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Cât de valoros este omul? 
Textul de bază: Luca 15:8-10 
(se citeşte în timpul Predicii) 

 

Câteva comentarii publice 
 

Valoarea unui om se poate stabili în Euro 
• Prof. Willecke din Germania a făcut un calcul pentru un club automobilist 
• El susţine că valoarea unui om depinde de calificarea şi de vârsta lui 
• Un bărbat în toată fire are o valoare de 328.599 Euro 
• O femeie caznică – o valoare de 108.000 Euro 
• Un copil de trei ani  - numai 14.274 Euro 
• Oasele bătrâne scad şi înţelepciunea ridică valoarea omului 
• Şi dacă ai avut ghinionul să fi născută ca femeie ai şi pierdut câteva procente 
 
Dar ce valoare are viaţa unui om? 
• Cât de valoros este el pentru societatea în care trăieşte? 
• Oare e viaţa unui politician e mai valoroeasă decât viaţa unui muncitor de pe 
şanier? 

• În USA se plăteşte pentru viaţa unui om între 1,5 şi 2 millioane Dolar 
• Isus stă de vorbă cu Farisei, elita învăţată a poporului Israel 
• Ei au fost convinşi de valoarea lor socială dar şi politică 
• Pe de altă parte, vameşii şi păcătoşii erau socotiţi de o valoare inferioară 

Luca 15:8-10 
Care femeie, dacă are zece lei (Greceşte: drahme.) de argint, şi pierde unul 
din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa, şi nu caută cu băgare de 
seamă până când îl găseşte? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele şi 
vecinele ei, şi zice: Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit leul, pe 
care-l pierdusem. Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” 

• Un drahme era aproximativ salarul pentru o zi de muncă pe câmp 
• Isus ne arată că femeia nu a avut multe din ele, numai 10 
• Dacă ar fi avut 1000 atunci paguba de a fi pierdut doar 10 nu ar fi fost aşa de 

mare 
• Isus încheie pilda lui cu versetul 10: “vă spun că este bucurie înaintea 

îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” 
• Isus arată fariseilor că Dumnezeu judecă altfel despre creaţia Lui 
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 Moneda e pierdută, dar a rămas valoroasă 

 
• Dumnezeu priveşte în primul rând omul, apoi la starea lui păcătoasă 
• El nu neagă gravitatea păcatului, ci pretinde pedepsirea păcatului 
• Dumnezeu nu recompensează o viaţă fără credinţă printr-un zîmbet milos 
• Pedeapsa este stabilită pentru cei care nu se îndreaptă spre Dumnezeu 
• Dar Mâna Lui Salvatoare o întinde la toţi cei care vin la El 

Ioan 3:36 
Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va 
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. 

• Este greu de înţeles pentru noi 
• Pe de-oparte: un Dumnezeu al Dragostei, iar pe altă parte un Judecător sever şi 

fără excepţii 
 
Vechiul Testament ne arată o astfel de situaţie: 
• Împăratul David a avut mai mulţi fii, unul era Absalom 
• Din cauza lui, David trebuia să fugă din palatul regal fiind urmărit de el 
• Chiar şi forţele militare ale lui Absalom căutau să-l nimicească pe David 
• Dar înainte de luptă, David a dat porunca la ofiţeri lui: 

2 Samuil 18:5 
Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abişai şi lui Itai: ,,Pentru 
dragostea pe care o aveţi faţă de mine, purtaţi-vă blând cu tânărul 
Absalom!” Şi tot poporul a auzit porunca împăratului, dată tuturor 
căpeteniilor cu privire la Absalom. 

• Dar rugămintea lui David nu a ajutat. Absalon a murit în luptă 
• În loc de bucurie, că numai este urmărit de Absalon, David plângea 

2 Samuil 18:33 
Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porţii, şi a 
plâns. Pe când mergea, zicea: ,,Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu 
Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!” 
 

Fiecare părinte poate să confirme atitudinea lui David 
• Un copil rămâne o viaţă întreagă un copil a părinţiilor 
• Şi atunci când drumurile şi gândurile lui nu sunt conform cu cele ale părinţilor 
 

 Moneda pierdută nu sa putut mişca din loc 
 
• Înapoi la textul citit:  a fost pierdută 
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• Toate încercările ei ar fi fost zadarnice, nu s-ar fi putut salva singur 
• N-a putut da semnale de atenţie sau de alarmă  
• De fapt valoarea ei era în această situaţie egală cu zero  
 
Isus compară această situaţie cu viaţa unui om fără Dumnezeu 

Ioan 6:44 
Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimes; şi 
Eu îl voi învia în ziua de apoi. 

• Nimeni nu poate să vină la Dumnezeu decât numai atunci când Tatăl îl trage 
• Dumnezeu cheamă omul pierdut – prin Domnul nostru Isus Cristos 
• Dar Dumnezeu deschide şi inima lui, casă-L poate auzi cum îl cheamă 

Faptele Apostolilor 16:14 
Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o 
femeie temătoare de Dumnezeu, şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să 
ia aminte la cele ce spunea Pavel. 
 

 Moneda a fost găsită 

 
• Numai dacă ai nevoie de ea şi nu o găseşti, abea atunci începi să cauţi 
• Dacă nu ai nevoie de ea, nici nu o să cauţi ! 
• Dacă nu-ţi lipseşte Dumnezeu, nici nu ai să-L cauţi 
 
Dacă nu o caută nimeni, nu v-a fi găsită niciodată 
• Domnul nostru te trimete pe tine şi pe mine să căutăm pe cei pierduţi 

Marcu 16:15 
Apoi le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură.” 

• Şi deodată întunericul unde era ascunsă moneda se iluminează 
Isaia 9:2-3 
Poporul, care umbla în întunerec, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau 
în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari 
bucurii; şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se 
veseleşte la împărţirea prăzii. 
 
Ioan 8:12 
Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: ,,Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează 
pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.” 

• Nu este sarcina noastră să constantăm valoarea monedei găsite 
• Pentru-că Isus Cristos S-a jertif pentru toată omenirea 
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• Şi lucrul acesta încă din timpul, când eram noi pierduţi 
Filipeni 2:6-8 
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de 
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a desbrăcat pe sine însuş şi a 
luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost 
găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă 
moarte de cruce. 
Romani 5:8-9 
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram 
noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, 
când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El 
de mânia lui Dumnezeu. 
Romani 5:6-7 
Căci, pe când eram noi încă fără putere, Cristos, la vremea cuvenită a 
murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri 
cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 

• Ce a făcut femeia, când a văzut că a pierdut moneta? 
Luca 15:8 
Care femeie, dacă are zece lei (Greceşte: drahme.) de argint, şi pierde unul 
din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa, şi nu caută cu băgare de 
seamă până când îl găseşte? 

• Dumnezeu ne-a trimis pe noi să cautăm pe cei pierduţi 
• De îndeplinirea acestei sarcini depinde salvarea celui pierdut 
• Indiferenţa noastră faţă de cel pierdut poate să fie pentru el o vecinicie în 

îndepărtatea de Mântuitor 
• Dacă femeia nu ar fi căutat moneta, ar fi rămas ea pierdută 
• Când a văzut Dumnezeu că omul e piedut, a trimes pe singurul Său Fiu 

Ioan 3:16 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. 
Luca 19:10 
Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” 

• Noi vrem să fim ca Isus! Atuncea ce mai aşteptăm?  
                                                

                                             Amin 


