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GLINIANE NACZYNIA 
 

ŹRÓDŁA: Jr 18, 1–6, E.G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Mszczonów 2020, s. 298–299. 

WERSET 
PAMIĘCIOWY 

„Ale teraz, Panie, ty jesteś naszym ojcem, my jesteśmy gliną, a ty jesteś naszym garncarzem i 
jesteśmy wszyscy dziełem twojej ręki!” (Iz 64, 8 UBG). 
 

PRZESŁANIE BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 
 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że Bóg ma plan co do ich przyszłości.  
czują się bezpiecznie w jego rękach. 
ufają Bogu i pozwalają mu kształtować się zgodnie z jego wolą. 
 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

Bóg powiedział Jeremiaszowi, by odwiedził garncarza pracującego na kole garncarskim. Garncarz 
wykonywał naczynie z gliny. Naczynie wyszło uszkodzone, więc garncarz zrobił je ponownie. 
Bóg powiedział Jeremiaszowi, że Izrael jest w Bożych rękach i że ma On moc, by przekształcić naród, 
dostosowując go do swej woli. 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 

ŁASKI. 
Chociaż jesteśmy zepsuci grzechem, Bóg obiecał kształtować nas na swój obraz, by zmienić nasze 
życie zgodnie z jego wolą, jeśli mu na to pozwalamy. Rozpoczyna jeszcze przed naszym narodzeniem 
i kształtuje nas przez cały okres naszego życia, przemieniając nas w cenne naczynia. 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 

Przypowieść o garncarzu prawdopodobnie powstała we wczesnych latach panowania Jehojakima i 
ilustruje Bożą suwerenność wobec narodu. Bóg ma władzę nad gliną (Izraelem) i pracuje nad nią, by 
uczynić z niej użyteczne naczynie. Ale Izrael musi się nawrócić, aby glina nie utwardziła się w 
niewłaściwy sposób. Wówczas byłaby nic nie warta i zostałaby połamana i zniszczona.  
Gdy garncarz formował gliniany garnek na kole garncarskim, często pojawiały się uszkodzenia. 
Garncarz ma władzę nad gliną i może dopuścić do pojawienia się defektu bądź też zmienić kształt 
garnka. Podobnie Bóg ma moc przekształcania narodu, aby dostosować go do swoich celów. Nasza 
rola nie polega na tym, aby stać się bezmyślnym i biernym jak glina, ale by być gotowym i otwartym 
na wpływ Boga na nas. W miarę jak poddajemy się Bogu, On zaczyna przekształcać nas w cenne 
naczynia [Life Application Study Bible, Notes and Bible Helps on Jeremiah 18:1-6 (NIV) (Wheaton, 
Ill.: Tyndale House Publishers, Inc., 2005), p. 1224]. 
 

DEKORACJA SALI Zobacz: Lekcja 5. 
 

 
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację 
wybranych zajęć wprowadzających. 
 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zajęcia odpowiednie dla swojej grupy: 

A.  IMIĘ Z MASY SOLNEJ 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- masa solna 
- ołówki 
- duży kawałek 
woskowanego 
papieru 
- Biblie 
- wałki do ciasta 

Przygotuj wcześniej masę solną*. Rozdaj 
kawałek każdemu dziecku.  
Zachęć dzieci, aby rozwałkowały swój 
kawałek na woskowanym papierze i zrobiły 
dwie dziurki, by można było powiesić plakietki, 
gdy wyschną. Niech użyją ołówków, by wyryć 
swoje imiona. Gdy ciasto stwardnieje, użyj 
plakietek jako dekoracji pokoju.  

Powiedz: Bóg bardzo was kocha. Tak jak napisaliście 
swoje imiona w masie solnej, Bóg obiecał wyryć wasze 
imiona i trzymać was na swoich dłoniach (Izajasza 49, 16). 
Co Jezus ma na rękach, co pokazuje jego wieczną miłość 
do nas? (Ślady gwoździ – zobacz J 15, 13, 20, 25). 
Wyobraźcie sobie, że trzyma was w rękach i formuje coraz 
bardziej, upodabniając do samego siebie. Przeczytajmy 
nasz werset pamięciowy z Księgi Izajasza 64, 8. 
Przeczytajcie na głos. Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 

 
BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 

*Przepis na masę solną:  
 

4 miarki mąki  
2 miarki soli 
2 miarki wody 
2 łyżki oleju roślinnego 
4 łyżeczki kamienia winnego  
kilka kropel barwnika spożywczego 

 
 
Wymieszaj mąkę i sól razem z kamieniem winnym. W osobnej 
misce połącz wodę z olejem i barwnikiem. Dodaj mokre 
składniki do suchych. Gotuj na małym ogniu, aż stwardnieje. 
Po wystygnięciu ugniataj na posypanej mąką powierzchni. 
Masę przechowuj w plastikowym pojemniku w lodówce. 

