
        

        Diamante  ȋn devenire  
(Lecţie motivaţionalӑ pentru adolescenţi)                  

 

Versete pivot: 

 Dar Dumnezeu care este bogat ȋn ȋndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi 

în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi. Efeseni 2:4,5 

 Cӑci Eu ştiu gȃndurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gȃnduri de pace şi nu de nenorocire, ca sӑ vӑ 

dau un viitor şi o nadejde. Ieremia 29:11 

 (De aceea, pentru cӑ ai pret in ochii Mei, pentru cӑ esti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare 

pentru viaţa ta. (Isa.43:4 

Adevӑr central: Dumnezeu te prelucreazӑ!  /Eşti un diamant…dar un diamant  ȋn 

devenire! 

Lecţia: 

Naşterea unui diamant  ( Imaginea 1) 

Cine a vӑzut vӑzut vreodatӑ un diamant?  Eu am vӑzut. Diamantele sunt cele mai frumoase 

pietre pe care le-ai putea vedea vreodatӑ. Nu sunt cele mai rare, dar sunt cele mai frumoase. 

Dar cine ştie cum se formeazӑ diamantele? Mulţi cred cӑ diamantele se formeazӑ din 

cӑrbune care a stat sub pӑmȃnt mii de ani. Dacӑ acest lucru ar fi adevӑrat, toate minele de 

cӑrbune le-ar putea scoate la ivealӑ şi diamantele ar fi nişte pietre pe care şi le-ar permite 

oricine. Dar diamantele nu sunt cӑrbune. 

Hai sӑ ȋţi spun povestea lor. Diamantele apar ȋn cadrul unor roci tari numite Peridotit şi 

Eklogit  bogate ȋn gaz şi ȋn special ȋn carbon. Ele nu par sa aibӑ nimic special , dar se aflӑ la 

mari adȃncimi sub scoarţa Pӑmȃntului, ȋn zone unde sunt supuse la douӑ condiţii care fac toatӑ 

diferenţa:  presiuni uriaşe şi cӑldurӑ mare. Faptul cӑ aceste roci sunt presate  la temperaturi 

mari , determinӑ carbonul din ele sӑ se adune la un loc, iar cȃnd temperatura scade acestea se 

transform ȋn diamante.          
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Diamantul nu este altceva decȃt carbon  pur, 100 %. Deoarece formarea lor are loc la 150 

km sub scoarţӑ,  e nevoie de cutremure  si mai ales de vulcani care sӑ le scoatӑ la suprafaţӑ.  

Aşa aratӑ o rocӑ care are ȋnӑuntrul sӑu  un diamant. 

   (Imaginea 2) 

     Cum ţi se pare? Nu e deloc atrӑgӑtoare nu?  Ei bine, frumoasӑ sau nu, trebuie sӑ ȋti spun cӑ 

aceastӑ piatrӑ… te reprezintӑ pe tine. Da, aceasta eşti TU! 

Asemeni ei, tu eşti un copil simplu, care nu pare sӑ aibӑ ceva deosebit ȋn el, dar 

Dumnezeu a avut planuri dela ȋnceput pentru tine. Aşa cum a lӑsat ȋn piatrӑ moleculele acelea 

de carbon, aşa a lӑsat ȋn tine un duh de viaţa şi o conştiinţӑ. Pentru ca moleculele de carbon sӑ 

se compreseze ȋntr-un diamant,a fost nevoie de presiuni şi temperaturi ridicate; pentru ca tu sӑ 

devii un ,,diamant” ,  Dumnezeu lasӑ presiuni asupra conştiinţei tale şi ,,cӑldura”  sau focul 

Duhului Sfȃnt care sӑ te convingӑ de starea de pӑcat ȋn care te afli şi sӑ te determine sӑ Ȋl chemi 

pe Domnul Isus ȋn inima ta. Momentul ȋn care accepţi sӑ faci aceasta este unul decisiv pentru 

tine, este momentul naşterii din nou, naşterea unui diamant. 

