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Börja Om Än En Gång I 
Mitt Liv 

Herrens ord till Jeremia i krukmakarens 
hus 

Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det (Jer 18:4) 

Bibeltext 
Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: "Stå upp och gå ner till 
krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord." Då gick jag ner till krukmakarens 
hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran 
misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han 
ville ha det.  
Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels 
hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, 
så är ni, Israels hus, i min hand.  
Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra 
det. Men om det hednafolk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det 
onda som jag hade tänkt göra mot det. En annan gång talar jag om ett hednafolk och ett rike, 
att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att 
man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. Säg 
därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en 
olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och 
ändra ert liv och era gärningar.  
(Jeremia 18:1-11) 
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Predikan 
1. Jeremia gick till krukmakarens hus (18:1-4) 

1.1. Det nästa mest fascinerande med denna text är att Herren skickar iväg 
Jeremia till en annan plats för att där får höra Herrens Ord. Visst kunde 
han ha talat till Jeremia där han befann sig (hemma?), men i det här fallet 
verkar Gud ha velat använda sig av en särskild miljö för att Jeremia 
verkligen ska förstå Ordet. Vad vi kan lära är att vi ibland kan få tilltal 
eller tankar till oss som inte omedelbart är svar på våra frågor eller behov, 
men om vi följer dem kan de leda oss fram till detta. 

1.2. Jeremia lydde Herrens befallning, och kom ner till krukmakarens  hus. 1

Krukmakaren var upptagen med vad han alltid brukar göra, och han är 
endast statist i den här berättelsen. Jeremia får dock se honom arbeta, 
och det var säkerligen inte första gången han såg en drejskiva. 

1.3. Krukmakaren höll på att göra ett kärl. Det hebreiska ordet betyder både 
redskap och kärl, och det kanske visar oss vad krukmakaren strävade 
efter: han ville göra något som var användbart.  

1.4. Det märkliga är dock att just den här gången misslyckades krukmakaren. 
Kärlet som han formade av leret misslyckades (hebr shachtah). En kanske 
bättre översättning är ”fördärvades” . Vi vet inte om det var 2

krukmakaren som inte var i form, eller om det ler han arbetade med var 
av dålig kvalité — vad jag förstår så är det en hel vetenskap i sig var man 
får tag på rätt lera för varje särskilt användningsområde — men poängen 
med misslyckandet är en annan än just att leret misslyckades. 

1.5. Leret, kärlet, redskapet, misslyckades i hans hand. Detta var säkerligen 
inte första gången det hände, och det kanske skedde sällan om det var en 
skicklig krukmakaren, men nu skedde det just som Jeremia kom dit för att 
få höra Herrens Ord. Innan Herren dock har sagt något fortsätter 
berättelsen med orden, för då står det om krukmakaren: 

 Ordet för krukmakare är egentligen ett verb ”forma till en (särskild) gestalt”. Man skulle kunna kalla 1

krukmakaren för ”formaren”. Gud är den store ”Formaren”, då samma verb dyker upp första gången i Bibeln i 
1 Mos 2:7 då Gud formar mannen av jord från marken.

 Första gången ordet används i Bibeln är i 1 Mos 6:11 där Gud ser ut över den värld han har skapat och 2

konstaterar att den är fylld med våld — fördärvad i moralisk mening — och då blir Gud bedrövad.
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1.5.1. Då började han om… (Det märkliga är att krukmakaren, som här är 
en bild på Gud, också ”omvänder sig” när han ”började om” med 
leret i 18:4, se not nedan gällande ordet shoob.) 

1.5.2. …och gjorde av leran ett annat  kärl…, det kanske inte var likadant som 3

det förra, eller ens hade samma användningsområde, men det var 
fortfarande ett användbart kärl. 

1.5.3. …så som han ville ha det. Denna fras kan förstås: Så som var gott i 
krukmakarens ögon. Och när Jeremia har sett detta hända kommer 
Herrens Ord till honom i krukmakarens hus. 

2. Herrens Ord till Jeremia i krukmakarens hus (18:5-6) 

2.1. Allt Jeremia sett i krukmakarens hus går att applicera på Guds folk, och i 
denna historiska kontext gäller det Israel, men vi kan ta det till oss rakt 
upp och ner. Om jag parafraserar 18:6b så säger Gud: Precis som leran är i 
krukmakarens hand, så är ni, min församling, i min hand.  

2.1.1. Gud arbetar med sin församling, liksom krukmakaren arbetar med 
leret. Notera att vi ofta applicerar denna text på individer, och det är 
väl inte helt fel, men från sammanhanget förstår vi att Gud här talar 
om församlingen som ett kollektiv: Ni, Israels hus. 

2.1.2. Guds avsikt är att få fram något användbart, ett kärl, som kan vara 
användbart för sin ägare. 2 Kor 4:7 talar om att vi skall bära 
himmelrikets skatter såsom i lerkärl, så att Guds kraft kan omsluta oss. 

2.1.3. Leran kan misslyckas i Guds hand, och det kanske inte blev som 
Han hade tänkt det. Gud misslyckas inte, så i det här fallet är det leret 
som inte håller den rätta kvaliten, t.ex. är förorenat på något sätt. 
Lera som man gräver upp kan behöva tvättas eller bearbetas på något 
sätt för att sedan kunna användas vid drejning. Som vi sett har ordet 
misslyckas ibland använts i Bibeln för att beteckna moraliskt förfall. 
Hursomhelst: när leran misslyckas sker det i Guds hand. Och han 
kastar inte bort leret utan… 

2.1.4. Börjar om — liksom Gud kallar oss till omvändelse, se nedan, 
vänder Gud ”om”, vänder tillbaka till oss när leret misslyckats och 
börjar om med oss…. 

