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101-DNIOWY EKSPERYMENT

WIELKA PRZYGODA ZE 
STARYM I NOWYM TESTAMENTEM

cz. 2 – KU PRZESTRODZE: HISTORIA IZRAELA

Druga  część  eksperymentu  z  całą  Biblią.  Przed  Tobą 101 dni  z  najważniejszymi
rozdziałami ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament ma 929 rozdziałów,
Nowy Testament liczy 260 rozdziałów. Wybraliśmy dla Ciebie  48 fragmentów ze
Starego Testamentu i  53 z  Nowego Testamentu  ze  względu na  ich  znaczenie  dla
uchwycenia ogólnego przesłania Biblii. Dzięki temu, zanim przeczytasz całą Biblię,
będziesz  w  stanie  zorientować  się  w  tym,  co  jeszcze  dziś  wydaje  Ci  się
skomplikowaną  plątaniną  biblijnych  postaci  i  wydarzeń.  Dołącz  już  dziś  do
codziennej przygody osobistego poznawania Boga przez Jego Słowo!



Plan działania

A. Przygotowanie na każdy dzień.
1. Wyposażenie. Miej Biblię, długopis i kartki papieru dla zapisania swoich myśli i ten plan.
2. Czas. Wybierz określony czas każdego dnia, aby spędzić go z Panem. Może to oznaczać, że

będziesz wstawać 30 minut wcześniej niż dotychczas.
3. Miejsce. Znajdź odpowiednie miejsce, gdzie nic nie będzie Ci przeszkadzało. Przykłady –

biblioteka, park.
B. Czytanie – 20 minut
A. Pomódl się, zanim będziesz czytał. Poproś Boga, aby nauczał Cię o sobie i swoich

drogach.
B. Przeczytaj cały fragment.
C. Przeczytaj go ponownie, wypisując swoje obserwacje. Poszukaj głównych idei w

tym fragmencie i zapisz je w sekcji A.
D. Poszukaj  szczególnych  lekcji  do  nauczenia  się  i  zastosowania  w swoim życiu.

Zapisz swoją odpowiedź na ten fragment w sekcji B.
E. Rozważ jakiś szczególny werset, który ma dla Ciebie specjalne znaczenie. Wypisz

go na  mniejszej  kartce  i  noś  ze  sobą w ciągu całego dnia.  Wykorzystaj  wolne
chwile do nauczenia się go na pamięć. Przykłady – czekanie w kolejce, przerwa
między lekcjami, jazda autobusem, czekanie na przystanku, spożywanie posiłków.

C. Czyn – 5 minut
1. Pomódl się o Boże prowadzenie, aby zaplanować jedno bezinteresowne działanie w celu

pomocy innej osobie. Może to wiązać się z fragmentem Pisma wyznaczonym na ten dzień,
ale nie musi.

2. Oto kilka pomysłów, jak można komuś pomóc:
A. napisz maila, zadzwoń,
B. wesprzyj znajomego przez aktywność w Internecie,
C. podejmij inicjatywę dzielenia się Ewangelią,
D. odwiedź kogoś w domu,
E. pomóż osobie będącej w potrzebie,
F. odwiedź ludzi w szpitalu, domu starców itp.,
G. pomóż koledze z pracą domową, nadrobieniem zaległości w nauce,
H. pomóż przy pracach domowych, które nie są twoim obowiązkiem,
I. zachęć kogoś do większego wysiłku w pracy, w szkole, w domu.

3. Bądź sługą. Módl się o otwarty umysł i gotowe serce, aby Bóg działał przez Ciebie. Dziękuj
Mu za okazję wyrażania Jego miłości innym.

