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Chwałą Bożą jest rzecz ukryć,
a chwałą królów rzecz zbadać.
Prz 25,2

Praktyczny wykład Nowego Testamentu

List św. Pawła do Rzymian
Część II

Wykład IV
Autor: Marek Kaczmarczyk

Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl

Plan

•

Krótkie przypomnienie naszej drogi do SEKWENCJI B1 [Rz 6-7] i B2 [Rz
12,1-15,13]

•

Wprowadzenie do SEKCJI D1 /SEKWENCJI B2 [Rz 12,1-15,13]

•

Omówienie SEKWENCJI B2 [Rz 12,1-15,13]

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Miejsce i rola SEKWENCJI B1 i B2 w SEKCJACH D i D1
A – Rz 1,1-6
B – Rz 1,7

SEKCJA D







WARSTWA I

WARSTWA II

WARSTWA III

C – Rz 1,8-17

SEKWENCJA B1
D – Rz 1,18-7,25
A1– Rz 1,18-5,21




B1 – Rz 6-7

E – Rz 8

SEKCJA D1

D1 – Rz 9,1-15,13
A2 – Rz 9-11



B2 – Rz 12,1-15,13
C1 – Rz 15,14-32

SEKWENCJA B2

B1 – Rz 15,33-16,24
A1 – Rz 16,25-27

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKWENCJE B1 i B2 – charakterystyka podstawowa

SEKCJA D – Rz 1,18-7,25
Cechy wspólne SEKWENCJI B1 i B2
• Przedstawienie praktycznych konsekwencji
pojednania z Bogiem w Chrystusie.

SEKWENCJA A1 – Rz 1,18-5,21
SEKWENCJA B1 – Rz 6-7

• Życie jako unikalna więź z Chrystusem i jako służba
Panu.
• Życie „pod prawem miłości” w „nowości ducha” (ze
względu na Ducha Św.), a w wolności od
„przestarzałej litery” (Prawa).

SEKCJA D1 – Rz 9,1-15,13
SEKWENCJA A2 – Rz 9-11

• Mocne zaznaczenie wagi odpowiedniego mentalnego
uformowania i ukierunkowania.

SEKWENCJA B2 – Rz 12,1-15,13

• Wyraźny porządek: od właściwego poznania i
zrozumienia do adekwatnej praktyki.

Cechy wspólne SEKCJI D i D1

• Obie części korzystają z obrazu przejścia od śmierci
do życia oraz od niewoli do wolności.
• Bardzo sporadyczne odniesienia do ST.

2017 wer. 1.0

- wskazanie właściwej perspektywy
na plan Boga w Chrystusie
- usuwanie błędów, które stały się
podstawą rywalizacji i braku poczucia
wspólnoty pomiędzy wierzącymi
z pogan i Żydów

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Wprowadzenie do SEKCJI D/SEKWENCJI B2

SEKCJA D/
SEKWENCJA B2 [12,1-15,13]
- Wprowadzenie

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJE D i D1 – wydruki

Dzisiaj przed nami
SEKWENCJA B2 w SEKCJI D

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKWENCJA B2 – wprowadzenie
PODSEKWENCJE

FRAGMENTY

A – Rz 1,1-6

A – Rz 12,1-16

B – Rz 1,7
C – Rz 1,8-17

A1 – Rz 12,1-2
B1 – Rz 12,3-16

D – Rz 1,18-7,25
A1– Rz 1,18-5,21

B – Rz 12,17-3,10

B1 – Rz 6-7

A1 – Rz 12,17-20
B1 – Rz 12,21

E – Rz 8

SEKCJA D1

A2 – Rz 13,1-7

D1 – Rz 9,1-15,13

B2 – Rz 13,8-10

A2 – Rz 9-11
B2 – Rz 12,1-15,13
C1 – Rz 15,14-32

A1 – Rz 13,11-15,13
A2 – Rz 13,11-14
B2 – Rz 14,1-15,13

B1 – Rz 15,33-16,24
A1 – Rz 16,25-27

2017 wer. 1.0

SEKWENCJA B2
Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJA E a miejsce i rola SEKWENCJI B2
A – Rz 1,1-6

D – Rz 1,18-7,25

Spełnienie się Prawa:
- przez przyjście Chrystusa i
objęcie usprawiedliwieniem
wszystkich wierzących;
- przez prawo miłości i dobra

Zapowiedź wizyty; służba Pawła

C – Rz 1,8-17

Pozdrowienia i zachęta

Bóg jest autorem zbawienia,
a Chrystus jego wykonawcą dla wszystkich

B – Rz 1,7

A1– Rz 1,18-5,21
B1 – Rz 6-7

E – Rz 8
D1 – Rz 9,1-15,13
A2 – Rz 9-11
B2 – Rz 12,1-15,13

C1 – Rz 15,14-32
B1 – Rz 15,33-16,24
A1 – Rz 16,25-27

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk

Zachęta do wytrwałości życia
w poddaniu Chrystusowi ze
względu:
- na szczególną pozycję
wierzących jako dzieci Bożych i
na oczekujące ich dziedzictwo,
- na trwałą miłość Chrystusa,
- na doświadczenie
prowadzenia przez Ducha
Świętego,
- a także ze względu na
świadectwo dla reszty
stworzenia.
9

SEKWENCJA B1 a SEKWENCJA B2

SEKWENCJA B1

SEKWENCJA B2

[6,1-7,25]

[12,1-15,13]

• Bezpośrednia więź z Chrystusem jest
zasadniczym punktem startowym do
nowego sposobu życia.
• Wsparcie przez podkreślenie
faktycznego udziału w nowej
rzeczywistości pojednania z Bogiem i
nadziei życia wiecznego.
• Wskazanie zasadniczych kierunków w
obszarze praktyki, a także zysków jakie
odnoszą w Chrystusie poganie i Żydzi w
stosunku do ich stanu poprzedniego.
• Podkreślenie znaczenia osobistego
zaangażowania i odpowiedzialności za
rezultaty nowego życia.
• Ukazanie możliwych celów i istotnych
ograniczeń.

• Skupienie uwagi wierzących na
podstawowych cechach Królestwa
Bożego i jego prawie.
• Podtrzymanie obrazowego języka w
częściach motywujących do
odpowiedniego ukierunkowania sposobu
myślenia jako podstawie do praktyki
życia.
• Podjęcie konkretnych problemów
społeczności, które wymagają
wyjaśnienia i naprawy.
• Zachęta do wysiłku zachowania
jedności pomiędzy wszystkimi
wierzącymi oparta na zapowiedziach
pism o zgodnym uwielbieniu Boga przez
społeczność Żydów i pogan.

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKWENCJA B2 – budowa i przegląd

[12,1-16] PODSEKWENCJA A

A1 – Rz 12,1-2
B1 – Rz 12,3-16
Wskazania dotyczące
postaw i relacji między
wierzącymi;
- jak właściwie służyć
Bogu i Chrystusowi;
- jak właściwie żyć w
wolności i jak ją
praktykować;
- podstawa jedności
chrześcijan i obrona
tej jedności.

- Wskazanie generalnej i
uniwersalnej zasady w
relacjach: miłość i dobro.
- Wskazania dotyczące
postaw i relacji wierzących
w stosunku do świata
zewnętrznego, ludzi
niewierzących w Chrystusa i
władzy panującej.

[12,17-3,10] PODSEKWENCJA B

A1 – Rz 12,17-20
B1 – Rz 12,21
A2 – Rz 13,1-7
B2 – Rz 13,8-10

[13,11-15,13] PODSEKWENCJA A1

A2 – Rz 13,11-14
B2 – Rz 14,1-15,13

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJIA D /SEKWENCJA B2

PODSEKWENCJA A
/FRAGMENT A1 [12,1-2]
oraz
PODSEKWENCJA A1
/FRAGMENT A2 [13,11-14]
2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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PODSEKWENCJA A /FRAGMENT A1 i
PODSEKWENCJA A1 /FRAGMENT A2

PODSEKWENCJA A [Rz 12,1-16]
FRAGMENT A1 [12,1-2]
FRAGMENT B1 [12,3-16]

PODSEKWENCJA B [Rz 12,17-3,10]
FRAGMENT A1 [12,17-20]
FRAGMENT B1 [12,21]
FRAGMENT A2 [13,1-7]
FRAGMENT B2 [13,8-10]

PODSEKWENCJA A1 [Rz 13,11-15,13]
FRAGMENT A2 [13,11-14]
FRAGMENT B2 [14,1-15,13]

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 12,1-2 a 13,11-14 (BW+kor.)
FRAGMENT A1
A (1a) Wzywam was tedy, bracia, przez
miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje
jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu,
B (1b) rozumną służbę waszą.
C (2a) A nie upodabniajcie się do
tego świata,
B1 (2b) ale dajcie się przemienić przez
odnowienie umysłu swego,
A1 (2c) abyście rozróżniali, co jest wolą Bożą,
co jest dobre i miłe, i doskonałe.

