Burza i krew – Tydzień 2
Jadąc na błyskawicy
A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł,
zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego,
przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem... i aby złożyć ofiarę według tego, co
powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. Łukasza 2:21-22; 24
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali: (2) Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy
bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Mateusza 2:1-2
Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im
drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. (10) A ujrzawszy gwiazdę,
niezmiernie się uradowali. (11) I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i
upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło
i mirrę. (12) A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi
swojej. (13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź
dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod
będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. (14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w
nocy, i udał się do Egiptu. (15) I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co
powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. Mateusza 2:9-15
Trzy perspektywy hojności
1. Wkład i pojemność
A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki: jednego na
ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i
będzie czysta. Księga Kapłańska 12:8
2. Poświęcenie i zaopatrzenie
A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy
owoców sprawiedliwości waszej; (11) a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać
wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. 2
Koryntian 9:10-11
3. Cena i przywilej
Pytania do dyskusji
1. Pastor Levi powiedział: „Hojność umieszcza w twojej duszy piorunochron”. W jaki sposób
tego doświadczyłeś?
2. Przeczytaj 2 Koryntian 9:10-11. Jak myślisz, jak wyglądałoby życie, gdybyśmy byli hojni w
każdej możliwej okazji? Czy jest coś, co cię przed tym powstrzymuje?
3. Co najbardziej ekscytuje cię w hojności względem Boga? Co chciałbyś Mu dać?
Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z
przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok

