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na din cele mai puternice
metafore biblice este asemă
narea fiinţei umane cu vasul
de lut. Modelarea din lut a vaselor trebui
toare în casă a însoţit istoria prin toate
erele ei şi, chiar astăzi, când ele slujesc
unor nevoi practice limitate, meşteşugul
olarului supravieţuieşte ca îndeletnicire
artistică. Virtual, toate culturile lumii au
trecut prin faza olăritului, conferind astfel
caracter universal metaforei biblice.
Scopul prim al asemănării este intenţia
de a ilustra autoritatea Creatorului asupra
creaţiei Sale, faptul că El prelucrează
oameni, conduce destinele naţiunilor şi
are abilitatea de a-Şi duce la împlinire
planurile (Ieremia 18; Romani 9:21-23).
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Lutul este un agent responsabil

,,.. fiecare din voi să ştie
să-şi stăpânească vasul
în sfinţenie şi cinste ... "
(1 Tesaloniceni 4.4)

Faptul că unele vase nu izbutesc se
datorează lutului. Olarul divin acordă
materialului uman un anumit grad de
libertate, care-i dă dreptul să nu stea pasiv
pe roată. Îndelung răbdător, Dumnezeu
e dispus să încerce de multe ori. După
repetate şi constante împotriviri ale
lutului de a se lăsa prelucrat, Olarul este

f9�scoolă-te şi coboam-te în
casa olarului; o.rolo te voi.faoo să
auzi cuvintele Mele!»
C8:nd m-mn cooorlJt în casa
olr»,JJ:ui, iată oo el lucra pe roată.
Vamd pe oo:re-lfă,cea n-a izbutit
cum se întl!mplii cu lutul în m.8:na
olarului.. Atunci el afăcut un alt
vas, cum i-a p'/lreu:t lui să-lftreli..
Şi cuvlmtul Domnului mi-a
vorbit astfel: (fNu pot Eu să.fac cu
voi ca olarul. �a, casă a lui.
lsnrel? - zice Domnul. Iată, cum
este lutul în m8:na ola:rw.ui aşa
sunteţi voi în
Mea, oosd a
lui ISl"02l!}l>�

mana
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nevoit să-l abandoneze, ca refractar inten
ţiilor Sale. Când Scriptura spune că Domnul
a împietrit inima lui Faraon, trebuie să
înţelegem că, din momentul respectiv, El
a validat alegerea continuă a acestuia, după
ce îi dăduse suficiente ocazii de a se su
pune hotărârii Sale. De la punctul respectiv
nu mai era întoarcere pentru Faraon;
împotrivirea lui ajungând la limită.
Când apostolul spune despre astfel
de „vase ale mâniei", că au fost „tăcute
pentru pieire", înţelegem că ele singure
şi-au hotărât destinul, iar Dumnezeu, în
cele din urmă, a sancţionat alegerea lor,
dar numai după ce le-a „suferit cu multă
răbdare", oferindu-le suficient timp şi
multiple oportunităţi de a coopera cu El.
Expresia „tăcute pentru pieire" trebuie
înţeleasă ca deturnate prin ele însele
înspre destinul pieirii, după ce şi-au
permis să se deterioreze moral până la
piciorul scării, devenind irecuperabile, în
pofida cunoaşterii adevărului revelat şi a
luminii pe care Creatorul a oferit-o
fiecărui om (Romani 2:15).
Continuare...