 
 

B.  TĘCZOWE ODCISKI DŁONI 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- żółte i zielone farby do 
malowania palcami 
- tęcza z lekcji 6 
- mokre chusteczki lub 
ręczniki papierowe. 

Kontynuujcie tworzenie „tęczowych odcisków 
dłoni” na plakacie ściennym, którego tworzenie 
rozpoczęliście wcześniej. Użyjcie żółtej farby, a 
później zielonej. W przyszłym tygodniu 
zakończycie niebieskim, fuksją i fioletowym (lub 
tylko niebieskim i fioletowym). 
 

Zapytaj: Czy lubicie robić tęczowy plakat? W 
jaki sposób przypomina wam on o Bożych 
obietnicach? 
(Bóg uczynił tęczę, gdy obiecał Noemu, że już 
nigdy nie zniszczy całego świata powodzią). 
Ręce na naszym banerze przypominają nam o 
przesłaniu: 

BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 
Powtórzmy to razem. 

 
C. GLINA W TWOICH RĘKACH 

 
Materiały Przebieg Podsumowanie 

- glina 
- plastikowe 
podkładki lub 
woskowany papier 
- Biblie 

Daj dzieciom kilka minut na 
zrobienie garnków, filiżanek 
itp. z gliny. Przypomnij o tym, 
aby lepili z gliny na 
plastikowych podkładkach lub 
woskowanym papierze. 
 

Zapytaj: Czy lubicie robić rzeczy z gliny? Lepsza jest miękka czy 
twarda glina? (Miękka glina).  
Dlaczego? (Miękka glina jest łatwiejsza w obróbce. Jeśli to, co robię, nie 
wyjdzie, mogę to poprawić). Nasza dzisiejsza historia biblijna dotyczy 
gliny w rękach mężczyzny, który robi garnki – garncarza. 
Przeczytajmy nasz werset pamięciowy z Izajasza 64, 8. Nasze 
dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 
Powtórzmy to razem. 

 
 
 



MODLITWA 
 
Opowiedz o radościach i smutkach, o których dzieci opowiedziały ci na początku (jeśli wypada). Przeczytajcie ponownie wiersz 
pamięciowy. Daj dzieciom czas na to, by podzieliły się przemyśleniami ze studium z poprzedniego tygodnia. Pamiętaj o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach i osiągnięciach. Ciepło powitaj wszystkich gości. 
 

ŚPIEW 
Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 
„Chcę widzieć Jezusa” (pieśń nr 267 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Przemień serce me” (pieśń nr 388 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 
„Oczyść serce me” (pieśń nr 244 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 
„O, ugnij mnie” (pieśń nr 244‒ Śpiewajcie Panu) 
 
MISJA 
Podziel się historią z książki „Mali misjonarze”. 
 
WSTĘP DO DARÓW  
Potrzebujesz naczynia ceramicznego z napisem „Kształtuj mnie, Panie”. 
Powiedz: Nasze dary zbieramy do ceramicznego naczynia (wytworzonego z gliny). W naszej dzisiejszej historii biblijnej garncarz 
wykonał piękne naczynia gliniane. Oddawanie naszych darów jest jak umieszczanie ich w rękach Boga, a On zrobi z nimi 
coś pięknego. 
 
MODLITWA  
Uklęknijcie razem i zaśpiewajcie pieśń „Przemień serce me” (pieśń nr 388 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 
jako modlitwę. Zachęć dzieci, aby każde osobiście dało pozwolenie Jezusowi, aby ich kształtował wedle Jego woli.  

