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Hymn 
Ef 1,3-14



Ef 1,3-14

3 Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w 

Chrystusie pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba.

4 On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i 

żyli w miłości.

5 Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem 

Jego woli,

6 dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski.

8 Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu,

9 gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził.

10 Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w 

Chrystusie wszystkiego – tego, co w niebie, i tego, co na ziemi.

11 W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, 

który czyni wszystko według postanowienia swojej woli,

12 abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały – my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję 

w Chrystusie.

13 W Nim i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu – i dzięki 

któremu uwierzyliście – zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.

14 Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności – dla jeszcze 

większej Jego chwały .

Jezus Chrystus

Bóg, Ojciec

Duch Święty

Funkcja refrenu





Dwa modele 
Trójcy Świętej











Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

który nas pobłogosławił… duchowym błogosławieństwem nieba (= błogosławieństwem Ducha).



Pierwsza summa 
teologii? 





Ef 1,3-14

Niech będzie błogosławiony Bóg, 
Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który nas w Chrystusie pobłogosławił
wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba.

• IDEA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
• EULOGIA – BERAKAH
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Ef 1,3-14

3 Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w 

Chrystusie pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba.

4 On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i 

żyli w miłości.

5 Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem 

Jego woli,

6 dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski.

8 Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu,

9 gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził.

10 Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w 

Chrystusie wszystkiego – tego, co w niebie, i tego, co na ziemi.

11 W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, 

który czyni wszystko według postanowienia swojej woli,

12 abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały – my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję 

w Chrystusie.

13 W Nim i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu – i dzięki 

któremu uwierzyliście – zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.

14 Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności – dla jeszcze 

większej Jego chwały .

Jezus Chrystus

Bóg, Ojciec

Duch Święty

Funkcja refrenu



kosmologia trój
taktyka i dz

ie
ln

a



Kosmologia Arystotelesa 
(Fizyka)



Kosmologia Dantego 
(Boska komedia)



By John Turtle Wood -
http://online.mq.edu.au/pub/ACANSCAE/chapters/

chapter09.htm, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi

d=3324874

Di Nordisk familjebok (1907), vol.6, p.1397 [1], 
Pubblico dominio, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi
d=1428802

Kosmologia 
Mieszkańców
Efezu



Kosmologia trójdzielna w Liście do Efezjan
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Homer, Iliada VI 129
Tytdej:

ἐπουράνιος 



1. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim 

błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich (ἐν 

τοῖς ἐπουρανίοις) - w Chrystusie. (Ef 1,3)

2. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z 

martwych i posadził po swej prawej stronie na 

wysokościach nieba (ἐν τοῖς ἐπουρανίοις) (Ef 1,20)

3. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 

niebieskich - w Chrystusie Jezusie (ἐν τοῖς ἐπουρανίοις)

(Ef 2,6)

4. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga 

poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i 

Władzom na wyżynach niebieskich (ἐν τοῖς ἐπουρανίοις)

(Ef 3,10)

ἐπουράνιος 

Giusto de Menabuoi
Baptysterium w Padwie



ἐπουράνιος

czwarta sfera 
kosmologiczna



18 Niech da wam światłe oczy serca, 
abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego 
powołania, czym bogactwo chwały Jego 
dziedzictwa w świętych
19 i czym nadzwyczajny ogrom Jego mocy 
dla nas wierzących, o czym świadczy siła 
Jego potęgi.
20 Ukazał ją w Chrystusie, 
gdy wskrzesił Go z martwych 
i posadził po swojej prawej stronie na 
wyżynach niebieskich
21 ponad wszelką zwierzchnością i 
władzą, mocą i panowaniem, i ponad 
wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w 
tym wieku, ale i w przyszłym.
22 Wszystko poddał pod Jego stopy i 
ustanowił Go Głową całego Kościoła,
23 który jest Jego Ciałem i Pełnią Tego, 
który wypełnia wszystko we wszystkim.
(Ef 1,15-23)

Prawosławny klasztor Loukou
we wschodniej Arkadii w Grecji.



Boga moc, energia, 
siła i potęga 
przewyższa…

Panowania, władze, 
moce, porządki 
pozostają tronem

Intronizacja = 
paralelizm

Imię przyzywane –
formuła magiczna



A potem w rozdziale trzecim…

Niech da wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja 
Jego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i 
czym nadzwyczajny ogrom Jego mocy dla nas wierzących, o czym 
świadczy siła Jego potęgi. (Eph. 1:19 BSP) 

– przeniesienie imion sił magicznych na Boga Jahwe

Podporządkowanie
Hypo-tasso

Ps 110
– głowa + stopy

Pełnia wypełniająca 
(aluzja do formuły 
magicznej)



Człowiek także ponad
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A jak to dotyczy nas 

w naszej 
historycznej 
kondycji?

