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2017

101-DNIOWY EKSPERYMENT
WIELKA PRZYGODA ZE
STARYM I NOWYM TESTAMENTEM
cz. 6 – LISTY AP. PAWŁA: RZYMIAN, I KORYNTIAN
Szósta 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 74

Data……….…….…
Rzymian 1
NIEWIERZĄCY NIC NIE MAJĄ NA SWOJE USPRAWIEDLIWIENIE

CZYTANIE: Módl się o rozumienie przemian światopoglądowych, które zachodzą we
współczesnym świecie.
A. Jak rozumiesz wyznanie apostoła Pawła, że jest dłużnikiem tych, którzy nie
słyszeli ewangelii? (w. 14-17)

B. Na podstawie tego rozdziału odpowiedz na pytania:

CZYN:



Dlaczego ludzie nie rozpoznają Stwórcy w stworzeniu?



Jaki widzisz związek poziomu obyczajowego społeczeństwa z poznaniem
prawdziwego Boga? (w. 23-32)



Dlaczego ludzie tłumią prawdę? (por. Jan. 3,19-20)

Gdy będę kuszony, by wstydzić się i nie powiedzieć komuś ewangelii, przypomnę
sobie werset 16 "Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona
bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka"
oraz że to samo było doświadczeniem apostołem Pawła.
Obejrzę program "Którędy do nieba" odcinek "Ewangelia a ewolucja":
https://youtu.be/QJvWPm624cI

POTRZEBA: Módl się o wierzących, których Bóg dał Ci poznać (wzorem apostoła Pawła z 1,9
"Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie
ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam").
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę w następujący sposób:
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Rzymian 5
PO CO ZAKON? PO CO WIARA?

CZYTANIE: Módl się o zachwyt nad naturą Boga.
A. Na podstawie Rzym. 5, 1-5 opisz, jakie są skutki wiary w Chrystusa.

Z czego chrześcijanin powinien się chlubić?

B. Jaki był cel zakonu? (Zwróć uwagę szczególnie na wersety 13 i 20.)

CZYN:

(wersety 6-11) Miłość Boga do mnie jest niezwykła, ponieważ:
Chcę się tym podzielić z:

Nauczę się na pamięć Rzym. 5, 8
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
POTRZEBA: Módl się o pełne korzystanie z tego, czym obdarzył się Bóg.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w następujący sposób:
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Rzymian 6
TWOJA ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE - CHRZEST W CHRYSTUSA
CZYTANIE: Módl się o to, by Twoja nowa natura coraz bardziej przejawiała się w Twoim
postępowaniu.
A. W 3. wersecie jest mowa o tym, że zostaliśmy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa.
Greckie słowo „baptizo” tłumaczone tutaj jako „ochrzcić” dosłownie oznacza „zanurzyć”. Słowa tego
używano, by wyrazić ideę zanurzenia czegoś w czymś, co powodowało zmianę przedmiotu
zanurzanego. Np. zanurzano białe płótno w czerwonej farbie i po wyjęciu nie było ono już dłużej białe.
Podobnie stało się z Tobą. Z chwilą, kiedy uwierzyłeś w zastępczą śmierć Jezusa i zaprosiłeś Go do
swego życia, zostałeś zanurzony (ochrzczony) w Chrystusa.
Chrzest wodny chrześcijanina jest tylko symbolem tego, co już się z Tobą stało, gdy zaufałeś
Chrystusowi.
Werset


2



3



4



6



8



11



14

Co się zmieniło w Tobie w wyniku zanurzenia w Chrystusa?

B. Na podstawie wersetów 10-14 zastanów się:
1) Kim byłeś?
2) Kim teraz jesteś?
3) Jak ma wyglądać Twoje życie?
CZYN:

Uważając się za umarłego dla grzechu, postanawiam:
Nauczę się na pamięć Rzym. 6, 23

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, znajdź biblijny kościół i poproś o chrzest wodny.
POTRZEBA: Módl się o rewolucyjne podejście do zmian w Twoim życiu.
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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Rzymian 8
WEDŁUG CIAŁA CZY WEDŁUG DUCHA?

CZYTANIE: Módl się o tęsknotę do chwały Bożej, która ma się dopiero objawić.
A. Na podstawie Rzym. 8,1-13 uzupełnij tabelę.
Jak wygląda życie wg ciała?

Jak wygląda życie wg Ducha?

B. Czego nowego nauczyłeś się o Bogu w tym rozdziale? Zwróć szczególną uwagę na
wersety 26-31 i 34.

CZYN:

Werset 25 szczególnie opisuje, w jaki sposób powinniśmy oczekiwać objawienia się
chwały Boga (por. II Piotra 3,11-12).
Jakie uczucia wywołuje we mnie to, że spotkam się z moim Panem i Zbawicielem
w niebie:
Swoje żarliwe oczekiwanie chcę wyrazić przez:

POTRZEBA: Dziękuj Bogu za to, że zbawienie, którym Cię Bóg obdarzył, jest nieutracalne!
(Zastanów się nad 8,1 i 8,38-39.)
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg jest dobry! Odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w
następujący sposób:
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Rzymian 11
ŻYDZI CZY POGANIE?

