
Analiza dynamiki zjawisk opisanych w Rz1:18, eib 
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 

 
Treść do analizy: 
(1:18) [Rozwińmy ten temat.] Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności 
i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem 
nieba. (1:19) Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im 
ślady swojej obecności. (1:20) Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i Boskość, 
od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych 
— tak, że nie mają wymówki. (1:21) Poznali zatem Boga. Nie oddali Mu jednak 
należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali 
się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się 
ponadto zaślepienie. (1:22) Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. (1:23) Zastąpili 
przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, 
wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. (1:24) Dlatego Bóg wydał ich na pastwę 
żądz ich własnych serc. Dalecy od czystości bezczeszczą zatem swoje ciała między 
sobą — (1:25) ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą 
stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. 
(1:26) Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby 
naturalne na nienaturalne. (1:27) Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do 
kobiety i oddali się współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają 
się bezwstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. 
(1:28) Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał 
ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen, tak że czynią to, co 
nieprzyzwoite — (1:29) oni, ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, 
niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, 
(1:30) oszczerstwa; ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący 
samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, (1:31) nierozumni, 
niesumienni, nieczuli, bezlitośni. (1:32) Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga. Wiedzą, 
że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to, nie tylko sami 
się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. 
 
 
  



Wyniki analizy: 
§ metasłowa określających następstwa, rozdzielających przyczyny od skutków 

§ .21 staoi się w końcu 
§ nałożyło się ponadto 
§ .22 właściwie 
§ .28 dlatego również 

§ pierwotne działania Boga 
§ .19 dla ludzi jest oczywiste, że Bóg istnieje. 
§ Bóg sam pozostawił ludziom ślady swojej obecności 
§ .20 Niewidzialna istota Boga, to jest wieczna moc i Boskość od 

stworzenia świata przemawia w Bożych dziełach, wyraźnych i 
widocznych. 

§ .28 Bóg wydał ludzi na pastwę rozumu niezdolnego do trafnych 
ocen. 

§ pierwotnych czynności ludzkich 
§ .21 Poznawszy Boga nie oddali mu należnej czci.  
§ Nie okazali Bogu wdzięczności jako Bogu 
§ Mnożyli wątpliwości. 
§ ? mieli bezmyślność serc??? 
§ Podawali się za mądrych. 
§ Porzucili chwałę nieśmiertelnego Boga 

§ wtórne działania i aktywności Boga 
§ .24 Bóg wydał ludzi ma pastwę żądz ich własnych serc. 
§ .26 Bóg wydał ich na pohańbienie 

§ wtórne działania ludzi 
§ .21 są niezdolni do trafnego osądu 
§ .21 są zaślepieni 
§ .22 głupieli 
§ .23 chwalą podobizny śmiertelnego człowieka, wyobrażenia 

ptaków, ssaków oraz płazów 
§ .24 są dalecy od czystości 
§ .25 z nabożną czcią służą stworzeniu 

§ skutki w życiu ludzi 
§ .24 bezczeszczą swoje ciała między sobą 
§ .26 Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. 

(.27) Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i 
oddali się współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami 
dopuszczają się bezwstydu i ściągają na siebie samych zapłatę 
godną ich zboczenia. 

§ (.29) są pełni 
1. przeróżnej niesprawiedliwości,  
2. zła,  



3. chciwości,  
4. niegodziwości,  
5. zazdrości,  
6. chęci mordu,  
7. niezgody,  
8. podstępu,  
9. złośliwości,  
10. plotkarstwa,  
11. (.30) oszczerstwa;  
12. ludzie nienawidzący Boga,  
13. zuchwali,  
14. zarozumiali,  
15. promujący samych siebie,  
16. wynajdujący zło,  
17. nieposłuszni rodzicom,  
18. (.31) nierozumni,  
19. niesumienni,  
20. nieczuli,  
21. bezlitośni. 

 
 


