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Słowo Boże
w oczach dziecka

Nadeszła zima, nasypało mnóstwo śnie-
gu, chwycił ostry mróz. W sobotę Karolina 
zapukała do drzwi domu Kajtka.

- Cześć Kajtek! Idziesz pojeździć na san-
kach?

- Jasne! Poczekaj chwilę, tylko się ubiorę.
Po chwili dzieciaki biegły z sankami na 

najbliższą górkę. A tu zabawa trwała już 
w najlepsze. Większość kolegów z okolicy 
sobotnie przedpołudnie spędzało właśnie 
tutaj. Wśród nich był też Michał.

- Co to za górka, taka mała. Nawet roz-
pędzić tu się dobrze nie można. Chodźcie, 
pójdziemy na tę górkę po drugiej stronie 
parku. Tam to będzie dopiero zabawa – po-
wiedział Michał.

- Ale przecież tam nie wolno zjeżdżać 
na sankach – zaprotestowała Karolina. – 
Na dole jest staw, jak nie wyhamujemy, 
to wpadniemy do niego, a woda jest teraz 
bardzo zimna.

- Byłem tam wczoraj po szkole, staw jest 
zamarznięty. Nic nam się nie stanie. Będzie 
jeszcze lepsza zabawa – zachęcał Michał.

- Tata opowiadał, że jak staw zamarza, 
to przy brzegu lód jest gruby, ale dalej od 
brzegu jest coraz cieńszy – powiedział Kaj-
tek.

- Lepiej tam nie idźmy, tu też jest fajnie.
- Kajtek, chyba nie tchórzysz.
- Ja? Y… nie.
- To idziemy! – zarządził Michał. 
Nikt nie chciał okazać się tchórzem  

i choć wiedzieli, że jest to niebezpieczne, 
poszli na drugą stronę parku. Przez pewien 
czas świetnie się bawili, choć bardzo pilno-
wali się, żeby wyhamować przed stawem.  
W pewnym momencie Michałowi nie 

udała się ta sztuka i z wielkim impetem 
wjechał na staw. Po lodzie sanki pojecha-
ły aż na środek stawu. Tam jednak lód był 
cienki i popękał, sanki z Michałem szybko 
zaczęły się zanurzać w lodowatej wodzie. 

Chłopcy najpierw sami chcieli wyciągnąć 
Michała, ale gdy tylko weszli na lód tro-
chę dalej od brzegu, też zaczął pękać, więc 
szybko się wycofali. W tym czasie Karolina 
i reszta wzywali pomocy: - Ratunku! Po-
mocy! Niech nam ktoś pomoże! Ratunku!

Na szczęście wołanie dzieci usłyszał 
przechodzący przez park sąsiad Kajtka. Na-
tychmiast wezwał strażaków, a sam starał 
się uspokoić przerażone dzieci. Michał trzy-
mał się jeszcze krawędzi lodu, ale tracił siły 
i było mu bardzo zimno, już prawie nie 
czuł nóg, które tkwiły w lodowatej wo-
dzie, a sam nie dał rady podciągnąć się na 
lód. Kiedy tylko próbował się ruszyć, lód 

Na ratunek
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łamał się jeszcze bardziej. Pan Kazimierz 
cały czas rozmawiał z nim, kazał mu ciągle 
odpowiadać. Strażacy przyjechali bardzo 
szybko. Z brzegu stawu wyciągnęli swoją 
długą drabinę i położyli płasko na lodzie. 
Jeden ze strażaków podciągnął się po niej 
do Michała i wciągnął go na drabinę. Po-
zostali strażacy, którzy trzymali drabinę, 
wyciągnęli ich bezpiecznie na brzeg. Tutaj 
czekała już wezwana wcześniej karetka. 
Wyziębionego i przerażonego Michała za-
brano do szpitala.

Po kilku dniach Michał wrócił do domu. 
Karolina i Kajtek postanowili odwiedzić 
kolegę, który przez dłuższy czas musiał jesz-
cze zostać w domu. Michał bardzo ucieszył 
się z odwiedzin, choć było mu wstyd, że 
tak się zachował w parku.

- Kajtek, przepraszam, że nazwałem cię 
tchórzem. Wiesz, kiedy tam na stawie wpa-
dłem do wody, bardzo się bałem. Gdybym 
was wcześniej posłuchał, nic by się nie 
stało. Tam na stawie myślałem, że już po 
mnie. Słyszałem, jak wzywaliście pomocy. 
Na ratunek przybiegł pan Kazimierz i stra-
żacy. Ale to wy wołaliście o ratunek dla 
mnie. Dziękuję wam!

- Michał, teraz już chyba nie pójdziesz 
zjeżdżać z tamtej górki.

- O nie. Ta kąpiel bardzo dużo mnie na-
uczyła. Kiedy leżałem w szpitalu, przypo-
mniało mi się, jak pewnego dnia na reli-
gii ksiądz opowiadał, że dawniej ludzie też 
wołali o ratunek, o pomoc. Wołali do Boga 
w modlitwach. Prorocy zapowiadali, że 
pewnego dnia Bóg pośle do ludzi ratunek. 
Tę obietnicę Bóg wypełnił. Posłał swojego 
Syna.

- No tak! – zawołała Karolina. – A pa-
miętacie, co znaczy imię „Jezus”?

- No pewnie! – odpowiedział Kajtek. – 
„Jezus” znaczy „Bóg ratuje, Bóg pomaga, 
Bóg wybawia”. Za tydzień Święta Bożego 
Narodzenia. Świąteczna ewangelia przypo-
mni nam o narodzeniu Zbawiciela, który 
przychodzi, by nas wyratować. Przychodzi 
na świat na ratunek ludziom.

Anna Wantulok


