
Milyen lehetett mobiltelefon, autó, in-
ternet, számítógép, mp3-lejátszó, 

televízió, mikrohullámsütő, lift vagy akár 
fürdőszoba nélkül élni? Ugye te is tudod, 
hogy ezek nem voltak mindig. Biztosan me-
séltek neked szüleid, nagyszüleid erről. Ér-
dekes történeteket tudnak, csak meg kell 
kérdezni őket és türelmesen végighallgatni. 

Arra gondoltál-e már, milyen lenne ma az 
élet, ha nem lettek volna azok az emberek, 
akik azzal, hogy feltalálták, továbbfejlesztet-
ték az autózást felgyorsították, kényelme-
sebbé tették mindennapjainkat, közelebb 
hozták a távolságokat? Hála Istennek, hogy 
voltak!

Szeretem hallgatni a régi történeteket. 
Egészen másképp tudod értékelni a jelent, 
ha ismered a múltat. Az iskolában történe-
lem órákon nem mindig sikerült pontosan 
megjegyezni minden évszámot, csatahelyet, 
hadvezért. Igaz olyan történelemtanárunk 
volt, aki nem is erre fektette a hangsúlyt. 
De ismertük a társadalmi, gazdasági viszo-
nyokat, az adott korra jellemző gondolkodás-
módot, a fontosabb történelmi 
személyiségeket, valamint azokat a velük 
kapcsolatos eseményeket, amivel befolyásol-
ták az akkori életet és ez által az egész tör-
ténelmet. 

Mondhatnád: könnyű volt Mátyás király-
nak hatalmas könyvtárat létrehozni, mes-
terembereket hozatni a különböző várak, 
templomok építéséhez, időt, energiát fektet-

ni a kultúra támogatására, hiszen ő 
volt a király. Lehet, de dönt-

hetett volna másképp is, és ehhez a 
döntéséhez bátorság kellett. 

Még gyerekként eldőlt bennem, 
hogy szeretném én is jó irányba befo-
lyásolni a történelmet. Főleg a vasár-
napi iskolán vagy táborokban 
hallott missziós történetek hagy-
tak mély nyomot bennem. „Kérj 
nagy dolgokat Istentől, vállalj 
nagy dolgokat Istenért!” – tanul-
tuk az egyik misszióstörténetben. 

Könnyű volt Studd Károlynak, 
Hudson Taylornak vagy Carey Vil-
mosnak ismerőseit, családját, ott-
honát otthagyni és egy idegen földrészen Istenről beszélni? 
Nem hiszem. Azt azonban tudom, hogy mertek nagy dolgokat 
kérni Istentől, és mertek nagy dolgokat vállalni érte. Egyszerű-
en azzal, hogy engedelmeskedtek Istennek, az akkor jelentékte-
lennek látszó dolgokban, befolyásolták azt a kort, amiben 
éltek, és ezzel az egész történelmet.

A tegnap eseményei a ma történelme, a ma eseményei a hol-
nap történelme. Vajon tudok-e én ma úgy élni, hogy jó irányba 
befolyásoljam a körülöttem élőket, s ez által jobb irányba terel-
jem a jövőt? 

Vagyok-e olyan bátor, hogy Isten katonájaként úgy beszél-
jek, játsszak, énekeljek, tanuljak, segítsek, hogy a körülöttem 
élők lássák bennem Jézust, megszeressék Őt? A történelem ré-
sze vagy akkor is, ha sose választanak meg az ország elnöké-
nek és a neved nem kerül be húsz év múlva a 
történelemkönyvekbe. Névtelenként, de Is-
ten kezébe helyezve életünket maradandó 
dolgokat tehetünk, mint az özvegy-
asszony a két fillérrel, az irgalmas sza-
maritánus,…

Kívánok maradandó értékekben gaz-
dag mát, hogy a holnap történelme Is-
tenről szóljon.

Dobai Réka A holnap történelme:...
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Szükséges eszközök és alapanyagok: 

– 1db színes kartonlap 
– fekete-fehér és színes újságok vagy 

egyszínű és mintás csomagolópapírok 
– vágóalátét és vágókés 
– olló 
– ragasztó 
– színes ceruza, zseléstoll 

Első lépésként a színes kartonlap közepé-
re rajzolj egy neked tetsző órát, vagy na-
gyítsd fel az itt látható alapformát! 

Vágóalátétre (vagy vastag újságpapír kö-
tegre) téve – egy vágókéssel metszd körbe a 
mintát! A kivágott kört elteheted egy későbbi 
kézimunkához, vagy épp ebből készítheted 
az óra mutatóit. 

Vágd fel az újságjaidat vagy csomagolópapírjaidat kb. 3-4 cm széles, 10 cm 
hosszú csíkokra! Ezek után a munkadarab hátulján kezdünk el dolgozni. 

