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101-DNIOWY EKSPERYMENT

WIELKA PRZYGODA ZE 
STARYM I NOWYM TESTAMENTEM

cz. 4 – EWANGELIA MATEUSZA

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 49                             Data……….…….…

Mateusza 3
CHRZEST JEZUSA

CZYTANIE:   Módl się o pokorę.

A. Opisz, czemu miał służyć chrzest Jana Chrzciciela? (weź pod uwagę zwłaszcza 
wersety 6 i 11)

     Na podstawie wersetów 15-17 zastanów się, dlaczego Jezus został ochrzczony?

B. Co zwróciło Twoją uwagę w postawie Jana Chrzciciela?
      

CZYN: Zachowanie Jana Chrzciciela uświadomiło mi, co powinienem zmienić w postawie 
do Boga: (por. Ew. Jana 3,30)

POTRZEBA:  Módl się o codzienną koncentrację na wywyższaniu Jezusa Chrystusa.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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



Dzień 50                             Data……….…….…

Mateusza 4
KUSZENIE JEZUSA

CZYTANIE:   Módl się o przenikliwość w ocenie myśli, które przychodzą Ci do głowy.

A. Uzupełnił tabelę na podstawie tego rozdziału:

Pokusy diabła Odpowiedź Jezusa

B. Jak zareagowali rybacy na wezwanie Jezusa: „Pójdźcie za mną, a zrobię was 
rybakami ludźi!” (w. 19)?

CZYN: Reakcja Jezusa na pokusy diabła zainspirowała mnie do:

aby skuteczniej walczyć z atakami diabła w dziedzinie:

POTRZEBA:  Módl się o mądrość w walce z pokusami diabła.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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



Dzień 51                             Data……….…….…

Mateusza 5
KAZANIE NA GÓRZE

CZYTANIE:   Módl się o gorliwość do posłuszeństwa Jezusowi w każdej dziedzinie życia.

     A.   Na podstawie wersetów 13-16 zastanów się, kim są nowonarodzeni (nawróceni 
do Jezusa Chrystusa) i jaką jest ich rola?

B. Jak chcesz to zastosować w swoim życiu?

CZYN: Chcę, aby moje życie z Chrystusem było widoczne dla innych, dlatego postanawiam 
przełamać się i publicznie:

POTRZEBA:  Módl się o odwagę do codziennego świadectwa o Jezusie.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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



Dzień 52                             Data……….…….…

Mateusza 6
JAK SIĘ MODLIĆ?

CZYTANIE:   Módl się o szczerość i autentyczność.

A. Jakiej modlitwy oczekuje od nas Bóg (w. 5-8)?

B. Na podstawie wersetów 19-21 i 33-34 opisz, jak ma wyglądać życie 
posłusznego Bogu chrześcijanina – w co ma inwestować, a czego się 
wystrzegać?

      

CZYN: Biorąc pod uwagę nakaz Jezusa (w. 33), postanawiam nie troszczyć się o: 

i nie marnować czasu na:

a zacząć najpierw:

POTRZEBA:  Módl się, byś zamiast martwić się, powierzał swoje problemy Bogu.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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



Dzień 53                             Data……….…….…

Mateusza 13,1-23
PODOBIEŃSTWO O SIEWCY

CZYTANIE:   Módl się o szczerość w ocenianiu samego siebie.

A. Wypisz rodzaje gleb opisanych w przypowieści (w.1-9 i w. 18-23) i wyjaśnij, 
czym się charakteryzują. 

B. Do której z tych gleb się zaliczasz i na jakiej podstawie tak uważasz?

      

CZYN: Módl się o ogromny owoc Twojego życia dla Boga.

Obejrzę nauczanie pastora Pawła Chojeckiego „Niech będzie jak dynia!” 
https://www.youtube.com/watch?v=dwfbqL7qVDk

i zastanowię się, jaki konkretnie owoc chciałbym przynieść dla Boga.

POTRZEBA:  Módl się o entuzjazm.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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

https://www.youtube.com/watch?v=dwfbqL7qVDk


Dzień 54                             Data……….…….…

Mateusza 16
KAMYK I SKAŁA

CZYTANIE: Módl się o wiarę w działanie żywego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

A. Za co są ganieni uczniowie (5-12), a za co skarcony został apostoł Piotr przez 
Jezusa (w. 21-23)?

B. Powyższe historie uświadamiają mi grzeszne skłonności ludzi i są dla mnie 
przestrogą, abym:

      

CZYN: Obejrzę nauczanie pastora Pawła Chojeckiego: „Do czego apostoł Piotr dostał 
klucze?” https://www.youtube.com/watch?v=5vXu7pyKe8s , jeśli nie wiem, jak 
odpowiedzieć na twierdzenie, że Piotr jest skałą Kościoła.