D. Potrzeba – 5 minut.
1. Wybierz każdego dnia to, co uważasz, że jest Twoją najważniejszą potrzebą. Może to dotyczyć

zdrowia, rodziny, szkoły, pracy, pieniędzy itp.
2. Pomódl się o to, by Bóg zaspokoił tę potrzebę.
3. Napisz swoją prośbę każdego dnia. Gdy Bóg odpowie na nią, zapisz datę i okoliczności. Od

czasu do czasu przejrzyj wszystkie wysłuchane modlitwy. To wzmocni Twoją wdzięczność dla
Boga i Twoją wiarę w to, że On zaspokoi także inne potrzeby.

E. Na zakończenie każdego dnia.
A. Ponownie przeczytaj fragment Pisma.
B. Poszukaj dodatkowych lekcji, których mógłbyś się nauczyć.
C. Przeczytaj lub wypowiedz werset, którego uczysz się na pamięć.
D. Podsumuj punkt „Czyn”.
E. Pomódl się ponownie za swoją potrzebę.
F. Wysiłek zespołowy.

Poproś przyjaciela, aby był Twoim partnerem i wykonujcie ten eksperyment razem. Możecie 
spotykać się lub telefonować do siebie, aby zachęcać się do dyscypliny i wierności w 
kontynuowaniu eksperymentu. Dzielcie się tym, czego się uczycie.



Dzień 18                             Data……….…….…

Jouzego 4
WEJŚCIE IZRAELA DO ZIEMI OBIECANEJ

CZYTANIE:   Módl się, byś coraz jaśniej widział, do jakich zadań Bóg Cię przygotował.
A. Jaki był cel pozostawienia 12 kamieni pośrodku Jordanu i jaki był skutek 

cudownego działania Boga?

B. Czego nowego dowiedziałem się z lektury tego rozdziału o naturze Boga i o 
mojej służbie dla Niego?

      

CZYN: Módl się o Polskę, by odwróciła się od bałwanów do żywego Boga.

Chcę, aby przyszłe pokolenia Polaków poznały Boga osobiście, dlatego zamierzam:

POTRZEBA:  Módl się o wytrwałość. 
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w następujący sposób:



Dzień 19                             Data……….…….…

Rut 4
MAŁŻEŃSTWO BOAZA I RUT

CZYTANIE:   Módl się o mądrość.
A. Wypisz cechy godne naśladowania u Rut i Boaza.

RUT BOAZ

B. Dla mężczyzn: Przykład Boaza zachęcił mnie do:

Dla kobiet: Przykład Rut zainspirował mnie do:

(Warto zapoznać się z całą Księgą Rut. Jej bohaterka znajduje się wśród przodków Jezusa).

CZYN: Módl się o odpowiedzialność.
Chcę być odpowiedzialny i zatroszczę się o: 

POTRZEBA:  Módl się o zaufanie Bogu. 
Moją największą potrzebą dziś jest:

Wspaniale było zobaczyć, jak Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją 
modlitwę. Uczynił to w następujący sposób:



Dzień 20                             Data……….…….…

I Samuela 9
POWOŁANIE SAULA NA PIERWSZEGO KRÓLA IZRAELA

CZYTANIE:   Módl się o cierpliwość.
     A.   Na podstawie tego rozdziału opisz, co cechowało Saula:

B. Jak możesz rozpoznać, że czyjaś rada jest dobra?

Przeczytaj wcześniejszy rozdział I Sam. 8,7-20  i w kontekście tych wersetów napisz,
co myślisz o monarchii:

CZYN: Módl się za rządzących w swoim państwie, by pełnili wolę Boga i nie postępowali 
wedle swoich żądz. 
Co zrobisz przy najbliższych wyborach? 

Już dziś zacznę mądre przygotowania do:

POTRZEBA:  Módl się o rozsądek.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg jest dobry! Odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w 
następujący sposób:



Dzień 21                             Data……….…….…

I Samuela 16
NAMASZCZENIE DAWIDA NA KRÓLA

CZYTANIE:   Módl się o wnikliwość.
A. Kim był Dawid?

