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Sök Guds ansikte –

Som leran i krukmakarens händer
Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring.

Läs Jeremia 18:1-5
Utgångspunkten för denna text är ett dramatiskt skeende i Gamla Testamentet runt 600 år före Kristi
födelse. Något man inte trodde skulle kunna hända.
1000 år före Kristus regerade kung David. Det var en storhetstid och Herren välsignade landet. Men
sedan gick det utför. Riket delades i två: Israel i norr och Juda i söder. År 722 f.Kr. gick Israel under.
Assyrierna intog landet och nu återstod endast Juda, där Jerusalem låg. Folket såg att det inte gick bra
för landet, men Jerusalem – eller Sion – skulle ändå aldrig kunna intas trodde man. Jerusalem betyder ju
Guds stad. Templet är ju där. Gud bor därinne. Men nu säger profeten Jeremia att Gud bestämt att även
Jerusalem ska gå under
Jeremia går till krukmakarens hus. Det verkar som om han står där en god stund och tittar. Ibland misslyckas lerkärlet som krukmakaren formar. Det blir inte som han tänkt sig, och när det händer så gör han
om det. Han kastar alltså inte bort lerklumpen, utan formar om den. Det är då Herrens ord kommer till
Jeremia, ett ord som gäller hans folk. Gud är en krukmakare och folket är leran. De har misslyckats. Gud
vill börja om.
I praktiken innebar det att de som en gång varit i fångenskap i Egypten nu kom att bli fångar i Babylon.
Den babyloniska fångenskapen eller exilen varade i 70 år.
Är Gud hård mot sitt folk? Det kanske man kan tycka, men i Jeremia kap. 5 ser vi att folket har gått väldigt långt på sin väg bort från Gud. Det finns inte någon, inte en enda, som handlar rätt och som försöker
leva hederligt. Gud kan omöjligt välsigna det här, och varningar har kommit längs vägen också från andra
profeter. Intagandet av staden blir en naturlig konsekvens av folkets bortvändhet från Gud.
Men är bilden av krukmakaren – hälsningen från Gud till folket – att han ska krossa dem och överge
dem? Nej. Bilden säger ju att han ska forma om folket med sina händer. Han byter inte ut lerklumpen.
Han använder samma lera. Man kan säga att det är ett straff som drabbar folket, men det har ett syfte.
Han vill få sitt folk att vända tillbaka till honom igen och söka hans ansikte.
Kan Gud låta besvärliga händelser i vår värld ske för att han har ett syfte med det? Det vi kan konstatera
är att den här texten säger att Gud gjorde så i detta fall. Vi kan också konstatera att Gud låter andra
händelser ske för att påverka folket och människor i Gamla Testamentet.
Men också i Nya Testamentet. Ta Petrus och Paulus t.ex. Var det bara så att Jesus visste att klippan
Petrus skulle förneka honom, eller lät han detta ske för att Petrus skulle förstå att han var svag i sig själv
och helt beroende av Andens kraft när han skulle leda Guds församling? ”Ni stirrar på oss som om det
vore i vår kraft vi fick den här mannen att gå säger Petrus. Nej, det har skett genom tron på namnet
Jesus.” Hade han sagt så om han inte förnekat sin mästare? Jag tror inte det.
Och varför hade Paulus en tagg i köttet, en ängel från satan som stack honom? Han hade bett till Gud att
ta bort den men det gjorde han inte. Varför? Jo, det står att Herren lät det ske, så att han inte skulle bli
högfärdig.
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I Nya Testamentets brev står det mer än 60 gånger att man som kristen får lida. Det är inte bra, men inte
alltid dåligt heller. ”Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. (Rom 5:3-4). Genom svårigheter formas någonting som
har ett gott syfte. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen
visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.” (1 Kor 10:13) Här står det ju faktiskt svart på
vitt att Gud sänder prövning.
Gud ligger verkligen inte bakom allt elände som drabbar oss. Vi kan drabbas av allt möjligt: sjukdomar,
olyckor, svek, övergrepp . . . Det ska vi inte tro drabbar oss för att Gud ska göra oss bättre. Det beror på
att vi lever i en värld där ondskan finns. Den är inte vad Gud vill. Men det kan ändå vara så att svåra
saker inträffar som Gud låter ske, men då med ett syfte som gör att vi efteråt blir stärkta.
Här i församlingen har vi haft det tufft det senaste halvåret. Det har varit jobbigt på flera plan, men mitt i
krisen hade vi här i kyrkan besök av en person från Göteborg som var i stan för en konferens. Han visste
ingenting om vår situation. Men på natten hade Herren väckt honom på hotellet där han sov, och gett
honom ett budskap att dela i gudstjänsten. Han upplevde bland annat att Gud sade
- att vi fortsatt har en skakig och tuff tid framför oss innan Herren kan smälta oss samman till ett,
- att bönen är loket som drar lasset. Att vi ska samlas till bön tillsammans och be varandra om förlåtelse
och kärlek,
- att låta det som varit få vara och inte vara rädda när vi ser det som sker ske. HAN HAR FULL KONTROLL
även om det verkar precis tvärtom.
Varför har detta hänt? Är det Gud, är det vi människor eller är det djävulen? Det är inte lätt att svara på.
Så här skriver Bert Ingelsten i en ingress till den här predikoserien:
Gud räddar sitt folk. Inte från katastrofer och nödsituationer, utan i och
genom dem. I detta visar Gud vem han är: inte alltid som hans folk har tänkt
att han är, men i allt trofast, barmhärtig och full av nåd.
Det är så sant. Vi har haft det tufft men Gud finns med oss i och genom detta.

FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL:
1) Tror du att Gud kan sända katastrofer än idag för att få till en förändring och omvändelse? Om JA kan
han göra det för ett helt land, församlingar och även individer?
2) ”Han låter oss inte prövas över vår förmåga” (1 Kor 13:10) Är prövning något som alla människor får
känna av mer eller mindre? Har du gått igenom svåra perioder i ditt liv där du nu i efterhand kan se
att Gud gjort dig starkare?
3) Hur kan man i svåra situationer veta om det är Gud som prövar, djävulen som attackerar eller saker
som bara händer och sker?
4) Vad tänker du om det som hänt i Filadelfiakyrkan den senaste tiden. Har det bara hänt, eller har Gud
ett syfte med det och i så fall vilket?