FRAGMENT A2
A (11) I tak poznawszy tę porę, że czas, abyście się ze
snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze
zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy, (12a) noc
przeminęła, a dzień się przybliżył,
B (12b) odrzućmy tedy uczynki ciemności,
a obleczmy się w zbroję światłości.
C (13a) Jak za dnia dostojnie postępujmy,
B1 (13b) nie w biesiadach i pijaństwach, nie
w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach
i zazdrości; (14a) ale obleczcie się w Pana
Jezusa Chrystusa
A1 (14b) ciała nie zadawalajcie ku pożądliwościom (jego).

Rz 6,5-14
(5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, (6) wiedząc to,
że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli
grzechowi; (7) kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. (8) Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć
będziemy, (9) wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. (10) Umarłszy bowiem,
dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. (11) Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za
żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (12) Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście
nie byli posłuszni pożądliwościom jego, (13) i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie
siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. (14) Albowiem grzech nad wami
2017niewer.
1.0 bo nie jesteście pod zakonem,
panować
będzie,
lecz pod
łaską.
Autor:
Marek
Kaczmarczyk
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Zarys wewnętrznego rozdwojenia człowieka wg Pawła

Ciało
Członki ciała
Stary człowiek
Ciało śmierci
Ciało grzechu
Grzech
Nie-Ja

Dwie siły ukierunkowane na
odmienną realizację własnego Ja.

• Bycie w ciele / cielesnym
• Oddani w posłuszeństwo grzechowi
• Niewola grzechu (bycie niewolnikiem
grzechu)
• Śmierć
• Zwodzenie
• Zaprzedanie grzechowi
• Brak rozeznania
• Uleganie na rzecz zła

2017 wer. 1.0

Człowiek wewnętrzny
Umysł
Ja – „prawdziwy”
Rozum
Duch

• Obcowanie z dobrym i
akceptacja dobrego
• Rozpoznanie dobrego
• Pragnienie dobrego czynu
• Rozpoznanie stanu braku
panowania nad sobą – stanu
wewnętrznej niewoli
• Wola służenia Bogu

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 12,1-2 a 13,11-14 (BW+kor.)
FRAGMENT A2
FRAGMENT A1
A (1a) Wzywam was tedy, bracia, przez
A (11) I tak poznawszy tę porę, że czas, abyście się ze
- sprawa
posłuszeństwa
(1,5;
5,19;
6,16
[x2];
15,18;
16,19; 16,26);
miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje
snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze
- umysł
to darżywą,
Boga,świętą,
instrument
dany człowiekowi, by mógł
rozpoznać
Boga uwierzyliśmy,
poprzez dzieło(12a)
stworzenia
jako ofiarę
miłą Bogu,
zbawienie,
niż kiedy
noc oraz
zgłębiać Jego bóstwo (1,19-20);
przeminęła, a dzień się przybliżył,
B (1b) rozumną służbę waszą.
„(19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
B (12b) odrzućmy tedy uczynki ciemności,
C (2a)
A nie upodabniajcie
się do
(20) Bo
niewidzialna
jego istota,
to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od
a obleczmy się w zbroję światłości.
tego świata,
stworzenia
świata oglądane w dziełach i poznane umysłem (…)”
C (13a)
Jak za dnia
dostojnie postępujmy,
- umysł na manowcach; obraz umysłu poddanego buntowi i odrzuceniu
Stworzyciela
(1,21-22)
B1 (2b) ale dajcie się przemienić przez
„(21)(…)
poznawszy
Boga, nie uwielbili go jako B1
Boga
i nie
mu dziękczynienia,
lecz
odnowienie
umysłu swego,
(13b)
niezłożyli
w biesiadach
i pijaństwach, nie
znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach
A1 (2c)(22)
abyście
rozróżniali,
co jest wolą
Bożą,
Mienili
się mądrymi,
a stali
się głupi.”
i zazdrości; (14a) ale obleczcie się w Pana
co jest dobre i miłe, i doskonałe.
- istnieją ludzie, którzy czynią dobro i dążą do chwały, czci i nieśmiertelności,
których Bóg nagrodzi (2,7)
Jezusa Chrystusa
- obraz pogan, którzy „z natury” wypełniają Prawo, a ich sumienie jest dla nich drogowskazem (2,14-15)
A1 (14b) ciała nie zadawalajcie ku pożądliwościom (jego).
- dwa obrazy, stan życia według „ciała” (egoizm, pycha, uległość rządzom) i stan w poddaniu Bożej woli (6,123)
- stan beznadziejnego wewnętrznego rozdwojenia [bez Chrystusa] (7,18-23)
„(18) Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem
zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; (19) albowiem nie czynię
dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. (…) (22) bo według człowieka
wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. (23) A w członkach swoich dostrzegam
inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie
w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. ”
2017 wer. 1.0
Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 12,1-2 a 13,11-14 (BW+kor.)
FRAGMENT A1
A (1a) Wzywam was tedy, bracia, przez
miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje
jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu,
B (1b) rozumną służbę waszą.
C (2a) A nie upodabniajcie się do
tego świata,
B1 (2b) ale dajcie się przemienić przez
odnowienie umysłu swego,
A1 (2c) abyście rozróżniali, co jest wolą Bożą,
co jest dobre i miłe, i doskonałe.

FRAGMENT A2
A (11) I tak poznawszy tę porę, że czas, abyście się ze
snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze
zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy, (12a) noc
przeminęła, a dzień się przybliżył,
B (12b) odrzućmy tedy uczynki ciemności,
a obleczmy się w zbroję światłości.
C (13a) Jak za dnia dostojnie postępujmy,
B1 (13b) nie w biesiadach i pijaństwach, nie
w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach
i zazdrości; (14a) ale obleczcie się w Pana
Jezusa Chrystusa
A1 (14b) ciała nie zadawalajcie ku pożądliwościom (jego).

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 12,1-2 a 13,11-14 (BW+kor.)
FRAGMENT A2
FRAGMENT A1
A (1a) Wzywam was tedy, bracia, przez
A (11) I tak poznawszy tę porę, że czas, abyście się ze
miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje
snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze
FRAGMENT A2
jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu,
zbawienie,
niż kiedy uwierzyliśmy, (12a) noc
A a1 (11a) I tak poznawszy tę porę, że czas, abyście
się
przeminęła, a dzień się przybliżył,
B (1b)zerozumną
snu obudzili,
służbę waszą.
b1 (11b) albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie,
kiedy uwierzyliśmy,
B (12b)niż
odrzućmy
tedy uczynki ciemności,
C (2a) A nie upodabniajcie się do
a2 (12a) noc przeminęła,
a obleczmy się w zbroję światłości.
tego świata,
b2 (12b) a dzień się przybliżył,
C (13a) Jak za dnia dostojnie postępujmy,
B1 (2b) ale dajcie się przemienić przez

B a1
(12c) odrzućmy
odnowienie
umysłu
swego, tedy uczynki ciemności,
B1 (13b) nie w biesiadach i pijaństwach, nie
b1 (12d) a obleczmy się w zbroję światłości.
w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach
A1 (2c) abyście rozróżniali, co jest wolą Bożą,
co jest dobre i miłe, i doskonałe.
i zazdrości; (14a) ale obleczcie się w Pana
C (13a) Jak za dnia dostojnie postępujmy,
Jezusa Chrystusa

B1 a2 (13b) nie w biesiadach i pijaństwach,
rozpustach
i rozwiązłości,
A1 (14b) nie
ciaław nie
zadawalajcie
ku pożądliwościom (jego).
nie w swarach i zazdrości;
b2 (14a) ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa
A1 (14b) ciała nie zadawalajcie ku pożądliwościom (jego).

