Kościół Nowego Przymierza w Lublinie
2017

101-DNIOWY EKSPERYMENT
WIELKA PRZYGODA ZE
STARYM I NOWYM TESTAMENTEM
cz. 7 – LISTY I APOKALIPSA
Siódma 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.
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Galacjan 5
OWOC DUCHA/OWOC CIAŁA

CZYTANIE: Módl się o rozumienie potrzeby wiernych świadków Jezusa we współczesnym
świecie.
A. Wyjaśnij, na czym polega chrześcijańska wolność? Jak powinna się ona wyrażać
w praktyce?
Co ma, a co nie ma znaczenia w Chrystusie?

B. Na podstawie tego rozdziału uzupełnij tabelę:
DO CZEGO PROWADZI?
DUCH

CIAŁO

C. Jak rozumiesz nakaz z wersetu 25 "według Ducha też postępujmy" (gr.
stójmy w jednym szeregu)?

CZYN:

Przeczytam jeszcze raz ten rozdział i zastanowię się:



Co z owoców ciała mi najbardziej zagraża?



Nad którą cechą wymienioną jako owoc Ducha muszę najwięcej popracować?

Poproszę o modlitwę i kontrolowanie mnie w tej sprawie wierzącego przyjaciela:
Imię:
POTRZEBA: Módl się o pokorę i uważanie innych za wyższych od siebie (por. Flp. 2, 3)
Moją największą potrzebą dziś jest:
Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę w następujący sposób:
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Efezjan 5
MIŁOŚĆ CHRYSTUSA DO KOŚCIOŁA

CZYTANIE: Módl się o wdzięczność do Chrystusa za miłość, którą obdarzył swój Kościół, czyli
także i Ciebie.
A. Na podstawie wersetów 1-21 wypisz:

JAK MASZ NAŚLADOWAĆ BOGA?

CZEGO MASZ UNIKAĆ?

B. Na podstawie wersetów 22-32 wyjaśnij, dlaczego:



żona ma szanować męża:



mąż ma kochać żonę:



Co wobec tego powinieneś zmienić w swoich wyobrażeniach na temat małżeństwa?



Jeśli żyjesz w małżeństwie, porozmawiaj o tym ze swoim współmałżonkiem, co w związku
z tym musisz zmienić w swoim małżeństwie?

CZYN:

Chcę zastosować wersety Ef. 5, 15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie
jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, 16. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.

Dlatego zamierzam zrezygnować z:
A ten czas poświęcić na:

POTRZEBA: Módl się o to, byś wdzięcznie śpiewał w swoim sercu i był zbudowaniem dla innych
wierzących (por. Ef. 5, 18-20).
Moją największą potrzebą dziś jest:
Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w następujący sposób:
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Efezjan 6
ZBROJA CHRZEŚCIJANINA

CZYTANIE: Módl się o to, by ciągle być gotowym do walki dla Chrystusa.
A. Zastanów się, jakie grupy ludzi są wymienione w tym rozdziale (w. 1-9) oraz co
nakazuje im apostoł Paweł:

Do których grup możesz się zaliczyć? Co możesz poprawić w swoim zachowaniu, by wypełniać
swoje obowiązki - nie jak dla ludzi, ale dla Chrystusa?

B. Wymień elementy zbroi Bożej i opisz ich przeznaczenie.

CHRZEŚCIJAŃSKA ZBROJA BOŻA

PRZEZNACZENIE

1. w. 14
2. w. 14
3. w. 15
4. w. 16
5. w. 17
6. w. 17
7. w. 18

CZYN:

Potrzebuję pełnej, nie częściowej zbroi Bożej. Uzupełnię to, czego mi w niej brakuje!

Obejrzę nauczanie Pastora Chojeckiego "#ZBROJA BOŻA niezbędna do wzrostu!"
z 31.01.2015: https://youtu.be/7D4zG1XByC8
POTRZEBA: Módl się w głoszeniu ewangelii o śmiałość, o którą modlił się apostoł Paweł (w. 19-20)
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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Filipian 2
JAK BARDZO UNIŻYŁ SIĘ CHRYSTUS?

CZYTANIE: Módl się o pokorę względem braci.
A. Kto ma być wzorem pokory dla chrześcijan i dlaczego? (w. 5-11)?

Czego apostoł Paweł wymaga od chrześcijan w Filipii (w. 1-4 i 12-18)?

