
 

1. 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. 

2. Zasada miłości: Mogę wszystko, do czego, jako człowieka w Chrystusie, 

pobudza mnie miłość. 

3. Zasada wiary: Mogę wszystko, co Chrystusa mego urzeczenia uczyni 

Chrystusem mego doświadczenia. 

4. Zasada łaski: Mogę wszystko, przez co Jezus mógłby wyrazić swój 

wdzięk, szlachetność, hojność, wspaniałomyślność i swoje zbawienie. 

5. Zasada harmonii: Mogę wszystko, co mi niesie wewnętrzną harmonię. 

6. Zasada skuteczności: Mogę wszystko, co mi, jako człowiekowi w Chry-

stusie, zapewni największą skuteczność w powołaniu. 

7. Zasada pierwszeństwa ewangelizacji: Mogę wszystko, co (bezpośrednio 

lub pośrednio) pomaga ludziom odnaleźć się w Chrystusie. 

Wieczność Akt stwórczy (I, II)

Stare stworzenie Nowe stworzenie

Próba wiary

Akt stwórczy (I) Akt stwórczy (II) 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. 



Sprawy niejasne to rzeczy ___________________, które nie miały miejsca w 

czasach biblijnych, choć można je próbować umieścić w podobnej kategorii 

spraw lub dopatrywać się w nich podobnej istoty. 

Na przykład monarchia i demokracja należą do  ________________  rządzenia. 

Alkoholizm i narkomania to ___________________________________  nałóg. 

Co jednak, jeśli są to rzeczy nowe? 

Rzeczy nowe Kwestie etyczne 

Demokracja  

Globalizacja  

Informatyzacja  

Robotyzacja  

Dominacja nad naturą  

Relatywizacja  

Ateizacja/Laicyzacja  

„Kosmizacja”  

 Miniaturyzacja  

„Materializacja”  

Normatyzacja/biurokracja  

Egalitaryzacja   

1. Szukamy inspiracji w sprawach podobnej  _____________lub  __________  

2. Szukamy inspiracji w powołaniu wyrażonym np. w1Ts 5:22:  ___________  

świadomi potrzeby ____________(Prz 19:2; Dz 15):  ____________________  

____________________ Kościoła (Ef 4:11; zob. też np.: Łk 19:40; Obj 21:5). 

1. Jako człowiek żyjący Chrystusem wg (np. siedmiu zasad) decyduję się na 

kontakt □ osobisty, □ inny: z _______________________________________  

w czasie od ___________________________ do  _______________________  

aby odkryć, jak mogę: _____________________________________________  

3. Przygotuję (lub wesprę) opracowanie: ______________________________  
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