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 

 - kilka sztuk ceramiki glinianej 
- zdjęcie koła garncarskiego (jeśli to możliwe – prawdziwe 
koło garncarskie) 
- bryłka gliny ceramicznej, gliny modelarskiej lub masy solnej 
- plastikowe podkładki lub woskowany papier 

Jeżeli jest to możliwe, należy wcześniej ustawić koło garncarskie. 
Daj każdemu dziecku porcję gliny garncarskiej, gliny modelarskiej 
lub masy solnej. Gdy opowiesz historię, pozwól dzieciom zrobić 
coś z gliny/masy. Mogą spróbować zaplatać glinę w warkocz lub 
zrobić prostą miseczkę. Przeczytaj lub opowiedz historię. 

 
Wykwalifikowany artysta wyciągnął swój nóż i wyciął 

glinianą płytę z dużej bryły. Nałożył ją na koło garncarskie i 
usiadł. [Jeśli to możliwe, zademonstruj na kole garncarskim. 
Jeśli nie ma takiej możliwości, pokaż zdjęcie]. 

Następnie obracał kołem, gdy formował glinę. W 
rękach garncarza glina zdawała się żyć i poruszać 
samodzielnie. Kiedyś płaska, teraz miała wydrążony środek i 
gładkie, blade boki. Garncarz szybko zanurzył ręce w wodzie 
i wrócił do pracy. Prawie z miłością jego ręce wywierały nacisk 
na glinę, a kształt natychmiast zareagował. Zaokrąglone boki 
zaczęły się zawężać do góry. Uformował krawędź naczynia. 
Następnie koło garncarza zwolniło i zatrzymało się. 

Garncarz splótł ze sobą kilka gładkich kawałków i 
mocno przyczepił je z jednej strony garnka, aby zrobić z nich 
uchwyt. Po raz kolejny wziął nóż i tym razem zsunął swoje 
dzieło z koła, ostrożnie stawiając na półce do suszenia. To, co 
kiedyś było płytą z gliny stało się pięknym dzbankiem 
glinianym z plecionym uchwytem. Ale garncarz nadal 
pracował. Świeża partia gliny nie wytrzymałaby długo. Wyciął 
kolejną płytę z bloku i, jak to już wcześniej zrobił, położył ją na 
koło garncarskie. Kręciła się w kółko, w górę i w dół. Gdy 
między jego rękami wznosiły się boki garnka, jego uwagę 
przyciągnął obserwujący go mężczyzna. Garncarz spojrzał w 
górę i uśmiechnął się. Ale w tym momencie boki garnka 
zapadły się i koło obrotowe zatrzymało się.  

– Ach, przepraszam – powiedział mężczyzna.  
– Nie martw się – powiedział garncarz. – W mgnieniu 

oka to naprawię.  
Gość przedstawił się.  

– Nazywam się Jeremiasz, zostałem tu posłany 
przez Boga, aby cię obserwować, jak pracujesz. 

Garncarz wydawał się zainteresowany.  
– Piękno gliny – powiedział – polega na tym, że jeśli 

jest zbyt cienka w jednym miejscu lub jeśli znajdę coś do 
poprawki, po prostu naprawiam to lub zaczynam od nowa. 
Dzięki temu naczynie jest jeszcze mocniejsze niż wcześniej. 
Zawsze staram się zrobić z gliny to, do czego wydaje się 
najlepsza.  

– Więc błędy można naprawić? – zapytał Jeremiasz.  
– Tak, mogę kształtować i modyfikować glinę, aż do 

momentu, gdy będzie ona tym, czym powinna być. Kiedy 
jestem z niej zadowolony, inni również uznają ją za piękną i 
użyteczną.  

Jeremiasz skinął głową.  
– Twoja praca jest piękna – powiedział. Podziwiał 

eksponaty na wystawie. Były tam małe lampki olejowe do 
sypialni, dzbanki wszystkich rozmiarów na śmietanę, mleko 
lub wodę, wielkie garnki, które sięgały do jego pasa, służące 
do przechowywania oliwek lub zboża czy też do chłodzenia 
wody.  

Wszystko zostało wykonane z tego samego 
materiału, przez tego samego twórcę, a jednak każdy 
przedmiot był nieco inny. Każdy miał specjalne 
przeznaczenie. To była lekcja, której Bóg chciał, aby 
Jeremiasz nauczył się, obserwując garncarza w pracy. Teraz 
Jeremiasz mógł wyjaśnić, w jaki sposób Bóg kształtuje życie 
każdego człowieka, radząc sobie z popełnionymi błędami i 
wykorzystując je do tworzenia czegoś pięknego. W Bożych 
rękach każde życie może być służbą dla innych. 

