
Analiza dynamiki zjawisk opisanych w Rz1:18 
Poszukuję takich stanów, działań i metasłów: 

§ metasłowa określających następstwa, rozdzielających przyczyny od skutków 
§ pierwotne działania Boga 
§ pierwotnych czynności ludzkich 
§ wtórne działania i aktywności Boga 
§ wtórne działania ludzi 
§ skutki w życiu ludzi 

(18) Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i 
niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w 
niesprawiedliwości. (19) Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich 
jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna 
moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po 
to, aby oni byli bez wymówki. 
(21) Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, 
lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. (22) Podając 
się za mądrych, zgłupieli; (23) I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo 
obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. 
(24) Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili 
swoje ciała między sobą. (25) Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili 
stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 
(26) Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły 
naturalne współżycie na przeciwne naturze. (27) Także mężczyźni, opuściwszy naturalne 
współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z 
mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój 
błąd zapłatę. 
(28) A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na 
pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada; (29) Będąc napełnieni wszelką 
nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, 
morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów; (30) Plotkarze, oszczercy, nienawidzący 
Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni 
rodzicom, (31) bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, 
nieprzejednani i bez miłosierdzia. 
(32) Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie 
tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. 
  



Klasyfikacja działań: 
§ Pierwotne działania Boga: 

• Bóg ludziom objawia to co można o Nim wiedzieć (.19) 
• Bóg stworzył i w Jego stworzeniu widać Jego niewidzialną, 

wieczną moc  i bóstwo (.20) 
§ Pierwotne działania ludzi: 

• zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości (.18) 
• poznawszy Boga nie chwalili Go jako Boga (.21) 
• poznawszy Boga nie się dziękowali mu (.21) 
•  
• podawali się za mądrych (.22) 
• kłamali zamieniając prawdę Bożą (.25) 
• czcili stworzenie (.25) 
• służyli stworzeniu raczej niż Stwórcy (.25) 
• nie zachowywali poznania Boga (.28) 
• czynili zło poznawszy że Bóg takie rzeczy karze śmiercią (.32) 
• chwalili zło i zachęcali innych do czynienia zła poznawszy że Bóg 

takie rzeczy karze śmiercią (.32) 
§ Wtóre działania Boga: 

• Bóg gniewa się na bezbożność i niesprawiedliwość ludzi i ten 
gniew jest widoczny (.18) 

• Bóg objawia swój gniewa na bezbożność i niesprawiedliwość (.18) 
• Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwość serc (.24) 
• Bóg wydał ich haniebnym namiętnością (.26) 

§ Drugie działanie ludzi:  
• znikczemnieli w swoich myślach (.21) 
• zaćmiło się ich bezrozumne serce (.21) 
• zgłupieli (.22) 
• hańbią swoje ciała między sobą (.24) 
• zmienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu 

zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i 
gadów (.23) 

§ Efekty działań ludzkich: 
• ponoszą na sobie samych należną za swój błąd zapłatę (.27) 
• będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, 

przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, 
morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów; plotkarze, 
oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, 
wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom; bezrozumni, 
niedotrzymujący słowa, są bez naturalnej miłości, nieprzejednani i 
bez miłosierdzia (.29-31) 

• wiedząc, że za to są godni śmierci nie tylko to robią ale też chwalą 
innych co tak postępują (.32) 


