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3 marca 2023 r. 

„Usłyszałem o waszej wierze” 

 

Studium Biblijne – List do Efezjan 1,15–19 

1. Ćwiczenia „poznajmy się” 

Zaplanujcie śpiewanie znanych pieśni liturgicznych lub tych zarekomendowanych dla potrzeb 

spotkania. 

Wybierz ćwiczenie grupowe, aby zmotywować uczestników do wzajemnego poznania się [przyp. 

tłumacza, np. „powiedz o sobie jedno zdanie w konwencji trzy kamyczki – kolorowe kamyczki. 

Przygotowujemy woreczek / pudełko z kamyczkami / zgniecionymi karteczkami o różnych, np. trzech 

kolorach. Każdy kolor to inna kategoria, np. zielony to praca, niebieski to rodzina, a czerwony to czas 

wolny. Dajemy uczestnikom możliwość wylosowania kategorii, a następnie prosimy, by każdy 

(najlepiej w podziale na mniejsze grupy) opowiedział coś o sobie (może być jedno zdanie) 

z wylosowanej kategorii”.]. 

2. Czytanie Biblii 

List do Efezjan 1,15–19  

Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, 

nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was w swoich modlitwach. Niech Bóg naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam Ducha mądrości i objawienia w poznawaniu 

Go, pełne światła oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał, czym 

jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy 

względem nas, wierzących, według działania siły Jego potęgi1. 

3. Kontekst listu do Efezjan 

a. W pierwszym wieku Efez był siedzibą rzymskiej prowincji w Azji i ważnym miastem portowym 

na wschodzie Morza Egejskiego. To było czwarte pod względem wielkości miasto Imperium 

Rzymskiego, po Rzymie, Koryncie i Antiochii, z przybliżoną populacją 350 tysięcy do pół miliona 

mieszkańców. 

b. Efezjanie przede wszystkim wyznawali / modlili się do Artemidy, bogini łowów, zwierząt, lasów, 

gór i roślinności, uważanej również za boginię płodności, niosącej pomoc rodzącym kobietom. 

Bałwochwalstwo (oddawanie czci bożkom) i czary były w tamtym czasie rozpowszechnione, 

a produkcja srebrnych kapliczek była kwitnącym biznesem. Dlatego też dobrobyt wielu osób 

zależał od Świątyni Artemidy, która następnie stała się ośrodkiem / centrum religijnym 

i gospodarczym. 

 
1 Biblia Ekumeniczna – Wydanie I, Towarzystwo Biblijne w Polsce, 2017.  



   

 

 

 

c. W dzisiejszych czasach Kościoły powszechnie przyjmują, że Paweł napisał ten list do Kościołów 

w Azji, podczas gdy był więziony w Rzymie. 

d. Kiedy Paweł głosił słowo Pańskie i prawdę w Efezie, wielu miejscowych Żydów i Greków 

wierzyło w Jezusa Chrystusa i podążało za Nim w pełni (Dzieje Apostolskie 19,1–17). Z pełną 

determinacją ci, którzy zrezygnowali ze swojego zawodu i źródła dochodów (uprawiania magii) 

otwarcie spalili swoje księgi, które wówczas były bardzo cenne. Nie tylko stracili swoje bogactwa 

i status, ale również wywierana była na nich olbrzymia presja ze strony rodziny i przyjaciół (Dzieje 

Apostolskie 19,18–20). Pomimo wszelkich trudności zachowali swoją wiarę, co sprawiło, że 

Pawła przepełniło dziękczynienie. Paweł pokazał swoją prawdziwą miłość do nich. „Dlatego i ja, 

gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję 

dziękować za was i pamiętać o was w swoich modlitwach” (List do Efezjan 1,15–16). 

e. Paweł nauczył niewiernych, jak żyć w wierze w Jezusa pomimo przeciwników religijnych. On 

również zachęcał ich do związywania się ze sobą w pokoju. List do Efezjan miał wyposażać 

świętych w budowanie ciała Chrystusowego, dopóki nie dojdą do jedności w wierze. 

4. Interpretacja tekstu 

Paweł dziękował Bogu za Efezjan, którzy żyją w miłości i wierze. Modlił się, aby otrzymali ducha 

mądrości i objawienia, i „zrozumieli [Boga]” poprzez światło i inspirację Ducha Świętego! Paweł 

prosił Boga, aby oświecił uczniów, aby mogli zobaczyć te trzy prawdy: 

a. Nadzieja, do której Bóg wezwał uczniów 

Powołanie ma znaczenie i cel. Wzywa nas, abyśmy zwrócili się do Chrystusa i stali się świętymi, 

odrzucili nasze stare „ja” i przywdziali nasze nowe „ja”, aby przeżywać nasze nowe życie 

w obfitości (w pełni przeżywać nasze życie) i chwalić imię Boże. Jest to wezwanie, które przynosi 

zmiany w życiu. Co więcej, w Jezusie Chrystusie, zostaliśmy przeznaczeni jako przybrane dzieci 

Boże i otrzymaliśmy zadatek naszego dziedzictwa ku odkupieniu. (List do Efezjan 1,5.11.14 

i 1 List św. Piotra 1,3–5). 

o Medytacja: Często jesteśmy sfrustrowani trudnościami i przeszkodami, i możemy nawet 

stracić naszą nadzieję i wiarę lub polegać na naszej słabej ludzkiej naturze. Jesteśmy jednak 

wezwani do utrzymania naszej „nadziei i wiary” w Królestwo Boże i obietnicę. Przez 

oświecenie Ducha Świętego ujrzymy wiernego, kochającego i łaskawego Boga. 

Odzyskujemy naszą nadzieję i wiarę, aby stawić czoło wyzwaniom i posuwać się naprzód. 

Jak zostało napisane w Liście do Hebrajczyków 11,1: „Wiara jest gwarancją tego, czego 

się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy”. 

b. Bogactwa chwalebnego dziedzictwa Bożego wśród świętych 

Jak wspomniano powyżej, wierzący zostali wyznaczeni do przyjęcia jako dzieci Boże i otrzymali 

nadzieję uzyskania od Niego dziedziczenia. I tu podkreśla się, że uczniowie Boga są dziedzictwem 

Bożym. 

Bóg kiedyś powiedział Izraelitom przez Mojżesza: „Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu 

mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich 

narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia” (Księga Wyjścia 19,5). Na szczęście przywilej ten nie 

jest ograniczony do Izraelitów w Starym Testamencie, lecz jest on również przyznany uczniom 

Jezusa w Nowym Testamencie (1 List św. Piotra 2,9). List do Hebrajczyków rozdział 11 wymienia 



   

 

 

 

kilka biblijnych postaci, które są przykładami wiary. Do dnia dzisiejszego wciąż dziesiątki tysięcy 

wiernych sług Bożych poświęcają swoje życie na głoszenie ewangelii i dzielenie się miłością Boga 

ze wszystkimi narodami. Jest to chwalebne dziedzictwo Boże wśród świętych w historii! 

o Medytacja: Przez cały list autor dzieli się swoimi modlitwami za świętych, żywiąc 

nadzieję, że mogą uchwycić, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość miłości 

Chrystusa (List do Efezjan 3,18). Czy powinniśmy być gotowi odpowiedzieć na tę miłość, 

żyjąc nie dla siebie samych, ale dla Boga? Miłość Chrystusa może być objawiona poprzez 

nasze działania, które wskazują na chwalebne i obfite dziedzictwo Boże! Jakie są historie 

wiary, które usłyszeliście? 

c. Niezmierna wielkość Boskiej mocy 

Paweł opisuje wielkość Boskiej mocy w Liście do Efezjan 1,20–23: 

• Jezus Chrystus został wskrzeszony z martwych i posadzony po prawicy Boga na wyżynach 

niebieskich ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem! 

• Jezusowi Chrystusowi dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Kościół i wierni będą 

czerpali z tej mocy, aby czynić dzieło Pańskie, które Jezus Chrystus nam wyznaczył 

(Ewangelia wg św. Mateusza 28,18–20). 

o Medytacja: W oczach Boga nie jesteśmy płatkami konfetti, które rozrzuca wiatr bez 

konkretnego kierunku, ale jesteśmy jak niezastępowalne kawałki puzzli. Pomimo naszych 

różnych środowisk społecznych, kontekstów regionalnych i różnorodnych kultur, 

dochodzimy do jedności w Jezusie Chrystusie. Jezus pomaga nam dążyć do zerwania barier 

stworzonych, aby nas rozdzielić. Dlatego powinniśmy polegać na potężnej mocy naszego 

Pana i połączyć się ze sobą, aby dzielić się Ewangelią z przesłaniem, które nam powierzono. 

5. Pytania dotyczące rozmów w grupie 

a. Opowiedzmy, jak Duch Święty pomaga, prowadzi lub oświeca nas, gdy działamy w miłości Bożej. 

b. Jakie nadzieje przyniosła Wam wiara chrześcijańska? 

c. Opowiedzcie, jak jesteście motywowane przez świadectwa świętych. 

d. W jaki sposób Kościół Efezjan pokazał swoją wiarę w Chrystusa? (Należy zapoznać się 

z kontekstem wyżej wspomnianego listu). Jak przeżywasz swoją wiarę w Chrystusa? 

6. Stosowanie i wdrażanie 

Napisz kartę lub list do kogoś, o kogo się troszczysz. Wyrazić swoją wdzięczność i zachęcić ją / jego do 

troski o siebie nawzajem, utrzymania wiary w Chrystusa, by była świadectwem mocy Bożej i dzielenia 

się miłością Jezusa. 