 Man kan översätta detta som ett ”följande” kärl. Jmf  1 Mos 4:25 där Eva säger sig ha fått Seth,”en annan 3

avkomling”, istället för Abel, som Kain mördade.
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2.1.5.…och formar oss till ett annat kärl, såsom är behagligt i hans ögon. 
Kanske blir det inte riktigt som det var tänkt från början, för 
misslyckandet finns där och Gud ändrar inte det förflutna — istället 
försonar han oss med det! — men ger oss en ny framtid istället. Och 
behöver några sidor i hans bok skrivas om ”där framme” så gör han 
det. Det viktiga är att det nya som ersätter misslyckandet är behagligt i 
hans ögon. När han format oss så som han vill ha det blir det 
fullkomligt! 

2.1.6. Någon kanske tänker: det går inte, jag är för gammal, för ung, för 
trött, för syndig, för misslyckad. Till dig är budskapet idag: Skulle jag 
inte kunna göra med er … som denne krukmakare gör? 4 Mos 11:23: Är det 
Herrens arm för kort? 

2.1.7. Var landar vi om vi tror detta? I omvändelse! Omvändelsen till 
Gud, eller avsaknaden av det kan nämligen förändra historiens gång. 
Herrens Ord till Jeremia fortsätter nämligen i det följande. 

3. Ett folks omvändelse/avfall kan ändra historiens gång (18:7-11) 

3.1. Om Gud har förutsagt att dom skall falla över ett avfallet folk, kan detta 
stoppas om folket omvänder sig (18:7-8, jfr Jona bok och folket i Nineve). 
Om Jesus hotat att stänga ner en församling, kan detta ändras om 
församlingen omvänder sig, se t.ex. församlingen i Efesus i Upp 2:5. 
Detta var också fallet med Israel i Herrens Ord till Jeremia i 
krukmakarens hus: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. 
Vänd  därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. 4

(18:11) De hade avfallit, men Gud visar dem en väg tillbaka till honom 
själv: omvändelse.  5

3.2. Om Gud har förutsagt att han vill välsigna ett folk, och de då (kanske 
med denna förutsägelse ”i ryggen”) gör det som är ont och vänder sig 
bort från Gud, kan dessa välsignelser utebli och istället kommer en dom 
(18:9-11). Gällande Israel förutsägs detta i bibelställen som 5 Mos 
32:14-15, Hos 10:1, och andemeningen är: när Gud välsignat folket, blir 
det högmodigt, och avfaller från honom. Man kan säga att en liknande 

 Det hebreiska ordet här är shoob, vilket bäst förklaras som en 180-graders vändning. Ordagrant betyder det 4

”återvänd”.

 Tyvärr visar Jeremia 18:12 att de inte tänkte omvända sig: Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra 5

egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta.  (Jer 18:12)
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situation gällde i Efesus: du har övergett din första kärlek, säger Jesus (Upp 
2:4). 

3.3. Vad vi kan lära sammanfattningsvis är: vår omvändelse eller vårt avfall 
kan påverka historiens gång. Även om Gud lovat att välsigna 
församlingen kan det bli om intet ifall vi slår oss till ro med det och inte 
lever i den första kärleken, och om Gud varnat oss för att han kanske 
lägger ner församlingen så kan det förhindras om vi omvänder oss. 
Omvändelsen är nämligen det så gör att leret ännu en gång 
hamnar på drejskivan, så att krukmakaren kan arbeta med 
det och forma det som han vill. 

4. Börja om än en gång i mitt liv. Vad blir slutet på allt det här? En enkel 
bön: börja om än en gång i mitt liv. Det finns en sång som fångar innehållet i den 
här texten: 

Vers 1. I min Mästares hand syns det bitar av ler 
från ett käril som misslyckat var. 

I sitt hjärta han sörjer när tydligt han ser: 
av hans formgivning föga finns kvar. 

Men i uthållig kärlek han börjar igen, 
han vill skåda sin avsikt däri. 

Då han formar det åter, kanhända det än 
dock ett hedersamt käril kan bli. 

Refr. Börja om än en gång i mitt liv, 
börja om än en gång i mitt liv! 

Jag vill formas av dej, av ditt heliga bud, 
gör mitt liv till ditt redskap för Dig! 

Vers 2. I din hand, o min Herre, jag lägger mitt liv, 
så din vilja med mej helt kan ske. 

Ur mitt hjärta och sinne allt orent fördriv, 
så din avsikt med mej du kan se. 
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Jag vill vara ett redskap, till tjänst just för dej, 
för att bära välsignelse ut 

till en värld som försmäktar och finner den ej, 
jag vill verka tills dagen är slut. 

Refr. Börja om än en gång i mitt liv... 

Vers 3. Som ett ler i Guds hand vill jag vara idag 
med en bön att bli helig och ren. 

Jag vill leva mitt liv till min Herres behag, 
för att tjänande nå en och en. 

I hans händer jag vilar så tryggt, för jag vet: 
han ej lämnar det bräckliga ler 

förrän målet han vunnit för tid, evighet 
och sin avsikt förverkligad ser. 

Refr. Börja om än en gång i mitt liv... 

Text: Sam Gullberg 

Musik: Walter Erixon
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