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Zasada wolności: Mogę wszystko, co mieści się w tym, kim jestem w
Chrystusie, co mnie w tym nie ogranicza i co nie dzieje się kosztem
bliźnich.
Zasada miłości: Mogę wszystko, do czego, jako człowieka w Chrystusie,
pobudza mnie miłość.
Zasada wiary: Mogę wszystko, co Chrystusa mego urzeczenia uczyni
Chrystusem mego doświadczenia.
Zasada łaski: Mogę wszystko, przez co Jezus mógłby wyrazić swój
wdzięk, szlachetność, hojność, wspaniałomyślność i swoje zbawienie.
Zasada harmonii: Mogę wszystko, co mi niesie wewnętrzną harmonię.

Wieczność

Akt stwórczy (I, II)

Stare stworzenie

Nowe stworzenie

Akt stwórczy (I)

Akt stwórczy (II)

Próba wiary

Postęp

Postępowanie, które budzi podziw i uznanie, będące skutkiem stawania się
sobą w Chrystusie, jest możliwe dla osób, które dzięki Bożej łasce, przez wiarę
równą zaufaniu i wierności, stali się nowymi ludźmi.

Prz 10:10: ______________________________________________________
______________________________________________________________

Ef 5:27 ________________________________________________________
Mt 13:45-46 ____________________________________________________
Mt 7:6 _________________________________________________________
Komentarz z przekładu dosłownego: pies, κύων, występujące równolegle ze
świnią, χοῖρος, wskazuje na znaczenie przenośne. Jest to przysłowie l. nawiązanie do przysłowia (np. 2P 2:22; Prz 26:11); nie zaleca ono ślepego kierowania
się zasadami Jezusa względem osób gotowych użyć tego dla wyrządzenia
nam krzywdy (Mt 10:14, 23; Dz 13:46; 18:6; 2Ts 3:2; Tt 3:10-11). Por. Pwt
23:19, który może odnosić się do mężczyzny uprawiającego nierząd; Obj
22:15, gdzie może ozn. ludzi bez skrupułów.
A zatem: (1) ____________________________________________________
(2) ___________________________________________________________
(3) ___________________________________________________________
(4) ___________________________________________________________

Uwagi o powołaniu: (1) Jezus nie przewiduje podziału na życie świeckie i
święte: Albo powołanie, albo czcze gadanie. Masz jedno życie — święte. I
masz na stanie jeden towar — perły. _________________________________
______________________________________________________________
(2) Powołanie jest ogólne i szczególne. Na szczególne można czekać. Z ogólnym nie wolno zwlekać. ___________________________________________
(3) Powołanie ogólne? Od „wczoraj” mam żyć Chrystusem w mnie (Ga 2:20),
tzn. myśl tak, jak wiesz, że Chrystus by myślał (Rz 12:1) i rób, co uważasz, że
Chrystus by zrobił. _______________________________________________

Mt 7:6: Uzupełnij zdanie: Skupię moją świętość na______________________
______________________________________________________________
Rzucę moje perły przed ____________________________________________ .
Oczekując skutków w postaci _______________________________________

