Kościół Nowego Przymierza w Lublinie
2017

101-DNIOWY EKSPERYMENT
WIELKA PRZYGODA ZE
STARYM I NOWYM TESTAMENTEM
cz. 3 – WIELCY I MALI PROROCY STAREGO TESTAMENTU
Trzecia 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 35

Data……….…….…
Izajasza 7,13-14 i 9,1-6
PROROCTWO O NARODZENIU JEZUSA

CZYTANIE: Módl się o radość, że już masz w sercu Jezusa.
A. Na podstawie tych dwóch fragmentów zastanów się i napisz: co zmieniło
przyjście Jezusa na ziemię?

Jakimi imionami nazwany jest Jezus w tych fragmentach?
(porównaj Iz. 7,14 z Mat. 1, 23)

B. Co powinno cechować Twoje nowe życie z Jezusem?

CZYN:

Módl się o odwagę.
Zapytam kogoś z moich bliskich, czy fakt, że Jezus przyszedł na ziemię, powoduje w
nim radość. Oto mój plan:

POTRZEBA: Módl się, by niezależnie od okoliczności radość z obecności Jezusa w Twoim życiu
stała się Twoją codzienną postawą.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Dzień 36

Data……….…….…
Izajasza 14,3-23
UPADEK SZATANA

CZYTANIE: Módl się o Bożą pokorę, by nie rozumieć o sobie ani mniej, ani więcej niż to, co Bóg
o Tobie myśli. (por. Rzym. 12,3)
A. Kogo symbolizuje król babiloński? (por. Łuk. 10,18 i Obj. 20,3, Obj. 8,10 i 9,1)
CO ZROBIŁ KRÓL
BABILOŃSKI?
+ jego grzechy

JEGO KONIEC

REAKCJA BOGA

B. Jakie cechy Lucyfera (Iz. 14,12) znajdujesz w swoich myślach?

CZYN:

Znając naturę szatana, nie chcę iść w jego ślady, dlatego muszę zmienić w swoim
życiu:

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

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

Dzień 37

Data……….…….…
Izajasza 35
TYSIĄCLETNIE KRÓLESTWO

CZYTANIE: Módl się o Bożą perspektywę na każdy dzień swojego życia.
A. Choć jest to rozdział ze Starego Testamentu, opisuje tysiącletnie królestwo,
które nastąpi po okresie Wielkiego Ucisku opisanego w Apokalipsie. Co będzie
cechować to królestwo?

B. Jaki jest Bóg opisany w tym rozdziale, a jaka jest reakcja odkupionych przez
Pana?

CZYN:

Chciałbym w swoim życiu dokonać dla Boga:

Co zrobię dzisiaj, żeby spełnić ten cel (por. Hebr. 12,12)?

POTRZEBA: Módl się o sumienność i wierność każdego dnia.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Dzień 38

Data……….…….…
Izajasza 53
OPIS CIERPIENIA CHRYSTUSA

CZYTANIE: Módl się o wrażliwość na Boże Słowo.
A. Jak nazywany jest Jezus w tym rozdziale?

Uzupełnij na podstawie Iz. 53:
JAKI BYŁEM?

JAK CIERPIAŁ JEZUS?

JAKI JESTEM TERAZ
DZIĘKI JEGO KRWI?

B. Najbardziej porusza mnie w postawie Jezusa to, że:

CZYN:

Módl się o wdzięczność.
Mając w pamięci cierpienie Jezusa za mnie, chcę podzielić się tym z:

Obejrzę warsztaty biblijne „Dlaczego Biblia jest wiarygodna?”, by umocnić się w
poleganiu na Słowie Boga: https://youtu.be/C6FdOoLwx54
POTRZEBA: Módl się o czystość.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Dzień 39

Data……….…….…
Jeremiasza 31
OBIETNICA NOWEGO PRZYMIERZA Z IZRAELEM

CZYTANIE: Módl się o koncentrację na Bogu.
Królestwo północne to Izrael, a królestwo południowe to Juda.
A. Uzupełnij:
Obietnice Boga dla Izraela

Cechy Boga na podstawie
fragmentu?
w. 3
w. 20

Jakie są różnice między nowym przymierzem z Izraelem a wcześniejszą relacją między
Bogiem a Izraelem? (por. Rzym. 11,26-27)
Kiedy zostanie ono zrealizowane?