 
 



PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj: Jakie to jest uczucie mieć glinę w dłoniach? (Jest miękka, przyjemna). Czy lubisz robić rzeczy z gliny? (Tak). Zaproś 
dzieci do pokazania, co zrobiły, gdy opowiadałeś historię. 
Jak myślicie, jak czuje się Bóg, gdy trzyma nas w swoich rękach i czyni nas czymś naprawdę wyjątkowym? (On też się tym 
cieszy). Teraz podnieś jedno gliniane naczynie, które masz na wystawie. Zapytaj: Do czego służy to naczynie? (Picie, jedzenie, 
przechowywanie, serwowanie itd.). Która funkcja tego naczynia jest najważniejsza? (Wszystkie one są ważne, w zależności od 
tego, co chcesz zrobić).  
Kubek jest najważniejszy, jeśli potrzebujesz napoju, miseczka jest najważniejsza, jeśli chcesz coś zjeść itd. 
Tak samo jest z nami. Jezus uczynił każdego z nas do konkretnego celu i wszyscy jesteśmy równie wartościowi. 
Zawsze pamiętajmy o naszym przesłaniu: 
 
BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 

 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 

- werset pamięciowy 
napisany tak, by wszyscy go 
widzieli 
- papier 
- ołówki, cienkopisy 
 

Zachęć dzieci, by odrysowały swoją rękę na papierze i zapisały werset pamięciowy na 
odrysowanym kształcie. Każde dziecko powinno przeczytać swój werset, a następnie powiedzieć 
go wspólnie. „Ale teraz, Panie, ty jesteś naszym ojcem, my jesteśmy gliną, a ty jesteś naszym 
garncarzem i jesteśmy wszyscy dziełem twojej ręki!” (Iz 64, 8 UBG). 

Powtarzajcie, aż dzieci zapamiętają werset. 
 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
-mydelniczki lub 
małe pudełka 
dla każdego 
dziecka lub 
papier do 
zrobienia 
książeczki 
- markery, 
ołówki itp. 
- małe kawałki 
papieru 
- Biblie 
 

Poproś sześcioro dzieci, aby po kolei czytały po jednym wersie z 
Księgi Jeremiasza 18, 1–6.  
Poproś uczniów, aby w tym fragmencie znalazły jakiekolwiek 
obietnice od Boga (np. wiersz 6). Następnie zachęć, aby przepisali tę 
obietnicę na małym kawałku papieru i włożyli ją do pudełka lub wkleili 
do książeczki. Podczas studium Biblii w przyszłym tygodniu będą 
nadal dodawać Boże obietnice do swojego pudełka lub książki. 
Przechowuj pudełka/książki do ostatniego sabatu miesiąca. 
Jeśli czas pozwala, niech dzieci przeczytają inne wersety biblijne, 
które odnoszą się do gliny, na przykład: 
Księga Izajasza 29, 16 
Księga Izajasza 45, 9 
Treny 4, 2 
List do Rzymian 9, 21 
2 List do Tymoteusza 2, 20 
Porozmawiajcie o tym, co oznaczają te wersety. 

Powiedz: W zeszłym tygodniu 
obietnice biblijne dotyczyły 
uzdrowienia. O czym mówi 
obietnica biblijna w tym tygodniu? 
(Jesteśmy w rękach Boga, a On nas 
ukształtuje jak glinę). Dlaczego 
mielibyście chcieć, żeby Bóg was 
ukształtował? (On najlepiej wie, jak 
powinno wyglądać moje życie). Jeśli 
kiedyś będziesz się martwić o to, 
co stanie się z twoim życiem, o 
czym powinieneś pamiętać? 
Odpowiedzmy dzisiejszym 
przesłaniem: 

 

BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 

 
  



 
ZASTOSOWANIE 
 
KIM JESTEM? 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- niedrogi 
wyrób 
garncarski 
(talerz lub 
filiżanka) 
- twarda, 
sucha glina 
- miękka glina 
- plastikowe 
podkładki lub 
woskowany 
papier 
 

Rozbij talerz lub 
filiżankę, a następnie 
poproś dzieci, aby 
spróbowały złożyć ją 
na nowo razem. 
Poproś je, aby zrobiły 
filiżankę z twardej, 
suchej gliny, a 
następnie poproś je, 
aby zrobiły ją z 
miękkiej, wilgotnej 
gliny. 
Uwaga: Zachowaj 
miękki przedmiot z 
gliny do następnego 
zadania. 

