Nasza największa potrzeba

Dick Purnell
31-DNIOWY EKSPERYMENT
Osobisty eksperyment w poznawaniu Boga

Dla Taty, który jest razem z Autorem Słowa
i Mamy, która dalej zgłębia swoją Biblię.

Jednym z moich ulubionych wspomnień z dzieciństwa
jest zasiadanie razem z rodzicami
przy śniadaniu, czytanie Biblii i modlitwa.
Zawsze darzyłem ich za to szacunkiem.
Poczucie ważności, które mieli w stosunku do Słowa Bożego,
wpłynęło na mnie tak, że przyznałem Biblii centralne miejsce w swoim życiu.
W ciągu tych lat ich przykład dał mi pragnienie poznawania Słowa Bożego
i życia według Niego.

Gdy patrzymy na nasze życie, uświadamiamy sobie wiele pragnień i potrzeb, których
spełnienia oczekujemy. Potrzeby te obejmują szczęście, poczucie bezpieczeństwa, miłość,
dobre zdrowie, cel w życiu, pokój umysłu i wiele innych. Wydaje się, że lista ta nie ma końca.
Największą jednak potrzebą, którą kiedykolwiek będziemy mieć na tej ziemi, jest osobiste
poznanie Boga. Głęboka więź z Nim wpłynie na każdą dziedzinę naszego życia i przekształci
nas w takich ludzi, jakimi On chce, abyśmy byli.
W naszym przepełnionym zajęciami świecie, z wszystkimi jego presjami i problemami,
łatwo jest zaniedbać Boga i żyć przez większość czasu tak, jak gdyby On nie istniał. Jezus
powiedział: Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic
nie możecie uczynić. (Biblia Tysiąclecia J 15,5). Bez Niego nasze życie nie jest warte
przeżywania i nie możemy uczynić nic, co spodoba się Jemu.
Fakt, że Bóg pragnie naszej przyjaźni, jest więc oczywisty i jest prawdopodobnie jednym z
najbardziej zdumiewających faktów wyrażonych w Biblii. Jego znaczenie jest przeogromne!
Niebieski Ojciec, nieskończony Bóg, chce nawiązać z nami osobistą więź i rozwijać ją. W
Ewangelii Jana 4, 23 (Biblia Tysiąclecia) Jezus mówi: Nadchodzi jednak godzina, owszem już
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich
czcicieli chce mieć Ojciec.
Pan chwały chce nas i my musimy chcieć Jego. Gdy uczymy się widzieć życie z Jego
perspektywy i przeżywać je w ten sposób, korzyści są przeogromne. Jestem bowiem
świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – mówi Pan – zamiarów pełnych pokoju, a
nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc
do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie,
albowiem będziecie szukać z całego serca. (Biblia Tysiąclecia Jer 29, 11-13). On napełnia
nasze umysły i całych nas sobą. On dotrzymuje swojej obietnicy. A Bóg mój według swego
bogactwa zaspokoił wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. (Biblia Tysiąclecia
Flp 4,19).
Być może właśnie rozpoczynasz swoje życie chrześcijańskie i zastanawiasz się, na czym
ono polega. Chcesz czegoś, co pomoże ci wyruszyć w drogę. A może toczyłeś wewnętrzną
walkę przez wiele miesięcy a nawet lat, aby wzrastać w swojej wierze i było to doświadczenie
wzlotów i upadków. Chcesz rozwinąć stałość w swoim życiu z Bogiem albo może cieszysz
się swoją przyjaźnią z Panem i poszukujesz czegoś, co pomoże ci trwać w procesie
dojrzewania.
Z myślą o naszej wielkiej potrzebie i w świetle pragnienia naszego Ojca, abyśmy szukali Go
i poznawali Go osobiście, przygotowałem pewien plan, aby pomóc ci w twoim osobistym
wzroście i rozwijaniu tej wspaniałej osobowej więzi. Nazwałem go 31-dniowym
eksperymentem.
Jest to prosty jednomiesięczny wysiłek pielęgnowania naszego życia z Panem – patrzenia
tak, jak On patrzy, słuchania tak, jak On słucha, działania tak, jak On działa i odczuwania tak,
jak On odczuwa.
Biblia mówi: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan (Ps 34,9). To jest wspaniałe
zaproszenie i wezwanie do doświadczania żywego Boga w swoim własnym życiu.
Jest to również sprawa poważna. Wszystkie siły złego będą ci się sprzeciwiały. Musisz mieć
siłę Chrystusa, aby zwyciężyć. Zachęcam cię, abyś rozpoczął od modlitwy i przymierza
znajdujących się poniżej. Modlitwa jest prośbą do Boga o pomoc, a przymierze ma pokazać
twoje zdecydowanie.
Niech Bóg obficie błogosławi cię w wysiłku rozwijania więzi z Nim przez wykorzystanie
31-dniowego eksperymentu. Modlę się, aby było to owocne nie tylko przez jeden miesiąc, ale
przez resztę twojego życia.
W Jego radości
Dick
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Moja modlitwa
Drogi Ojcze! Jesteś tak wspaniały i kochający. To zdumiewające, że chcesz, abym znał
Ciebie – znał osobiście. Naprawdę Twoja miłość jest wielka!
Gdy patrzę na moje życie, widzę, jak bardzo potrafię być skoncentrowany na sobie.
Wszystko może zacząć powoli kręcić się wokół mnie i moich interesów. Nic dziwnego, że
jestem niezadowolony z jakości mojej więzi z Tobą.
Zamierzam rozpocząć eksperyment, w którym będę starał się pielęgnować moje życie z
Tobą przez następne 31 dni. Szczerze pragnę poznawać Cię. Całe moje życie, z wszystkimi
moimi troskami i potrzebami, umieszczam teraz w Twoich rękach. Weź mnie i przemień moje
życie od podstaw.
Ponieważ jesteś nieskończenie mądry i dobry, ufam, że ukształtujesz mnie na tę unikalną
osobę, jaką pragniesz mnie widzieć. Nauczaj mnie codziennie o sobie i o sposobie życia, jaki
chcesz, abym prowadził.
Jestem poruszony i pragnę rozpocząć dzisiaj.
Dziękuję Ci za Twoją niezmienną wierność!
W imię mojego Pana Jezusa Chrystusa. Amen!

