
I GUDS POTTERMAKER-HENDER

Salme 37,5



Salme 37,5:

«Legg din vei i Herrens hånd!
Stol på ham, så griper han inn/ 
Han skal gjøre det.» 

Misjonssalen – i Guds pottermaker-hender



”Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: 
Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der vil 

jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til 
pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid 

på dreieskiven. 
Og det karet som han gjorde av leire, ble 

mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han 
det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. 

Og Herrens ord kom til meg, det lød så: Skulle 
ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som 

denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren 
er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, 

Israels hus!”

Jeremia 18,1-6 – Pottemakeren



«Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og 
det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som 
i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre 

til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.»
(1.Kor.1,27-29). 

1) Gud søker og velger ut noe så verdiløst som leire



2) Gud bearbeider leiren

v3: «Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven.»

v4: «Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd.»



3) Gud har en «mal» han former bruksgjenstanden etter

I Apo.gj. 2,41-47 kan vi lese om Guds drømmemenighet

Kan Gud forme Misjonssalen til en slik drømmemenighet?



4) Pottemakerens dreiepunkt

Forskjellen på «sentrifugalkraft» og «sentripetalkraft»



For at Misjonssalen skal lykkes i framtiden/ i Brannstasjonen:

1) Forkynnelse sentrert om Jesus og hans frelsesverk

2) Kultur for å se og inkludere nye mennesker

3) Nok åpne småfellesskap som nye kan bli med i

4) At vi eier en ånd av ydmykhet, at vi er formbare.


