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Săptămâna 6

„Fără vărsare de sânge nu este iertare.“ Evrei 9:22

În lume folosim banii ca mijloc de plată. Nu este ceva apărut 
de curând, ci ei au fost folosiți din timpuri foarte îndepărtate. 
La început au fost folosiți pentru a cumpăra, ca mijloc de 
plată, și se foloseau monede, iar ulterior au apărut bancnotele. 
Știai că la început monedele erau scoicile, abia mult mai târziu 
monedele au fost făcute din metale prețioase, precum argintul 
sau aurul?

Astăzi, fiecare țară are o anumită monedă cu care se poate plăti. Marea Britanie folosește lira, 
Statele Unite ale Americii dolarul, iar în Bulgaria avem leva. Sunt țări în care poți folosi euro, 
cum este Franța, Belgia sau Germania. Tu știi ce ban avem în România? Leul!!! Și nu, nu e 
vorba de vreun leu fioros din junglă!

Și pe lângă faptul că în lume sunt diferite tipuri de bani, fiecare are o anumită valoare. Adică 1 
leu nu este la fel de valoros ca un euro. 

Și încă ceva, dacă ești într-o țară unde se folosește euro, nu poți plăti cu lei. Poți plăti doar cu 
euro. 

Dar există ceva ce nu se poate plăti cu niciun fel de ban, oricât de valoros ar fi. Nu poți 
cumpăra iertarea nici cu euro, nici cu leva, nici măcar cu vreun ban de aur. Iertarea păcatului 
meu și al tău a cerut un preț de sânge fără păcat. Doar Domnul Isus Hristos, murind pe cruce, a 
putut plăti. Întrucât El este sfânt, adică fără păcat, fără vină, murind, a putut șterge vina noastră. 

Tu ai acceptat prețul iertării plătit de Hristos Isus? Dacă da, cere putere să birui păcatul din 
inima și faptele tale. Onorează-L pe Dumnezeu trăind frumos, știind că Hristos a plătit prețul 
vinei tale.

SĂ REPETĂM CU FOLOS!

1. Fă o bancnotă! Nu, nu pentru magazin să poți cumpăra jocuri. Fă o bancnotă pe care să 
scrii acest verset și oferă această bancnotă oricui îți greșește, arătând că Hristos a plătit pentru 
tine și tu ierți pe cel care ți-a greșit. Ce spui, poți face 7 bancnote?

2. Pe o foaie scrie versetul cu albastru. Încercuiește consoanele cu roșu și subliniază 
vocalele cu verde.

3. Scrie versetul în culorile steagului țării în care locuiești. Și mulțumește lui Dumnezeu 
pentru că a plătit vina și pentru oamenii din acea țară. Până data viitoare, să aveți sănătate și 
spor în toate!

 Decupează și lipește pe afiș