Zapytaj: Z jakim materiałem się lepiej pracuje? (Z miękką gliną). Jak to było z 
twardą, suchą gliną? (Trudno było pracować). Jak to było zrobić coś z miękkiej, 
nowej gliny? (Znacznie łatwiej było zrobić coś pięknego). 
Jak wam się podobają następujące rodzaje gliny? Podziel się poniższymi 
pomysłami: 
Twardy talerz lub kubek. Zdeterminowani, aby być tym, czym chcemy być, uparci, 
nieustępliwi, niezależni, czujący się mądrzejsi od Boga. 
Twarda, sucha glina. Niezbyt troskliwy; nie chcący słuchać swoich rodziców; 
odmawiający nauki, modlitwy i słuchania tego, co Bóg chce, aby się uczyć. 
Miękka glina. Modlenie się, chwalenie, wsłuchiwanie się w głos Boży; spędzanie 
większej ilości czasu na poszukiwaniu Bożego planu co do swojego życia niż próbując 
osiągnąć swoje cele. Chęć, aby Bóg uczynił mnie tym, czym On chce, zamiast tego, 
czym myślę, że chcę być. 
Jakim rodzajem gliny chcesz być w rękach Boga? (Miękka glina).  
Pamiętajmy o naszym przesłaniu: 
 

 
BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 

Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
COŚ WYJĄTKOWEGO 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- przedmiot 
gliniany dla 
każdego dziecka 
wykonany w 
części 
Zastosowanie 
lekcji 
- plastikowe 
worki  
 
 
 

Poproś każde dziecko o 
pokazanie tego, co zrobiło w 
poprzednim ćwiczeniu. 
Zaproponuj, aby wykorzystały te 
przedmioty do przypomnienia 
komuś innemu, że Jezus jest 
garncarzem i chce, aby każde z 
nas stało się kimś naprawdę 
wyjątkowym. 
Poproś dzieci, aby włożyły to, co 
zrobiły, do zamykanej 
plastikowej torby i zabrały do 
domu. 
 

Zapytaj: Czy podobała się wam praca z gliną i robienie z niej czegoś 
pięknego? (Tak). 
Jak myślisz, jak czuje się Bóg, kiedy pracuje nad tobą? (Czasami 
szczęśliwy, czasami smutny itp.). 
Czy pomyślałeś o osobie, z którą będziesz się tym dzielić? Co 
powiesz? 
Zachęcaj każde dziecko, by zmówiło cichą modlitwę, poświęcając swoje 
życie Bogu i prosząc Go, by uczynił je tym, kim chce, by było. Módlcie się 
również za ludzi, którzy otrzymają gliniane przedmioty wykonane przez 
dzieci, żeby chcieli być tym, kim Bóg chce, aby byli. 
Zakończmy naszym przesłaniem: 
 
 

 
BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 

 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Módlcie się wspólnie, aby dzieci z chęcią poddały się temu, co Bóg dla nich zaplanował. Przypomnij dzieciom, aby codziennie 
korzystały z przewodnika po Biblii i wykonywały codzienne aktywności. 

  



 

DLA UCZNIÓW: 

Tekst źródłowy: Jr 18, 1–6, E.G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Mszczonów 2020, s. 298–299. 

Tekst pamięciowy: „Ale teraz, Panie, ty jesteś naszym ojcem, my jesteśmy gliną, a ty jesteś naszym garncarzem i jesteśmy 
wszyscy dziełem twojej ręki!” (Iz 64, 8 UBG). 

Przesłanie: BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 
 

 

Gliniane naczynia 

Staś uwielbiał robić rzeczy z gliny lub bawić się ciastem. Lubił te materiały, bo były miękkie i łatwo można było 
je kształtować. Robił zwierzęta, budynki, samochody, ludzi i kubeczki. Glina w rękach Stasia zmieniała się zgodnie z 
jego życzeniem. 

Człowiek z Biblii również lubił pracować z gliną. Być może wydarzyło się właśnie to.... 
 
