Nowy umysł w Chrystusie - droga do nowego człowieka i nowego 
życia; walka duchowa

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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SEKCJA C / SEKWENCJA A [Ef 4,17-28]

[4,17-19] FRAGMENT A

(17) To więc mówię i wzywam w Panu, abyście już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności umysłu swego, (18) 

w mroku umysłem będąc, uczyniwszy się obcymi od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez 

zatwardziałość serca ich, (19) którzy utraciwszy poczucie wstydu, oddali się rozpuście ku czynieniu wszelkiej nieczystości z 

chciwością.

[4,20-24] FRAGMENT B

(20) Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśli tylko go usłyszeliście i w nim pouczeni zostali zgodnie 

z prawdą (która jest) w Jezusie, (22) by odsunąć was od tego, co było poprzednim sposobem życia starego

człowieka, niszczącego siebie w pożądaniach zwodzących, (23) dawać_się_odnawiać zaś w duchu umysłu waszego, 

(24) i przyoblec się w nowego człowieka, tego według Boga stworzonego, w sprawiedliwości i świętości prawdy.

[4,25-28] FRAGMENT A1

(25) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy jedni drugich członkami. (26) 

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym, (27) i nie dawajcie przystępu diabłu. 

(28) Kradnący niech już więcej nie kradnie, raczej zaś niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobro, aby miał, by 

udzielać w potrzebie będącemu.
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SEKCJA C / SEKWENCJA A [Ef 4,17-28]

[4,17-19] FRAGMENT A

A (17) To więc mówię i wzywam w Panu, abyście już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności umysłu swego, 

B a (18a) w mroku umysłem będąc, 

b (18b) uczyniwszy się obcymi od życia Bożego 

a1 a1 (18c) przez 

b1 (18d) nieświadomość, która jest w nich, 

a2 (18e) przez 

b2 (18f) zatwardziałość serca ich, 

A1 (19) którzy utraciwszy poczucie wstydu, oddali się rozpuście ku czynieniu wszelkiej nieczystości z chciwością.

[4,20-24] FRAGMENT B […]

[4,25-28] FRAGMENT A1

A a1 (25a) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, 

b1 (25b) mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, 

c1 (25c) bo jesteśmy jedni drugich członkami.

B a1 (26a) Gniewajcie się, 

b1 (26b) lecz nie grzeszcie; 

a2 (26c) słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym, 

b2 (27) i nie dawajcie przystępu diabłu.

A1 a2 (28a) Kradnący niech już więcej nie kradnie, 

b2 (28b) raczej zaś niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobro, 

c2 (28c) aby miał, by udzielać w potrzebie będącemu.
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SEKCJA C / SEKWENCJA A [Ef 4,17-28]

[4,17-19] FRAGMENT A

A (17) To więc mówię i wzywam w Panu, abyście już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności umysłu swego, 

B a (18a) w mroku umysłem będąc, 

b (18b) uczyniwszy się obcymi od życia Bożego 

a1 a1 (18c) przez 

b1 (18d) nieświadomość, która jest w nich, 

a2 (18e) przez 

b2 (18f) zatwardziałość serca ich, 

A1 (19) którzy utraciwszy poczucie wstydu, oddali się rozpuście ku czynieniu wszelkiej nieczystości z chciwością.

[4,20-24] FRAGMENT B […]

[4,25-28] FRAGMENT A1

A a1 (25a) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, 

b1 (25b) mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, 

c1 (25c) bo jesteśmy jedni drugich członkami.

B a1 (26a) Gniewajcie się, 

b1 (26b) lecz nie grzeszcie; 

a2 (26c) słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym, 

b2 (27) i nie dawajcie przystępu diabłu.

A1 a2 (28a) Kradnący niech już więcej nie kradnie, 

b2 (28b) raczej zaś niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobro, 

c2 (28c) aby miał, by udzielać w potrzebie będącemu.

Ps 4 (LXX w przekł. A.Troniny)

(1) Na koniec, z grę na strunach. Hymn dla Dawida [o tym, 

co wycierpiał].

(2) Kiedy wołałem, wysłuchał mnie Bóg, który wymierza mi 

sprawiedliwość. W utrapieniu rozszerzyłeś me serce; zmiłuj 

się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy!

(3) Synowie ludzcy, dokąd będziecie sercem ociężali, 

czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?

(4) Wiedzcie, że cudownie wsławił Pan Świętego swego. 

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał!

(5) Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, co mówicie w sercach, 

opłakujcie na swych łożach!

(6) Złóżcie ofiarę sprawiedliwości i zaufajcie Panu!