Ef 2 



1 Także wy byliście umarli z powodu waszych 
występków i grzechów,
2 które popełnialiście wtedy, gdy 
postępowaliście zgodnie z zasadami tego 
świata, w posłuszeństwie temu, który panuje 
nad mocą, powietrzem, duchem działającym 
obecnie w synach buntu.
3 Wśród nich także my wszyscy ulegaliśmy 
niegdyś żądzom naszego ciała, poddając się 
zachciankom ciała i myśli. Dlatego, jak inni, 
byliśmy z natury dziećmi gniewu.

4 Bóg jednak, bogaty w miłosierdzie, dzięki 
swej wielkiej miłości, którą obdarzył nas,
5 umarłych z powodu występków, przywrócił 
nas do życia z Chrystusem. Łaską jesteście 
zbawieni!

6 On w Chrystusie Jezusie ożywił nas i posadził 
na wyżynach niebieskich, 



Intronizacja Chrystusa

Ukazał ją w Chrystusie, gdy 
podniósł Go z martwych (ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν)
i (καὶ) 
posadził po swojej prawej stronie (καθίσας ἐν δεξια)
(Ef 1,20)

Intronizacja człowieka

On w Chrystusie Jezusie 
współ-podniósł (συν-ήγειρεν) nas 
i (καὶ)  
współ-posadził (συν-εκάθισεν)

na wyżynach niebieskich (ἐν τοῖς ἐπουρανίοις)
w Chrystusie (ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ)
(Ef 2,6) człowiek

Idea wertykalna

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ



Błędna interpretacja 6,12

Władze ciemności i pierwiastki zła są w 
ponad-niebiosach; [1] to y było niezgodne z 
kosmologią Ef; [2] siły ciemności, czyli 
świata podziemnego, nie mogą być 
jednocześnie w ponad-niebiosach. 

Właściwa interpretacja 6,12

My walczymy w ponad-niebiosach. Jako 
ludzie żyjący na ziemi wciąż musimy 
walczyć, ale będąc w Chrystusie 
(zasiadając na Jego tronie) „stamtąd” 
walczymy i zwyciężamy. 



ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

Co to znaczy być w tym życiu 
i w tej historii ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ?



Inny ciekawy przykład 

„przezwyciężania magii”

Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach, 
abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz ze 
wszystkimi świętymi pojąć, czym jest szerokość i długość, 
wysokość i głębokość. 
(Ef 3,17-18)



Są to typowe terminy wymiarowe używane do 
opisania dowolnego trójwymiarowego obiektu, 
takiego jak Arka Przymierza (Wj 37,1-2) lub 
świątynia Salomona (1 Krl 6,2-3). 

Paweł dodaje czwarty wymiar „głębokości” (βάθος), 
który kontrastuje z jego przeciwieństwem 
„wysokości” (ὕψος).

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że Paweł nie 
podaje przedmiotu, do którego odnoszą się terminy 
wymiarowe.

Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych 
sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości 
mogli wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, czym jest 
szerokość i długość, wysokość i głębokość. 
(Ef 3,17-18)



1. Ogrom mocy Boga. Paweł modli się, aby jego 
czytelnicy mogli głębiej docenić i zrozumieć 
ogromną moc Bożą, która się im objawiła.

2. Miłość Chrystusa. Jest to najpopularniejszy 
pogląd: zakłada czytanie zdania z 3,19 jako 
wyjaśniającego do 3,18b, 

3. Nowa świątynia. Bezpośrednim poprzednikiem 
jest fragment, w którym Paweł mówi o kościele 
jako nowej świątyni. 

4. Niebiańskie dziedzictwo, nowe Jeruzalem, 
pomyślane jako sześcian. Apokalipsa używa 
terminologii wymiarowej (długość, szerokość i 
wysokość), aby opisać wielkość nowego 
Jeruzalem (Ap 21,16). 

