
                  Olarul inimii                
 

(Lectie obiect ptr adolescenti ) 
de Adriana Ardeu 

 

Verset:   Psalmul 51:10 

   Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un 

duh nou şi statornic! 
 

Materiale necesare: - un bulgăre mare de lut (sau plastilină), frământat în prealabil; 

-o formă de inimă ( ca pentru prăjituri); 

 
    Iubesc mult cărţile ! Îmi place să mă  relaxez citind o carte bună şi prin urmare mi-am 

făcut cu timpul o adevărată colecţie de cărţi. Mi-am aranjat frumos cărtile in biblioteca mea 

personală şi o admir adesea.  Dar din când în când, privind la ea îmi vine câte o idee mai 

bună : « ce-ar fi să le aranjez după culori ? »   După un timp, revin si hotărăsc să le aranjez în 

funcţie de tematici. Apoi schimb după mărime... Şi tot aşa, biblioteca mea e aranjată si rearanjată  

arătând cu timpul tot mai frumoasa şi mai organizată.  

La fel fac şi cu camera mea, dulapurile mele sau cu alte colecţii – şi credeţi-mă, am 

destule  . Sunt sigură că mulţi dintre voi vă asemănaţi cu mine...  

Ei bine, şi Dumnezeu are o pasiune asemănătoare cu a noastră. Există o lucrare a mâinilor 

Sale pe care El iubeşte să o modeleze şi să o aranjeze : omul. Tu şi eu. Da, dragul meu, Dumnezeu 

doreşte atât e mult să Te modeleze şi să te schimbe, asemeni unui olar... eşti pasiunea Lui, şi are 

pentru tine în plan să te facă asemenea Fiului Său, a pregătit tiparul (arătaţi forma de inimă) ; tot 

ce mai aşteaptă acum este ca tu, lutul     ( arătaţi bulgărele de lut) să accepţi aceasta şi să Îl inviţi 

să înceapă lucrarea.  

Ţi s-a spus adesea că  ai nevoie să  să îţi predai viaţa în mâna lui Dumnezeu şi să Îl rogi să 

te schimbe, să te facă un copil al Lui. Ai făcut aceasta ? Ei bine acesta e momentul în care El 

începe măreaţa lucrare de transformare : 

 

 

1. În primul rând El trebuie să te facă ..,,modelabil ‘‘. Ce trebuia să 

faceti cu plastilina la şcoală pentru ca să puteţi lucra cu ea ? Exact ! La 

fel şi lutul trebuie zdrobit şi frământat (Incepeţi să frământaţi lutul) . 

Dumnezeu începe prin a ne zdrobi ideile şi priincipiile de până acum 

pentru a le în locui treptat cu altele mai bune : Credeai că dacă porti 

haine de firmă şi ai Iphone eşti cineva ? El Îţi spune că dacă Îl ai pe El 

ai totul. Credeai că poti trece mai uşor prin viaţă dacă spui  ici colo 

câte o minciunică ? El Îţi spune că Adevărul Său te va face liber şi doar prin El vei realiza lucruri 

mari în viaţă.  

    Lucrarea aceasta Dumnezeu o face în primul rând prin Cuvântul Său.  Cu cât mai mult citeşti 

cu atât   mai repede te vei adapta la principiile Sale. 

 



 

 

2  .În al doilea rând, modelarea ta se va face conform tiparului. Ce 

înseamnă asta ? De acum înainte  ţinta ta este să te asemeni lui Isus. Tu 

singur nu vei reuşi, dar cere-i Lui, cu o atitudine de supunere totală, să 

facă aceasta (Psalm 127 :1). Dumnezeu doreşte să imprime caracterul 

Fiului său în tine.( puneţi forma de inimă peste bulgărele de lut şi 

începeţi să modelaţi treptat în timp ce continuaţi să povestiţi) 

,,Hmm... Ce ar face Isus în locul meu când sunt grăbit şi semaforul e roşu ? Cum s-ar purta 

Isus cu colegii aceia care mă tot bârfesc ? S-ar îmbufna El când parinţii iar spune să fie 

acasă la ora 21.00 seara ?’’ 

 

 

3 .Acum , lutul intră în procesul de sfinţire.  Aceasta înseamă- în 

limbajul Olarului – ajustarea / nivelarea neregulilor( rupe marginile 

rămase pe dinafara formei şi niveleaza cele doua feţe). L-ai întrebat 

vreodată pe Dumnezeu de ce permite să ţi se intâmple  anumite 

lucruri? ,,Doamne, dacă sunt copilul Tău, de ce ai permis ca prietenii 

mei să mă trădeze ? De ce tocmai mie mi-ai dat asmenea părinţi 

neînţelegători ? Şi de ce fratelui meu îi cumpără tot ce vrea iar mie 

nu ? 

Procesul de îndepărtare a unor  componente toxice din caracterul tău – cum ar fi mândria, 

aroganţa, pofta, rebeliunea şi nerăbdarea – poate fi unul dureros. Dar ai răbdare şi  acceptă 

modalitatea lui Dumnezeu de a lucra. Nu mai pune întrebarea ,, de ce ‘‘ – ci atitudinea Ta de 

acum sa fie  ,, Tată, arată-mi ce mai ai de schimbat in mine prin situaţia aceasta. ‘‘  Nu grăbi 

lucrurile încercând metodele tale că s-ar putea să te frângi, şi ...poate chiar să pierzi veşnicia 

alături de El. Ai încredere, El e cel ce împlineşte visurile, El e cel ce răzbună nedreptatea şi El 

e Cel ce Îşi va duce la desăvârşire lucrarea chiar dacă va trebui să folosească o ultimă unealtă : 

 

 

4 Cuptorul cu foc. Nu te speria, necazul permis de mâna lui Dumnezeu 

poate însemna cea mai mare binecuvântare. Crede şi acceptă curajos. Ce 

nu te omoară, te-ntăreşte. Când lutul e curăţit şi întârit în forma dorită de 

Dumnezeu, mai poate cel rău să îşi lase amprenta ? Cu siguranţă că nu. 

 

 

Acceptă aventura. Lasă-te prelucrat de mâna olarului, 
privind spre viitor cu încredere în ceea ce a pregătit   

El pentru tine. 
 