(7) Wielu mówi: Któż nam ukaże szczęście? Naznaczona 

jest na nas światłość oblicza Twego, Panie!

(8) Radość wlałeś w serce moje, większą niż w czasie 

obfitych zbiorów zboża, wina i oliwy.
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SEKCJA C / SEKWENCJA A [Ef 4,17-28]

[4,17-19] FRAGMENT A

(17) To więc mówię i wzywam w Panu, abyście już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności umysłu swego, (18) 

w mroku umysłem będąc, uczyniwszy się obcymi od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez 

zatwardziałość serca ich, (19) którzy utraciwszy poczucie wstydu, oddali się rozpuście ku czynieniu wszelkiej nieczystości z 

chciwością.

[4,20-24] FRAGMENT B

(20) Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśli tylko go usłyszeliście i w nim pouczeni zostali zgodnie 

z prawdą (która jest) w Jezusie, (22) by odsunąć was od tego, co było poprzednim sposobem życia starego

człowieka, niszczącego siebie w pożądaniach zwodzących, (23) dawać_się_odnawiać zaś w duchu umysłu waszego, 

(24) i przyoblec się w nowego człowieka, tego według Boga stworzonego, w sprawiedliwości i świętości prawdy.

[4,25-28] FRAGMENT A1

(25) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy jedni drugich członkami. (26) 

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym, (27) i nie dawajcie przystępu diabłu. 

(28) Kradnący niech już więcej nie kradnie, raczej zaś niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobro, aby miał, by 

udzielać w potrzebie będącemu.
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SEKCJA C / SEKWENCJA A [Ef 4,17-28]

[4,17-19] FRAGMENT A

(17) To więc mówię i wzywam w Panu, abyście już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności umysłu swego, (18) 

w mroku umysłem będąc, uczyniwszy się obcymi od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez 

zatwardziałość serca ich, (19) którzy utraciwszy poczucie wstydu, oddali się rozpuście ku czynieniu wszelkiej nieczystości z 

chciwością.

[4,20-24] FRAGMENT B

A /a (20) Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, /b (21) jeśli tylko go usłyszeliście 

/b1 i w nim pouczeni zostali /a1 zgodnie z prawdą w Jezusie,

B (22) by odsunąć was od tego, co było poprzednim sposobem życia starego człowieka,

niszczącego siebie w pożądaniach zwodzących,

A1 a1 (23a) dawać_się_odnawiać zaś 

b1 (23b) w duchu umysłu waszego, 

a2 (24a) i przyoblec się

b2 (24b) w nowego człowieka, tego według Boga stworzonego, w sprawiedliwości i świętości prawdy.

[4,25-28] FRAGMENT A1

(25) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy jedni drugich członkami. (26) 

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym, (27) i nie dawajcie przystępu diabłu. 

(28) Kradnący niech już więcej nie kradnie, raczej zaś niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobro, aby miał, by 

udzielać w potrzebie będącemu.
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SEKCJA C / SEKWENCJA A [Ef 4,17-28]

[4,17-19] FRAGMENT A

(17) To więc mówię i wzywam w Panu, abyście już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności umysłu swego, (18) 

w mroku umysłem będąc, uczyniwszy się obcymi od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez 

zatwardziałość serca ich, (19) którzy utraciwszy poczucie wstydu, oddali się rozpuście ku czynieniu wszelkiej nieczystości z 

chciwością.

[4,20-24] FRAGMENT B

A1 (20) Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, 

B1 (21a) jeśli tylko go usłyszeliście 

C1 (21b) i w nim pouczeni zostali zgodnie z prawdą w Jezusie,

A2 (22) by odsunąć was od tego, co było poprzednim sposobem życia starego człowieka, niszczącego siebie 

w pożądaniach zwodzących,

B2 (23a) dawać_się_odnawiać zaś w duchu umysłu waszego, 

C2 (24) i przyoblec się w nowego człowieka, tego według Boga stworzonego, w sprawiedliwości

i świętości prawdy.

[4,25-28] FRAGMENT A1

(25) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy jedni drugich członkami. (26) 

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym, (27) i nie dawajcie przystępu diabłu. 

