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TYDZIEŃ IV

TYDZIEŃ IV, DZIEŃ 2. DZ 3, 1-10
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. 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. 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.
 Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
 Wzbudźmy intencje prosząc,
aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były skierowane w sposób czysty do
służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
 Wyobraźmy sobie…
człowieka, który nie może chodzić, który patrzy na przechodzących apostołów
z oczekiwaniem.
 Prośmy…
o doświadczenie mocy Bożej działającej poprzez nas.
 Rozpocznijmy rozważanie przeczytanego Słowa Bożego.
Punkt 1.
Piotr i Jan spieszą się do świątyni na modlitwę o określonej godzinie, ale zatrzymują się,
gdy dostrzegają człowieka w potrzebie. On prosi ich o jałmużnę, o drobny pieniądz,
który pozwoli przetrwać kolejny dzień. Piotr nie daje mu pieniędzy, lecz coś znacznie
ważniejszego: dzieli się z nim doświadczeniem mocy Imienia Jezus.
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Punkt 2.
Apostołowie najpierw sami doświadczyli tej mocy kiedy – spotkali Zmartwychwstałego
Jezusa i przyjęli Ducha Świętego.
– Teraz ich misją jest dzielenie się tym
doświadczeniem z innymi, wyjście do świata. Podstawą i warunkiem ich owocnego
działania w świecie jest własne doświadczenie Boga, Jego uzdrawiającej miłości, Jego
mocy. Czy jest to również moje doświadczenie?
Punkt 3.
Piotr i Jan nie mają pieniędzy. Nie dysponują środkami materialnymi, gwarantującymi,
według ludzi tego świata, sukces działania. Jednak zaufanie Bogu i oddanie Jemu pola
działania, samemu pozostając tylko narzędziem, przynosi niespodziewany skutek – cud
uzdrowienia człowieka. Uzdrowienie jest znakiem, że Jezus żyje i działa w swoim
Kościele. Następstwem odzyskania fizycznego zdrowia jest radość i wdzięczność. Czy
potrafię zaufać Bogu w moich działaniach?
 Zakończmy rozważanie…
osobistą rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji i odmówmy „Ojcze Nasz“.
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