5. Cztery ramiona krzyża Chrystusa, który 
obejmuje świat we wszystkich jego wymiarach. 

Pomysły egzegetów

Di Andeggs - self-made based 
on this (public domain), this 

(GFDL / CC-BY-SA-3.0) and 
this (use allowed for any 

purpose providing 
&quot;attribution is given to 
Robert Webb&#039;s Great 

Stella software as the creator 
of this image along with a 

link to the website: 
http://www.software3d.com

/Stella.php&quot;)., CC BY-SA 
3.0, 

https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=3689
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Papirus magiczny
PGM IV.964-74, 979-85

Formuła ma postać zaklęcia/modlitwy, którą należy powtórzyć 
siedmiokrotnie. Mag otrzymuje polecenie, aby wezwać 
pewnego boga (magiczne imiona w tekście) i poprosić o jego 
moc (dynamis), aby tajemnice mocy boga Albalala mogły zostać 
ujawnione:

Daj swoją siłę, obudź swojego demona, wejdź w ten ogień, 
napełnij go boskim duchem i pokaż mi swoją moc! Niech się 
otworzy dla mnie dom wszechmocnego (!!!) boga Albalala, 
który jest w tym świetle! Niech światło przenikni całą szerokość, 
głębokość, długość i wysokość jasnością, która jest w środku... 
(+ magiczne słowa)... Teraz, teraz, natychmiast, natychmiast, 
szybko, szybko!



Papirus magiczny
PGM IV.964-74, 979-85

Terminologia wymiarowa pojawia się ponownie kilka linijek 
później w tym samym tekście: 

Zaklinam cię, święte światło, święta jasność, o szerokości, 
głębokości, długości i wysokości, o jasność, przez święte 
imiona, które wypowiedziałem, a teraz jeszcze raz wymówię. 
Przez ... (magiczne imiona) ... pozostań przy mnie w obecnej 
godzinie, gdy będę się modlił do boga i poznam rzeczy, których 
pragnę!



PGM IV.964-74, 979-85

• Hipostaza? Terminy wymiarowe mogą pojawiać się 
jako duchowe hipostazy, ale tu nie jest to pewne. W 
magicznych papirusach trudno jest określić, kiedy 
wyrażenie oznaczające moc faktycznie przechodzi w 
moc spersonalizowaną. 

• Relacja z mocą magiczną. Formuła wyraża konieczność 
uzyskania dostępu do mocy nadprzyrodzonej 
(„pozostań ze mną”), aby móc poznać sekrety.

• Tworzenie domu - świętej przestrzeni. Niech się 
otworzy dla mnie dom wszechmocnego (!!!). 
Terminologia odnosi się do procesu tworzenia domu, 
w którym bóstwo pojawi się i zareaguje z mocą. 



Bądźcie sobie pod
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gr. hypo-tasso

Bądźcie sobie 
wzajemnie 
podporządkowani 
(ὑποτασσόμενοι) w 
bojaźni Chrystusowej! 
(Ef 5:21)

I wszystko 
podporządkował 
(ὑπέταξεν) pod Jego stopy, 
a Jego samego ustanowił 
nade wszystko Głową dla 
Kościoła. 
(Ef 1,22)



Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. 
29 Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i 
Chrystus - Kościół, 30 bo jesteśmy członkami Jego Ciała. 31 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy 
się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 

32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· 
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

sacramentum hoc magnum est 
ego autem dico 
in Christo et in ecclesia



Poziom horyzontalny

Jednosć Kościoła
(Ef 1-3)

Poziom wertykalny

Jednosć Kościoła z Chrystusem
(Ef 4-6)

Poziom horyzontalny
Jednosć Kościoła

Poziom wertykalny
Jednosć Kościoła z Chrystusem 
(być w Nim, być z Nim na tronie ponad stworzeniem, nowa jakość istnienia)

Być jednym ciałem
Chrystus = Głowa
Kościół = Korpus ciała 



jedno ciało
taktyka v



Sarks / Soma 

• Ciało fizyczne Chrystusa (Kol 1,22) – Wcielenie
• Ciało eucharystyczne (1 Kor 10,16). 