(Naşterea din nou se realizeazӑ la unii ȋn urma unei perioade lungi, dar la alţii poate 

avea loc ȋntr-un timp relativ scurt, dacӑ condiţiile sunt propice, tot aşa cum ȋn locurile unde au 

cӑzut meteoriţi mari , ȋn urma impactului s-au format diamante. 

Din pӑcate, deşi condiţiile sunt propice formӑrii de diamante, ȋn unele roci ,carbonul nu 

este 100% pur şi ȋn loc de diamant, acesta se transform ȋn…grafit. Ce trist! Grafitul e 

materialul acela pe care ȋl folosim la scris, mina de creion, care e moale şi sfӑrȃmicioasӑ. Nu 

rezistӑ la prelucrare. Aşa sunt şi cei care nu se ȋntorc la Domnul din toatӑ inima. Ce tristӑ 

viaţӑ. Sӑ ştii cӑ poti fi un diamant şi totuşi sӑ descoperi cӑ eşti…grafit.) 

 

 



Cine e stӑpȃnul? 

Acum ȋncepe o adevӑratӑ cӑlӑtorie pentru diamant. Eşti propietatea lui Dumnezeu, El a 

dus la mӑreaţa transformare din tine şi El vrea sӑ ȋti scoatӑ la ivealӑ valoarea, vrea sӑ lepezi 

firea veche şi sӑ araţi ȋn jur diamantul pe care l-a pus ȋn tine. El ştie ce valoare mare a pus ȋn 

tine şi vrea sӑ o scoatӑ pentru a te folosi.     (,, Cӑci Eu ştiu gȃndurile pe care le am cu privire la 

voi, zice Domnul, gȃnduri de pace şi nu de nenorocire, ca sӑ vӑ dau un viitor şi o nadejde…” 

Ieremia 29:11)   (Imaginea 3) 

El te scoate din minӑ şi apoi  sparge 

roca din jurul tӑu pentru a te scoate la 

ivealӑ.(Acest moment poate fi comparat cu 

botezul creştinului, cȃnd acesta ȋşi  

mӑrturiseşte naşterea din nou ȋn faţa  multor 

oameni , şi se boteazӑ ȋn semn  cӑ leapӑdӑ 

omul vechi şi ia o identitate nouӑ. NU mai e 

o roca-  e diamant .) 

 

          Dar  ştii tu ce se ȋntȃmplӑ ȋn multe zone unde sunt mine de diamante? Existӑ hoţi care vor 

sӑ te fure şi ȋn unele locuri se duc adevӑrate rӑzboaie pentru diamante. Dumnezeu nu e singurul 

care te vrea.Eşti un diamant atȃt de valoros ȋncȃt  cerul si iadul se luptӑ pentru tine zi şi 
noapte.  Ştii ce spune Biblia despre cel care a fost mȃntuit şi eliberat de un duh rӑu? Dacӑ casӑ 
inimii sale a rӑmas goalӑ, duhul acela se ȋntoarce , pune stӑpȃnire din nou şi mai aduce cu el 
ȋncӑ 7 duhuri. Şi starea acelui om poatea junge mai rea decȃt la ȋnceput.  Ei bine, NU ajunge sӑ 
fii mȃntuit. Trebuie sӑ veghezi, sӑ ȋti umpli inima cu Cuvȃntul lui Dumnezeu, cu prezeţa Lui  şi 
sӑ ȋţi predai viaţa, viitorul cu totul ȋn mȃna Lui. Indiferent dacӑ ȋţi plac sau nu planurile pe care 
le are cu privire la tine. El e cel mai bun Stӑpȃn pe care ȋl poţi avea. Dacӑ te dӑruieşti cu totul ȋn 
mȃna Sa, nimeni şi nimic nu te poate smulge de acolo. El se va lupta pentru tine dacӑ Ȋl chemi. 