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJIA D /SEKWENCJA B2

PODSEKWENCJA A
/FRAGMENT B1 [12,3-16]
oraz
PODSEKWENCJA A1
/FRAGMENT B2 [14,1-15,13]
2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk

20

PODSEKWENCJA A /FRAGMENT B1 i
PODSEKWENCJA A1 /FRAGMENT B2

PODSEKWENCJA A [Rz 12,1-16]
FRAGMENT A1 [12,1-2]
FRAGMENT B1 [12,3-16]

PODSEKWENCJA B [Rz 12,17-3,10]
FRAGMENT A1 [12,17-20]
FRAGMENT B1 [12,21]
FRAGMENT A2 [13,1-7]
FRAGMENT B2 [13,8-10]

PODSEKWENCJA A1 [Rz 13,11-15,13]

Rozwinięcie myśli o życiu wierzących jako
służbie Panu (w relacjach pomiędzy wierzącymi)

FRAGMENT A2 [13,11-14]
FRAGMENT B2 [14,1-15,13]

2017 wer. 1.0

- wskazanie podstawowych kierunków i jakości (B1)
- przepracowanie tematu z odniesieniem do
konkretnych problemów wierzących w Rzymie (B2)

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJIA D /SEKWENCJA B1 /PODSEKWENCJA A

FRAGMENT B1
[12,3-16]

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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PODSEKWENCJA A /FRAGMENT B1

PODSEKWENCJA A [Rz 12,1-16]
FRAGMENT A1 [12,1-2]
FRAGMENT B1 [12,3-16]

PODSEKWENCJA B [Rz 12,17-3,10]
FRAGMENT A1 [12,17-20]
FRAGMENT B1 [12,21]
FRAGMENT A2 [13,1-7]
FRAGMENT B2 [13,8-10]

PODSEKWENCJA A1 [Rz 13,11-15,13]
FRAGMENT A2 [13,11-14]
FRAGMENT B2 [14,1-15,13]

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 12,3-16 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
FRAGMENT B1
A (3) Powiadam bowiem przez daną mi łaskę każdemu spośród was, by nie rozumiał o sobie więcej, niż
należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, każdy, wedle tego jak Bóg udzielił miary wiary*.
B a (4) Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność
wykonują,
b (5) tak my wszyscy jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a z osobna jesteśmy jedni drugich
członkami,
a1 (6a) [Inter+MK] mając zaś dary według łaski, której nam udzielono, różne,
C (6b) czy to prorokowanie stosowanie do wiary*, (7) jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli
kto naucza, to w nauczaniu; (8) jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje,
to w szczerości; kto jest przełożony, w gorliwości; litujący się w radości. (9) Miłość niech
będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. (10) Miłością braterską jedni
drugim tkliwi, szacunkiem jedni drugich wyprzedzający,
D a (11a) w gorliwości bez lenistwa, duchem płomienni,
b (11b) Panu służący,
a1 (12) w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;
C1 (13) świętych w potrzebach wspierający, w gościnności prześcigający się. (14) Błogosławcie
prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. (15) Weselcie się z weselącymi się,
płaczcie z płaczącymi.
B1 (16a) [MK+Inter] To samo do siebie nawzajem mając zrozumienie /usposobienie,
A1 (16b) nie wyniośle myśląc, ale pokornymi (myślami) bądźcie związani.
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Rz 12,3-16 – budowa i układ treści
FRAGMENT B1
A (3)
Powiadam
przez daną
A-A1
– Nie! -bowiem
dla wyniosłości
i mi łaskę każdemu spośród was, by nie rozumiał o sobie więcej, niż
tak! - dlalecz
pokory
i umiaruz w
mniemaniu
o sobie
samym.
należy rozumieć,
by rozumiał
umiarem,
każdy,
wedle
tego jak Bóg udzielił miary wiary*.
B a (4) Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność
wykonują,
B-B1
– Jedność wierzących – obraz ciała; w wierze wszyscy mają miejsce
b (5) tprzy
ak my
wszyscy ijednym
jesteśmy wjako
Chrystusie,
Chrystusie
są daniciałem
sobie wzajemnie
pomoc. a z osobna jesteśmy jedni drugich
członkami,
a1 (6a) [Inter+MK] mając zaś dary według łaski, której nam udzielono, różne,
C-C1 – Wyraz i praktyka jedności: usługiwanie stosowne do daru
C (6b) czy to prorokowanie
stosowanie
do wiary*, (7)
jeślii posługiwanie,
to w usługiwaniu; jeśli
oraz według zasady
fundamentalnej:
miłość
dobro.
kto naucza, to w nauczaniu; (8) jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje,
to w szczerości; kto jest przełożony, w gorliwości; litujący się w radości. (9) Miłość niech
będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. (10) Miłością braterską jedni
drugim tkliwi, D
szacunkiem
jedni(przede
drugichwszystkim
wyprzedzający,
– Służba Panu
i przez to wszystko); kluczowe jakości i
ku lenistwa,
Panu lub duchem
czerpiącepłomienni,
z Niego
D a postawy
(11a) w skierowane
gorliwości bez
b (11b) Panu służący,
a1 (12) w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;

C1 (13) świętych w potrzebach wspierający, w gościnności prześcigający się. (14) Błogosławcie
prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. (15) Weselcie się z weselącymi się,
płaczcie z płaczącymi.
B1 (16a) [MK+Inter] To samo do siebie nawzajem mając zrozumienie /usposobienie,
A1 (16b) nie wyniośle myśląc, ale pokornymi (myślami) bądźcie związani.
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Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 12,3-16 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
FRAGMENT
B1
FRAGMENT B1
AA (3)
Powiadam
przezdaną
daną
łaskę
każdemu
spośród
a (3a)
Powiadambowiem
bowiem przez
mimi
łaskę
każdemu
spośród
was, was, by nie rozumiał o sobie więcej, niż
b a1
(3b) by nie
rozumiał
o sobie z umiarem, każdy, wedle tego jak Bóg udzielił miary wiary*.
należy
rozumieć,
lecz
by rozumiał
b1 (3c) więcej, niż należy rozumieć,

B a1
(4)(3c)
Jak lecz
bowiem
w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność
by rozumiał
b2 (3d)(5)
z umiarem,
wykonują,
tak my wszyscy jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a z osobna jesteśmy
a1 (3e)
każdy,
wedle tego
jak Bóg udzielił
miary wiary*.
jedni
drugich
członkami,
(6a) [Inter+MK]
mając zaś dary według łaski, której nam udzielono, różne,
B a (4) JC
ak(6b)
bowiem
ciele wielestosowanie
mamy członków,
a nie wszystkie
członki
tę samą czynność
wykonują,
czywtojednym
prorokowanie
do wiary*,
(7) jeśli
posługiwanie,
to w usługiwaniu;
jeśli
b (5) tak my wszyscy jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a z osobna jesteśmy jedni drugich członkami,
kto naucza, to w nauczaniu; (8) jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje,
a1 (6a) [Inter+MK] mając zaś dary według łaski, której nam udzielono, różne,

to w szczerości; kto jest przełożony, w gorliwości; litujący się w radości. (9) Miłość niech
C a (6b)
czy to
prorokowanie
stosowanie
wiary*,
(7) jeśli posługiwanie,
to w
usługiwaniu;
kto naucza,
będzie
nieobłudna.
Brzydźcie
siędozłem,
trzymajcie
się dobrego.
(10)
Miłością jeśli
braterską
jedni
to
w
nauczaniu;
(8)
j

eśli
kto
napomina,
to
w
napominaniu;
jeśli
kto
obdarowuje,
to
w
szczerości;
kto
jest
drugim tkliwi, szacunkiem jedni drugich wyprzedzający,
przełożony, w gorliwości; litujący się w radości.
b (9a) MD
iłość
niech będzie
nieobłudna.
a (11a)
w gorliwości
bez lenistwa, duchem płomienni,
c (9b) Brzydźcie się złem,
c1 (9c) trzymajcie
się dobrego.
b (11b) Panu
służący,
b1 (10a) Miłością braterską jedni drugim tkliwi,
a1 (12)
w drugich
nadzieiwyprzedzający,
radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;
a1 (10b) szacunkiem
jedni

D a (11a)ww potrzebach
gorliwości bezwspierający,
lenistwa, duchem
płomienni, prześcigający się. (14) Błogosławcie
C1 (13) świętych
w gościnności
b (11b)
Panu służący,a nie przeklinajcie. (15) Weselcie się z weselącymi się,
prześladujących
was, błogosławcie,
(12) w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;
płaczciea1
z płaczącymi.
C1 a (13) ś więtych w potrzebach wspierający, w gościnności prześcigający się.
b (14) Błogosławcie prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie.
a1 (15) Wmyśląc,
eselcie się
z weselącymi
płaczcie z bądźcie
płaczącymi.
A1 (16b) nie wyniośle
ale
pokornymisię,
(myślami)
związani.