Spożywać = być jedną wspólnotą
• Ciało Chrystusa / Ciało Adama (1 Kor)
• Gnostycyzm. Anthropos misticus. Człowiek 

kosmiczny (poziom makro i mikro)
• Biblia hebrajska. Basar = ciało indywidualnego 

człowieka + społeczeństwo / gmina / wspólnota
• Głowa i ciało – zasada źródło (jego 

zmartwychwstanie i posadzenie na tronie jest 
źródłem naszego współ-zmartwychwstania i współ-
posadzenia na ponad-niebiosach)

• Głowa i ciało – autorytet
• Głowa i ciało – kontekst polityczny. Seneka: Neron 

jest duszą republiki. „Jesteśmy członkami 
znakomitego ciała”.



jeden  duch
taktyka vi



Jedno jest Ciało i jeden Duch, 
bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, 
jaką daje wasze powołanie. 
Jeden jest Pan, 
jedna wiara, 
jeden chrzest.
(Ef 4,4-5) 



Sarks / Soma 

Ef 1,3-14

Pater (Ojciec)

Christos (Chrystus) Pneuma (Duch)



Pater (Ojciec)

Christos (Chrystus) Pneuma (Duch)

Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, 
od którego bierze nazwę wszelki ród w niebie i na ziemi (= Kościół). 

(Ef 3,15)

Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα
ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται

Patria (Kosciół)



Patria (Kosciół)

Soma/ Kefale (ciało / głowa) ?



Patria (Kosciół)

Soma/ Kefale (ciało / głowa) Psyche (dusza)



Co znaczy, że Duch Święty jest 
duszą Kościoła? 

(św. Paweł czyta Platona)

• Ciało jest materialne, dusza niematerialna – dwa aspekty tajemnicy Kościoła
• Dusza jest zasadą ożywiającą ciało – życie nadprzyrodzone wyraża się w porządku materialnym
• Ciało jest złożone, dusza – prosta. Kościół: różnorodność i bogactwo kulturowe w porządku 

historycznym, jedność ma być na poziomie nadprzyrodzonym (miłość trynitarna), nigdy do jedności 
nie powinniśmy sprowadzać płaszczyzny materialnej / historycznej. 

• Ciało przemija, dusza – nieśmiertelna. Kościół: zmienność dziejów, ustrojów, systemów… Miłość 
nadprzyrodzona jest ponad tym… 

• Dusza uczestniczy w boskim świecie idei, w rzeczywistości boskiego Absolutu. Dusza Kościoła jest 
Duchem Swiętym, czyli samym Bogiem. 



doświadczyć  mister
taktyka vii iu

m



• Ef 1:9 przez to, że nam oznajmił 
tajemnicę swej woli według 
swego postanowienia, które 
przedtem w Nim powziął

• Ef 1:9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον 
τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν 
εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν 
αὐτῷ



• Ef 3:3 że mianowicie przez objawienie 
oznajmiona mi została ta tajemnica, 
jaką pokrótce przedtem opisałem.

• Ef 3:3 [ὅτι] κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη 
μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν 
ὀλίγῳ,

• Ef 3:4 Dlatego czytając te słowa 
możecie się przekonać o moim 
zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.

• Ef 3:4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες 
νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ 
τοῦ Χριστοῦ,



• Ef 3:9 i wydobyć na światło, czym jest 
wykonanie tajemniczego planu, 
ukrytego przed wiekami w Bogu, 
Stwórcy wszechrzeczy.

• Ef 3:9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ 
οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ 
ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ 
θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι,

• Ef 5:32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: 
w odniesieniu do Chrystusa i do 
Kościoła.

• Ef 5:32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν· 
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν.



• Ef 6:19 i za mnie, aby dane mi 
było słowo, gdy usta moje 
otworzę, dla jawnego i 
swobodnego głoszenia tajemnicy 
Ewangelii,

• Ef 6:19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι 
δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός 
μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ 
μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου,



Misterium – etymologia

• Dziś: „wsłuchanie się w siebie”, „wejście 
w głębsze wymiary duszy” – to wpływ 
użycia misteriów jako (metafory w 
„Sympozjonie” i „Fajdrosie” Platona) 
filozofa, który ma wewnętrzne głębsze 
poznanie. 

• Tymczasem misteria były odprawiane w 
zamkniętych salach przed tysiącami 
uczestników – były aktem zbiorowym. 



Misterium – etymologia
• μυω – zamykam (usta) – aspekt tajemnicy (dawna hipoteza)

• μυέω – inicjuję / μυστης = wtajemniczany, dopuszczony

• μυστήριον = tajemnica. Święta przysięga – pod karą śmierci nie wolno było zdradzić. Stąd 
trudność ze źródłami. / Obrzęd misteriów. 



Misterium – etymologia

• Łacina oddała początkowo misteria jako 
initia (obrzędy wtajemniczenia) / myesis
(wtajemniczenie) = initiation (Cyceron, 
O prawach II 36; Warron, De lingua 
latina 5.58; Swetoniusz, Neron 34.4). 