PERSPEKTYWA LUDZKA PERSPEKTYWA BOŻA

B. Porównaj I Sam. 16,7 z I Król. 8,39 i Przyp. 21,2 i zastanów się nad tym, czym 
Ty kierujesz się w ocenie innych ludzi, autorytetów, polityków, publicystów:

      

CZYN: Módl się o mądrość dla Polaków w wyborze autorytetów.

Nie chcę być powierzchowny w ocenie siebie, innych ludzi i okoliczności, dlatego 
postanawiam najpierw:

POTRZEBA:  Módl się o czystość.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………  . Uczynił to w następujący 
sposób:



Dzień 22                             Data……….…….…

II Samuela 6
JEROZOLIMA STOLICĄ IZRAELA

CZYTANIE:   Módl się o koncentrację.
A. Jaki był powód radości Dawida i Izraela? W jaki sposób Dawid i jego lud 

oddawali cześć Bogu? 

B. Jaka była odpowiedź Boga i Saula na zachowanie Michal? 

Jej historia jest dla mnie przestrogą przed:

      

CZYN: Módl się o entuzjazm do chwalenia Boga. 
Przykład Dawida zachęcił mnie do oddawania chwały Bogu przez rozwinięcie się w 
służbie:

POTRZEBA:  Módl się o oddanie.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Chwała Panu! On odpowiedział dziś (data) ………… 
na moją modlitwę w następujący sposób:



Dzień 23                             Data……….…….…

II Samuela 7
PRZYMIERZE Z DAWIDEM

CZYTANIE:   Módl się o troskę o Boże sprawy.
A.

PRAGNIENIE DAWIDA BOŻE OBIETNICE REAKCJA DAWIDA (w. 22,27)

B. Jak mogę naśladować w moim życiu nastawienie Dawida do Boga?
      

CZYN: Módl się o gorliwość. 
Chcę, aby rzeczywiście Bóg był w moim życiu na pierwszym miejscu oraz by Jemu 
były podporządkowane inne sprawy. Dlatego zrezygnuję z:

abym mógł: 

POTRZEBA:  Módl się o bliskość z Bogiem.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia (data) …………  Stało się to w 
następujący sposób:



Dzień 24                             Data……….…….…

I Królewska 8
POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI PRZEZ SALOMONA

CZYTANIE:   Módl się o zrozumienie.
A. Wypisz cechy Boga, które wynikają z poniższych wersetów:

WERSETY CECHA BOGA

w. 23

w. 36

w. 39

w. 56

Przeczytaj także II Kron. 7,11-18. Sprawdź, czy prośba Salomona została spełniona? 

 

B. Jak wpłynęło na lud Izraela poświęcenie świątyni i modlitwa do Boga? 
      

CZYN: Jak wpływa na Ciebie modlitwa i rozważanie Bożych obietnic? Jeśli często jesteś 
smutny, zastanów się, czy nie spędzasz za mało czasu z Bogiem?

Aby pielęgnować w sobie radość, będę:

POTRZEBA:  Módl się o radość.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Wspaniale jest widzieć, jak Bóg odpowiedział dziś 
(data) ………… na moją modlitwę. Oto, co uczynił:



Dzień 25                             Data……….…….…

I Królewska 12
PODZIAŁ W IZRAELU

CZYTANIE:   Módl się, byś dostrzegał dalekie konsekwencje swoich dzisiejszych decyzji.
A. Opisz, na czym polegała rada starszych oraz rada młodzieńców  udzielona 

Rechabeamowi. Zastanów się, co cechowało te grupy doradców i jaki był 
skutek decyzji Rechabeama.

RADA STARSZYCH RADA MŁODZIEŃCÓW SKUTEK DECYZJI
RECHABEAMA

CECHY STARSZYCH CECHY
MŁODZIEŃCÓW

B. Do kogo Ci bliżej - do starszych czy młodzieńców - w podejściu do ludzi 
i w sposobie podejmowania decyzji ?

CZYN: Módl się o rozwagę.
Historia Rechabeama i podziału Izraela jest dla mnie przestrogą przed:

W związku z tym postanawiam:

POTRZEBA:  Módl się o wierność.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg jest wspaniały! Dnia (data) ………… udzielił odpowiedzi na moją modlitwę 
przez to, że:



Dzień 26                             Data……….…….…

II Królewska 17
UPADEK IZRAELA

CZYTANIE:   Módl się o szczerość.
     A. Dlaczego Bóg rozgniewał się na Izraela?