B1 (16a) [MK+Inter] To samo do siebie nawzajem mając zrozumienie /usposobienie,

B1 (16a) [MK+Inter] To samo do siebie nawzajem mając zrozumienie /usposobienie,
A1 (16b)
wyniośle
myśląc, ale pokornymi
(myślami)
związani.
2017nie
wer.
1.0
Autor:
Marekbądźcie
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Rz 12,3-16 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
FRAGMENT
B1
FRAGMENT B1
AA (3)
Powiadam
przezdaną
daną
łaskę
każdemu
spośród
a (3a)
Powiadambowiem
bowiem przez
mimi
łaskę
każdemu
spośród
was, was, by nie rozumiał o sobie więcej, niż
b a1
(3b) by nie
rozumiał
o sobie z umiarem, każdy, wedle tego jak Bóg udzielił miary wiary*.
należy
rozumieć,
lecz
by rozumiał
b1 (3c) więcej, niż należy rozumieć,

Ba
w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność
a1(4)
(3c)Jak
leczbowiem
by rozumiał
b2 (3d) z umiarem,
wykonują,
a1 (3e) każdy,
tegowszyscy
jak Bóg udzielił
miary
wiary*.
b (5)wedle
tak my
jednym
ciałem
jesteśmy w Chrystusie, a z osobna jesteśmy jedni drugich
B a (4) Jakczłonkami,
bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują,
a1 (6a)
mając
zaściałem
dary według
której nam
udzielono,
różne,
b (5)[Inter+MK]
tak my wszyscy
jednym
jesteśmy łaski,
w Chrystusie,
a z osobna
jesteśmy
jedni drugich członkami,
a1 (6a) [Inter+MK] mając zaś dary według łaski, której nam udzielono, różne,

C (6b) czy to prorokowanie stosowanie do wiary*, (7) jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli
C a (6b)
to prorokowanie
stosowanie
wiary*,
(7) jeśli posługiwanie,
to w usługiwaniu;
jeśliobdarowuje,
kto naucza,
kto czy
naucza,
to w nauczaniu;
(8)do
jeśli
kto napomina,
to w napominaniu;
jeśli kto
to
(8) kto
jeśli jest
kto napomina,
to wwnapominaniu;
kto obdarowuje,
to w(9)
szczerości;
jest
towwnauczaniu;
szczerości;
przełożony,
gorliwości; jeśli
litujący
się w radości.
Miłość kto
niech
przełożony, w gorliwości; litujący się w radości.
będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. (10) Miłością braterską jedni
b (9a) Miłość niech będzie nieobłudna.
drugimctkliwi,
szacunkiem
jedni drugich wyprzedzający,
(9b) Brzydźcie
się złem,
c1 (9c) trzymajcie się dobrego.
D a (11a) w gorliwości bez lenistwa, duchem płomienni,
b1 (10a) Miłością braterską jedni drugim tkliwi,
(11b)
Panu
służący,
a1 (10b) szacunkiembjedni
drugich
wyprzedzający,

a1 (12) w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;

D a (11a) w
 gorliwości bez lenistwa, duchem płomienni,
b (11b)
Panu służący,
C1 (13) świętych w
potrzebach
wspierający, w gościnności prześcigający się. (14) Błogosławcie
a1 (12) wwas,
nadziei
radośni, w ucisku
cierpliwi,
w modlitwie
wytrwali;
prześladujących
błogosławcie,
a nie
przeklinajcie.
(15)
Weselcie się z weselącymi się,

z płaczącymi.
C1 a płaczcie
(13) świętych
w potrzebach wspierający, w gościnności prześcigający się.
b (14) Błogosławcie prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie.
B1 (16a) [MK+Inter] To samo do siebie nawzajem mając zrozumienie /usposobienie,
a1 (15) Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.
A1 (16b)
nie wyniośle
(myślami)
bądźcie związani.
B1 (16a)
[MK+Inter]myśląc,
To samoale
do pokornymi
siebie nawzajem
mając zrozumienie
/usposobienie,
A1 (16b)
wyniośle
myśląc, ale pokornymi
(myślami)
związani.
2017nie
wer.
1.0
Autor:
Marekbądźcie
Kaczmarczyk
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FRAGMENT A1 [12,17-20]
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Rz 14,1-13 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT A
A (1) A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. (2) Jeden wierzy, że może jeść
wszystko, słaby zaś jarzynę jada. (3) Jedzący nie jedzącego niech nie lekceważy, a kto nie je tego, który je,
niech nie osądza; Bóg bowiem go przyjął. (4) Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę*? [MK] (Wobec)
własnego pana trwa mocno lub pada; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. (5) Jeden robi
różnicę między dniem a dniem, drugi zaś sądzi (jednakowo) każdy dzień; niechaj każdy pozostanie przy
swoim zdaniu.
B (6) Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu;
a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. (7) Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt
dla siebie nie umiera; (8) bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy;
przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. (9) Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby
i nad umarłymi i nad żywymi panować.
A1 (10) Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy
staniemy przed sądem Bożym. (11) Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie
kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. (12) Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę
Bogu. (13) Przeto już jedni drugich nie osądzajmy, ale raczej baczcie, aby nie dawać powodu do upadku
bratu lub zgorszenia.
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Relacje i postawy pomiędzy chrześcijanami w Rzymie
ELEMENT A
A (1) A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. (2) Jeden wierzy, że może jeść
wszystko, słaby zaś jarzynę jada. (3) Jedzący nie jedzącego niech nie lekceważy, a kto nie je tego, który je,
niech nie osądza; Bóg bowiem go przyjął. (4) Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę*? [MK] (Wobec)
własnego pana trwa mocno lub pada; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. (5) Jeden robi
różnicę między dniem a dniem, drugi zaś sądzi (jednakowo) każdy dzień; niechaj każdy pozostanie przy
swoim zdaniu.
B (6) Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu;
a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. (7) Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt
dla siebie nie umiera; (8) bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy;
przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. (9) Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby
i nad umarłymi i nad żywymi panować.
A1 (10) Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy
staniemy przed sądem Bożym. (11) Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie
kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. (12) Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę
Bogu. (13) Przeto już jedni drugich nie osądzajmy, ale raczej baczcie, aby nie dawać powodu do upadku
bratu lub zgorszenia.

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk

32

Kim są „mocni” i „słabi”?

MOCNI

SŁABI

Domownicy Boga, poddani jednego Pana,
społeczność oddanych Chrystusowi.

judeochrześcijanie

poganochrześcijanie

Wspólnota dzieci Bożych, społeczność wiary,
lud tego samego Pana, Chrystusa.

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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„mocni” i „słabi”

„SŁABI”

„MOCNI”

DIETA

tylko jarzyny

wszelkie pokarmy

KALENDARZ

są dni szczególne

wszystkie dni są takie same

* Rz 14,14

są rzeczy nieczyste*

nie ma rzeczy nieczystych*

sądzenie
potępianie

pogardzanie
mieć_za_nic
(Inter.)
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Rz 14,1-13 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT A
A (1) A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. (2) Jeden wierzy, że może jeść
A wszystko,
a (1) A słabego
w wierze
przyjmujcie,
nie wdając
się w ocenę
jegonie
poglądów.
słaby zaś
jarzynę
jada. (3) Jedzący
nie jedzącego
niech
lekceważy, a kto nie je tego, który je,
b (2)
wierzy,
że możegojeść
wszystko,
słabytyzaś
jarzynę
niech
nie Jeden
osądza;
Bóg bowiem
przyjął.
(4) Kimże
jesteś,
że jada.
osądzasz cudzego sługę*? [MK] (Wobec)
c a1
(3a)
Jedzący
niech
lekceważy,
ktomoc
nie je
tego, którygo.
je,(5)
niech
nie robi
osądza;
własnego
pana
trwa
mocnonie
lubjedzącego
pada; ostoi
się nie
jednak,
bo Panama
podtrzymać
Jeden
b1dniem
(3b) Bóg
bowiem
różnicę między
a dniem,
drugigo
zaśprzyjął.
sądzi (jednakowo) każdy dzień; niechaj każdy pozostanie przy
a2 (4a) Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę*?
swoim zdaniu.
b2 (4b) [MK] (Wobec) własnego pana trwa mocno lub pada; ostoi się jednak,
Pan ma moc
go.
B (6) Ktobo
przestrzega
dnia, podtrzymać
dla Pana przestrzega;
kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu;
b1 (5a)a Jeden
a dniem,
zaś sądzi nikt
(jednakowo)
kto nierobi
je, różnicę
dla Panamiędzy
nie je,dniem
i dziękuje
Bogu.drugi
(7) Albowiem
z nas dla każdy
siebie dzień;
nie żyje i nikt
a1 (5b) niechaj
każdy
przy
zdaniu.dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy;
dla siebie
niepozostanie
umiera; (8)
boswoim
jeśli żyjemy,
przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. (9) Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby
i nad umarłymi i nad żywymi panować.
A1 a (10a) Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem?
A1 (10)bTy
zaś Wszak
czemu wszyscy
osądzaszstaniemy
swego brata?
i ty,Bożym.
czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy
(10b)
przedAlbo
sądem
staniemy
sądem
Bożym.Jakom
(11) Bożyw,
napisano:
żyw, mówi
Pan,
przede
ugnie się
wszelkie
c przed
(11) Bo
napisano:
mówiJakom
Pan, przede
mną
ugnie
sięmną
wszelkie
kolano
kolano i wszelki
językjęzyk
wyznawać
będzie będzie
Boga. (12)
Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę
i wszelki
wyznawać
Boga.
Bogu.
już jedni
osądzajmy,
baczcie,
b1(13)
(12)Przeto
Tak więc
każdydrugich
z nas zanie
samego
siebieale
zdaraczej
sprawę
Bogu.aby nie dawać powodu do upadku
bratu
lubPrzeto
zgorszenia.
a1 (13)
już jedni drugich nie osądzajmy, ale raczej baczcie, aby nie dawać powodu do upadku
bratu lub zgorszenia.
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Rz 14,6-9 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT A
A (1) A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. (2) Jeden wierzy, że może jeść
B a1 a1 (6a) Kto przestrzega dnia,
wszystko, słaby zaś jarzynę jada. (3) Jedzący nie jedzącego niech nie lekceważy, a kto nie je tego, który je,
b1 (6b) dla Pana przestrzega;
niech nie osądza; Bóg bowiem go przyjął. (4) Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę*? [MK] (Wobec)
a2 (6c) kto je,
własnego pana trwa mocno lub pada; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. (5) Jeden robi
b2 (6d) dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu;
różnicę między dniem a dniem, drugi zaś sądzi (jednakowo) każdy dzień; niechaj każdy pozostanie przy
a3 (6e) a kto nie je,
swoim zdaniu.
b3 (6f) dla Pana nie je, i dziękuje Bogu.
B (6) Kto przestrzega dnia,
dla (7a)
PanaAlbowiem
przestrzega;
je, dla
dla siebie
Pana je, dziękuje bowiem Bogu;
b1 a1
niktkto
z nas
a kto nie je, dla Pana nie je, i b1
dziękuje
Bogu.
(7b) nie
żyje(7) Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt
dla siebie nie umiera; (8) a2
bo jeśli
Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy;
(7c) żyjemy,
i nikt dladla
siebie
przeto czy żyjemy, czy umieramy,
Pańscy
jesteśmy. (9) Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby
b2 (7d)
nie umiera;
i nad umarłymi i nad żywymi panować.
a2 a1 (8a) bo jeśli żyjemy,
b1 (8b) dla Pana żyjemy;
A1 (10) Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy
a2 (8c) jeśli umieramy,
staniemy przed sądem Bożym. (11) Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie
b2 (8d) dla Pana umieramy;
kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. (12) Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę
Bogu. (13) Przeto już jedni drugich
osądzajmy,
ależyjemy,
raczej baczcie,
aby nie Pańscy
dawać jesteśmy.
powodu do upadku
b2 nie
a (8e)
przeto czy
czy umieramy,
bratu lub zgorszenia.
b (9a) Na to bowiem Chrystus umarł i ożył,
a1 (9b) aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.
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Rz 14,1-13 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT
A
ELEMENT A
a (1)
A słabegowwwierze
wierzeprzyjmujcie,
przyjmujcie, nie
jego
poglądów.
AA (1)
A słabego
nie wdając
wdającsię
sięwwocenę
ocenę
jego
poglądów. (2) Jeden wierzy, że może jeść
b (2) Jeden
że może
jeść(3)
wszystko,
słaby
jarzynę niech
jada. nie lekceważy, a kto nie je tego, który je,
wszystko,
słabywierzy,
zaś jarzynę
jada.
Jedzący
nie zaś
jedzącego
c a1
(3a) Jedzący
nie jedzącego
niech(4)
nieKimże
lekceważy,
a kto że
nieosądzasz
je tego, który
je, niech
nie osądza;
niech nie
osądza;
Bóg bowiem
go przyjął.
ty jesteś,
cudzego
sługę*?
[MK] (Wobec)
b1 trwa
(3b) Bóg
bowiem
go przyjął.
własnego pana
mocno
lub pada;
ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. (5) Jeden robi
a2 (4a) Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę*?
różnicę między dniem a dniem, drugi zaś sądzi (jednakowo) każdy dzień; niechaj każdy pozostanie przy
b2 (4b) [MK] (Wobec) własnego pana trwa mocno lub pada; ostoi się jednak, bo Pan ma moc
swoim zdaniu.
podtrzymać go.
b1 (5a) Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś sądzi (jednakowo) każdy dzień;
B (6) Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu;
a1 (5b) niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.

