
Tomek, Marcin i List do Rzymian - problem: chrześcijanin a 
grzech

#tagi: rok 2017, KFC

7 sierpnia nie, może 14 sierpnia…. ale mamy się umówić na coś.

24 lipca, poniedziałek, spotkanie w Synergii
zadanie poprzednie było takie: analiza od 1:18 do miejsca gdzie 
było o problemie chrześcijanin a grzech

jako efekt czytamy kilka razy rozdziały 1:16 do 4:1 i badamy 
tekst…..
#ToDo:

Zadanie domowe na 31 lipca - wpisać treść 1:18 do 1:32 
(albo inaczej) w 3 kolumny, w których będzie wpisana 
podzielona treść wg następującej klasyfikacji:

kolumna 1 - przyczyna: do tej kolumny klasyfikujemy tekst 
obrazujący postawę albo działania człowieka, jego wybory, 
autonomiczne decyzje
kolumna 2 - reakcja: reakcja Boga na przyczynę
kolumna 3 - efekt: co z powyższego wyszło, co się 
zmieniło, co jest inaczej.

pod koniec, przed 21.oo przyszedł Achim i Hubert.

13 lipca….
kończymy pracę nad Rz - Marcin jest zadowolony bo rozumie 
relacje „chrześcijanin a grzech"
za tydzień nie będzie, bo jest Family Camp w Kiczycach
czy będzie c.d.?

3 lipca, spotkanie w kawiarni
zrobili porządny podział 2 poziomowy
wstawiłem na bloga, wydrukowałem
czas na czytanie 5, 6, 7 i 8…..

19 czerwca

Mój podział, wersja z jesieni 2016, po zakończeniu studiów przez 



Skypa, i po koncercie, gdzie wyśpiewano bachowskie "Jezu ma 
radości" (BWV 227) a w nim kawałki z Rz 8.

Prolog 1:1-1:17
wstęp 1:1-1:14
o ewangelii 1:15-1:16

Ratunek jest w Chrystusie 1:18-11
Potrzeba zbawienia

pogan 1:18-1:32
znających prawo 2:1 - …..
a więc wszystkich

Sposób zbawienia 3:21-4
Konsekwencje zbawienia 5-11

pokój z Bogiem 5
wolność od grzechu 6
wolność od przykazań i życie pełne Ducha 7-8:23...
zjednoczenie dwóch rodzajów ludzi 9-11

Przemiana wierzącego człowieka 12–15:13
Zasada - ofiarowanie się Bogu 12:1-2
Relacje z braćmi 12:3-12:13
Relacje w społeczeństwie 12:14-15:13

Epilog 15:14–16:27
Pozdrowienia 16:1-16:16
Zakończenie 16:17-16:24

12 czerwca
Marcin podzielił
Tomek podzielił
Omawiamy historię powstania, daty, podróże Pawła i problem 
dwóch społeczności w Rzymie

5 czerwca 2017, spotkanie 1
zadanie: wstawić w teks pomiędzy 16 a 32 Entery dzieląc tekst