Czego dowiedziałeś się o naturze człowieka na podstawie czynów Izraela? (zwróć
uwagę na wersety 7-23)

B.  Czym Ty różnisz się od Izraelitów? Jak to pomaga Ci zrozumieć, czym jest 
łaska Boga okazana Ci w Jezusie Chrystusie?

CZYN: Jeśli jesteś chrześcijaninem, dziękuj Bogu za wielką łaskę, jaką Ci okazał. 

Moją wdzięczność chcę wyrazić przez:

Jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, zwróć się osobiście do Chrystusa z prośbą o 
przebaczenie grzechów. Jezus stoi i kołacze do Twojego serca (sprawdź Obj. 3,20), 
ale nie będzie czekał w nieskończoność.

POTRZEBA:  Módl się o odpowiedni stosunek do grzechu.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę 
w następujący sposób:



Dzień 27                             Data……….…….…

II Królewska 19
BÓG CUDOWNIE RATUJE KRÓLESTWO JUDY

CZYTANIE:     Módl się o otwarty umysł.
A. Uzupełnij tabelę na podstawie tego rozdziału:

Co mówią wrogowie ludu
Boga?

Reakcja Hiskiasza Perspektywa Boga

B. Porównaj swoją wizję Boga z wizją Hiskiasza.
 

      

CZYN: Przy najbliższej okazji gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie, zwróć się do Boga 
natychmiast o pomoc.
Uczynię swoim zwyczajem, aby w sytuacji zagrożenia:

POTRZEBA:  Módl się o zwycięstwo w walce ze strachem.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Chwała Panu! On udzielił odpowiedzi na moją modlitwę dnia (data) ………… w 
następujący sposób:



Dzień 28                             Data……….…….…

II Królewska 24
UPADEK JUDY – NIEWOLA BABLIOŃSKA

CZYTANIE: Módl się o bojaźń Bożą.
              

A. Główne myśli w tym fragmencie:

B. Bóg wiele lat czekał na nawrócenie swojego ludu. Karcił go stopniowo i 
ostrzegał.  W końcu jednak powiedział dość. Jaka stąd lekcja dla Ciebie?

CZYN: Módl się o czujność.
W ciągu najbliższych dni będę obserwować swoje reakcje na Boże karcenie, aby 
rozwijać w sobie:

POTRZEBA:  Módl się o czysty umysł.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia 
(data) ………… w następujący sposób:



 Dzień 29                             Data……….…….…

Ezdrasza 1
DEKRET CYRUSA I POWRÓT DO JERUZALEMU

CZYTANIE:   Módl się o właściwą wizję Boga.
     A. Porównaj tę historię z proroctwami – Jer. 25,11; 29,10 i Iz. 44,28

    Dlaczego król perski Cyrus zadecydował o powrocie Żydów do Jerozolimy?

B.  Ofiarna postawa sąsiadów tych, którzy postanowili wrócić do Jeruzalemu, by 
budować świątynię, jest dla mnie zachętą do:

      

CZYN: Módl się o miłość czynną w działaniu.
Pamiętając o tym, że razem z braćmi pracuję dla wspólnego Bożego dzieła, chcę być 
wsparciem w:

POTRZEBA:  Módl się o bezinteresowność.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Cieszę się widząc, jak Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę.  
Zrobił to w następujący sposób:



Dzień 30                             Data……….…….…

Joba 1,2
BÓG DEMASKUJE KŁAMSTWO SZATANA

CZYTANIE:     Módl się o kontrolę nad uczuciami.

