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Som leiren i pottemakerens hånd
Så gikk jeg ned til pottemakeren, som arbeidet ved dreieskiven. Når
det karet han holdt på med, ble mislykket – slikt hender med leiren i
pottemakerens hånd – så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik
som han ville ha det.
Da kom Herrens ord til meg, og det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre
med dere, Israels ætt, likesom denne pottemakeren gjør med leiren? lyder
ordet fra Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd,
Israels ætt.

(Jer 18.3-6)

Noe av det første jeg lærte på keramikkurs var at leire er verdifullt materiale og hvordan jeg
skulle ta vare på den slik at ikke eneste liten bit skulle gå tapt.
Det fantastiske med å jobbe med leire er at selv om det man forsøker å lage går i stykker, er
leiren akkurat like godt. Man begynner bare på nytt. Og med et slikt mykt og formbart
utgangspunkt vil selv den dyktigste håndverker oppleve at det iblant skjærer seg så man må
starte om.
På samme måte har vår himmelske Far tatt høyde for at våre liv ikke alltid går på skinner og
noen ganger helt i knas. Da er Han der for å samle sammen alle bitene for å skape noe
vakkert og holdbart. Om alt raser en eller hundreogen ganger, er vi akkurat like verdifulle for
Ham, verdt at Han enda en gang griper tak i våre liv.
Og hvilket bedre sted å være når livet går i stykker enn i den store pottemakerens hånd.
Måtte Han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp Han har kalt dere til, hvor rik
og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig Hans kraft er hos oss som tror.

Med vennlig hilsen
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