(De aceea, pentru ca ai pret in ochii Mei, pentru ca esti pretuit si te iubesc, dau oameni pentru 

tine si popoare pentru viata ta. (Isa.43:4)                           

 (Eu le dau viaţa veşnicӑ, ȋn veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mȃna Mea.         
Ioan 10:27) 
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Prelucrarea/Faţetarea 

 Cȃnd Dumnezeu te-a scos ȋn sfȃrşit, tu eşti un diamant valoros, ce-i drept, dar eşti ȋn 

stare brutӑ.  Tu ȋncӑ nu eşti tot ceea ce poţi fii. Cineva spunea :  ,, Dumnezeu te iubeşte aşa cum 

eşti, dar te iubeşte ȋndeajuns de mult ȋncȃt sӑ nu te lase aşa cum eşti.”  Unii creştini se bucurӑ cӑ 

sunt mȃntuiţi, şi gata, stau comozi, siguri pe mȃntuirea lor.  Ce trist sӑ ştii cӑ poţi deveni mult 

mai mult ȋn mȃna Maiestrului şi totuşi tu sӑ te mulţumeşti cu putin. Aceasta nu e smerenie, e 

egoism.  Biblia spune:,, Sunteţi ȋnchinaţi Domnului” Ezra 8: 28. Asta ȋnseamna pentru toatӑ 

viaţa ta, nu doar pentru cȃt sau cȃnd vrei tu. 

 Dumnezeu vrea sӑ te punӑ ȋn folosinţӑ, are planuri pentru tine.Te duce ȋn atelierul sӑu de 

lucru şi acum ȋncepe adevӑrata minune. Credeai ca e minunat modul ȋn care ţi-a schimbat viaţa 

şi ţi-a dat valoare.Da, eşti un diamant, dar eşti un diamant …ȋn devenire . El te studiazӑ şi face 

planuri. Vezi, tu, fiecare diamant are  forme, mӑrimi şi culori diferite; unele sunt mici, altele 

mari, majoritatea sunt galben-maronii, cele mai placute sunt albe-incolore, iar unele, destul de 

rare sunt de culoare roz sau albastre. Acestea din urmӑ sunt speciale şi sunt cele care apar la 

impact cu meteoritii, sau  transpus ȋn viaţa noastrӑ, se ȋntorc la Dumnezeu, brusc, printr-un 

eveniment decisiv din viaţa lor.  (Imaginea 4) 

   

Primul obiectiv al tӑietorului-şlefuitorului de diamante este sӑ scoatӑ cel mai mare posibil 

diamant din piatra brutӑ şi apoi sa atinga frumuseţea optica maximӑ printr-o formӑ potrivitӑ.  

Cȃnd, ȋn funcţie de mӑrime, culoare şi  functia pe care se  doreşte sӑ o ȋndeplineşti, Dumnezeu a 

hotӑrȃt ce poate face din tine - ȋncepe procesul de prelucrare, un proces care poate dura mlt 

timp. O viaţӑ chiar.  Prelucrarea se face prin tӑiere.  (Parcӑ numai menţionarea cuvȃntului ȋn 

sine e dureroasӑ). Dar nu te speria. ,,Mȃna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi 

cei ce-L cautӑ.”Ezra 8:22 . Faţetarea trebuie fӑcutӑ exact dupӑ calculele meşterului şi rezultӑ 
ȋn viaţa creştinului ȋn …virtuţi. ( Ȋncercarea credinţei voastre lucreazӑ rӑbdare.Iacov 1:3) 



 (Imaginea 5) 
Ai trecut şi tu prin situaţia aceea dureroasӑ ȋn care ai mӑrturisit unei prieten de suflet nişte 

secrete, iar dupӑ un timp, acel prieten  ţi-a trӑdat secretul spunȃndu-l altora? Trӑdarea prieteniei  

şi a ȋncrederii pe care i-ai acordat-o o simţi ca un junghi dureros, dar …iartӑ. Ai fost şi tu ȋn 

situaţia ȋn care ţi s-a fӑcut mult rӑu? Sau un defect anume consideri ca e prea dureros? Iartӑ, 