Moje przymierze
Podczas 31 dni tego eksperymentu obiecuję Bogu, że będę robił, co następuje:
1. Będę spędzał przynajmniej 30 minut każdego dnia, studiując Biblię i modląc się.
2. Poproszę jednego innego chrześcijanina, aby modlił się codziennie za mnie. Pomocne
byłoby, gdyby on lub ona również wykonywał ten eksperyment tak, żebyśmy mogli
dzielić się naszym postępem.
3. Każdej niedzieli będę uczestniczył w spotkaniu Kościoła, na którym wiernie głoszony
jest Chrystus.

Data

………………………..

Podpis

…………………….
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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
1. Pomódl się, zanim będziesz czytał. Poproś Boga, aby nauczał cię o sobie i swoich
drogach.
2. Przeczytaj cały fragment.
3. Przeczytaj go ponownie, wypisując swoje obserwacje. Poszukaj głównych idei w tym
fragmencie i zapisz je w sekcji A.
4. Poszukaj szczególnych lekcji do nauczenia się i zastosowania w swoim życiu. Zapisz
swoją odpowiedź na ten fragment w sekcji B.
5. Rozważ jakiś szczególny werset, mający specjalne znaczenie dla ciebie. 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 pomóc komuś:
a) napisz list,
b) zatelefonuj,
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 to, co uważasz, że jest twoją najważniejszą potrzebą, każdego dnia. Może to
dotyczyć twojego 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 zaspokoi On także inne potrzeby.
E. Na zakończenie każdego dnia.
1. Ponownie przeczytaj fragment Pisma.
2. Poszukaj dodatkowych lekcji, których mógłbyś się nauczyć.
3. Przeczytaj lub wypowiedz werset, którego uczysz się na pamięć.
4. Podsumuj punkt „Czyn”.
5. 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.
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Dzień 1

Data……….…….…

Dzień 2

Ewangelia Mateusza 6, 25-34
BOŻY PLAN DLA ZASPOKOJENIA MOICH POTRZEB

Data……….…….…
Psalm 37, 1-6
MOJA CZĘŚĆ I BOŻA CZĘŚĆ

CZYTANIE: Módl się o Boże prowadzenie.
A.
Moją częścią jest:
Bożą częścią jest:

CZYTANIE: Módl się o spostrzegawczość.
A. Główne myśli w tym fragmencie:

B. Będę szukać Jego królestwa i Jego sprawiedliwości ponad wszystko inne,
ponieważ:
B. Chcę nauczyć się rozkoszować się w Panu, ponieważ:
CZYN:

Módl się o miłość.
Opierając się na Bożym zaspokojeniu moich potrzeb, chcę pomóc komuś
innemu, kto jest w potrzebie. Oto mój plan:

CZYN:

Módl się o wierność
Ponieważ moja droga jest powierzona Panu, chcę:

POTRZEBA: Módl się o mądrość.
Moją największą potrzebą dziś jest:
POTRZEBA: Módl się o sprawiedliwość.
Moją największą potrzebą dziś jest:
Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) …………
w następujący sposób:
Chwała Panu! On odpowiedział na moją modlitwę dzisiaj (data) ………… w
następujący sposób:
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Dzień 3

Data……….…….…

Ewangelia Łukasza 7, 36-50
ODEJŚĆ W WOLNOŚCI I PRZEBACZENIU

1 List Jana 5, 9-15
BEZPIECZEŃSTWO PŁYNĄCE Z WIARY W ŚWIADECTWO
CZYTANIE: Módl się o zrozumienie.
A. Główne myśli w tym fragmencie:

CZYTANIE: Módl się o mądrość.
j) Główne myśli w tym fragmencie:

B. Wiem, że mam życie wieczne, ponieważ:

k) Ponieważ Chrystus przebaczył wszystkie moje grzechy, moją odpowiedzią jest:

CZYN:
CZYN:

Data……….…….…

Dzień 4

Módl się o wrażliwość.
Opierając się na wszystkim, co Chrystus zrobił w moim życiu, będę:

Módl się o współczucie.
Ponieważ Boże życie wieczne jest we mnie, chcę:
POTRZEBA: Módl się o prowadzenie.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Wspaniale było zobaczyć, jak Bóg odpowiedział na moją modlitwę dzisiaj
(data) ………… w następujący sposób:

Odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia
(data) ………… w następujący sposób:
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Dzień 5

Data……….…….…

Data……….…….…

Dzień 6

List do Rzymian 5,1-8
PRZEMIANA CIERPIENIA W NADZIEJĘ

List do Efezjan 3, 14-21
TRÓJCA I JA
CZYTANIE: Módl się o oświecenie.
A. Działanie Boga w moim życiu:

CZYTANIE: Módl się o spostrzegawczość.
A. Główne myśli dotyczące wiary, nadziei i miłości w tym fragmencie:

Bóg Ojciec

Chrystus

Duch Święty

B. Kiedy cierpię, znajduję pociechę w:

CZYN:

B. Gdybym rzeczywiście zaufał, że Bóg uczyni wszystkie te rzeczy we mnie,
to moje życie:

Módl się o miłość.
Nauczyłem(łam) się tak dużo od Pana przez cierpienie, że chcę:
CZYN:

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

Módl się o śmiałość.
Chcę, aby Duch Święty dał mi miłość i moc, bym:

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

Bóg jest tak dobry! W dniu (data) …………. odpowiedział na moją modlitwę
przez:

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

Dzień 7

Dzień 8

2 List do Koryntian 5, 14-21
NOWE ŻYCIE I NOWY CEL

Data……….…….…
Psalm 63, 1-8
GWARANCJA SATYSFAKCJI

CZYTANIE: Módl się o Bożą perspektywę.
A. Główne myśli w tym fragmencie:

CZYTANIE: Módl się o wrażliwość serca.
A. Postawy i uczynki wobec Boga:

B. Będę rozwijać moje pragnienie Boga przez:
B. Żyję dla Chrystusa, ponieważ:

CZYN:
CZYN:

Módl się o prowadzenie.
Chcę pomóc komuś innemu dzisiaj. Oto mój plan:

Módl się o posługę jednania.
Poszukuję sposobności, żeby:

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

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

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

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

Dzień 9

Dzień 10

List do Efezjan 5, 15-21
RADOSNE NAPEŁNIENIE

Ewangelia Jana 15, 1-8
POŁĄCZENIE BLISKOŚCI I SZCZĘŚCIA
CZYTANIE: Módl się o umiejętność rozróżniania dobra od zła.
A. Rezultaty trwania w Chrystusie:

CZYTANIE: Módl się o zrozumienie.
4. Cechy chrześcijańskiego życia:

B. Szczęściem dla mnie jest być blisko z Chrystusem, ponieważ:

5. Chcę zmienić te rzeczy we mnie:

CZYN:
CZYN:

Data……….…….…

Módl się o entuzjazm.
Dzisiaj chciałbym, żeby Bóg poprowadził mnie do:

Módl się o pewność.
Ponieważ trwam w Nim, oczekuję, że:

POTRZEBA: Módl się o wiele owocu.
Moją największą potrzebą dziś jest:

POTRZEBA: Módl się o mądre wykorzystanie czasu.
Moją największą potrzebą dzisiaj jest:

Wspaniale było zobaczyć, jak Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data)
………… w następujący sposób:
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Bóg jest wielki! W dniu (data) ………… On udzielił odpowiedzi na moją
modlitwę przez:
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Data……….…….…

Dzień 11

Przypowieści Salomona 3, 1-8
WSKAZÓWKI DLA DUCHOWEGO I CIELESNEGO ZDROWIA
CZYTANIE: Módl się o mądrość.
A.
Nakazy do realizacji:

List do Galacjan 5, 16-24
ŹRÓDŁO ZWYCIĘSTWA
CZYTANIE: Módl się o otwarty umysł.
A.
Czyny ciała:

Obietnice do przyjęcia:

B. Chcę uznać Boga na wszystkich moich drogach, ponieważ:

CZYN:

Data……….…….…

Dzień 12

Owoc Ducha:

B. Poprzez moc Ducha Świętego chcę:

Módl się o życzliwość.
Wierzę, że Bóg pokaże mi sposób, abym:

CZYN:

POTRZEBA: Módl się o objawienie woli Boga.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Módl się o miłość.
Duch Święty prowadzi mnie, abym:

POTRZEBA: Módl się o moc nad pokusą.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Chwała Panu! On odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w
następujący sposób:
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Dzień 13

Data……….…….…

Dzień 14

Data……….…….…
List do Kolosan 1, 9-14
PRZYJEMNOŚĆ SPRAWIANIA RADOŚCI BOGU

1 List Jana 1, 5 – 2, 3
ŚWIATŁO, KTÓRE OBJAWIA
CZYTANIE: Módl się o szczerość.
A. Główne myśli w tym fragmencie:

CZYTANIE: Módl się o otwarte serce.
6. Postawy i uczynki, które powinny charakteryzować moje życie:

7. Jestem zdecydowany sprawić radość Panu, ponieważ:
B. Na podstawie przebaczającej i oczyszczającej mocy Jezusa Chrystusa
chcę:

CZYN:
CZYN:

Módl się o współczucie.
Gdy będę chodził dzisiaj w Bożym świetle, pragnę:

Módl się o wierność.
Opierając się na modlitwie w tym fragmencie, chcę zachęcić kogoś, by:

POTRZEBA: Módl się o cierpliwość.
Moją największą potrzebą dzisiaj jest:
POTRZEBA: Módl się o swój wkład w życie kościoła (wykorzystanie okazji, żeby się
przydać w kościele).
Moją największą potrzebą dziś jest:
Bóg wspaniale odpowiedział w dniu (data) ………… na moją modlitwę. Zrobił
to następująco:
Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia
(data) .……… w następujący sposób:
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Dzień 15

Data……….…….…

Dzień 16

List do Rzymian 8, 28-39
MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE POZWOLI ODEJŚĆ

Księga Jozuego 1, 1-9
SUKCES Z BOGIEM

CZYTANIE: Módl się o wnikliwość.
A. Rzeczy, które Bóg uczynił dla mnie:

CZYTANIE: Módl się o prowadzenie.
A. Według Bożego punktu widzenia sukcesem jest:

B. Ponieważ jestem bezpieczny w Jego odwiecznej miłości, mogę:

B. Kiedy ogarnia mnie strach:

CZYN:

Data……….…….…

CZYN:

Módl się o odwagę.
Chcę zademonstrować troskę przez zbudowanie kogoś innego. Oto mój plan:

Módl się o pewność.
Ponieważ Bóg z miłości dał Chrystusa, by umarł za mnie, chcę:

POTRZEBA: Módl się o zwycięstwo nad problemami.
Moją największą potrzebą dziś jest:

POTRZEBA: Sprecyzuj cel i módl się o sukces.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Bóg jest wspaniały! W dniu (data) ………… On odpowiedział na moją
modlitwę przez:
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Data……….…….…

Dzień 17

Dzień 18

List Jakuba 1, 12-18
PRAWDA O POKUSIE

Data……….…….…
1 List Piotra 1, 1-9
OCHRONA PRZED POCZUCIEM ZAGROŻENIA

CZYTANIE: Módl się o zrozumienie fragmentu Pisma.
4. Bóg obiecał następujące rzeczy:

CZYTANIE: Módl się o właściwe zrozumienie fragmentu.
A.
Charakterystyka pokusy:
Boże zabezpieczenie:

5. Pośród prób i kłopotów mogę się cieszyć, ponieważ:
B. W chwili pokusy będę:

CZYN:
CZYN:

Módl się o miłość.
Znam kogoś, kto toczy walkę z pokusą. Oto mój plan, żeby pomóc mu
zwyciężyć:

POTRZEBA: Módl się o moc nad pokusą.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Módl się o współczucie.
Chcę przynieść komuś Boże pocieszenie przez:

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

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

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

Dzień 19

Data……….…….…

Dzień 20

Ewangelia Marka 2, 1-12
NAGRODY DLA POMYSŁOWOŚCI I WIARY

Psalm 34, 1-10
UWOLNIENIE OD STRACHU I PRAGNIENIA

CZYTANIE: Módl się o mądrość.
4. Główne myśli w tym fragmencie to:

CZYTANIE: Módl się o otwarte serce.
A.
Moje czyny i postawy:

Boże działanie:

5. Bóg otrzymuje chwałę, kiedy ja:

B. Mogę ufać Bogu we wszystkich okolicznościach, ponieważ:
CZYN:

Módl się o bezinteresowność.
Ja także chcę być pomysłowy, pomagając mojemu przyjacielowi w:
CZYN:

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

Módl się o entuzjazm.
W świetle wszystkiego, co Bóg uczynił w moim życiu, poszukuję okazji, żeby:

POTRZEBA: Módl się o pozytywną postawę.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Wspaniale było zobaczyć, jak Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją
modlitwę. Uczynił to w następujący sposób:
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Bóg jest dobry! Odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w
następujący sposób:
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Dzień 21

Data……….…….…
List do Rzymian 1, 14-23
PEWNOŚĆ GŁOSZĄCA PRAWDĘ

List do Filipian 3, 7-14
ODDANIE: KLUCZ DO SZCZĘŚCIA

CZYTANIE: Módl się o właściwe myślenie.
6. Cechy charakterystyczne ludzi żyjących bez Boga:

CZYTANIE: Módl się o oświecenie.
A. Powody oddania wszystkiego Chrystusowi to:

7. Ponieważ Bóg jest w moim życiu, mogę z przekonaniem i pewnością mówić o
zbawieniu, gdyż:

CZYN:

Data……….…….…

Dzień 22

B. Moim celem w życiu jest:

Módl się o śmiałość do świadczenia.
Przekonany, że potrzebą ludzi jest usłyszenie ewangelii, będę aktywnie starał
się:

CZYN:

POTRZEBA: Módl się o prawe życie.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Módl się o współczucie.
Aby zachęcić kogoś innego do uczynienia Chrystusa pierwszym w swoim
życiu, chcę:

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

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… na moją modlitwę.
Uczynił to w następujący sposób:
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Chwała Panu! On odpowiedział dziś (data) …………
na moją modlitwę w następujący sposób:
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Dzień 23

Data……….…….…

Data……….…….…

Dzień 24

Księga Daniela 6, 10-23
WIARA ODSŁANIA MOC BOGA

List do Galacjan 6, 1-10
DOBRODZIEJSTWA DOBRYCH CZYNÓW
CZYTANIE: Módl się o zrozumienie.
4. Główne myśli w tym fragmencie to:

CZYTANIE: Módl się o Bożą perspektywę.
A. Podstawy i działania, które ukazują zaufanie Panu, to:

5. Niezależnie od tego, jak zniechęcony lub rozczarowany mogę się stać, dalej będę

B. Gdy stanę wobec trudności i nacisków ze strony wrogów Boga, będę:

pomagał innym, ponieważ:

CZYN:

Módl się o zdecydowanie.
Pomogę komuś innemu służyć Panu pośród trudności i nacisków przez to, że:
CZYN:

Módl się o delikatność.
Pod przewodnictwem Ducha Świętego planuję:

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

Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia
(data) ………… w następujący sposób:
Wspaniale jest widzieć, jak Bóg odpowiedział dziś
(data) ………… na moją modlitwę. Oto, co On zrobił:
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Dzień 25

Data……….…….…

Dzień 26

1 List do Koryntian 15, 1-11
PRZEMIENIAJĄCY WPŁYW WIARY

Data……….…….…
Księga Izajasza 55, 6-13
PRZEJĘTY JEGO WIELKOŚCIĄ

CZYTANIE: Módl się o spostrzegawczość.
A.
Cechy Boga:
Moje odpowiedzi:

CZYTANIE: Módl się o zrozumienie.
A. Prawdy składające się na Ewangelię to:

B. Wierzę w zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ:
B. Gdy myślę o tym, że Pan jest nieskończenie większy niż cała ludzkość,
odczuwam:

CZYN:

Módl się o rozwagę.
Ponieważ Chrystus żyje i ponieważ On żyje we mnie, chcę, aby poprowadził
mnie do:

CZYN:

Módl się o pewność.
Ponieważ Boże Słowo zawsze realizuje Jego pragnienia, jestem gotowy, by:

POTRZEBA: Módl się o pozytywną postawę.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

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

Bóg jest wspaniały! Dnia (data) ………… udzielił odpowiedzi na moją
modlitwę przez to, że:
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Dzień 27

Data……….…….…

Dzień 28

Data……….…….…
List do Filipian 4, 4-13
DROGA DO WEWNĘTRZNEGO POKOJU

1 List Piotra 5, 11-11
UNIŻENIE TERAZ – CHWAŁA POTEM
CZYTANIE: Módl się o otwarty umysł.
G. Bóg daje wspaniałe nagrody wierzącym, którzy:

CZYTANIE:

Módl się o mądrość.
A. Otrzymujemy pokój i zadowolenie, gdy:

H. Mogę uniżyć się przed Bogiem i innymi ludźmi, ponieważ:
B. Będę radował się w Panu zawsze, ponieważ:

CZYN:

Módl się o wrażliwe serce.
Chcę paść dzisiaj stado Boże przez to, że:

CZYN:

POTRZEBA: Módl się o zwycięstwo nad szatanem.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Módl się o radość.
Pomogę komuś znaleźć Boży pokój przez to, że:

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

Chwała Panu! Dnia (data) ………… On udzielił odpowiedzi na moją modlitwę
w następujący sposób:
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Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia
(data) ………… w następujący sposób:
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Data……….…….…

Dzień 29

Dzień 30

List do Kolosan 3, 5-17
WSPÓŁŻYCIE Z LUDŹMI
CZYTANIE: Módl się o prowadzenie.
A.
Rzeczy do unikania:

Data……….…….…
2 List do Tymoteusza 3, 10-17
CEL NA CAŁE ŻYCIE

CZYTANIE:

Módl się o oświecenie.
A. Zadanie natchnionego Słowa Bożego to:

Rzeczy do robienia:

B. Choćby przyszło prześladowanie lub cierpienie, jestem zdecydowany żyć
według Bożego Słowa, ponieważ:
B. Chcę pokazać światu, że Chrystus jest moim Panem. Zrobię to w
następujący sposób:
CZYN:
CZYN:

Módl się o miłość.
Pamiętając o tych pouczeniach, będę szukać okazji, by:

Módl się o pracowitość
Znając wartość Bożego Słowa, chcę pomóc komuś, aby:

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

POTRZEBA: Módl się o dobry obraz siebie samego.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Bóg jest dobry! On udzielił odpowiedzi na moją modlitwę przyszła dnia (data)
………… przez to, że:
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Dzień 31

Data……….…….…

Cele wiary
Ewangelia Marka 8, 27-38
NAŚLADUJ PRZYWÓDCĘ

Wspaniale! Ukończyłeś eksperyment. Przez cały miesiąc pogłębiałeś swoją osobistą więź z
Panem. Była to ciężka praca, warto jednak było poświęcić na nią czas i siły.
Prawdopodobnie miałeś zarówno dobre dni, jak i dni słabsze, chwile wzrostu i cofania się.
Lecz patrząc ogólnie, jaki rozwój dokonał się w tobie? Czego się nauczyłeś?
Ważne jest dokonanie oceny rezultatów. Przez to uzyskasz jaśniejszy obraz tego, czego Bóg
dokonał w twoim życiu. Pomoże ci to także dalej wzrastać w twojej przyjaźni z Nim.
Odpowiedz na następujące pytania:
Jakie pięć słów najlepiej opisuje mój związek z Panem?

CZYTANIE: Módl się o otwarte serce.
A. Spójrz na cechy i konsekwencje tych dwóch stylów
życia:
Życie dla Chrystusa:
Życie dla siebie:

6. ………………………..

d) ………………………..

7. ………………………..

e) ………………………..

8. ………………………..
Co zmieniło się w moim życiu od czasu, kiedy rozpocząłem ten eksperyment?
………………………………………………………………...……………………..
B. Jestem oddanym Chrystusowi Jego naśladowcą, ponieważ:

……………………………………………………………………………………….
Z czego najbardziej cieszę się w moim życiu z Bogiem? …………………………..
……………………………………………………………………………………….

CZYN:

Módl się o odwagę.
Ponieważ nie wstydzę się Chrystusa, chcę:

Gdzie chciałbym zobaczyć przemianę? …………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Jakie konkretne działania mogę podjąć, aby kontynuować mój wzrost w wierze?

POTRZEBA: Módl się o codzienne poświęcenie.
Moją największą potrzebą dziś jest:

…………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

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

……………………………………………………………………………………….
Data

Podpis

………….……………..
…………………………….
Co jakiś czas sprawdzaj swój postęp, np. co sześć miesięcy lub co roku w dniu swoich
urodzin.
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Idziemy do przodu
Naszym zadaniem jest teraz podążanie do przodu, utrzymanie się w ruchu. Jezus mówi nam,
abyśmy trwali w Nim (Jan. 15,5). To oznacza ciągłe karmienie się Jego Słowem. Jeżeli
będziemy w Nim trwać, On przyniesie przez nas swój owoc. Przygoda kroczenia za Panem
przez życie niesie za sobą o wiele więcej niż zobaczyliśmy dotychczas. Studiowanie i
stosowanie Biblii jest wspaniałym codziennym doświadczeniem. Bóg zaplanował ją w ten
sposób, abyśmy ufali Mu i nie popadali w znudzenie. Każdy dzień jest nową okazją do
dostrzeżenia Jego działania w naszym życiu. Rozwijanie przyjaźni z Panem jest największym
celem na świecie. A więc podążaj do przodu! Oto kilka prostych możliwości kontynuacji. Bóg
chce powiedzieć ci o wielu innych dobrych rzeczach.
A. Inny 31-dniowy eksperyment.
6. 2 Kron. 14, 2-12
7. Izaj. 42, 1-9
8. Ps. 51, 1-19
9. Hab. 3, 8-19 (Księga Habakuka)
10. 1 Jan. 4, 7-13
11. Łuk. 15, 1-10
12. Jan. 10, 22-30
13. Tyt. 2, 11-15
14. Ps. 119, 1-11
15. Mat. 13, 53-58
16. Jer. 17, 5-11
17. Mar. 9, 14-29
18. 2 Kor. 4, 5-18
19. Ps. 139, 1-24
20. Jan. 15, 16-27
21. Jak. 1, 1-18
22. Efez. 6, 10-20
23. Rzym. 6, 1-14
24. 5 Mojż. 10, 12-22
25. 2 Kron. 20, 1-30
26. 1 Tes. 2, 1-12
27. 1 Kron. 29, 10-22
28. Tren. 3, 19-32
29. Efez. 4, 11-24
30. Ps. 103, 1-14
31. Łuk. 7, 2-10
32. Izaj. 40, 27-31
33. Filip. 2, 1-11
34. 2 Tes. 1, 3-12
35. 2 Piotr. 1, 2-11
36. I Kor. 9, 19-27
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B. Tygodniowe studium tematyczne.
Wróć do tekstów, które studiowałeś w 31-dniowym eksperymencie. Znajdziesz interesujące
i fascynujące tematy. Biblia to Boże myśli na papierze. Pod wpływem natchnienia Ducha
Świętego wielu różnych ludzi napisało te teksty Pisma, a teraz my możemy poznawać punkt
widzenia Pana i żyć według Jego odwiecznych zasad.
Wybierz jeden z tematów związanych z tymi tekstami. Studiuj go przez tydzień według
ośmiu podanych tu wskazówek. Zobacz w jaki sposób jest on przedstawiony w Biblii i ustal,
jaki powinien być jego wpływ na twoje życie. Gdy skończysz, wybierz następny temat na
kolejny tydzień.
8. Oto kilka interesujących tematów z pierwszego 31-dniowego eksperymentu, które
pomogą ci poznać Bożą perspektywę. Nie czuj się ograniczony do tych, które są tu
podane. Bóg może pokazać ci jeszcze inne.
l) Mat. 6, 25-34
Szukanie Pana, potrzeba
m) Ps. 37, 1-6
Wierność
n) 1 J. 5, 9-15
Wierzyć, życie wieczne
o) Łuk. 7, 36-50
Przebaczenie, prorok
p) Rzym. 5, 1-8
Nadzieja, usprawiedliwienie
q) Efez. 3, 14-21
Moc, zamieszkiwać
r) II Kor. 5, 14-21
Pojednanie, posługa
s) Ps. 63, 1-8
Dusza, chwała
t) Efez. 5, 15-21
Głupota, mądrość
u) J. 15, 1-8
Trwanie, owoc
v) Przysł. 3, 1-8
Zaufanie, bojaźń
w) Gal. 5, 16-24
Postępowanie, duch
x) I J. 1, 5 – 2, 3
Światłość, grzech
y) Kol. 1, 9-14
Wola Boga, poznanie
z) Joz. 1, 1-9
Odwaga, rozkaz
aa) Rzym. 8, 28-39
Syn, oddzielenie
ab) Jak. 1, 12-18
Pokusa, dar
ac) I P. 1, 1-9
Miłosierdzie, zbawienie
ad) Mar. 2, 1-12
Wiara, władza
ae) PS. 34, 1-10
Błogosławieństwo, uwolnienie
af) Rzym. 1, 14-23
Głoszenie, gniew
ag) Filip. 3, 7-14
Sprawiedliwość, powołanie
ah) Dan. 6, 10-23
Modlitwa, rozważanie
ai) Gal. 6, 1-10
Ciężar, sianie
aj) I Kor. 15, 1-11
Zmartwychwstanie, Ewangelia
ak) Izaj. 55, 6-13
Zły, powrót
al) I P. 5, 1-11
Pokora, diabeł
am) Fil. 4, 4-13
Radość, pokój
an) Kol. 3, 5-17
Współczucie, cierpliwość
ao) II Tym. 3, 10-17
Nauczanie, prześladowanie
ap) Mar. 8, 27-38
Naśladowanie, wstyd
9. Znajdź w konkordancji wszystkie wersety, w których pojawia się to słowo.
10. Wybierz z konkordancji te zdania, które wydają ci się interesujące i poszukaj je w
swojej Biblii. Przestudiuj je w ich kontekście.
11. Prześledź wersety krzyżujące się, jeżeli podaje je twoja Biblia.
12. Wypisz na kartce wszystkie parametry wersetów krzyżujących się. Wybierz te,
które są związane z tematem, który studiujesz. Obok każdego wersetu napisz dwa
lub trzy słowa, które pomogą ci zapamiętać jego treść.
13. Pogrupuj razem teksty zawierające podobne myśli. Zwróć uwagę, na co położony
jest akcent w każdej grupie. Wykonaj szkic całego materiału w celu
uporządkowania go.
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14. Co Biblia mówi na ten temat? Zwróć uwagę na:
6. nakazy, które trzeba zachowywać,
7. obietnice, które można przyjąć,
8. działania, które należy podjąć,
9. zachowania, które trzeba porzucić,
10. prawdy, w które trzeba uwierzyć.
15. Staraj się wprowadzić te prawdy biblijne w swoje życie. Pomyśl o tym, jak wpłyną
one na twoją więź z Panem, na twój stosunek do innych i do siebie samego. To, co
poznałeś, staraj się zastosować konkretnie każdego dnia i proś Boga, aby dał ci
moc do życia zgodnie ze studiowanym fragmentem Jego Słowa. Przykład: Jeżeli
studiujesz temat miłości, proś Pana, aby nauczył cię kochać konkretnych ludzi,
sąsiada, kogoś z rodziny, współlokatora itp.