Podzielę się tą wiedzą z:

POTRZEBA:  Módl się o dociekliwość w studiowaniu Biblii.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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

https://www.youtube.com/watch?v=5vXu7pyKe8s


Dzień 55                             Data……….…….…

Mateusza 17
PRZEMIENIENIE JEZUSA

CZYTANIE:   Módl się o spostrzegawczość w odczytywaniu Bożego Słowa i Jego obietnic.

A. Na podstawie tego rozdziału opisz, w jaki sposób Jezus przygotowywał 
uczniów na to, co ma się wydarzyć w przyszłości. 

O czym ich zapewniał?

B. W wersecie 20 Jezus znów gani uczniów. Zastanów się, czy i jak to dotyczy 
Ciebie?

      

CZYN: Werset 27 mówi o tym, jak Jezus dopilnował, by nie być zgorszeniem dla Rodaków.

Nie chcę być zgorszeniem dla moich Rodaków, dlatego biorąc pod uwagę polskie 
tradycje, zamierzam uszanować:

POTRZEBA:  Módl się o pewność i mądrość, jak być coraz lepszym ambasadorem Chrystusa 
w Polsce.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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



Dzień 56                             Data……….…….…

Mateusza 21
ŻARLIWOŚĆ O DOM TWÓJ POŻERA MNIE

CZYTANIE:   Módl się o taką gorliwość, jaką miał Jezus.

A. Porównaj opis wypędzenia przekupniów ze świątyni z Ewangelią Jana 2, 13-17.
Dlaczego Jezus tak zareagował?

B. Czego dowiedziałeś się o Chrystusie w tym rozdziale? Jak to kłóci się z 
powszechnym mniemaniem o Jezusie?

CZYN: Chcę naśladować Chrystusa w Jego żarliwości. Według mnie Jezus dziś wyrzuciłby z
polskiej religijności:

Mogę się do tego przycznić poprzez:

POTRZEBA:  Módl się o siły i zapał do nowych wyzwań.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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



Dzień 57                             Data……….…….…

Mateusza 27
UKRZYŻOWANIE JEZUSA

CZYTANIE:   Módl się o odwagę, by iść za Bogiem niezależnie od opinii ludzi. 

A. Jak można określić postawę Piłata? Na czym polegały jego wątpliwości, jak 
ostatecznie postąpił? 

    Opisz konsekwencje zachowania Piłata:

B.  Porównaj opis ukrzyżowania Jezusa z 53. rozdziałem Księgi Izajasza, który 
niedawno czytaliśmy. 

CZYN: Jezus, umierając na krzyżu, doświadczył wielu cierpień, m.in.:

Chcę codziennie przypominać sobie o tym, że również z powodu mojego grzechu 
Jezus musiał umrzeć.
Postanawiam codziennie rozpoczynać dzień od dziękowania Jezusowi za Jego Ofiarę
za mnie.

POTRZEBA:  Módl się o wdzięczność.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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



Dzień 58                             Data……….…….…

Mateusza 28
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA 

CZYTANIE:     Módl się o entuzjazm, ponieważ Jezus zmartwychwstał!

A. Opisz reakcję ludzi na zmartwychwstanie Jezusa:

Reakcja kobiet 
(zwłaszcza w. 8)

Reakcja  uczniów 
(zwłaszcza w. 16-17)

B. Wyjaśnij, na czym polega wielki nakaz misyjny? (w. 18-20, przeczytaj tekst w 
innych tłumaczeniach oraz w Interlinearze)

CZYN: Obejrzę nauczanie pastora Pawła Chojeckiego „Dlaczego ludzie mają nas słuchać?”, 
by lepiej zrozumieć ten nakaz: https://www.youtube.com/watch?v=HZU5ufKms5E

Zastanowię się, jak się włączyć w projekt Megakościoła w Polsce. 

Aby uczestniczyć w tym projekcie, mogę:

POTRZEBA:  Módl się o skupienie na Bożych, nie własnych, celach.

Moją największą potrzebą dziś jest:

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