a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. (7) Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt
a1 (6)nie
Ktoumiera;
przestrzega
dnia,
dlażyjemy,
Pana przestrzega;
kto je, dla
Pana
je, dziękuje
Bogu;
dlaBsiebie
(8) bo
jeśli
dla Pana żyjemy;
jeśli
umieramy,
dlabowiem
Pana umieramy;
a kto
nie je, czy
dla Pana
nie je, Pańscy
i dziękuje
Bogu. (9) Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby
przeto czy
żyjemy,
umieramy,
jesteśmy.
b1 (7) Albowiem
nikt zpanować.
nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera;
i nad umarłymi
i nad żywymi

a2 (8a) bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy;
b2 (8b) przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. (9) Na to bowiem Chrystus umarł
A1 (10) Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy
i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.

staniemy przed sądem Bożym. (11) Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie
wszelki
językosądzasz
wyznawać
będzie
Boga.
więc
każdy z nas
za samego
A1 kolano
a (10a)i Ty
zaś czemu
swego
brata?
Albo(12)
i ty,Tak
czemu
pogardzasz
swoim
bratem? siebie zda sprawę
b (10b)
staniemy
sądem Bożym.
Bogu.
(13) Wszak
Przetowszyscy
już jedni
drugichprzed
nie osądzajmy,
ale raczej baczcie, aby nie dawać powodu do upadku
c (11)
Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie kolano i wszelki język
bratu lub
zgorszenia.
wyznawać będzie Boga.
b1 (12) Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.
a1 (13) Przeto już jedni drugich nie osądzajmy, ale raczej baczcie, aby nie dawać powodu do upadku bratu
lub zgorszenia.
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PODSEKWENCJA A1 /FRAGMENT B2

Jedność społeczności
wierzących określa
zgodność ukierunkowania
ich życia w oddaniu
Chrystusowi oraz władza
Chrystusa nad wszystkimi
wierzącymi.

ELEMENT A [14,1-13]
ELEMENT B1 [14,14-23]
ELEMENT A1 [15,1-13]
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Przerwa…

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk

39

SEKCJIA D /SEKWENCJA B1 /PODSEKWENCJA A1

FRAGMENT B2
/ELEMENT A1
[15,1-13]
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Rz 15,1-13 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT A1
A (1) Winni jesteśmy zaś my, mocni, obawy bezsilnych nosić, a nie w sobie samych mieć upodobanie
(2) Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. (3) Bo i Chrystus nie
miał w sobie samym upodobania, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie spadły na mnie.
(4) Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez
cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. (5) A Bóg, który jest źródłem cierpliwości
i pociechy, [Inter.+MK] oby dał wam to samo myśleć względem siebie nawzajem na wzór Jezusa
Chrystusa,
B (6) abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
A1 (7) Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was, ku chwale Boga. (8) Gdyż
powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych, ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić
obietnice dane ojcom. (9) Zaś poganie za miłosierdzie wielbili Boga, jak napisano: Dlatego będę
cię wyznawał między poganami i imieniu twemu będę śpiewał. (10) I znowu mówi: Weselcie się,
poganie, z jego ludem. (11) I znowu: Chwalcie, wszyscy poganie, Pana i niech wysławiają go
wszystkie ludy. (12) I znowu Izajasz powiada: Będzie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby
panować nad poganami; w nim poganie nadzieję pokładać będą. (13) A Bóg nadziei niechaj was
napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali wy w nadzieję przez moc Ducha
Świętego.
2017 wer. 1.0
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Rz 15,1-13 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT A1
A a1 (1) Winni jesteśmy zaś my, mocni, obawy bezsilnych nosić, a nie w sobie samych mieć
upodobanie (2) Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania.
b1 (3) Bo i Chrystus nie miał w sobie samym upodobania, lecz jak napisano: Urągania
urągających tobie spadły na mnie.
c1 (4) Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy
przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.
d1 (5) A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, [Inter.+MK] oby dał wam to samo
myśleć względem siebie nawzajem na wzór Jezusa Chrystusa,
B (6) abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
A1 a2 (7) Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was, ku chwale Boga.
b2 (8) Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych, ze względu na prawdę Bożą, aby
potwierdzić obietnice dane ojcom. (9a) Zaś poganie za miłosierdzie wielbili Boga,
c2 (9b) jak napisano: Dlatego będę cię wyznawał między poganami i imieniu twemu będę
śpiewał. (10) I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z jego ludem. (11) I znowu: Chwalcie,
wszyscy poganie, Pana i niech wysławiają go wszystkie ludy. (12) I znowu Izajasz powiada:
Będzie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami; w nim poganie nadzieję
pokładać będą.
d2 (13) A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście
2017 wer. 1.0
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Rz 15,1-13 – budowa i układ treści
ELEMENT A1
Wezwanie
dozaś
mocnych
(i do wszystkich),
by zanosić,
przykładem
A a1 (1) Winni
jesteśmy
my, mocni,
obawy bezsilnych
a nie wChrystusa
sobie samych mieć
przyjęli słabych.
upodobanie (2) Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania.
odnie
Chrystusa:
znosiłsamym
sprzeciw,
arogancjęlecz
i obelgi,
by zyskaćUrągania
b1 (3) BoPrzykład
i Chrystus
miał w sobie
upodobania,
jak napisano:
słabszych, wszedł w rolę sługi, by spełnić dane obietnice.
urągających tobie spadły na mnie.
Wartość
i nadzieja
płynąca
z pism wdla
odniesieniu
do planu pojednania
w
c1 (4) Cokolwiek
bowiem
przedtem
napisano,
naszego pouczenia
napisano, abyśmy
jednej społeczności Żydów i pogan (świadectwa Prawa, Proroków, Pism).
przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.
by cierpliwości
Bóg (źródło izachęty
i wytrwałości)
d1 (5) A Bóg,Modlitwa
który jestPawła,
źródłem
pociechy,
[Inter.+MK]udzielił
oby dałodbiorcom
wam to samo
wsparcia,siebie
by mogli
się staćna
społecznością
nadziei w pokoju.
myśleć względem
nawzajem
wzór Jezusa jednej
Chrystusa,
Cel: Społeczność, która w jedności uwielbia Boga i Ojca Pana,
B (6) abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Jezusa Chrystusa.
A1 a2 (7) Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was, ku chwale Boga.
b2 (8) Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych, ze względu na prawdę Bożą, aby
potwierdzić obietnice dane ojcom. (9a) Zaś poganie za miłosierdzie wielbili Boga,
c2 (9b) jak napisano: Dlatego będę cię wyznawał między poganami i imieniu twemu będę
śpiewał. (10) I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z jego ludem. (11) I znowu: Chwalcie,
wszyscy poganie, Pana i niech wysławiają go wszystkie ludy. (12) I znowu Izajasz powiada:
Będzie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami; w nim poganie nadzieję
pokładać będą.
d2 (13) A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście
2017 wer. 1.0