(28) Kradnący niech już więcej nie kradnie, raczej zaś niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobro, aby miał, by 

udzielać w potrzebie będącemu.
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WARSTWA III

SEKCJA C / 
SEKWENCJA A1 [6,10-17]

Nowy umysł w Chrystusie - droga do nowego człowieka i nowego 
życia; walka duchowa

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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SEKCJA C / SEKWENCJA A1 [Ef 6,10-17]

A (10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Boga, 

abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Bo nie toczymy zapasów przeciw krwi i ciału, lecz przeciw

panowaniom, przeciw władzom, przeciw władcom świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

(13) Dlatego weźcie całą zbroję Boga, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

B (14) Stójcie tedy, opasawszy biodra wasze w prawdę, i przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy 

nogi w gotowości (do zwiastowania / dla) ewangelii pokoju,

A1 (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wierności [/wiary], w której będziecie mogli wszystkie pociski niegodziwości, 

te, które (już) zapłonęły [/zostały zapalone], zgasić; (17) i hełm zbawienia przyjmijcie i miecz Ducha, którym jest 

Słowo Boże.
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SEKCJA C / SEKWENCJA A1 [Ef 6,10-17]

A a a1 (10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. (11a) Przywdziejcie całą zbroję Boga, 

b1 (11b) abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

b (12) Bo nie toczymy zapasów przeciw krwi i ciału, lecz przeciw panowaniom, przeciw władzom, przeciw 

władcom świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 

a1 a2 (13a) Dlatego weźcie całą zbroję Boga,

b2 (13b) abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

B a a1 (14a) Stójcie tedy, opasawszy biodra wasze

b1 (14b) w prawdę, 

b (14c) i przywdziawszy pancerz sprawiedliwości 

a1 a2 (15a) i obuwszy nogi

b2 (15b) w gotowości (do zwiastowania / dla) ewangelii pokoju,

A1 a (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wierności [/wiary], w której będziecie mogli wszystkie pociski niegodziwości,

(te), które zapłonęły, zgasić; 

b (17a) i hełm zbawienia przyjmijcie

a1 (17b) i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
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Inspiracje Pawła…?

Ps 35

(1) Dawidowy. Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną, uderz na moich napastników!

(2) Pochwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc.

(3) Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców; powiedz mej duszy: Jam twoim zbawieniem.

(4) Niech się zmieszają i niech się zawstydzą ci, co na życie me czyhają; niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zamierzają 

mi szkodzić.

(5) Niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł Pański.

(6) Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy anioł Pański będzie ich ścigał.

(7) Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie.

(8) Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci; niechaj sami wpadną w dół, 

który wykopali.

(9) A moja dusza będzie radować się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku.

(10) Wszystkie moje kości powiedzą: Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy 

grabieżcy - biedaka i nędzarza.
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Inspiracje Pawła…?

Ps 84

(12) Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie.

(13) Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Ps 91

(1) Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

(2) mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.

(3) Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.

(4) Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

(5) W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,

(6) ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

(7) Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.

(8) Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

(9) Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

(10) Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,

(11) bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

(12) Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

(13) Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

(14) Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.

(15) Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.

(16) Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
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Inspiracje Pawła…?

Jr 13

(1) Tak rzekł Pan do mnie: Idź i kup sobie lniany pas, i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody!

(2) Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra.

(3) I doszło mnie po raz wtóry słowo Pana tej treści:

(4) Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach, i wstań, idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej!

(5) Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan.

(6) A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci tam kazałem ukryć.

(7) I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem, i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony 

i do niczego się nie nadawał.

(8) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(9) Tak mówi Pan: Tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu:

(10) Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, 

służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje.

(11) Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki - mówi Pan - przylgnął do 

mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali.
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SEKCJA C / SEKWENCJA A1 [Ef 6,10-17]

A a a1 (10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. (11a) Przywdziejcie całą zbroję Boga, 

b1 (11b) abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

b (12) Bo nie toczymy zapasów przeciw krwi i ciału, lecz przeciw panowaniom, przeciw władzom, przeciw 

władcom świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 

a1 a2 (13a) Dlatego weźcie całą zbroję Boga,

b2 (13b) abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

B a a1 (14a) Stójcie tedy, opasawszy biodra wasze

b1 (14b) w prawdę, 

b (14c) i przywdziawszy pancerz sprawiedliwości 

a1 a2 (15a) i obuwszy nogi

b2 (15b) w gotowości (do zwiastowania / dla) ewangelii pokoju,

A1 a (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wierności [/wiary], w której będziecie mogli wszystkie pociski niegodziwości,

(te), które zapłonęły, zgasić; 

b (17a) i hełm zbawienia przyjmijcie

a1 (17b) i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
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Przerwa…

Autor: Marek Kaczmarczyk

Czas na pytania
i małą przerwę – 5 min.
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WARSTWA III

SEKCJA C / 
SEKWENCJA B [4,29-5,3]

Naśladowanie Boga a jakości w relacjach – główne kierunki

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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SEKCJA C / SEKWENCJA B [Ef 4,29-5,3]

[4,29-32] FRAGMENT A

(29) Żadne słowo bezużyteczne z ust waszych niech nie wychodzi, ale tylko dobre, ku zaspokojeniu potrzeby, aby przyniosło 

łaskę słuchającym. (30) A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. 

