
Burza i krew – Tydzień 1

Rażony piorunem

Na sześć dni  przed Paschą Jezus przybył  do Betanii,  gdzie mieszkał  Łazarz,  którego
Jezus wskrzesił z martwych. (2) Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a
Łazarz  był  jednym  z  zasiadających  z  Nim  przy  stole.  (3)  Maria  zaś  wzięła  funt
szlachetnego i  drogocennego olejku nardowego i  namaściła Jezusowi nogi,  a włosami
swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. (4) Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z
uczniów Jego,  ten,  który miał  Go wydać:  (5)  Czemu to  nie  sprzedano tego olejku za
trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? (6) Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o
biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. (7) Na to
Jezus  powiedział:  Zostaw  ją!  Przechowała  to,  aby  /Mnie  namaścić/  na  dzień  mojego
pogrzebu. (8) Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. Jana 12:1-8

Jakie lekcje możemy wyciągnąć z daru Marii?

1. Ona dała, co mogła.

Ona uczyniła, co mogła... Marka 14:8

2. Ona była hojna, dopóki mogła.
Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt
nie będzie mógł działać. Jana 9:4

3. Ona otrzymała więcej niż to, co dała.
Zaprawdę  powiadam  wam,  gdziekolwiek  na  całym  świecie  będzie  zwiastowana  ta
ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Mateusza 26:13

...a Maria wzięła funt czystej,  bardzo drogiej  maści nardowej,  namaściła nogi Jezusa i
otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Jana 12:3

Pytania do dyskusji

 Co najbardziej poruszyło cię w tym kazaniu?

 Czy byłeś kiedyś hojny do tego stopnia, że czułeś, że to więcej, niż jesteś w stanie
dać? Opowiedz o tym. Co stało się dalej?

 Pastor Levi mówił o tym, że Maria okazywała hojność, dopóki mogła. Co mógłbyś
teraz dać Bogu i ludziom?

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


