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Ignaś przykleił nos do szyby. Obserwuje krople spływające z drugiej strony 

okna. To już drugi dzień, jak pada deszcz.

– Babciu, nudzę się!

– Ja też! – dołącza się do marudzenia Michalina. – Wciąż tylko pada 

i pada. Po co ten deszcz?

– Deszcz jest potrzebny. Dzięki niemu rozwija się przyroda. Są na świe-

cie rejony, gdzie jest bardzo mało opadów. Często panuje tam susza – wy-

jaśnia babcia Helena. – Schną rośliny, zwierzęta wędrują w poszukiwaniu 

wodopojów. Życie zamiera. Gdy tylko spadnie deszcz, wszystko odżywa.

– Pani w szkole mówiła, że bez wody nie byłoby życia – przypomina so-

bie Michasia.

– Racja! Bez wody można przeżyć tylko kilka dni.

– Ale nie tylko do picia potrzebujemy wody – dodaje Ignaś. – Potrzebna 

jest do sprzątania, prania, mycia…
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– Tak, szczególnie gdy wracasz umorusany po meczu – dodaje babcia 

ze śmiechem.

– Nam ostatnio na religii ksiądz opowiadał historię o tym, jak ziemia 

została oczyszczona przez wielką wodę – przypomina sobie Michalina.

– To na pewno była historia o potopie. Ja bym mógł jej słuchać bez końca!

– A ja to bym chciała należeć do rodziny Noego i pływać w arce ze zwie-

rzętami – mówi rozmarzonym głosem Michasia.

– W arce było zupełnie jak w raju. Ludzie, zwierzęta. Pod dostatkiem 

jedzenia i bezpiecznie. A na zewnątrz ulewa.

– Noe pewnie przyciskał nos do okna jak ja – przerywa babci Ignaś.

– Ale z pewnością się nie nudził jak ty, Ignacy. Pewnie karmił zwierzęta, 

spędzał czas ze swoją rodziną. Czekał na chwilę, kiedy deszcz przestanie pa-

dać i będzie mógł wyjść z arki. Postawi stopy na ziemi i rozpocznie nowe życie. 

Czekanie też może być zajęciem – tajemniczym głosem mówi babcia Helena.

– Czekanie może być zajęciem? – pytają dzieci.

Po chwili zamyślenia Michalina dodaje:

– A mnie to najbardziej w tej historii podoba się chwila, w której Bóg 

położył łuk na obłokach. To była tęcza, prawda, babciu?

– Łuk był znakiem przymierza, czyli przyjaźni między Bogiem a ludźmi – 

wyjaśnia babcia.

– Babciu, a ja też mogę być przyjacielem Boga? – pyta Ignaś.

– Kochanie, ależ ty jesteś przyjacielem Boga. – Widząc zdziwioną minę 

wnuka, babcia szybko dodaje:  – Bóg zawarł z  tobą przymierze w  dniu 

chrztu.

W pokoju zapada cisza, a na twarzy Michasi i Ignasia pojawia się uśmiech.
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Dzieci zostają wyrwane z zamyślenia propozycją babci:

– Załóżcie kalosze, weźcie parasole. Idziemy na spacer wśród kropli 

deszczu.

– Może zobaczymy tęczę!

Jak ma na imię twój najlepszy przyjaciel? Jakiego koloru są jego oczy? Co 

najbardziej lubi robić? Oprócz przyjaciół, z którymi spotykasz się w szkole, 

na placu zabaw, na wycieczce, masz jeszcze jednego wyjątkowego Przyja-

ciela. To Bóg. On zawarł z tobą przymierze w dniu chrztu. Od tamtego dnia 

Bóg, patrząc na ciebie, mówi: „To jest moje ukochane dziecko”.

Pamiętasz swój chrzest? Chyba nie. Większość z nas nie pamięta, bo 

byliśmy wówczas bardzo małymi dziećmi. Rodzice przynieśli cię do kościo-

ła i poprosili o chrzest. Dlaczego zrobili to tak wcześnie? Pewnie dlatego, 

że sami poznali, co to znaczy mieć Boga za Przyjaciela, i zapragnęli, by ich 

dziecko też mogło tego doświadczać. Nigdy nie zapomnij, że jesteś przy-

jacielem Boga.

Chrzest jest nazywany również obmyciem odradzającym. Ważnym 

znakiem udzielenia tego sakramentu jest polanie lub zanurzenie w wodzie. 

Tak jak kiedyś wody potopu oczyściły ziemię ze zła, tak dziś chrzest obmywa 
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z grzechów. Tak jak Izraelici przeszli kiedyś przez Morze Czerwone i zosta-

li uwolnieni od Egipcjan, tak dziś ochrzczeni doświadczają uwolnienia od 

swoich grzechów. Tak jak lud wybrany przekroczył kiedyś Jordan i rozpoczął 

nową historię, tak dziś ochrzczeni rozpoczynają nowe życie. Woda, znak 

życia i oczyszczenia, jest nieodzowna przy udzieleniu sakramentu chrztu.

Pamiętaj: przez chrzest zostałeś oczyszczony i zrodzony do nowego ży-

cia. A najważniejsze jest to, że Bóg zna cię po imieniu i na zawsze jesteś 

w Jego sercu.

Szczególną chwilą wspomnienia dnia twojego chrztu może być mo-

ment, gdy wchodzisz do kościoła. Przy drzwiach wejściowych znajduje się 

kropielnica, a w niej woda święcona. Gdy zanurzysz w niej rękę, a później 

będziesz kreślić znak krzyża, pomyśl o swoim chrzcie.

W katedrze poznańskiej na kropielnicach przy głównych drzwiach jest 

napis: „Obmyj grzech, a nie tylko swą twarz”. Te słowa przypominają, czym 

jest chrzest i co się przez niego dokonuje.

W czasie chrztu zostało ci nadane imię, a może nawet dwa imiona. Wybra-

li je rodzice albo starsze rodzeństwo. Dzięki imieniu, które nosisz, jesteś 

kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Tym imieniem wzywają cię rodzice, 

przyjaciele i Bóg. Postaraj się dowiedzieć, co oznacza twoje imię i kto jest 

twoim świętym patronem. Zapoznaj się z życiorysem świętego, którego 

imię nosisz.