obfitowali wy w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
Autor: Marek Kaczmarczyk

43

Rz 15,1-13 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT A1
ELEMENT
A1

A a1 a (1a) Winni jesteśmy zaś my, mocni, obawy bezsilnych nosić,

A (1) Winni jesteśmy zaś my, mocni, obawy bezsilnych nosić, a nie w sobie samych mieć upodobanie
b (1b) a nie w sobie samych mieć upodobanie

(2)a1Każdy
z nas
niech
podoba
ku jego
dla zbudowania. (3) Bo i Chrystus nie
(2) Każdy
z nas
niechsię
się bliźniemu
bliźniemu podoba
ku jego
dobru,dobru,
dla zbudowania.
Bo i Chrystus
miał w sobie lecz
samym
jak napisano:
Urągania urągających
miałb1w(3)
sobie
samym nie
upodobania,
jakupodobania,
napisano:lecz
Urągania
urągających
tobie spadłytobie
na mnie.
spadły na mnie.

(4) Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez

c1 (4) Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez

cierpliwośćpociechę
i przez zpociechę
z Pism
nadzieję mieli. (5) A Bóg, który jest źródłem cierpliwości
Pism nadzieję
mieli.

(5) Asprawi,
Bóg, który
jest źródłem
i pociechy,
wam to
samo myśleć
i pociechy,d1
niech
abyście
byli cierpliwości
jednomyślni
między[Inter.+MK]
sobą na oby
wzórdał
Jezusa
Chrystusa,
względem siebie nawzajem,
B (6) abyście jednomyślnie,
jednymi
usty wielbili
i Ojca
Pananaszego,
naszego, Jezusa
Chrystusa.
B (6) abyście jednomyślnie,
jednymi usty
wielbili
BogaBoga
i Ojca
Pana
Jezusa
Chrystusa.
A1 a2 (7a) Przeto przyjmujcie jedni drugich,
(7b) jak
i Chrystus przyjął
ku chwale
Gdyżprzyjął
powiadam,
że Chrystus
stał się
sługą(8)
obrzezanych,
A1 (7) b2
Przeto
przyjmujcie
jedniwas,
drugich,
jak Boga.(8)
i Chrystus
was,
ku chwale
Boga.
Gdyż
ze względu
na prawdęstał
Bożą,
potwierdzić
obietnice dane
ojcom. (9a)
poganie
za miłosierdzie
wielbili Boga,
powiadam,
że Chrystus
sięaby
sługą
obrzezanych,
ze względu
naZaś
prawdę
Bożą,
aby potwierdzić
c2 a1 (9b) jak napisano:

obietnice dane ojcom. (9) Zaś poganie za miłosierdzie wielbili Boga, jak napisano: Dlatego będę
b1 (9c) Dlatego będę cię wyznawał między poganami i imieniu twemu będę śpiewał.

cię wyznawał
między
poganami
i imieniu twemu będę śpiewał. (10) I znowu mówi: Weselcie się,
a2 (10a)
I znowu
mówi:
b2 ludem.
(10b) Weselcie
poganie,Chwalcie,
z jego ludem.
poganie, z jego
(11) się,
I znowu:
wszyscy poganie, Pana i niech wysławiają go
(11a)
I znowu:
wszystkie a3
ludy.
(12)
I znowu Izajasz powiada: Będzie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby
b3 (11b) Chwalcie, wszyscy poganie, Pana i niech wysławiają go wszystkie ludy.

panować nad poganami; w nim poganie nadzieję pokładać będą. (13) A Bóg nadziei niechaj was
a4 (12a) I znowu Izajasz powiada:

napełni wszelką
i pokojem
w Jessego
wierze,i powstanie,
abyście obfitowali
wy
wpoganami;
nadziejęwprzez
moc Ducha
b4 radością
(12b) Będzie
odrośl z pnia
aby panować
nad
nim poganie
Świętego.

nadzieję pokładać będą.
d2 (13) A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali

2017 wer. 1.0 wy w nadzieję przez moc Ducha
Autor:
Marek Kaczmarczyk
Świętego.
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Rz 15,1-13 – odniesienia do ST
ELEMENT A1
A (1) Winni jesteśmy

Iz 11,1: I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.
[?] Iz 51,5: Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, moje
zaś
my, mocni, obawy bezsilnych nosić, a nie w sobie samych mieć upodobanie
ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia.

(2) Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. (3) Bo i Chrystus nie
Ps 117,1: (1) Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy

miał w sobie samym upodobania, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie spadły na mnie.
Pwp 32,43: [LXX_PL] (…) Cieszcie się, narody, razem z jego ludem, nabierzcie sił od
(4) Cokolwiek bowiem
przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez
Niego wszyscy aniołowie Boga; (…)

cierpliwość i przez pociechę
z W
Pism
nadziejęnarody,
mieli. (5)
A Bóg,
który
jestkrew
źródłem
cierpliwości
[BW] (43)
ysławiajcie,
lud jego,
gdyż
pomści
sług swoich
i zemstę

wywrze
ziemię
swoją i lud
oczyści
z grzechu.na wzór Jezusa
i pociechy, [Inter.+MK]
obyna
dałwrogach
wam toswoich,
samo ale
myśleć
względem
siebie
nawzajem

Chrystusa,
B (6) abyście

2 Sm 22,50: Dlatego chwalić cię będę, Panie, wśród narodów, imieniu twojemu
śpiewać będę.
Ps 18,50: Przeto będę cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu
jednomyślnie,
jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
twemu.

A1 (7)c2
Przeto
przyjmujcie
jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was, ku chwale Boga. (8) Gdyż
a1 (9b)
jak napisano:
powiadam, że b1
Chrystus
stał siębędę
sługącię
obrzezanych,
ze względu
na prawdę
Bożą,
aby potwierdzić
(9c) Dlatego
wyznawał między
poganami
i imieniu
twemu
będę śpiewał.
obietnice dane ojcom. (9) Zaś poganie za miłosierdzie wielbili Boga, jak napisano: Dlatego będę
a2 (10a) I znowu mówi:
cię wyznawał między poganami i imieniu twemu będę śpiewał. (10) I znowu mówi: Weselcie się,
b2 (10b) Weselcie się, poganie, z jego ludem.
poganie, z jego ludem. (11) I znowu: Chwalcie, wszyscy poganie, Pana i niech wysławiają go
a3 (11a) I znowu:
wszystkie ludy. (12) I znowu Izajasz powiada: Będzie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby
b3 (11b) Chwalcie,
wszyscy
poganie,
Pana i niech
wszystkie
ludy.
panować nad poganami;
w nim poganie
nadzieję
pokładać
będą. wysławiają
(13) A Bóg go
nadziei
niechaj
was
a4wszelką
(12a) I radością
znowu Izajasz
powiada:
napełni
i pokojem
w wierze, abyście obfitowali wy w nadzieję przez moc Ducha
Świętego.
2017 wer. 1.0

b4 (12b) Będzie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami;
w nim poganie nadzieję
pokładać
będą.
Autor: Marek
Kaczmarczyk
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Rz 15,1-13 – cel odniesień do ST
Bóg okazał się wierny
swojemu słowu
Zapowiedzi Dobrej Nowiny,
Chrystusa, odpuszczenia
win, nowego przymierza,
pojednania pogan itd.

Rz
Rz
Rz
Rz

Wierzący w Rzymie są
owocem spełnienia przez
Boga obietnicy dzieła
pojednania w Chrystusie

Rz 4,23-25; 5,1-2a;

1,2; 16,26;
4,9-12;
10,15-16;
10,19

Bóg okaże się wierny
swojemu słowu
Obietnice dotyczące
dopełnienia się
odkupienia świata
Rz 8,17-25;
Rz 5,2b-5;
Rz 15,9-12

Dopełnijcie swojej
wierności w tych
okolicznościach, w
których jesteście.