• Potem – na gruncie łaciny 
chrześcijańskiej: mysterion = 
sacramentum (chrzest jako 
wtajemniczenie / małżeństwo – w 
odniesieniu do tajemnicy Chrystusa i 
Kościoła).  



Kontekst biblijny
czy grecki i magiczny?



kontekst semicki
• μυστήριον jako tłumaczenie 

aramejskiego „rāz”. Wyraz pochodzenia 
perskiego, przeszedł do aramejskiego. 

• W części aramejskiej Dn
2,18.19.27.28.29.30.47; 4,9 – w LXX 
zawsze tłumaczone jako μυστήριον. 

• Aspekt eschatologiczny i kosmiczny –
przez reprezentanta Bóg objawia 
wspólnocie prawdę o naturze świata i 
czasu. 

μυστήριον





Qumran 
paralele formalne 
1. Wzorzec wspólnych, wzajemnie 

powiązanych semantycznie idei 
(„tajemnica”, „mądrość”, „poznać”, 
„poznanie”, „wiedza”, „objawienie”); 

2. Tajemnice to w rzeczywistości 
tajemnice zbawienia, które dotychczas 
były ukryte w Bogu; 

3. Bóg decyduje o czasie wybranym 
objawienia i On jest podmiotem 
objawienia. Moment ten jest czystą 
łaską. 

By uploaded by Daniel.baranek -
http://www.ao.net/~fmoeller/qb.htm, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2419219



Qumran 
paralele formalne 
4. W Qumran mistera mają szczególne 

odniesienie do wydarzeń ostatnich dni.

5. Misteria są objawione wspólnocie 
wybranej, ale przez pośrednika i 
reprezentanta. W rękopisach Qumran
zostały one objawione Nauczycielowi 
Sprawiedliwości, a przez niego 
społeczności, tak że także jej członkowie 
posiadają teraz „wiedzę”; autor Ef 
przekazuje również społeczności Efezu to, 
co otrzymał od Chrystusa (Ef 5,32); 

6. Tajemnice wymagają interpretacji i 
objaśnienia (por. 1QpHab 7,4f.).

By Effi Schweizer - Own work, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=3089552



Kontekst grecki
misteria eleuzyjskie

• Budynek Eleusis – archeologia. 
Telesterion = sala wtajemniczeń. 
Z miejscem przenajświętszym i 
tronem hierofanta. 



Aspekt treściowy. 
Mit o Demeter
• Eleusis. Z tym miejscem związana jest grecka 

tradycja misteriów upamiętniających 
Demeter – boginię zbóż i patronkę rolników. 

• Jako matka Demeter przeżyła osobistą 
tragedię, gdy jej córka Kora – niekiedy 
nazywaną też Persefoną – została porwana i 
uprowadzona do podziemnej krainy mroku i 
śmierci. Zrozpaczona bogini postanowiła nie 
wracać na Olimp i pozostać na ziemi tak 
długo, aż Hades, władca podziemi, zwróci jej 
ukochane dziecko. Taka decyzja miała jednak 
poważne konsekwencje – wszystkie pola 
Hellady zamieniły się w nieurodzaje, zboże 
przestało rosnąć, zaburzony został cykl pór 
roku. Demeter jednak była nieugięta w 
swym postanowieniu. 

By Varrese Painter - User:Bibi Saint-
Pol, own work, 2008, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/ind
ex.php?curid=3839471



Aspekt treściowy. 
Mit o Demeter
• Wreszcie interweniował sam Zeus – to 

on rozkazał Hadesowi zwrócić Persefonę 
jej matce. Niestety było za późno… 
Okazało się, że – przebywając w krainie 
śmierci – Persefona zjadła ziarno 
granatu, co uniemożliwia jej powrót do 
krainy żywych. 

By Μαρσύας (December 2005), CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.p

hp?curid=468890



Aspekt treściowy
Mit o Demeter
• Ostatecznie obydwie strony sporu 

poszły na ustępstwo. Postanowiono, że 
Demeter wróci na Olimp, a Persefona 
będzie ją co roku odwiedzać – gdy 
wiosną będzie wychodzić z Hadesu, na 
polach zaczną kiełkować pierwsze 
zboża, zaś gdy wczesną zimą będzie 
wracać do krainy śmierci – ziemia nie 
wyda więcej plonów aż do kolejnej 
wiosny.