B. Jakie widzisz podobieństwa tego przymierza do nowego przymierza ze
wszystkimi narodami ziemi? (Por. II Kor. 3, 4-6)

CZYN:

Módl się o wdzięczność.
Pragnę podziękować Bogu za to, że jest………………………… i podzielić się tym z
innym chrześcijaninem.

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

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

Dzień 40

Data……….…….…
Ezechiela 13
UWAGA NA FAŁSZYWYCH PROROKÓW!

CZYTANIE: Módl się o Bożą mądrość do rozpoznania czasów, w których żyjesz (por. Mat. 16,3-4)
A. Jakie cechy fałszywych proroków znajdujesz w tym fragmencie?

Jaką krzywdę wyrządzają fałszywi prorocy sprawiedliwym i bezbożnym?

B. Jakie widzisz analogie między sytuacją przedstawioną w tym fragmencie a
postchrześcijańskimi religiami czasów papieża Franciszka?

CZYN:

Zachęcę kogoś z moich znajomych, kto jest wyznawcą fałszywych objawień lub
proroków, do przeczytania tego rozdziału Biblii i będę modlić się za niego.

POTRZEBA: Módl się, byś dodawał otuchy innym wierzącym.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia (data) ………… Stało się to w
następujący sposób:
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Data……….…….…
Ezechiela 28
STWORZENIE I UPADEK SZATANA

CZYTANIE: Módl się o zrozumienie.
A. Postać księcia Tyru można porównać z diabłem. Na podstawie tego rozdziału
uzupełnij tabelę:
Jak szatan został obdarzony
przez Stwórcę?

Na czym polegał grzech
szatana?

* o upadku szatana por. I Tym.
3,6 i Iz. 14,13-14

Reakcja Boga

* jaki będzie koniec szatana?
Por. Obj. 20,10

B. Wersety 24-26 dotyczą Izraela – jego odbudowy oraz okresu pokoju z innymi
narodami. Jakiego okresu w historii dotyczy ten opis?

CZYN:

Przypomnę sobie przykłady, gdy dałem się zwieść szatanowi. Czym mnie przekonał?

POTRZEBA: Módl się o wzrost w Bożej mądrości i przenikliwości.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Dzień 42

Data……….…….…
Ezechiela 37
DOLINA SUCHYCH KOŚCI – ETAPY ODBUDOWY IZRAELA

CZYTANIE: Módl się, byś ufał Bożym obietnicom. Co On obiecał, na pewno zrobi!
A. Ten rozdział dotyczy politycznej i duchowej odbudowy Izraela. Postaraj się
wypisać wszystkie obietnice, jakie Bóg daje Izraelowi, zwróć uwagę na wersety
21-28.

B. Czego dowiedziałeś się o Bogu w tym rozdziale? Jakie cechy Boga są widoczne
w wersetach 3 i 14?

CZYN:

Dowiem się więcej o odbudowie państwa Izrael w 1948 roku oraz o aktualnym stanie
duchowym jego mieszkańców.

POTRZEBA: Módl się, byś widział działanie Boga wokół siebie.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Dzień 43

Data……….…….…
Ezechiela 38, 39
PRZYSZŁA INWAZJA ROSJI NA PALESTYNĘ

CZYTANIE: Módl się o mądrość
A. Te dwa rozdziały opisują inwazję z najdalszej północy (38,15) na Palestynę w
przyszłości.
Aby lepiej to zrozumieć, obejrzyj nauczanie pastora Pawła Chojeckiego „JAK SIĘ
POŁAPAĆ W POLITYCE?” z 14 maja: https://www.youtube.com/watch?
v=Y1qgZcJLOGA
W tych rozdziałach opisane są dwie wojny ludu z północy przeciwko Izraelowi - jedna w
czasie Wielkiego Ucisku, druga na zakończenie 1000-letniego królestwa (por. Obj. 20,7-9).
B. Dlaczego Bóg wysłał Goga, by zaatakował Izrael? (Por. 38,14 i z 39 rozdziału
wersety 7-8, 21-29)

CZYN:

Obejrzę cykl nauczań pastora Chojeckiego o geopolityce (14.05, 21.05, 28.05,
11.06.2017) oraz nauczanie – JAKIE BĘDZIE PAŃSTWO ANTYCHRYSTA?
https://www.youtube.com/watch?v=VQYBnKr5nYU
Chciałbym bardziej orientować się w polityce, dlatego postanawiam:

Oto, jak chciałbym wykorzystać moją wiedzę:

POTRZEBA: Módl się o odwagę do bycia na świeczniku.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Dzień 44

Data……….…….…
Ezechiela 40
ŚWIĄTYNIA PRZYSZŁOŚCI

CZYTANIE:

Módl się o gorliwość w poznawaniu Bożego Słowa i Jego planu dla świata.