B. Opisz, co wyróżniało Tymoteusza i Epafrodyta, o których opowiada apostoł Paweł?
(w. 19-24 i 29-30)

CZYN:

Postawa Tymoteusza zainspirowała mnie do:

Podzielę się tym zastosowaniem z:
Imiona:

POTRZEBA: Codziennie rano dziękuj Chrystusowi za to, że uniżył się i umarł na krzyżu, byś Ty
mógł żyć!
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg jest dobry! Odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w
następujący sposób:
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I Tesaloniczan 4
PORWANIE KOŚCIOŁA

CZYTANIE: Módl się, byś jeszcze więcej obfitował i to tym bardziej, iż widzisz, że zbliża się ten
dzień (por. w. 1 i 10 oraz Hebr. 10,25).
A. Zastanów się, jak mają żyć chrześcijanie (zwróć uwagę na wersety 10-12)?

Czego dotyczy opis z wersetów 13-16? (jakiego momentu historii kościoła)?

B. Czym zatem mamy się pocieszać/zachęcać (w. 18)?

Jakie uczucia w Tobie wywołuje to, że już na zawsze będziesz z Chrystusem?

CZYN:

Biorąc pod uwagę werset 7: "Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do
uświęcenia", zamierzam odrzucić w swoim życiu:
i poświęcić się:
Obejrzę film "Jak złodziej w nocy" ze swoim znajomym, który jeszcze osobiście nie
zwrócił się do Chrystusa o zbawienie.

POTRZEBA: W codziennej modlitwie proś, byś koncentrował się, by "jeszcze jednego" człowieka
uratować ze stanu duchowej śmierci.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ……… . Uczynił to w następujący sposób:
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I Tymoteusza 3
KTO MOŻE ZOSTAĆ PASTOREM I DIAKONEM?

CZYTANIE: Módl się o dojrzałe podejście do służby.
A. Wypisz cechy biskupa i diakona, których Twoim zdaniem Tobie brakuje:

Przeczytaj Dz. 6,1-4 i opisz, dla jakich celów zostali powołani diakoni?

Do kobiet: Przeczytaj jeszcze raz werset 11 i zastanów się, w czym się możesz
poprawić w związku z tym opisem.

B. Opisz, na czym polega Twoja obecna służba w kościele.

CZYN:

Zapytam znanego mi dojrzałego chrześcijanina, czy dobrze pełnię moją służbę i
zapiszę tu, co ewentualnie mógłbym poprawić:

Obejrzę nauczanie "Jak się nie nadymać?" z 29.10.2017
https://youtu.be/5kORtv3yoGU i wypiszę zastosowania dla mnie:
POTRZEBA: Módl się, byś był prawdziwie pobożny.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Chwała Panu! On odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę w
następujący sposób:
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Hebr. 11
BOHATEROWIE WIARY

CZYTANIE: Módl się o to, byś codziennie ufał Jezusowi niezależnie od okoliczności.
A. Na podstawie tego rozdziału wyjaśnij, czym jest wiara.
Co sprawia, do czego jest niezbędna? (zwróć uwagę szczególnie na wersety 3, 6)

Czy da się pogodzić wiarę w materialistyczną teorię ewolucji z zaufaniem Bogu?

B. Która z historii Cię najbardziej poruszyła?

CZYN:

•

Do czego zainspirowała?

•

Przeczytaj jeszcze raz wersety 39-40. Dlaczego bohaterowie wiary nie otrzymali
tego, co głosiła Boża obietnica?

Chciałbym dołączyć do grona bohaterów wiary, dlatego chcę tak jak oni żyć
codziennie przez wiarę, co w praktyce oznacza (por. Kol. 3,1-2 i II Kor. 5, 7):

Zastanowię się, czego Bóg ode mnie oczekuje, bym Mu zaufał i rzucił serce za
przeszkodę:
Obejrzę film "Luter" (2003) i zastanowię się, kto ze współczesnych chrześcijan jest
dla mnie bohaterem wiary. Jej/jego przykład inspiruje mnie do:
POTRZEBA: Módl się o odwagę i śmiałość do realizacji Bożych wyzwań, które przed Tobą
stawia.
Moją największą potrzebą dziś jest:
Boża odpowiedź na moją modlitwę przyszła dnia (data) ………… . Stało się to w następujący
sposób:

Dzień 94

Data……….…….…
Hebr. 12
PO CO JEST KARCENIE?

CZYTANIE: Módl się, byś stale patrzył na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary.
A. Wyjaśnij:
- Dlaczego chrześcijanin ma patrzeć na Jezusa?

- O jakim biegu mowa w wersecie 1.?

- Jak masz biec?
B. Na podstawie tego rozdziału napisz, o czym świadczy karcenie przez Boga i jaki
jest tego cel? (zwróć uwagę szczególnie na wersety w. 5-13)

Czy pamiętasz, jak Ty byłeś karcony przez Boga? Jak to wpłynęło na Twoje życie?