Podnosząc róg mokrej tkaniny, wykwalifikowany artysta wyciął z dużej bryły kawał gliny. Uderzył nią w koło 

garncarskie i usiadł. Podciągnął szatę na kolana. Potem powoli zaczął obracać kołem i formować glinę. 
Wydawało się, że pod rękami garncarza bryła nabiera życia. Kiedyś płaski i bezkształtny kawał gliny, teraz miał 

pusty środek i gładkie boki. Garncarz szybko zanurzył ręce w misce z wodą i wrócił do pracy. Niemal z miłością jego 
dłonie naciskały na glinę, a kształt natychmiast reagował. Zaokrąglone boki zaczęły zwężać się do długiego i wąskiego 
końca naczynia. Z przodu powstał dziubek. Potem koło garncarza zwolniło i zatrzymało się. 

Garncarz połączył ze sobą gładkie kawałki gliny. Mocno przymocował je do jednej strony naczynia, aby zrobić 
uchwyt. Z radosnym uśmiechem zsunął swoje dzieło z koła, ustawiając je ostrożnie na półce do suszenia. To, co kiedyś 
było glinianą płytą, stało się pięknym glinianym dzbanem. 

Garncarz spojrzał na ruchliwą ulicę. Klienci stali w pobliżu, obserwując, jak pracuje. Niektórzy kupowali gliniane 
pojemniki na wodę lub mąkę. Ale garncarz nadal działał. Świeża porcja gliny nie wytrzyma długo. 

Wyciął kolejny kawał gliny. Tak jak wcześniej uderzył nią w koło garncarskie. W koło, w górę i w dół. Gdy boki 
naczynia na wodę unosiły się między jego dłońmi, jego uwagę przykuł obserwujący go mężczyzna. Garncarz podniósł 
wzrok i uśmiechnął się. Ale w tym momencie boki naczynia zapadły się do środka i kołowrotek zatrzymał się. 

– Och, tak mi przykro – powiedział mężczyzna, gdy jego ręka sięgnęła do ust. 
Garncarz machnął ręką w powietrzu.  
– Nic się nie stało! – powiedział. – Naprawię to w mgnieniu oka. 
Mężczyzna przedstawił się.  
– Nazywam się Jeremiasz. Bóg przysłał mnie tutaj, abym zobaczył, jak pracujesz. 
Garncarz wydawał się zainteresowany.  
– Piękno gliny – powiedział – polega na tym, że jeśli jest ona zbyt cienka w jednym miejscu lub jeśli znajdę 

niedoskonałości w trakcie lepienia, po prostu znajduję problem i zaczynam od nowa. Czasami czyni to naczynie jeszcze 
silniejszym niż wcześniej. Zawsze staram się przekształcić glinę w to, do czego nadaje się najlepiej. 

– Tak więc błędy można naprawić – zasugerował Jeremiasz. 
– Zgadza się. Mogę kształtować i przekształcać glinę, aż będzie taka, jaka powinna być. Kiedy będę zadowolony 

z naczynia, inni również uznają go za piękne i przydatne. 
Jeremiasz skinął głową.  
– Twoje prace są piękne – powiedział. Wstał i patrzył na garncarza jeszcze przez kilka minut. Potem jeszcze 

raz podziwiał eksponowane obiekty. Były tam małe lampy naftowe do sypialni; dzbany wszystkich rozmiarów na 
śmietanę, mleko lub wodę; ogromne garnki do przechowywania oliwek lub ziarna czy do chłodzenia wody. Wszystko 
zostało wykonane z tego samego materiału przez tego samego twórcę. Jednak każde naczynie było trochę inne. Każde 
miało specjalny cel. 

To była lekcja, jakiej Bóg chciał nauczyć Jeremiasza. Właśnie dlatego posłał proroka, aby obserwował 
garncarza w pracy. Teraz Jeremiasz mógł wyjaśnić, w jaki sposób Bóg kształtuje życie każdego człowieka, jak koryguje 
występujące błędy i wykorzystuje je do stworzenia czegoś pięknego. W rękach Boga każde życie może służyć innym. 
 

  



 

Tekst źródłowy: Jr 18, 1–6, E.G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Mszczonów 2020, s. 298–299. 