Służba, nauczanie,
śmierć i
zmartwychwstanie
Chrystusa

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 15,1-13 – cel odniesień do ST
Bóg okazał się wierny
swojemu słowu
Zapowiedzi Dobrej Nowiny,
Chrystusa, odpuszczenia
win, nowego przymierza,
pojednania pogan itd.

Rz
Rz
Rz
Rz

Wierzący w Rzymie są
owocem spełnienia przez
Boga obietnicy dzieła
pojednania w Chrystusie

Rz 4,23-25; 5,1-2a;

1,2; 16,26;
4,9-12;
10,15-16;
10,19

Obietnice dotyczące
dopełnienia się
odkupienia świata
Rz 8,17-25;
Rz 5,2b-5;
Rz 15,9-12

Dopełnijcie swojej
wierności w tych
okolicznościach, w
których jesteście.

Służba, nauczanie,
śmierć i
zmartwychwstanie
Chrystusa

2017 wer. 1.0

Bóg okaże się wierny
swojemu słowu

Dobra społeczność wszystkich ufających Chrystusowi nie
jest figurą niemożliwą ani jedynie pobożnym życzeniem.
Ponieważ Bóg jest wierny swojemu słowu, dlatego jest
pewne, że Jego plan się dokona. A wierzący w Rzymie,
MOCNI, winni cierpliwie i w nadziei trzymać się dobrych
postaw. Nade wszystko szukać dobra bliźniego, wspierać
słabych znosząc ich słabości. Mądrze wspierać ich we
wzroście, zachęcać w chwilach zagubienia.
Autor: Marek Kaczmarczyk
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PODSEKWENCJA A1 /FRAGMENT B2

Jedność społeczności
wierzących określa
zgodność ukierunkowania
ich życia w oddaniu
Chrystusowi oraz władza
Chrystusa nad wszystkimi
wierzącymi.

ELEMENT A [14,1-13]
ELEMENT B1 [14,14-23]
ELEMENT A1 [15,1-13]

Zadanie:
• Wytrwale wspierać jedność wierzących, by mogli razem uwielbiać swego Ojca, pod
panowaniem jednego Pana, Jezusa Chrystusa.
• Przyjąć zachętę do wytrwałości od Boga; On panuje i stoi na straży swojego planu, który
objawił w pismach.
• To mocni winni przyjąć przykład Jezusa, Pana. On wziął na siebie braki słabych.
2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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SEKCJIA D /SEKWENCJA B1 /PODSEKWENCJA A1

FRAGMENT B2
/ELEMENT B
[14,14-23]

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 14,14-23 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT B
A1 (14a) Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste;
B1 (14b) chyba że dla oceniającego coś za nieczyste, dla niego (jest) nieczystym.
C1 (15a) Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie
z miłością;
D1 (15b) nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. (16) Niech
więc nie będzie spotwarzane to, co jest waszym dobrem. (17) Albowiem Królestwo
Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu
Świętym. (18) w tym bowiem służący Chrystusowi (stają się) miłymi Bogu
i poważanymi przez ludzi (19) Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku
wzajemnemu zbudowaniu. (20a) Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.
A2 (20b) Wszystko wprawdzie jest czyste,
B2 (20c) ale złe człowiekowi, który potyka się jedząc.
C2 (21) Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło
o upadek (, lub zgorszenie, lub niepewność)
D2 (22) Ty przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten,
kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. (23) Lecz ten, kto ma
wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem;
wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.
2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk

50

Rz 14,14-23 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT
B
ELEMENT A1
A1 (14a)
(14a) Wiem
przekonany
w Panu
Jezusie,
że nie ma
by samoco
w sobie
było w
nieczyste;
A1
Wiemi jestem
i jestem
przekonany
w Panu
Jezusie,
żeniczego,
nie ma co
niczego,
by samo
sobie było nieczyste;
B1
że że
dla dla
oceniającego
coś za coś
nieczyste,
dla niego dla
(jest)
nieczystym.
B1(14b)
(14b)chyba
chyba
oceniającego
za nieczyste,
niego
(jest) nieczystym.
C1
Jeżeli
zaś zzaś
powodu
pokarmu
trapi siętrapi
twój brat,
to jużbrat,
nie postępujesz
C1(15a)
(15a)
Jeżeli
z powodu
pokarmu
się twój
to już nie zgodnie
postępujesz zgodnie
z miłością;
z miłością;
D1D1
a (15b)
nienie
zatracaj
przezprzez
swój pokarm
tego, zatego,
którego
(15b)
zatracaj
swój pokarm
zaChrystus
któregoumarł.
Chrystus umarł. (16) Niech
b (16) Niech więc nie będzie spotwarzane to, co jest waszym dobrem.
więc nie będzie spotwarzane to, co jest waszym dobrem. (17) Albowiem Królestwo
c (17a) Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój,
Boże,
to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu
c1 (17b) lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. (18) w tym bowiem
Świętym.
(18) Chrystusowi
w tym bowiem
Chrystusowi
(stają się)
służący
(stają służący
się) miłymi
Bogu i poważanymi
przezmiłymi
ludzi Bogu
ib1
poważanymi
przezdoludzi
Dążmy
więc doi ku
tego,
co służy zbudowaniu.
ku pokojowi i ku
(19) Dążmy więc
tego,(19)
co służy
ku pokojowi
wzajemnemu
a1 (20a)
Dla pokarmu
nie niszcz dzieła
Bożego.
wzajemnemu
zbudowaniu.
(20a)
Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.
A2 (20b)
(20b) Wszystko
wprawdzie
jest jest
czyste,
A2
Wszystko
wprawdzie
czyste,
B2
złezłe
człowiekowi,
który który
potykapotyka
się jedząc.
B2(20c)
(20c)aleale
człowiekowi,
się jedząc.
C2
Dobrze
jest jest
nie jeść
i nie pići wina
ani wina
nic takiego,
by twegoco
brata
C2(21)
(21)
Dobrze
niemięsa
jeść mięsa
nie pić
ani niccotakiego,
by przyprawiło
twego brata przyprawiło
o oupadek
(, lub
zgorszenie,
lub niepewność)
upadek
(, lub
zgorszenie,
lub niepewność)
D2D2
a (22a)
jakie
masz,
zachowaj
dla siebie
(22)Ty
Typrzekonanie,
przekonanie,
jakie
masz,
zachowaj
dlaprzed
siebieBogiem.
przed Bogiem. Szczęśliwy ten,
b (22b) Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. (23a) Lecz ten,
kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. (23) Lecz ten, kto ma
kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony,
wątpliwości,
gdy je, zgodnie
jest potępiony,
bo nie wszystko
postępuje
z przekonaniem;
a1 (23b) bo nie postępuje
z przekonaniem;
zaś,zgodnie
co nie wypływa
z przekonania,
wszystko
zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.
jest grzechem.
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Rz 14,14-23 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT
B
ELEMENT A1
A1
Wiemi jestem
i jestem
przekonany
w Panu
Jezusie,
żeniczego,
nie ma co
niczego,
by samo
sobie było nieczyste;
(14a) Wiem
przekonany
w Panu
Jezusie,
że nie ma
by samoco
w sobie
było w
nieczyste;
A1 (14a)
B1 (14b) chyba że dla oceniającego coś za nieczyste, dla niego (jest) nieczystym.
B1 (14b)
chyba że dla oceniającego coś za nieczyste, dla niego (jest) nieczystym.
C1 (15a) Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie
miłością;
C1z (15a)
Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie
D1 a (15b) nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł.
z miłością;
b (16) Niech więc nie będzie spotwarzane to, co jest waszym dobrem.
(17a)
Albowiem
Królestwo
Boże, to nie
pokarm
i napój, Chrystus umarł. (16) Niech
D1 (15b)c nie
zatracaj
przez
swój pokarm
tego,
za którego
lecz spotwarzane
sprawiedliwość to,
i pokój,
i radość
w Duchu
Świętym.
(18)
w tym bowiem
więcc1
nie(17b)
będzie
co jest
waszym
dobrem.
(17)
Albowiem
Królestwo
służący Chrystusowi (stają się) miłymi Bogu i poważanymi przez ludzi
Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu
b1 (19) Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.
Świętym.
(18) w tym bowiem służący Chrystusowi (stają się) miłymi Bogu
a1 (20a) Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.

i poważanymi przez ludzi (19) Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku

A2 (20b) Wszystko wprawdziewzajemnemu
jest czyste,
zbudowaniu. (20a) Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.
B2 (20c) ale złe człowiekowi, który potyka się jedząc.
A2 (20b) Wszystko
wprawdzie
jest
czyste,
C2 (21) Dobrze
jest nie
jeść
mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło
o upadek (, lub zgorszenie, lub niepewność)

B2 (20c) ale złe człowiekowi, który potyka się jedząc.