By Walter Crane - The story of Greece : told to boys and girls 
(1914) by Mary Macgregor, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32804547



Aspekt treściowy
Mit o Demeter
• Zanim Demeter odeszła na Olimp, 

nauczyła kapłanów świątyni 
eleuzyńskiej boskich misteriów, które 
odtąd wzmocniły powiązanie między 
cyklem rolniczym a życiem religijnym 
Greków. Były to misteria śmierci i 
odradzającego się życia. Misteria 
pszenicy, która jest symbolem życia, i 
ludzkiej nadziei na nieśmiertelność.

By Raymond.ellis - Own work, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17440
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Przebieg misteriów

• Procesja mystów (wtajemniczonych) formowała 
się w Atenach - odbywali oczyszczającą kąpiel w 
morzu

• Obmycie i prosię na ofiarę. Każdy wtajemniczony 
ma swoje prosię. Czasem świnię zabijano, a mięso 
jedzono; czasem – zwierzę wrzucano do grot 
skalnych. Trudno wyobrazić sobie procesję z Aten 
do Eleusis ze świniami. Plutarch naśmiewa się z 
uczestników misteriów, gdy każdy z nich kąpie się 
w morzu… ze swoją świnią (Plutarch, Fokion 28). 

en.wikipedia.org/wiki/File:Hydrie_-
_Myst%C3%A8res_d%27Eleusis_(face_A).
jpg#/media/File:Hydrie_-
_Myst%C3%A8res_d'Eleusis_(face_A).jpg



Dlaczego akurat świnie?

• Znaczenie: choiros (świnia) = także wulgarne określenie łona kobiety. Ofiara ze świnek = zastępcza ofiara z 
dziewic na udobruchanie Hadesu (Megaryjczyk w „Acharnejczykach” sprzedaje swoje córki w worku jako 
„świnki na misteria”). 

• Świnie w grotach 
„zapadają się pod ziemię” – jak córka Kora. 

• Wersje mitu: Demeter nie mogła 
odnaleźć córki, gdyż ślady 
zacierało stado świń.  

By Francis Davis Millet - Brigham Young University Museum of Art, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45454031



Przebieg misteriów

• Procesja idzie 3 dni do Eleusis - prowadzi 
hierofanta. 

• Po drodze stacje - modlitwy do Demeter

• Gromadzili się przy kamieniu pozbawionym 
radości - na nim siedziała Demeter, opłakując Korę 

• Post i spożywanie napoju kykeon. 
Prawdopodobnie z grzybów psychogennych 
(działanie podobne do LSD)

• Gdy zapadł zmierzch - przedstawienia teatralne
scen z mitu Demeter - finał: odzyskanie córki  -
wtajemniczeni stają się uczestnikami nowego 
życia, przezwyciężenie śmierci

Di Davide Mauro - Opera propria, CC BY-SA 
4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=68644919



Przebieg misteriów

• Ryt thronosis – sadzanie na tronie 
każdego wtajemniczanego. 

• Biesiada do rana.

• Powrót procesji - atmosfera powagi 
i ciszy. Wyjątek: most na rzece 
Kefisos - tam pozwalano sobie na 
sprośne żarty i docinki. 

• Koniec misteriów oficjalnych: 391 
(zakaz cesarza chrześcijańskiego 
Teodozjusza I)

By No machine-readable author provided. 
Marsyas assumed (based on copyright 
claims). - No machine-readable source 

provided. Own work assumed (based on 
copyright claims)., CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=468881



Aspekt formalny 
misteriów 
• Wtajemniczenie (aspekt czasowy)

• Krąg wtajemniczonych w kontraście do reszty 
ludzi (być wewnątrz, być na zewnątrz).

• Tajemnica – chroni świętości prawdy. 

• Cykliczność – nowe stwarzanie świata / nowe 
rodzenie.

• Poznanie tajemnicy = nowe życie teraz + 
zbawienie po śmierci (a nie tylko wiedza!). 
„Szczęśliwy z ludzi na ziemi ten, co [misteria 
widział]; kto zaś nieświadom tych obrzędów, tego 
odmienny los czeka po śmierci w zatęchłych 
podziemiach” (Hymn do Demeter); „Po trzykroć 
błogosławieni ci, którzy obrzędy te widzieli i tak 
kroczą do Hadesu: dla tych jedynie tam jest życie, 
dla innych wszystko jest złem” (Sofokles).

By Antonio Tempesta - This file was donated to Wikimedia Commons 
as part of a project by the Metropolitan Museum of Art. See the Image 

and Data Resources Open Access Policy, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61131396