4 W jaki sposób osoba ta pomaga mi poznać Pana lepiej?
Szukanie Pana przez Jego Słowo jest zadaniem, które możemy podjąć z wielkim
oczekiwaniem. Bóg chce, abyśmy Go znali! Im głębsza będzie twoja więź z Jezusem, tym
więcej satysfakcji będzie On wprowadzał do każdej dziedziny twojego życia.
Jak powiedzieliśmy wcześniej, naszą największą potrzebą jest poznanie Boga. Kiedy
szukamy Go ponad wszystko inne, On zaspokaja nasze potrzeby w pełen miłości sposób
(Mat. 6, 33). Zakochaj się w Jezusie. Ucztuj nad Jego Słowem.
To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.
(Jan. 15,11).

C. 15 postaci na 15 dni.
8. Ludzie są ważni w oczach Boga. W Biblii jest wzmiankowanych prawie 3000
postaci, a na temat około 400 z nich Bóg dał nam większą ilość informacji. Pan
może nauczyć nas ważnych lekcji przez te postaci biblijne. Studium ich sylwetek
jest fascynujące. Możemy uzyskać nową motywację płynącą z ich zalet i możemy
skorzystać, ucząc się na ich błędach.
Jedynie 30-45 minut jest potrzebne na studium wielu spośród tych postaci.
Przedstawiam ci więc moich 15 ulubieńców. Studium krótkie i przyjemne.
Każda z tych osób będzie dla ciebie unikalnym wyzwaniem.
6. Micheasz
7. Barnaba
8. Kaleb
9. Szczepan
10. Rut
11. Benaja, syn Jehojady
12. Elżbieta
13. Anna
14. Jan Chrzciciel
15. Tytus
16. Sylas
17. Jonasz
18. Tomasz
19. Filip
20. Maria Magdalena
9. Zbierz wszystkie informacje o tej osobie z konkordancji. Zastosuj te same kroki,
co przy studium tematu.
10. Odtwórz życie tego człowieka, Biblia nie podaje wszystkich informacji, ale znajdź
wszystkie, które podaje. Oto kilka rzeczy, które możesz studiować:
I. Dzieciństwo.
J. Rodzice i przodkowie.
K. Nawrócenie – jeżeli zaufał Bogu.
L. Cechy charakteru – pozytywne i negatywne.
M. Główne wydarzenia w jego życiu.
N. Wzrost duchowy i społeczny.
O. Więź z Bogiem.
P. Więzi z ludźmi.
11. Zastosuj to, czego dowiedziałeś się na studium, do własnego życia:
1 Czego mogę nauczyć się z życia tej osoby?
2 Jakie cechy powinienem w sobie rozwijać?
3 Jakich problemów mam unikać?
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