A. Co szatan twierdził o związku człowieka z Bogiem? 

B. W jaki sposób Job reaguje na cierpienie? 
Chcę wziąć przykład z Joba i zaakceptować:

      

CZYN: Módl się o niezłomność.
Wspominając cierpienie, którego doświadczyłem, chcę podziękować Bogu za to, 
czego mnie nauczył:

Chcę pocieszyć kogoś po stracie:

POTRZEBA:  Módl się o współczucie.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg jest dobry! Udzielił odpowiedzi na moją modlitwę dnia (data) ………… przez 
to, że:



Dzień 31                             Data……….…….…

Psalm 22
PROROCTWA O MĘCE JEZUSA

CZYTANIE:   Módl się, byś miał coraz większe zaufanie do Boga i Jego Słowa.
A. Wypisz proroctwa na temat śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. 

B. Jakie masz myśli w związku ze szczegółowością tych proroctw wypełnionych w 
Jezusie? (Łącznie w Biblii jest ich kilkaset)

      

CZYN: Dziękuj Bogu za wspaniałe przygotowanie przyjścia Jezusa. Bóg nie chce, byś miał 
wątpliwości, dlatego dał dowody. 

Przeczytam książkę „Zmartwychwstanie” Josha McDowella i podzielę się jej treścią 
ze swoim przyjacielem. (Po pdf książki możesz się zgłosić na adres e-mail: 
kontakt@idzpodprad.pl)

POTRZEBA:  Módl się o pokój.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) …………  w następujący sposób:



Dzień 32               Data……….…….…

Psalm 23
PAN JEST PASTERZEM MOIM

CZYTANIE:   Módl się o zaufanie.
A. Czego mogę być pewny, żyjąc z Bogiem?

B. Najbardziej pokrzepiło mnie to, że Bóg:

CZYN: Módl się o odwagę.
Mając pewność, że Bóg jest moim Pasterzem, jest ze mną w każdej sytuacji, chcę 
przełamać się i:

POTRZEBA:  Módl się o mądrość.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… 
w następujący sposób:



Dzień 33                             Data……….…….…

Psalm 51
CIĘŻAR GRZECHU

CZYTANIE:   Módl się o radość ze zbawienia.
                 A.

Jak Dawid opisuje skutki grzechu i wyrzuty
sumienia?

Jakie są skutki doświadczenia Bożego
przebaczenia?

B.  Czy Ty masz przebaczone wszystkie grzechy (także przyszłe) i czy musisz prosić 
Boga o nowe, czyste serce?

CZYN:  Jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, to dziękuj Bogu, że wszystkie Twoje 
   grzechy zostały już przebaczone (por. Kol. 1,13-14) i że jesteś nowym stworzeniem 
   w Chrystusie (II Kor. 5, 17). 

Pragnę przekazać tą wspaniałą wiadomość osobie, która jeszcze o tym nie słyszała. Oto mój 
plan: 

POTRZEBA:  Módl się o wrażliwość na wyrzuty sumienia.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Chwała Panu! On odpowiedział na moją modlitwę dzisiaj  (data) ………… w 
następujący sposób:



Dzień 34                             Data……….…….…

Psalm 119
UWIELBIENIE DLA BOGA ZA JEGO OBJAWIONE SŁOWO

CZYTANIE:   Módl się o koncentrację.
A. Wypisz to, co jest wg Ciebie najbardziej kluczowe z tego Psalmu:

Jaki masz mieć stosunek do Słowa Boga?
(szczególnie zwróć uwagę na wersety 5, 10,
24, 35, 47, 60, 62, 97, 112, 125, 139, 148)

Jaki będzie skutek takiej postawy 
w Twoim życiu?

B. Gdzie masz szukać pocieszenia?

      

CZYN: Módl się o żarliwość.
Chcę moją miłość do Bożego Słowa codziennie pogłębić przez:

POTRZEBA:  Módl się o całkowite poleganie na Słowie Boga.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia (data) ………  w następujący sposób:
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