
Tydzień 2 / Dzień 10
Jr 18, 1-6

Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: „Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz
moje słowa”. Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli
naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza,
wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował
do mnie następujące słowo: „Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? –
wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela,
w moim ręku”.

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, abywszystkie moje
zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie garncarza przy pracy.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o zaufanie wobec Boga w każdej sytuacji życia.

1. Glina musi być przygotowana, zanim trafi w ręce garncarza, który z niej uformuje naczynie. Gotowy
kubek, misa czy dzban musi poczekać, zanim trafi do wypalania i szkliwienia. To długi proces. Wszystko
ma swój czas. Podobnie jest z nami. Bóg nas przygotowuje i formuje przez całe życie.

2. Garncarz trudzi się, aby ze zwykłej gliny uczynić coś wyjątkowego i pięknego. Każde naczynie, które
przeszło przez jego ręce, ma swoje miejsce i jest komuś potrzebne. Bóg postępuje z nami tak samo.
Stworzył nas i w Jego oczach każdy jest kimś wyjątkowym, niezbędnym w Jego planach.

3. Czasem naczynie ulega pęknięciu, wyszczerbieniu. W kulturze japońskiej istnieje technika kintsugi,
która polega na łączeniu elementów pękniętego naczynia laką z dodatkiem złota. Tak naprawione przed-
mioty mają większą wartość niż posiadały przed zniszczeniem.Wszystkie moje pęknięcia, moje zranienia
czy grzechy (niezależnie od tego, jakie były) mogą zostać przez Boga wypełnione Jego łaską i miłością.
Może jakieś szczególnie przychodzi mi na myśl?

4. Czy chcę się powierzyć w Boże ręce z ufnością w każdej sytuacji mojego życia?

Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówięOjcze nasz.
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