CZYTANIE: Módl się o pokorę względem innych.
A. Zastanów się, czy Bóg odrzucił Izraela? Napisz, dlaczego tak uważasz.
w. 6 Wyjaśnij, dlaczego łaska i uczynki się wykluczają? Dlaczego zbawienie nie
może być jednocześnie prezentem i nagrodą?

B. W wersetach 13-14 apostoł Paweł opisuje swoją postawę wobec służby wśród
pogan, zaznacza również cel, jaki mu przyświeca względem swoich rodaków,
czyli Żydów.
Czego możesz nauczyć się w tym obszarze od apostoła Pawła?
*Jakie ryzyko stoi teraz przed poganami, którzy nawracają się do Jezusa Chrystusa? (w. 17-24)
*Jaki jest Bóg opisany w wersetach 32-36?
CZYN:

Pragnę w pokorze patrzeć na swoje zbawienie i nie wywyższać się nad tych, którzy
żyją jeszcze w oddzieleniu od Boga.
Aby to postanowienie utrwalić, zamierzam codziennie:

Podzielę się ewangelią z osobą, której wcześniej nie zamierzałem powiedzieć Dobrej
Nowiny:
POTRZEBA: Módl się o to, byś był gotowy powiedzieć ewangelię każdemu bez oceniania, czy
odpowie na pukanie Chrystusa do jego serca.
Moją największą potrzebą dziś jest:
Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ……… . Uczynił to w następujący sposób:
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Rzymian 12
ŻYWA OFIARA DLA BOGA

CZYTANIE: Módl się o to, by codziennie być miłym Bogu.
A. Do czego wzywani są chrześcijanie? (w. 1-2)

Co ma być tego skutkiem?

B. Wyjaśnij, co chrześcijanin powinien myśleć o sobie i jak zachowywać się w
kościele wśród braci? (w. 3-8 i 16)
A jak Ty służysz swoimi zdolnościami w kościele/innym chrześcijanom?
Jak zamierzasz się w tym rozwinąć?

CZYN:

Z wersetów 9-21, które zawierają wiele Bożych nakazów dla chrześcijan, wybieram
ten, w którym najbardziej odbiegam od Bożej normy:

Nauczę się tego wersetu pamięć i zaplanuję zmianę tak, by upodobnić się do Bożego
wzorca.

POTRZEBA: Módl się o taką postawę na co dzień: "W gorliwości nie ustawając, płomienni
duchem, Panu służcie" (w. 11)
Moją największą potrzebą dziś jest:

Chwała Panu! On odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę w
następujący sposób:
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I Koryntian 3
WZROST CHRZEŚCIJAŃSKI - Z CZEGO BUDUJESZ?

CZYTANIE: Módl się o koncentrację na Chrystusie, a nie sobie.
A. Kto daje wzrost chrześcijański? Jaką rolę mają chrześcijanie? (por. 3,5-9)

B. Jak rozumiesz wersety 11-15? Co oznacza zbawienie jak przez ogień?
(por. Hebr. 12, 29)
Jak myślisz, co w Twoim życiu zostałoby spalone?

CZYN:

Obejrzę warsztaty ZAKON A NOWE PRZYMIERZE i zastanowię się, kim są
cieleśni chrześcijanie (https://youtu.be/nT0IfjvwF5w).
Czy widzę w sobie jakieś tego symptomy?

POTRZEBA: Módl się o Bożą budowlę w Twoim życiu.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia (data) ………… . Stało się to w
następujący sposób:
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I Koryntian 7
STAN CYWILNY A CHRZEŚCIJAŃSTWO

CZYTANIE: Módl się o pokój.
A. Na podstawie tego rozdziału zastanów się, jakie apostoł Paweł ma wskazówki
dla osób zamężnych i stanu wolnego:
ZAMĘŻNI

STANU WOLNEGO

B.
Dla osób zamężnych, szczególnie biorąc pod uwagę werset 29: Jak chcesz zmienić swoje nawyki,
codzienność, zwłaszcza w kontekście tego, że przyjście Jezusa Chrystusa jest coraz bliżej?
Dla osób stanu wolnego: Jak konkretnie chcesz bardziej podobać się Bogu? (por. w. 32 i 34)
Dla wszystkich: Jakie znaki końca czasów ostatnio zauważyłeś?

CZYN:
Nauczę się na pamięć w. 23 Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
i zastanowię się, w jakich obszarach muszę szczególnie uważać, by nie stać się niewolnikiem ludzi.