ȋndurӑ acceptӑ şi predӑ-le toate Domnului.  O astfel de atitudine  ȋi permite Maestrului sӑ 

foloseascӑ acea durere ca pe o nouӑ tӑieturӑ ȋn şlefuirea ta ca diamant, şi dezvoltӑ ȋn tine 

dragostea Sa . Chiar dacӑ nu vei ȋnţelege pe deplin problema prin care treci, vei vedea rezultatul 

depӑşirii impasului ȋmpreunӑ cu Dumnezeu. Cȃnd treci prin ȋncercӑri cu Isus primeşti ceva ce 

nu poţi primi de nicӑieri altundeva...calitӑţi şi virtuţi noi.Şi mai vezi ceva: realizezi cȃt de 

puternic eşti ȋn Dumnezeu. Poti trece prin greutӑţi prin care nu ai fi crezut vreodatӑ cӑ eşti ȋn 

stare, doar ca sӑ ȋnţelegi la final cӑ de fapt ai fost destul de puternic, nu te-ai fӑrȃmiţat, şi ȋn 

plus, ai primit o strӑlucire nouӑ ȋn Hristos. Nu te speria, pentru cӑ nu ȋţi este ȋngӑduitӑ nici o 

ȋncercare prea mare pentru a o putea trece. 

 

A achiziţiona noi tӑieturi ȋn diamantul tӑu spiritual ar trebui sӑ devinӑ scopul vieţii 

tale. Dacӑ ȋnţelegi lucrul acesta, nu vei mai spune niciodatӑ ,, De ce , Doamne?” cȃnd eşti ȋn 

necaz, ci vei fi ȋn stare sӑ ȋi multumeşti prin credinţӑ pentru toate. Ai grijӑ deci, sӑ nu  spui 

vreodatӑ :,,Doamne , ajunge e prea mult!” .Poate Dumnezeu chiar te ascultӑ şi se opreşte din 

prelucrare, dar… ce valoare ai avea? Un diamant  neterminat?  Ce tristӑ e viaţa celui care nu 

vrea sӑ devinӑ tot ceea ce ar putea deveni! 

 
 

 

 



Forma 

Existӑ un secret minunat ȋn ce priveşte forma de bazӑ pe care trebuie sӑ o aibӑ orice 

diamant. (Imaginea 6) 

       Partea de sus se numeşte Blatul, aceasta trebuie sӑ fie 

largӑ, netedӑ şi deschisӑ, ȋn sus, spre Dumnezeu.Pe acolo 

intrӑ lumina.  

  Partea de jos a diamantului trebuie sӑ fie conicӑ, 

pornind de la un punct mic ( smerenie) şi lӑrgindu-se 

treptat spre ȋnӑlţime. Fațetele acestea  din partea  

inferioară, dau naștere așa numitul "foc" ale pietrei. Acesta 

e foarte important, şi aceasta este ceea ce urmӑreşte 

Maiestrul sӑ redea.  Focul diamantului reprezintӑ 

concentraţia maximӑ de luminӑ pe care o capteazӑ şi 

focalizeazӑ diamantul. 

     Apoi , diamantul mai are marginea, cu faţetele 

superioare. Ştiţi ce rol au acestea? Lumina, intratӑ prin  

blat şi reflectatӑ de faţetele din adȃnc  sub forma unui foc 

este trimisӑ acum  afarӑ prin aceste faţete ȋn sclipiri 

multicolore. Vedeţi? Faţetele sunt orientate lateral, ȋnspre 

lume, dar ȋn acelaşi timp şi ȋn sus. Nu-i aşa ca e de-a 

dreptul minunat? Noi trebuie sӑ strӑlucim , ca cei din jur 

sӑ vadӑ lumina Domnului, sӑ reflectӑm ,,focul” luminii 

Sale. 

 

       

 
 

Scopul final  

Dumnezeu are trei utilizӑri  de bazӑ pentru diamantele ieşite din mȃna Sa: 

     1.Nestematӑ  (Imaginea 7)  

      El te face o privelişte  de admirat pentru cei din jur. EL vrea sӑ  

Ȋşi arate slava, arӑtȃnd celor care nu vedeau ȋn tine decȃt o rocӑ 

simplӑ, ce giuvaier de preţ a fӑurit. ( Natanael i-a zis: „Poate ieşi 

ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip.Ioan 

1:46  Sӑ vinӑ oamenii sӑ vadӑ ce a fӑcut Dumnezeu din tine! 

