
Myjnia
Każdy kierowca lubi jeździć czystym, lśniącym, samochodem. Jednak nie każdy dba o czystość 
swojego pojazdu. Brudny samochód to brzydki widok. Trzeba go umyć, żeby pięknie wyglądał. 
Podobnie jest z naszymi grzechami. Są dla Boga jakby brudem, który Go zasmuca i obraża.  
On sam jest bezgrzeszny, czyli doskonale czysty. Każdy, kto chce pójść do Nieba potrzebuje 
oczyszczenia. Na czym polega to oczyszczenie? Musisz uwierzyć, że Pan Jezus jest Zbawicielem  
i umarł za twoje grzechy, oraz wyznać Mu swoje grzechy, to znaczy przyznać się do nich i prze-
prosić Go. Jeśli zrobisz to naprawdę szczerze, to On oczyści cię, przebaczy ci grzechy. 
W Biblii w Księdze Psalmów 51:9 jest ciekawe zdanie, które mówi o oczyszczeniu z grzechu:

1. SMS
Odczytaj ważną wiadomość, posługując się ko-
dem. Pierwsza cyfra mówi, w którym kwadracie 
znajduje się potrzebna litera. Druga cyfra poka-
zuje, którą literę należy zapisać. Pamiętaj, żeby 
uzyskaną wiadomość uzupełnić polskimi znakami.

Do Boga też prowadzi tylko jedna droga. 
Jaka to droga? Dowiesz się z drugiego labiryntu.
Znajdź wyjście z labiryntu. Obwiedź obwódką słowa, 
które napotkasz po drodze. 

Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. 
Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.

Pomyśl, komu i kiedy możesz przekazać tę wiadomość. Możesz do tego celu 
wykorzystać składankę przedstawiającą historię Naamana. Napisz w ramce 
poniżej imię tej osoby i kiedy chcesz to zrobić. 



2.

3.

4.

WAŻNE PYTANIE
Zaczynając od litery C, wykreśl co drugą literę. Odczytaj skreślone litery,  
a poznasz niezwykle ważne pytanie. Zapisz pytanie w środku ramki.

ZADECYDUJ I ZAKREŚL
Przeczytaj uważnie poniższe wyrazy. Zakreśl te, które dotyczą Naamana.

JAK WĘDROWAŁA WIADOMOŚĆ ?
Jak przekazywana była wiadomość o możliwości uzdrowienia Naamana?  
Połącz strzałkami kolejne osoby tego łańcucha przekazywania informacji.

Uwaga!

Jaka jest twoja odpowiedź? ……………………………

Jeżeli jesteś wierzącym dzieckiem, też musisz robić porządek  
z grzechami, jakie pojawiają się w twoim życiu. Gdy uznasz, że po-
pełniłeś grzech, to nie zwlekaj z tym, żeby Boga przeprosić. Dopóki 
tego nie zrobisz, Pan Jezus będzie zasmucony, a tobie będzie ciężko.
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Naaman król izraelski Elizeusz

król Aramu mała służąca żona Naamana