D2 a (22a) Ty przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem.

C2 (21) Dobrze
jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego,[b]cokto
bynie
twego
brata przyprawiło
b [a] (22b) Szczęśliwy ten,
osądza samego siebie
o upadek (, lub zgorszenie, lub niepewność)
za to, co uważa za dobre.
D2 (22) Ty przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten,
kto
nie(23a)
osądza
siebie
za to, co uważa
(23)
Lecz ten, kto ma
[b’]
Leczsamego
ten, kto ma
wątpliwości,
gdy je, za dobre.
[a’] jest
potępiony,
gdy je, zgodnie
jest potępiony,
bo nie wszystko
postępuje
z przekonaniem;
a1 wątpliwości,
(23b) bo nie postępuje
z przekonaniem;
zaś,zgodnie
co nie wypływa
z przekonania,
wszystko
zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.
jest grzechem.
2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Wolność, przekonania i grzech

(22a) Ty przekonanie, jakie masz,
zachowaj dla siebie przed Bogiem

(23b) bo nie postępuje zgodnie z
przekonaniem; wszystko zaś, co nie
wypływa z przekonania,

Wiem, że mogę,
ale ze względu
na niego, nie
zrobię tego.

jest grzechem

Czuję, że nie
powinienem.
Ale on to
robi...

MOCNY, postąpiwszy poniżej
wolności jaką ma, nie zgrzeszy.
2017 wer. 1.0

SŁABY, postąpiwszy powyżej
wolności jaką czuje, że ma,
zgrzeszy.

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Rz 14,14-23 – budowa i układ treści (BW+Kor.)
ELEMENT
B
ELEMENT A1
A1
Wiemi jestem
i jestem
przekonany
w Panu
Jezusie,
żeniczego,
nie ma co
niczego,
by samo
sobie było nieczyste;
(14a) Wiem
przekonany
w Panu
Jezusie,
że nie ma
by samoco
w sobie
było w
nieczyste;
A1 (14a)
B1 (14b) chyba że dla oceniającego coś za nieczyste, dla niego (jest) nieczystym.
B1 (14b)
chyba że dla oceniającego coś za nieczyste, dla niego (jest) nieczystym.
C1 (15a) Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie
miłością;
C1z (15a)
Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie
D1 a (15b) nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł.
z miłością;
b (16) Niech więc nie będzie spotwarzane to, co jest waszym dobrem.
(17a)
Albowiem
Królestwo
Boże, to nie
pokarm
i napój, Chrystus umarł. (16) Niech
D1 (15b)c nie
zatracaj
przez
swój pokarm
tego,
za którego
lecz spotwarzane
sprawiedliwość to,
i pokój,
i radość
w Duchu
Świętym.
(18)
w tym bowiem
więcc1
nie(17b)
będzie
co jest
waszym
dobrem.
(17)
Albowiem
Królestwo
służący Chrystusowi (stają się) miłymi Bogu i poważanymi przez ludzi
Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu
b1 (19) Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.
Świętym.
(18) w tym bowiem służący Chrystusowi (stają się) miłymi Bogu
a1 (20a) Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.

i poważanymi przez ludzi (19) Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku

A2 (20b) Wszystko wprawdziewzajemnemu
jest czyste,
zbudowaniu. (20a) Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.
B2 (20c) ale złe człowiekowi, który potyka się jedząc.
A2 (20b) Wszystko
wprawdzie
jest
czyste,
C2 (21) Dobrze
jest nie
jeść
mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło
o upadek (, lub zgorszenie, lub niepewność)

B2 (20c) ale złe człowiekowi, który potyka się jedząc.

D2 a (22a) Ty przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem.

C2 (21) Dobrze
jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego,[b]cokto
bynie
twego
brata przyprawiło
b [a] (22b) Szczęśliwy ten,
osądza samego siebie
o upadek (, lub zgorszenie, lub niepewność)
za to, co uważa za dobre.
D2 (22) Ty przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten,
kto
nie(23a)
osądza
siebie
za to, co uważa
(23)
Lecz ten, kto ma
[b’]
Leczsamego
ten, kto ma
wątpliwości,
gdy je, za dobre.
[a’] jest
potępiony,
gdy je, zgodnie
jest potępiony,
bo nie wszystko
postępuje
z przekonaniem;
a1 wątpliwości,
(23b) bo nie postępuje
z przekonaniem;
zaś,zgodnie
co nie wypływa
z przekonania,
wszystko
zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.
jest grzechem.
2017 wer. 1.0
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Pawle, czego nas uczysz?!

Paweł mówi:
(14) Wiem i jestem
przekonany w Panu
Jezusie, że nie ma
niczego, co by samo w
sobie było nieczyste;
chyba że dla oceniającego
coś za nieczyste, dla niego
(jest) nieczystym.

Paweł mówi:

??

(22a) Ty przekonanie,
jakie masz, zachowaj
dla siebie przed
Bogiem

(20b) Wszystko wprawdzie
jest czyste (…)

Czy Paweł nie jest przypadkiem sprzeczny sam ze sobą?
Czy zalecenie Pawła nie prowadzi do absurdu?

2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Pawle, czego nas uczysz?!
Paweł mówi:
Słuchacze listu
„słabi” i „mocni”

(14) Wiem i jestem
przekonany w Panu
Jezusie, że nie ma
niczego, co by samo w
sobie było nieczyste;
chyba że dla oceniającego
coś za nieczyste, dla niego
(jest) nieczystym.

?!?

??

?!?

?!?

(20b) Wszystko wprawdzie
jest czyste (…)

(22a) Ty przekonanie, jakie
masz, zachowaj dla siebie
przed Bogiem

Czy lekcji Pawła mogli spokojnie wysłuchać „SŁABI’?
Jak mogli się czuć, skoro nadal wystrzegali się tego, co ich zdaniem
nieczyste, przestrzegali pokarmów i dni?
2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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PODSEKWENCJA A1 /FRAGMENT B2

Służba Panu przez
utrzymanie
pierwszeństwa głównych
wyróżników Królestwa
Bożego – sprawiedliwość,
pokój i radość w Duchu
Świętym.

Jedność społeczności
wierzących określa
zgodność ukierunkowania
ich życia w oddaniu
Chrystusowi oraz władza
Chrystusa nad wszystkimi
wierzącymi.

ELEMENT A [14,1-13]
ELEMENT B1 [14,14-23]
ELEMENT A1 [15,1-13]

Zadanie:
• Wytrwale wspierać jedność wierzących, by mogli razem uwielbiać swego Ojca, pod
panowaniem jednego Pana, Jezusa Chrystusa.
• Przyjąć zachętę do wytrwałości od Boga; On panuje i stoi na straży swojego planu, który
objawił w pismach.
• To mocni winni przyjąć przykład Jezusa, Pana. On wziął na siebie braki słabych.
2017 wer. 1.0

Autor: Marek Kaczmarczyk
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PODSEKWENCJA A1 /FRAGMENT B2
PODSEKWENCJA A [Rz 12,1-16]
FRAGMENT A1 [12,1-2]

A – Rz 1,1-6

FRAGMENT B1 [12,3-16]

B – Rz 1,7

PODSEKWENCJA B [Rz 12,17-3,10]

C – Rz 1,8-17

FRAGMENT A1 [12,17-20]

D – Rz 1,18-7,25

FRAGMENT B1 [12,21]

A1– Rz 1,18-5,21
B1 – Rz 6-7

FRAGMENT A2 [13,1-7]
FRAGMENT B2 [13,8-10]

E – Rz 8

SEKCJA D1

PODSEKWENCJA A1 [Rz 13,11-15,13]
D1 – Rz 9,1-15,13

FRAGMENT A2 [13,11-14]

A2 – Rz 9-11
FRAGMENT B2 [14,1-15,13]

B2 – Rz 12,1-15,13
C1 – Rz 15,14-32

ELEMENT A [14,1-13]

B1 – Rz 15,33-16,24

ELEMENT B1 [14,14-23]
ELEMENT A1 [15,1-13]

A1 – Rz 16,25-27
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Argument WARSTWY I - PODSEKWENCJE A i A1

WARSTWA I
PODSEKWENCJE A [12,1-16] i A1 [Rz 13,11-15,13]

Wezwanie do życia zintegrowanego, wiernie skupionego na Panu i Jego
Królestwie, którego wyrazem są relacje braterskie oparte na przykazaniu dobra i
miłości, ukierunkowanego na Boże cele.
PODWARSTWA II
FRAGMENTY B1 [12,3-16] i B2 [Rz 14,1-15,13]

Życie w społeczności wierzących jako służba Panu i Jego
Królestwu.
PODWARSTWA I
FRAGMENTY A1 [12,1-2] i A2 [Rz 13,11-14]

Nowy, poddający się Chrystusowi umysł jako podstawa nowego sposobu
życia i ochrona broniąca przed powrotem do życia starego.
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Koniec

Dziękuję za uwagę

To już koniec na dzisiaj.
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