  (Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de 

ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, 

ca să facă de ruşine pe cele tari. 1 Corinteni 1:27)       Oamenii 

vor privi  la tine, vor recunoaşte mӑreţia lui Dumnezeu  şi vor dori 

sӑ fie ca tine, sӑ ȋţi ia exemplul, sӑ ȋşi predea şi ei viaţa ȋn mȃna lui 

Dumnezeu. 
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2. O reflecţie a caracterului Sӑu.  (Imaginea 8) 

     Domnul vrea sӑ porţi chipul Sӑu, caracterul sӑu ȋn tine 

şi sӑ ȋl reflecţi mai departe altora. Acum ai la dispozitie 

faţetele/  virtuţi şi daruri spirituale pe care Dumnezeu le-a 

sculptat ȋn tine.  La ce crezi cӑ folosesc toate aceste 

minunӑtii? 

Ai vӑzut vreodatӑ curcubeul pe cer? E refracţia luminii 

printre picaturile de apӑ. Dar ai vӑzut cum se refractӑ 

lumina care trece printr-o prismӑ? Zeci de curcubee apar 

ȋmprejur.   Imagineazӑ-ti refracţia diamantului. Aşa eşti tu 

de strӑlucitor. Acesta e rolul tӑu. 

 

 

 

 

 

3. O unealtӑ.  (Imaginea 9) 

     Ştiai cӑ diamantul este folosit pentru a face lucrӑri care nu 

se pot face cu nici un alt material. Diamante mari ascuţite sub 

formӑ de lamӑ, sau diamante minuscule ȋncrustate ȋn vȃrful 

altor lame sunt folosite pentru a tӑia cimentul, oţelul şi chiar 

pentru a fora la adȃncimi prin roci  cu duritate mare. 

Diamantul poate pӑtrunde acolo unde nimic altceva nu ar 

putea.  Pe tine te va folosi Dumnezeu  sӑ pӑtrundӑ ȋn 

ȋntunericul unui suflet, al unei familii , al unei naţiuni. Cu 

tine va dӑrȃma ziduri şi ȋntӑrituri ale celui rӑu. 

       Prin tine va modela Dumnezeu caractere şi va ridica 

ucenici. Ce crezi cӑ  va folosi Dumnezeu  ca unealtӑ pentru 

şlefuirea unui diamant? Alt diamant. Fie cӑ vei fi o unealtӑ 

uriaşӑ folositӑ pentru a strӑpunge stȃnci de bazalt  sau un vȃrf 

minuscul folosit la sculptat ȋn porţelan, rolul tӑu e esential. 

  
 

 

 

Nu ştiu care va fi scopul final pentru care te prelucreazӑ Dumnezeu. Hei, poate te va 

folosi ȋn toate trei scopuri,  deodatӑ sau …pe rȃnd. Slava sӑ fie a Lui. 

                                           *** 

Ȋnţelegi tu astӑzi cine eşti?  NU eşti o roca neȋnsemnatӑ, nu eşti nici doar un diamant brut 

care sӑ te mulţumeşti cu faptul cӑ ai fost salvat şi scos la luminӑ, ci  ai un ţel, un scop ȋn viaţӑ. 

Nu ȋndrӑzni sӑ opreşti vreodatӑ procesul lui Dumnezeu de modelare, nu spune vreodatӑ  cӑ tu 

nu eşti talentat, creativ,  sau ca nu ai daruri, şi prin urmare nu ai ce face mai mult pentru 

Dumnezeu. Tu eşti mai mult decȃt ţi-ai putea imagina vreodatӑ. Investeşte ȋn tine, crede ȋn 

mȃna atotştiutoare a Maestrului şi ȋn planul Sӑu pentru tine.  Ȋnvaţӑ sӑ te vezi prin ochii Lui, 

drept ceea ce eşti cu adevӑrat. Tu eşti un diamant ȋn devenire! 