Tekst pamięciowy: „Ale teraz, Panie, ty jesteś naszym ojcem, my jesteśmy gliną, a ty jesteś naszym garncarzem i jesteśmy 
wszyscy dziełem twojej ręki!” (Iz 64, 8 UBG). 

Przesłanie: BÓG TRZYMA MNIE W SWOICH DŁONIACH I KSZTAŁTUJE. 
 

ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZINY 

Sobota 

● Wybierz się na spacer z rodziną. Szukaj pięknych rzeczy wykonanych z gliny. 
● Przeczytajcie razem lekcję biblijną. Następnie przeczytaj i przedyskutuj fragment z Księgi Izajasza 64, 8. 
● Zaśpiewajcie wspólnie „Przemień serce me” (pieśń nr 388 – Tak! Pragnę wielbić Cię!), zanim się pomodlicie. 

Niedziela 

●  Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z Księgi Jeremiasza 18, 1–4. Poproś kogoś, kto pomoże ci 
znaleźć i przeczytać o glinie w encyklopedii. Wymień trzy rzeczy, których się nauczyłeś/aś. 

● Rozejrzyj się po domu. Ile rzeczy jest zrobionych z gliny? Podziękuj Bogu za nie. 

Poniedziałek 

● Przeczytaj i omów fragment z Księgi Jeremiasza 18, 5.6 z rodziną. 
● Obrysuj dłoń ołówkiem na papierze. Napisz słowa swojego wersetu pamięciowego różnymi kolorami na kształcie 

odrysowanej dłoni. Przeczytaj werset na głos. Wstaw swoje imię zamiast „my”. Następnie wstaw imię każdego członka 
rodziny w werset i przeczytaj im go. 

Wtorek 

●  Razem z rodziną przeczytajcie werset z Trenów 4, 2. Co ten werset oznacza dla ciebie? 
● Zrób garnuszek z gliny lub ciasta. Zagniataj glinę, aby była miękka. Uformuj glinę w kulę. Wciśnij jeden kciuk do środka, ale 

nie przebij go. Połóż jedną rękę pod glinę i użyj drugiej do uciskania gliny w trakcie obracania. Otwór będzie się powiększał. 
Ostrożnie zarysuj wzór na zewnątrz. Niech twój garnek wyschnie. 

●  Poproś Boga, aby nadal formował i kształtował twoje życie według Jego woli. 

Środa 

● Wraz z rodziną przeczytaj modlitwę Jezusa o pozwolenie Bogu na uformowanie go, którą znajdziesz w Ewangelii Mateusza 
26, 42. Kiedy modlił się w ten sposób? 

● Na szkółce sobotniej zrobiłeś coś, aby się z kimś podzielić. Podziel się tym już dzisiaj. (Albo zrób zdjęcie glinianego 
kubeczka lub tabliczki). Gdy już się podzielisz, przypomnij tej osobie, że Jezus jest garncarzem i chce, aby każdy z nas stał 
się kimś naprawdę wyjątkowym. Módlcie się za tę osobę dzisiaj. 

●  Powiedz swój werset z pamięciowy.  
● Zaśpiewaj z rodziną „Piękno Jezusa” (pieśń nr 309 – Śpiewajcie Panu). 

Czwartek 

● Z pomocą narysuj i pokoloruj tęczę na papierowym talerzu*. Narysuj pięć małych chmur na białym papierze i wytnij je. 
Napisz jedną z poniższych informacji na każdej chmurze:  
(1) Bóg dotrzymuje swoich obietnic; (2) Dzieje Apostolskie 1, 11; (3) Psalm 91, 11; (4) Księga Malachiasza 3, 6; (5) Psalm 
50, 15. Przymocuj chmury do papierowego talerza, aby wisiały u dołu tęczy. Zawieś ją w miejscu widocznym dla wszystkich. 
Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj obietnice i powiedz, co one oznaczają dla ciebie. 

● Podziękuj Bogu za wszystkie Jego obietnice.  

Piątek 

● Opowiedz rodzinie historię z lekcji podczas nabożeństwa. Pokaż garnuszek, który zrobiłeś w tym tygodniu. 
● Jak powinniśmy reagować, gdy Bóg chce nas uformować? Zaśpiewajcie pieśń. Następnie powiedzcie werset pamięciowy 

razem jako modlitwę.  

__________ 

*Kolejność kolorów tęczy: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fuksja, fioletowy. 