A. Werset 40, 1
„W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu, dziesiątego dnia tego
miesiąca, w czternastym roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i
przeniósł mnie tam” - odnosi się to do roku 573. W jakiej sytuacji znajdowali się wtedy Żydzi?

Jak myślisz, jak zareagowali na to proroctwo?

B. Dlaczego opis świątyni jest tak szczegółowy? Jest ona większa niż świątynia
Salomona.

CZYN:

Módl się o sumienność.

Bóg jest Panem historii i polityki. W Jego Słowie zawiera się wiele proroctw, które się spełniły, ale
część z nich dotyczy przyszłości. Swoją wiedzę dotyczącą proroctw biblijnych odnoszących się do
przyszłości zamierzam poszerzyć poprzez:

i obejrzenie warsztatów biblijnych „Najbardziej precyzyjne proroctwo Biblii” z 16 czerwca 2017.

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

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

Dzień 45

Data……….…….…
Daniela 2,7
SEN O IMPERIACH

CZYTANIE: Módl się o bojaźń Bożą.
A. Uzupełnij:
Werset

Czego dotyczy to proroctwo?

35

1. przyjście Jezusa na ziemię (por. Mat. 13, 24-30 i 3643)

37

złoto – Babilon
srebro – królestwo Medów i Persów
miedź – Grecja
żelazo – Rzym

Z 7,24-27 wypisz cechy antychrysta:

B. Jak zachował się Daniel? Wersety 14-19, 30
Jakiego Boga wysławia?

CZYN:

Módl się o to, by Bóg był na 1. miejscu w Twoim życiu.
Przykład Daniela zainspirował mnie do:
Widzę, że muszę bardziej koncentrować na Bogu poprzez:

POTRZEBA: Módl się o skromność i pełne zaufanie do Boga.
Moją największą potrzebą dziś jest:
Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia (data) ………… w następujący
sposób:

Dzień 46

Data……….…….…
Daniela 9
WIZJA 70 TYGODNI

CZYTANIE: Módl się o bojaźń do Słowa Boga.
A. Ile razy Daniel utożsamia się z grzechem Izraela? Co z tego wynika?

Werset

Co Daniel mówi do Boga w modlitwie?

4
5-10
11-14
15-19

B. To proroctwo precyzyjnie zapowiada przyjście Mesjasza, upadek Jerozolimy i
zagładę tego świata. Pierwsze dwa elementy już się wypełniły, a co z trzecim? Jak
wpływa to na Twoje codzienne wybory?

CZYN:

Módl się o odpowiedzialność za naród.
Podobnie jak Daniel czuję się odpowiedzialny za swój naród, w związku z tym:

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

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

Dzień 47

Data……….…….…
Jonasza 2
JONASZ I WIELORYB

CZYTANIE:

Módl się o gorliwość i chęć do służby dla Boga.
A. Dlaczego Jonasz został połknięty przez wieloryba? (Por. Jonasza 1)

B. Jak Jonasz zareagował na Boże karcenie? Jak Niniwa zareagowała na Boże
ostrzeżenie? (Por. Jonasza 3)

CZYN:

Módl się o pokorę.
Jon. 2, 10 „Pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co
ślubowałem. U Pana jest wybawienie”.
Historia Jonasza uświadomiła mi:

Z radością chcę zacząć realizować to, co obiecałem Bogu:

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

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

Dzień 48

Data……….…….…
Malachiasza 3
OSTATNI ROZDZIAŁ

CZYTANIE: Módl się o zachwyt Bogiem.
A. Czym kończy się Stary Testament? (w. 1-2, 23)

Przeczytaj Rzym. 10,4 i Gal. 3, 24
Przyszło nam żyć w czasach, gdy Chrystus już został objawiony światu. Jakie
wzbudza to w Tobie myśli i uczucia?

B. Opisz myślenie i postępowanie bezbożnych i wątpiących (Mal. 3,13-15):

Jaki będzie ich koniec?

CZYN:

Czy werset Mal. 3,20 mówi o mnie?

Czy ludzie widzą we mnie radość ze zbawienia?

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

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