(31) Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką 

nienawiścią. (32) Stawajcie się zaś jedni dla drugich dobrotliwi [/pomocni, /wspierający], litościwi, odpuszczając sobie 

wzajemnie, tak jak i Bóg w Chrystusie odpuścił wam.

[5,1-2] FRAGMENT B

[Ef 5] (1) Stawajcie się więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, (2) i chodźcie w miłości, tak jak 

i Chrystus umiłował nas i wydał siebie samego dla nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. 

[5,3-5] FRAGMENT A1

(3) rozpusta zaś i nieczystość wszelka lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, tak jak przystoi świętym, 

(4) także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. (5) To więc 

wiedzcie pojmując, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie 

Chrystusowym i Bożym.
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SEKCJA C / SEKWENCJA B [Ef 4,29-5,3]

[4,29-32] FRAGMENT A

A1 (29a) Żadne słowo bezużyteczne z ust waszych niech nie wychodzi, 

B1 (29b) ale tylko dobre, ku zaspokojeniu potrzeby, aby przyniosło łaskę słuchającym.

C1 (30) A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.

A2 (31) Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką nienawiścią.

B2 (32a) Stawajcie się zaś jedni dla drugich dobrotliwi [/pomocni, /wspierający], litościwi, 

C2 (32b) odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak i Bóg w Chrystusie odpuścił wam.

[5,1-2] FRAGMENT B

[Ef 5] (1) Stawajcie się więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, (2) i chodźcie w miłości, tak jak 

i Chrystus umiłował nas i wydał siebie samego dla nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.

[5,3-5] FRAGMENT A1

A a1 (3a) rozpusta zaś 

b1 (3b) i nieczystość wszelka 

c1 (3c) lub chciwość 

d1 (3d) niech nawet nie będą wymieniane wśród was, tak jak przystoi świętym,

B (4a) także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, 

B1 (4b) lecz raczej dziękczynienie.

A1 a2 (5a) [To więc wiedzcie pojmując], iż żaden rozpustnik 

b2 (5b) albo nieczysty, 

c2 (5c) lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, 

d2 (5d) nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.
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SEKCJA C / SEKWENCJA B [Ef 4,29-5,3]

[4,29-32] FRAGMENT A

A1 (29a) Żadne słowo bezużyteczne z ust waszych niech nie wychodzi, 

B1 (29b) ale tylko dobre, ku zaspokojeniu potrzeby, aby przyniosło łaskę słuchającym.

C1 (30) A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.

A2 (31) Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką [nienawiścią].

B2 (32a) Stawajcie się zaś jedni dla drugich dobrotliwi [/pomocni, /wspierający], litościwi, 

C2 (32b) odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak i Bóg w Chrystusie odpuścił wam.

[5,1-2] FRAGMENT B

[Ef 5] (1) Stawajcie się więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,

(2) i chodźcie w miłości, tak jak i Chrystus umiłował nas i wydał siebie samego dla nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.

[5,3-5] FRAGMENT A1

A a1 (3a) rozpusta zaś 

b1 (3b) i nieczystość wszelka 

c1 (3c) lub chciwość 

d1 (3d) niech nawet nie będą wymieniane wśród was, tak jak przystoi świętym,

B (4a) także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, 

B1 (4b) lecz raczej dziękczynienie.

A1 a2 (5a) [To więc wiedzcie pojmując], iż żaden rozpustnik 

b2 (5b) albo nieczysty, 

c2 (5c) lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, 

d2 (5d) nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.

[5,1-2] FRAGMENT B (WARIANT I)

A1 [Ef 5] (1) Stawajcie się więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
B1 (2a) i chodźcie w miłości, 

A2 (2b) tak jak i Chrystus umiłował nas 
B2 /a (2c) i wydał siebie samego dla nas /b (2d) jako dar

/b1 (2e) i ofiarę /a1 (2f) Bogu ku miłej wonności.

[5,1-2] FRAGMENT B (WARIANT II)

A [Ef 5] (1a) Stawajcie się więc naśladowcami Boga 
B (1b) jako dzieci umiłowane,

C (2a) i chodźcie w miłości, 
B1 (2b) tak jak i Chrystus umiłował nas

A1 /a (2c) i wydał siebie samego dla nas /b (2d) jako dar

/b1 (2e) i ofiarę /a1 Bogu ku miłej wonności.



Koniec
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To już koniec na dzisiaj.

Dziękuję za uwagę


