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Kedves Gyermekek!
Két csodálatos történetet és egy verset találtok a Gyertyafény újságban Isten
szeretetéről. Erőt kaphatunk, ahogy olvassuk meggyógyított egy gyermeket a
Mindenható, Jézus Krisztusért.
Beteg ágyban fekve is megérezzük Isten ölelő szeretetét. A másik történet a
naponkénti Biblia olvasásról szól. Szükségünk van Isten szeretetére. Vajon hagyunk
elég időt magunknak, hogy Istennel kettesben legyünk?
Börönte Márta

Az életmentő vér
Katikát meg kellett operálni. Az orvos szerint nem volt veszélyes vagy kockázatos a
műtét, de arra azért számítaniok kellett, hogy vérre lesz szükség. Vermes doktor bácsi
örömmel közölte kis betegével, hogy vére azonos csoportba tartozik az édesapjáéval,
így tőle kaphat vért.
A műtétet elvégezték, minden rendben folyt le, a doktor bácsi is elégedett volt, és mielőtt
Kati hazament, egy kicsit elbeszélgetett vele.
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- Nemsokára ugyanolyan erős leszel, mint voltál, sőt még erősebb! Ne felejtsd el
megköszönni édesapádnak a vért, amely nélkül bizony nagy bajba kerültél volna!
Tudod, ugye, hogy milyen életmentő a vér?
- Tudom - felelte Katika, majd egy kis gondolkozás után azt is hozzátette: - és azt is
tudom, hogy az Úr Jézus vére a legfontosabb a világon!
- Te, csak nem kezdesz el nekem prédikálni? - állt föl az orvos, és kissé furcsára sikerült
a mosolya, de Kati annyit gondolkozott azon, amit most végre kimondott, hogy folytatta:
- Azt tetszett mondani, hogy a vér életet ment! Ha az Úr Jézus nem adta volna értünk a
vérét, nem lehetne reményünk az örök életre! Akkor senki sem jutna a mennybe!
- Te bizonyosan odajutsz. - Az orvos mielőbb szerette volna befejezni a témát, de
Katinak még volt mondanivalója:
- Amikor a doktor bácsi felhívta a figyelmemet a vérre, apukám vérére, és arra, hogy az
életet ment, attól kezdve megpróbáltam visszaemlékezni arra, amit a bibliaórákon és
otthon beszéltünk a vérről. Azért foglalkoztat ennyire, mert valóban igaz! Nagyon fáradt

és gyenge voltam a műtét előtt, el sem tudtam képzelni, hogy még egyszer jól érzem
majd magam! És a műtét előtt azt mondogattam magamban: „Jézusnak, az Ő Fiának
vére megtisztít minket minden bűntől!” (1Jn 1,7).
- Az orvos megsimogatta Kati forró arcocskáját, és azt mondta neki: Köszönöm!

Kinyitott esernyő
A másnapi jótékonysági vásárra Misi édesanyja egy nagy papírzacskóba gyűjtötte
adományait, és Jóskát kérte meg, vigye haza az édesanyjának, ha befejezték a játékot.
Jóska megköszönte, és amikor elindult, hóna alá kapta a zacskót, és nekivágott az útnak,
amely ugyan nem volt túl hosszú, csak egy kissé emelkedett. Ráadásul alig ért a sarokig,
amikor néhány csepp is hullt az arcára.
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Elkezdett szaladni, a nagy zacskóval a hóna alatt, viszont az eső rákezdett, és ő
egykettőre bőrig ázott. A papírzsákból a holmik leestek a földre, gyorsan összeszedett
mindent, futott tovább, de amíg hazaért, legalább kétszer össze kellett szednie, ami
kihullt a karjaiból. Úgy esett be a házba, mint akit a tengerből húztak ki. De boldog volt,
mert nem veszített el semmit.
- Ez mind a holnapi jótékonysági vásárra való - zihálta, és már a fürdőszobában volt,
amikor anyja sorolta az asztalra tett holmikat: egy teniszütő, egy képeskönyv, két pár
cipő, egy társasjáték dobozban, és... - szünetet tartott, majd bekiáltotta a már kádban ülő
Jóskának: - és egy vadonatúj, szép esernyő!
- Micsoda? - Anyu, ha hiszed, ha nem, én azt láttam, hiszen többször átrendeztem a
cuccot, de képzeld, nem jutott eszembe, hogy szétnyissam! Pedig akkor talán mindent
szárazon hozhattam volna haza, és én sem áztam volna bőrig!
Amikor már száraz ruhában újra anyával szemben ült, és a szépen újracsomagolt
adományokat nézegette, az mondta:
- Képzeld, nem is gondoltam rá, hogy használjam!
Anya csendesen foglalkozott a dolgokkal, majd megszólalt:
- Úgy voltál vele, kisfiam, mint én a Bibliával! Minden vasárnap viszem magammal,
tudom, mi van benne, és nem jut eszembe, hogy kinyissam itthon is, köznapokon, amikor
pedig nagy szükségem lenne a tartalmára! A becsukott Biblia annyi, mint az
összecsukott esernyő - szakadó esőben! Gondolod, hogy van még valakinek ilyen súlyos
problémája?
- Igen! Énnekem! - hangzott a válasz. - És mind a ketten odaültek a kinyitott Biblia elé,
és együtt olvasták az Igét: „Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt...”
(Zsolt 19,8)
A zárba illő kulcs című könyvből
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Tavaszi ébredés
Mily szép a csodás, szent ébredés!
Az illatozó, szerény kis virág.
Mily szép künn a hímes, üde rét,
Virágtól ékes, friss gyümölcsfaág.
Mily szép a madárdaltól hangos
Határunkban a zöld erdő, berek...
Mily szép az Istent dicsérő lantos,
Ki új tavaszban zeng új éneket!
Mily szép a hívő szívben a tavasz,
Ige szárnyán jött szent ébredés,
Elhal ekkor ajkakról a panasz,
Dermedtség helyett: - felengedés...
Mily szép az Úrért égő szeretet,
Mely szerte áraszt csodás illatot
Tavasz kertjének ösvénye mellett
Isten legkisebb virága vagyok.
Végréti Irma
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