CZYN:
Nauczę się na pamięć Hebr. 12, 1-2
1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i
grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,
2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary (…)
Wypiszę, co mnie usidla w biegu dla Chrystusa:
W związku z tym postanawiam:

POTRZEBA: Módl się o to byś wyciągał wszystkie wnioski z Bożego karcenia i wychowywania.
Moją największą potrzebą dziś jest:

Wspaniale jest widzieć, jak Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Oto, co dziś (data) …………
uczynił:
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Jak. 3
CO NAJTRUDNIEJ KONTROLOWAĆ?

CZYTANIE: Módl się o kontrolę, nad tym co mówisz.
A. Wyjaśnij, dlaczego człowiekowi jest najtrudniej zapanować nad językiem?

B. Na podstawie wersetów 13-18 wypisz, na czym polega mądrość ludzka, a na
czym Boża. W czym się one objawiają?
MĄDROŚĆ LUDZKA

CZYN:

MĄDROŚĆ BOŻA

Werset 10: Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak,
bracia moi, być nie powinno skłonił mnie do zastanowienia, że:

Co muszę poprawić w formie i treści moich wypowiedzi?
Nauczę się na pamięć Przyp. 16,32
Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż
zdobywca miasta.
POTRZEBA: Módl się o to byś kierował się mądrością Bożą, a nie ludzką.
Moją największą potrzebą dziś jest:
Bóg jest wspaniały! Dnia (data) ………… odpowiedział na moją modlitwę przez to, że:
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I Jana 1
JAK TRWAĆ W PRZYJAŹNI Z CHRYSTUSEM?

CZYTANIE: Módl się, aby radość Twoja była zupełna i byś pragnął żyć w przyjaźni z
Chrystusem!
A. Wyjaśnij, czym jest społeczność z Chrystusem, od czego się zaczyna
(por. II Kor. 5, 16-17 i I Jana 5, 12-13):

B. Jaki jest związek między chodzeniem w światłości a posiadaniem społeczności
z Chrystusem? (w. 6-7)

CZYN:

Sprawdzę w Interlinearze, jaki czas występuje w wersecie 9. oraz porównam go z
I Jana. 2,1-2 i opiszę, kiedy zostały odpuszczone moje grzechy oraz jaka jest TERAZ
w tym rola Jezus Chrystusa.
(W razie problemów ze zrozumieniem przeczytaj Kol. 2, 13-14)

POTRZEBA: Staraj się gorliwie na bieżąco wyznawać Bogu grzechy (czyli mówić o grzechu to
samo co Bóg: jest przebaczony, jest zły i szkodliwy, w mocy Ducha Świętego mogę go pokonać),
by doświadczać z Nim pełnej wspólnoty!
Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział dziś (data) ………… na moją modlitwę w następujący sposób:
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Judy 1
PRZED KIM MAMY SIĘ STRZEC W CZASACH OSTATECZNYCH?

CZYTANIE:

Módl się o przenikliwość w ocenie swoich autorytetów i nauczycieli.
A. Jaki jest cel napisania tego listu? (zwróć uwagę na wersety 3-4)



Czym jest "wiara raz na zawsze przekazana świętym"?

B. Opisz, przed kim mają się strzec wierzący oraz jak sami mają się zachowywać
w czasach ostatecznych? (przeczytaj raz jeszcze w. 16-23)
PRZED KIM SIĘ STRZEC?

CZYN:

JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ?

Módl się, oddając chwałę Bogu:
1:24A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem
przed obliczem swojej chwały,
1:25Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i
po wszystkie wieki. Amen.
Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem biblijnego kościoła, znajdź taki w swojej okolicy
lub skontaktuj się z nami: knp@knp.lublin.pl
Potrzebujesz wiernego Jezusowi kościoła m.in. po to, by ustrzec się przed
fałszywymi nauczycielami.

POTRZEBA: Módl się o to, byś nie dał się zwieść.
Moją największą potrzebą dziś jest:
Chwała Panu! On odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w
następujący sposób:
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Obj. 1
JEZUS W NIEBIE A KOŚCIÓŁ NA ZIEMI

CZYTANIE: Módl się o mądrość do rozumienia Bożego Objawienia.
A. Co Jezus robi teraz? (zwróć uwagę na Obj. 1, 5 i 2,1)

B. Jak Jezus wygląda obecnie i jakie wrażenie wywołało to na jego umiłowanym
uczniu Janie?

CZYN:

Przeczytam opis nienagannego kościoła w czasach poprzedzających porwanie
Kościoła - Obj. 3,7-13
Czy mój kościół ma opisane tu cechy?

POTRZEBA: Módl się, byś dobrze wykorzystał czas, który Bóg dał Ci na ziemi tuż przed
nastaniem czasów ostatecznych.

Moją największą potrzebą dziś jest:

Bóg odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w następujący sposób:
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Obj. 13
MISJA ANTYCHRYSTA

CZYTANIE:

Módl się o to, byś nie lekceważył ani nie przeceniał naszego przeciwnika - szatana.
A. Ten rozdział Apokalipsy dotyczy opisu działania Antychrysta po porwaniu
chrześcijan. Opisz, co się będzie działo w tym czasie z wierzącymi w
Chrystusa, a jak Antychryst będzie odbierany przez pozostałych ludzi:

B. W jaki sposób Antychryst i drugie zwierzę będą zwodzić ludzkość? (zwróć
uwagę na wersety 11-14)

Jaki w związku z tym chrześcijanie powinni mieć stosunek do cudów?

CZYN:

Przeczytam książkę C.S. Lewisa "Listy starego diabła do młodego".

POTRZEBA: Módl się tymi słowami: "Przyjdź, Panie Jezu!" (Obj. 22, 20)
Moją największą potrzebą dziś jest:

Chwała Panu! On odpowiedział na moją modlitwę dnia (data) ………… w
następujący sposób:
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Obj. 19
WIELKA PROSTYTUTKA Z KRWIĄ NA RĘKACH

CZYTANIE:

Módl się, byś miał odwagę zawsze robić to, czego Bóg od Ciebie oczekuje.
A. Gdzie znajduje się stolica wielkiej wszetecznicy, czyli systemu religijnego,
który zwodzi ludzkość dla możnych tego świata?

B. Zastanów się:
 Jakie cechy ma ten system religijny? (zwróć uwagę na w. 4-6)



CZYN:

Jaki będzie los tej religii? (zwróć uwagę na w. 16)

Przeczytam artykuł Pawła Chojeckiego "Wielka prostytutka" (dostępny tutaj:
https://idzpodprad.pl/publicystyka/wielka-prostytutka/)
Wolą Jezusa jest, byś żył w prawdziwym, a nie fałszywym pełnym kompromisów
kościele.

POTRZEBA: Módl się o mądrość i odwagę do dokonania właściwego wyboru.
Moją największą potrzebą dziś jest:

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

Dzień 101

Data……….…….…
Obj. 20
SĄD OSTATECZNY

CZYTANIE: Dziękuj Bogu, że posłał swojego Syna, aby umarł zamiast Ciebie na krzyżu.
A. Jaki będzie ostateczny koniec szatana? (w. 10) Czy piekło też będzie wieczne?

B. Jakie dwa rodzaje ksiąg (w. 12) użyte są na Sądzie Ostatecznym?

CZYN:



Co się stanie z ludźmi osądzonymi na podstawie uczynków (księgi)?



Kto uniknie piekła, wiecznej śmierci? (księga życia)

Zastanowię się, w jaki sposób mogę najlepiej przyłożyć się do ewangelizacji jeszcze
niezbawionych, którzy póki co zmierzają do wiecznego piekła.

Dzięki komu usłyszałem ewangelię o prezencie zbawienia w Jezusie?
Podziękuję Bogu za tę osobę i będę modlić się o błogosławieństwo dla niej, zapytam
się, czy nie potrzebuje mojej pomocy.

POTRZEBA: Pamiętaj w modlitwie, byś nie bał się szatana, jego koniec jest bliski i przesądzony, a
to Chrystus już zwyciężył świat! (Jan. 16,33)

Moją największą potrzebą dziś jest:

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

DODATEK SPECJALNY :)
Dzień 102

Data……….…….…
Obj. 22
PRZYJDŹ, PANIE JEZU!

CZYTANIE: Módl się, byś miał Boże pragnienia.
A. Co Bóg mówi o swoim Słowie (w. 6, 18-19)?

B. Komu możesz oddawać cześć i się kłaniać (w. 8-9)?

CZYN:

Czy już zastosowałeś w swoim życiu werset 17?:

Jeśli jesteś chrześcijaninem, to czego powinieneś pragnąć?

PODSUMOWANIE 102-dniowego eksperymentu:
Poznałeś już wybrane rozdziały najważniejszej księgi wszechświata.
Stosując podobne kroki:
1) obserwacja - czyli uważne zapoznanie się z tekstem;
2) interpretacja - zrozumienie jego znaczenia;
3) zastosowanie - wprowadzenie konkretnej zmiany w swoim życiu;
wyrusz w samodzielną przygodę swojego życia - poznania całego Słowa Boga, całej Biblii!
Do zobaczenia na szlaku lub w niebie!

