Czwartek: Dz 3, 1-3 Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę
o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego
od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną,
aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę. Ten zobaczywszy Piotra i
Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.
Zastanów się: Spotkanie dwóch rzeczywistości: ziemskiej i nadprzyrodzonej,
a my cały czas pozostajemy w ziemskiej. Czy często stając w obliczu Pana
(np. podczas Mszy Świętej) cały czas w głębi serca twardo pozostajesz
w świecie swoich trosk? Dlaczego tak jest i jak starasz się temu zaradzić?
Piątek: Dz 3, 4-7 Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu
powiedział: «Spójrz na nas!». A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny.
«Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię
Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» I ująwszy go za prawą rękę, podniósł
go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach.
Zastanów się: Co widzi Piotr? Co dał Piotr choremu…? Jaka jest perspektywa
jego spojrzenia?
Sobota: Dz 3, 8-11 Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi
do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go
chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka,
który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie
i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. A gdy on trzymał się Piotra i Jana,
cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym.
Zastanów się: Reakcja na cud – u uzdrowionego i u gapiów… Reakcja
współczesnego widza na cud – próba analizy teoretycznej… Moja reakcja
na cud – analiza teoretyczna… Czy jestem wrażliwy?
Niedziela: Dz 3, 12-15 Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie
izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas,
jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych
ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak
wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go
uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go
z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Zastanów się: Stań się słuchaczem Piotra… W następnej kolejności przemyśl,
czy jesteś gotowy „być świadkiem”? Poproś Ducha Świętego, by uczynił cię
świadkiem…

Poniedziałek: Dz 3, 16-18 I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego
widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara [wzbudzona] przez
niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia,
że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten
sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego
Mesjasz będzie cierpiał.
Zastanów się: Przeczytaj słowa Piotra w odniesieniu do siebie i przemyśl je
każde oddzielnie:
1. „teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości” oraz
2. „Wiara [wzbudzona] przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy
widzicie”.
Poproś Ducha, aby odkrył przed tobą to, co może jeszcze zakryte, abyś nie
działał w nieświadomości oraz by wzbudził wiarę w twym sercu, która da ci
pełnię sił.
Wtorek: Dz 3, 19-24 Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze
zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam
zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu
odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta
swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja
wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we
wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie
usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali
od czasów Samuela i jego następców.
Zastanów się: Co to znaczy słuchać? Czy utożsamiasz się ze słowami Piłata:
Cóż to jest prawda…? Poświęć czas na modlitwę do Ducha Świętego
rozważając słowa: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem”. (J 14, 26)
Środa: Dz 3, 25-26 Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg
zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą
w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was w pierwszym rzędzie
wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was
w odwracaniu się od grzechów».
Zastanów się: Obietnica obejmuje również ciebie – poświęć trochę czasu
na rozważanie i modlitwę dziękczynną.