POTRZEBA: Módl się o to "abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie"
(I Kor. 7, 35).
Moją największą potrzebą dziś jest:

Wspaniale jest widzieć, jak Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Oto, co dziś (data)
………… uczynił:
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I Koryntian 11
ROLA MĘŻCZYZNY I KOBIETY WG BIBLII

CZYTANIE: Módl się, by być coraz lepszym naśladowcą Chrystusa i postępować stosownie do
swojej płci.
A. Zastanów się nad sensem wypowiedzi apostoła Pawła w wersecie 1.
W jakim zakresie mamy naśladować apostoła? Dlaczego wypowiada te słowa?
B. Na podstawie tego rozdziału opisz, jaka powinna być rola mężczyzny, a jaka
rola kobiety wg Biblii.
ROLA MĘŻCZYZNY

ROLA KOBIETY

Komu i dlaczego kobieta powinna być uległa?
Jeśli chcesz pogłębić zrozumienie tematu, obejrzyj warsztaty biblijne z pastorem
Chojeckim:
• ROLA MĘŻA: https://youtu.be/Bj5h77diOaU
• ROLA KOBIETY: https://youtu.be/kgcBQcVZwWg
Oraz Pogotowie Rodzinne:
• DLACZEGO MĘŻCZYŹNI NIE KOCHAJĄ KOBIET?
https://youtu.be/MDbSXrKuEOs
• DLACZEGO KOBIETY NIE SZANUJĄ MĘŻCZYZN?
• https://youtu.be/jPRvu3b4I58
CZYN:

Jak mogę zapobiegać, by Bóg mnie nie karcił?

Jakie zastosowanie wyniosłem ostatnio z osądzenia samego siebie? A jakie z Bożego
karcenia (jeśli tego doświadczyłem)?

POTRZEBA: Módl się o przenikliwość w zmienianiu siebie.
Moją największą potrzebą dziś jest:
Bóg jest wspaniały! Dnia (data) ………… odpowiedział na moją modlitwę przez to, że:
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I Koryntian 12
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

CZYTANIE: Módl się o mądrość w zrozumieniu tego kontrowersyjnego tematu.
A. Czego nowego dowiedziałeś się o Bogu na podstawie wersetów 4-6 i 11?

Jaki Bóg miał cel, dając dary Ducha Świętego? (por. 7 i z rozdziału 14 wersety 1-4, 12
i 31 oraz Hebr. 2, 4)

Zapamiętaj, że dary Ducha to dane przez Boga w sposób nadprzyrodzony zgodnie z Jego wolą
uzdolnienia do służby w Kościele (ciele Chrystusa).
B. Na podstawie wersetów 12-31 opisz, jakie relacje powinny łączyć członków
Kościoła Chrystusa i co oznacza "dla wstydliwych członków dbamy o większą
przyzwoitość".

CZYN:

Zastanowię się nad tym, co jest "drogą jeszcze doskonalszą" z 12,31.

Obejrzę nauczanie pastora Pawła Chojeckiego "Znaki i cuda w kościele".
https://www.youtube.com/watch?v=-dydKuqqkCk

POTRZEBA: Módl się o postawę miłości wzajemnej do Twoich braci w kościele.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę w następujący sposób:
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I Koryntian 13
NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ

CZYTANIE:

Módl się o koncentrację na najważniejszym.
A. Jak rozumiesz wersety 13,1-3 w kontekście poprzedniego rozdziału?

13,10 Czym wg Ciebie jest doskonałość wspomniana w tym wersecie?
W oryginale jest tu użyte słowo τελειον (teleion) - dojrzałe (doskonałe).

B. Na podstawie opisu miłości w tym rozdziale zastanów się, której jej cechy Ci
najbardziej brakuje w kontekście relacji z wierzącymi w Chrystusa?

CZYN:

Na podstawie słów Jezusa widać, że dzisiaj najważniejszym funkcjonującym
znakiem dla świata potwierdzającym prawdziwość chrześcijaństwa jest miłość
wzajemna w kościołach Jezusa (por. wzajemna miłość).
Chcę skupić się na tym, by moja miłość do braci w Chrystusie była dla świata jak
najlepszym świadectwem skuteczności ewangelii. W związku z tym skoncentruję się
na poprawie relacji z:

POTRZEBA: Módl się o to, byś nie był obłudny w służbie dla Chrystusa i kochał innych taką
miłością, jaką ukochał nas Jezus.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Chwała Panu! On odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w
następujący sposób:
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I Koryntian 15
ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

CZYTANIE: Módl się o zachwyt nad tym, jak Bóg dopilnował, by Jego objawienie zostało
potwierdzone w świecie materialnym.
A. Napisz jak najkrócej, co to jest ewangelia:

A teraz porównaj to, z tym co napisał apostoł Paweł (w. 3-4):

B. Dlaczego apostoł Paweł nazywa się "poronionym płodem" (w. 8)?

Czego możesz się nauczyć z tego rozdziału od apostoła Pawła? (por. w. 10)

CZYN:

Obejrzę wykład pastora Pawła Chojeckiego "Niezwykłość chrześcijaństwa",
https://youtu.be/6vDak4fqKbM
Nauczę się na pamięć wersetu 15, 7 i przeczytam książkę "Zmartwychwstanie" Josha
McDowella (jeśli jej jeszcze nie masz, zgłoś się do nas kontakt@idzpodprad.pl).

POTRZEBA: Módl się tymi słowami: "Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (w. 57) i pamiętaj codziennie prawdę z wersetu 58.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

