
Ścieżka życia – dzień trzydziesty drugi 

 

Dzieje Apostolskie 1,15 – 17.20 – 26  

            Dzisiaj patronuje nam św. Maciej apostoł dlatego lektura Dziejów 

powraca do rozdziału pierwszego, kiedy się wszystko zaczynało. Zacznijmy od 

przypomnienia sobie okoliczności zewnętrznych: 

·       Znajdujemy się w czasie pomiędzy wniebowstąpieniem Jezusa  

a Zesłaniem Ducha Świętego; 

·       Uczniowie oczekują na wypełnienie obietnicy Ojca; 

·       Są posłuszni Jezusowi, który kazał im nie opuszczać Jerozolimy, 

·       Wspólnota skupiona wokół Jedenastu apostołów liczy w Jerozolimie 

około 120 osób; 

·       Wiedzą już co się stało z Judaszem; 

·       Wiedzą też przynajmniej niektórzy, że gdy przyjdzie Duch Święty mają 

byś świadkami Jezusa. 

Widać wyraźnie, że Piotr poważnie potraktował słowa Jezusa aby pasł Jego owce. 

On wykazuje inicjatywę, kierując słowa do wspólnoty. Co możemy odkryć  

w słowach i postawie Piotra: 

·       Wyjaśnia sprawę Judasza – pokazuje, że Pismo musi się wypełnić, 

·       Pokazuje jak Wspólnota Apostolska rozumiała czym Pismo jest – „Słowa, 

przez które Duch Święty zapowiada przez Dawida”, 

·       Troska Piotra aby wspólnota była odpowiednio zorganizowana tj. aby był 

12 świadków Zmartwychwstania Jezusa na wzór 12 pokoleń, które 

tworzyły fundamenty Izraela. 

·       Wyznacza też kryteria kto może być tym świadkiem Zmartwychwstania. 

 



Czego nas uczy dzisiejsza lekcje? 

1.    Pokazuje nam wyraźnie, że Piotr realizuje misję pasterską wobec 

wspólnoty, 

2.    Pokazuje nam, że nawet wśród najbardziej zaufanych i bliskich Jezusowi 

ludzi, wśród grona Apostołów mogą zdarzyć się zdrajcy, 

3.    Niestety ta bolesna prawda dotyka Kościoła wszystkich wieków. 

4.    Pokazuje nam, że Pismo Święte jest nam dane jako światło, które rozjaśnia 

aktualne wydarzenia i fakty; w Jego świetle musimy oceniać wszystko. 

5.    Modlitwa nie jest wymuszaniem na Bogu niczego, ale jest raczej 

szukaniem, tego rozwiązania, które Bóg już w swoim planie przygotował. 

Warto dla pogłębienia swojego uczniostwa poszukać dzisiaj w których 

fragmentach Dziejów występuje Piotr i co robi?  

Zachęcam i pozdrawiam z nadzieją, że Pan wkrótce przyjdzie. (nie panikować 

myślę o Duchu Świętym. ;- )). Prezbiter Adam zawsze z Wami. 

 

Ps. (dla tych co nie mają czasu szukać). 

Dz 1,12 – 14 

Dz 1,15 – 26 

Dz 2,14 – 36 

Dz 2,37 – 41 

Dz 3,1 – 9 

Dz 3,11 – 26 

Dz 4, 1 – 22 

Dz 5,1 – 11 



Dz 5,15 

Dz 5,29 – 32 

Dz 8, 14 – 17 

Dz 8,20 – 25 

Dz 9,32 – 34 

Dz 9,36 – 43 

Dz 10,9 – 33 

Dz 10,34 – 48 

Dz 11,1 – 18 

Dz 12, 1 – 5 

Dz 12,6 – 19 

Dz 15,7 – 12 

  

  

 


