
 

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 skuteczności: 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. 



Jezus: J 6:28:  ___________________________________________________  

Paweł: Ga 6:2 (por. Rz 13:8; 1Kor 9:21): ______________________________  

Kochaj ludzi i rób, co chcesz _______________________________________  

Znaj Biblię, kochaj ludzi, mów ich językiem, bądź pokorny. _______________  

Etycznych inspiracji szukamy w  ____________________________________  

Sprawy jasne to takie, które  ________________________________________  

są do nich ___________________________ lub z nimi  __________________  

Takie same Podobne Sprzeczne 

Potrzeba priorytetów Dziesięcina Wielożeństwo 

Niechęć rozwoju Pożyczanie Prokreacja krewnych 

Lęk przed nieznanym Poszanowanie godności Klątwa i ofiarnictwo 

Pracoholizm Odszkodowanie Handel ludźmi 

Egocentryzm Urlopy Rozwiązłość sakralna 

Mord Troska o dobra wspólne Przemoc i łupiestwo 

Cudzołóstwo Nałogi Nierówność płci 

Kłamstwo Stosunki pracy Awanturnictwo 

Kradzież Handel i własność Przysięga 

Zazdrość Higiena i dieta Cel uświęca środki 

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

się na lekturę Pisma □ ciągłą, □ chronologiczną, □ tematyczną, □ biograficzną,  

□ eschatologiczną, inną:  __________________________________________  

 ______________________________________________________________  

w czasie od ___________________________ do  _______________________  

2. Wysłucham serii rozważań  w trybie _______________________________  

 ______________________________________________________________  
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