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(Dz 3, 11-2)
Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku,
który zwano Salomonowym.
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.
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 przełożeni wasi. A Bóg w ten
sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.
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.
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 wam w sprawie odwrócenia się każdego z
was od swoich grzechów».
Prośba stała: Uświadom sobie, przed kim stajesz i poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje zamiary,
czyny, decyzje i pragnienia były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego
Majestatu.
Miejsce: Spróbuj wyobrazić sobie miejsce, w którym św. Piotr przemawia do tłumu. Skup się szczególnie
na tym, gdzie jesteś ty sam/a. Stoisz pośród niedowierzającego tłumu, czy może Bóg powołuje cię do
bycia żywym świadectwem Jego mocy w uzdrowionym człowieku?
Prośba o owoc: Poproś Boga o dar dostrzegania Jego woli w twoim życiu, w małych i wielkich rzeczach,
a także o dar ufności, kiedy po ludzku nie można zrozumieć...

1. Dlaczego dziwicie się temu?

Bóg powołuje nas do ufności. Pan Jezus umarł za nas i nasze grzechy z miłości. Zbawił świat, pokonał
śmierć. Ile razy w życiu zadajemy Bogu pytania: jak to możliwe, ale jak? Dlaczego? Jakim cudem?
Naprawdę? Zastanów się nad tymi sytuacjami, w których ty pytasz Boga, kiedy ty nie dowierzasz, kiedy
szukasz dowodów i wyjaśnień. Ile razy naszym życiem, czynami, myślami, słowami dziwimy się i
wątpimy. Porozmawiaj teraz z Bogiem.
2. 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.
Bóg powołuje nas do wiary, ale przy tym nie zostawia samym sobie. Poprzez cuda i świadectwa ludzi
umacnia nas. Pomyśl, czy może ty sam/a byłeś/aś świadkiem jakiegoś cudu. Czy spotkałeś/aś na swojej
drodze ludzi, którzy zbliżyli cię do Boga swoim słowem, może samą obecnością. Otwórz się na Bożą
Obecność we wszystkim, co cię otacza. Porozmawiaj teraz z Bogiem.
3. Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił wam w sprawie
odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów.
Bóg powołuje nas do nawrócenia. Pan Bóg wierzy w nas bardziej, niż my w Niego. Czeka na nas, nigdy
nie wątpi, nie obraża się. Czy ja też walczę? Czy nie poddaję się zbyt szybko? Ile razy zdarza mi się
rezygnować? Porozmawiaj teraz z Bogiem.

Modlitwa i refleksja końcowa: Podziękuj za czas spędzony z Bogiem.
Ojcze Nasz...

