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Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka. I Chrystus 
bowiem nie troszczył się o własne dobro, lecz jak napisano: Spadły na Mnie złorzeczenia 
Tobie złorzeczących. To, co niegdyś napisano, dla naszego pouczenia napisano, 
abyśmy – dzięki cierpliwości i pociesze, jaką dają Pisma – mieli nadzieję. A Bóg, który jest 
źródłem tej cierpliwości i pociechy, niech wam pozwoli złączyć się wspólnym 
uczuciem – zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa – abyście jednogłośnie wielbili Boga i Ojca 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego serdecznie przyjmujcie do siebie jedni drugich, 
jak i Chrystus przyjął nas – dla Bożej chwały. 

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny 
były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.  

Obraz: Wyobraź sobie wspólny stół z Jezusem i waszymi bliskimi. Gdzie widzisz siebie 
i poszczególne osoby? Poczuj krzesło i stół, przy którym siedzisz. Jakie relacje Was łączą 
lub od siebie oddalają? Jak na siebie patrzycie? 

Prośba o owoc: Proszę Cię Panie o otwartość na słabość moją i drugiego człowieka. 

Punkta: 

1. Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka. O co troszczysz się 
ostatnio w swoim życiu? Kto w Twoim otoczeniu może potrzebować Twojej troski? Jaką 
jego potrzebę mógłbyś zaspokoić? Czy czujesz jak zachęca Cię do tego Duch Święty? 
 

2. Spadły na Mnie złorzeczenia Tobie złorzeczących. To, co niegdyś napisano, napisano […] 
abyśmy mieli nadzieję. Gdzie jest Ci w życiu najciężej? Postaraj się dostrzec jak Bóg 
próbuje dać Ci tam nadzieję i cierpliwość. 
 

3. Dlatego serdecznie przyjmujcie do siebie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas – dla Bożej 
chwały. Czego nie potrafisz przyjąć w sobie? Czego nie przyjmujesz w bliskiej Ci osobie? 
Spróbuj dostrzec jak Bóg kocha i  akceptuje te wasze zachowania/cechy/myśli?  

Rozmowa końcowa: 

Stań teraz w obecności Boga, poczuj Jego Miłość, która przyjmuje Ciebie całego. Trwaj, 
bądź i rozmawiaj z nim tak długo, jak tego potrzebujesz. 

Ojcze nasz... 