Válogasd össze papírcsíkjaidat neked tetsző színekben és vastagságokban, 
és ragasztgasd le őket egymás után! 

Az óra tetejétől kezd el ragasztgatni a csíkokat. Ragasztáskor fedjék egy-
mást helyenként a színes csíkok, kb. minden harmadik csíkot ragassz a karton 
alapra, így tartósabb lesz a végeredmény. Lehet párhuzamosan, de lehet egy 
kicsit elforgatva vagy akár körcikkenként ragasztgatni őket. 

Tovább díszítheted a képedet ceruza-, vagy krétarajzzal. Ne feledd berajzol-
ni egy egyszerű filctollal a számokat az óra lapjára. 

Ne feledd el a végén felragasztani a kivágott óramutatókat. Ha teljes egészé-
ben leragasztod a mutatókat, az óra állandóan ugyanazt az időt fogja jelezni, 
de ha egy rajzszeggel rögzíted csak (a hátoldalon egy radír vagy egy parafa du-
gó tartósabbá teheti a rögzítést), időközönként beállíthatod a számodra fontos 
időpontokat. 

Az így elkészült óra 
egy idővel kapcsolatos 
igeverssel méltó dísze 
lehet szobád falának! 

Ne feledd Isten az, 
Aki az időt, a történel-
met a kezében tartja!

Zsolt 90,4

 Mert ezer esztendo elotted annyi, mint a tegnapi nap,
 amely elmúlt, mint egy orváltásnyi ido éjjel.

Amit megmondasz, igen megbízható.
Templomodat szentség ékesíti, ó URam, idotlen idokig!

Zsolt 93,5

Az ido és történelem URa
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Meg szoktad ünnepelni a születésnapod? 
Szinte látom, amint buzgón és kissé hi-

tetlenkedő arccal bólogatsz, hogy micsoda kér-
dés az ilyen: természetes, hogy megünnepeled. 
Elvégre a világra jöveteled nagy esemény, habár 
a múlté ☺, és érdemes megemlékezni róla. 

Az ám, micsoda ajándéka az Istennek az emlé-
kezet! Születésnapozás sem lenne, ha nem lenne 
meg az a képességünk, hogy visszapörgessünk 
képeket a múltról. Megfigyelted, hogy nem azt 
mondtam, hogy „visszapörgessük a múltat”? Az 
ugyanis teljességgel lehetetlen, a valóságról al-
kotott mindenféle illúziónk ellenére. Csak képe-
ket vagyunk képesek felidézni az emlékezetünk 
csodás masinájának a segítségével, amely még 
csak nem is valamiféle objektív leletcsomag, ha-
nem személyes tapasztalataink, gondolataink és 
érzéseink lenyomata, amely az idő múlásával rá-
adásul még változik is. Biztos hallottatok már 
ilyen és hasonló mondásokat, hogy „az idő meg-
szépíti a múltat”, „az emlékezetében idővel meg-
szépültek az események”, „megszelídültek a 
szomorú emlékek”, stb. Persze, ez áldás is lehet 
sok esetben, főként ha tragikus, fájdalmas és ne-
héz eseményeket kell valakinek átélnie, majd 
feldolgoznia. Ha csak olyan egyszerű és nagysze-
rű eseményről beszélünk, mint a születésed, va-
lószínűleg édesanyád nem a szülés során átélt 
szenvedésre emlékszik a legélesebben, hanem 
az örömre, amit okoztál neki a feltűnéseddel. 

A feledés azonban nagyon rosszul jön, amikor 
felelned vagy „rögtönöznöd” kell az iskolában, 
amikor fontos dolgok illannak el nyomtalanul az 
emlékezetedből, főként, ha még porul is jársz mi-
atta. Véges az emlékezetünk, ezért emlékezte-

tőkre van szükségünk, 
hogy a múlt esemé-
nyei és azok tanulsá-
ga frissen 
maradjanak az 

emlékezetünkben, és 
segítsenek a jelen dol-
gaiban való tájékozó-
dásban. Kezdve a 
személyes csipogótól, 
amely eszünkbe jut-
tatja a másnapi dolgo-
zatírást, a 
nagyszabású történe-
lemig, amely népsorsokról beszél, 
és a jelenre tanít.

Habár vitatható, hogy mire érdemes emlékezni, 
gondolom, abban mindenképpen egyetértünk, hogy 
vannak dolgok, amelyekre szinte kötelező emlékezni. 
Nem mondhatjuk azt, hogy minket aztán nem érde-
kel az unalmas és maradi múlt, mi a jelenben élünk. 

A történelem, mint iskolai tantárgy ugyancsak 
megalapozott, mert még a Biblia is elrendeli a tanítá-
sát: 

„Amikor befejezte Isten Mózessel való beszédét a Sí-
nai-hegyen, átadta neki a bizonyság két tábláját, az Is-
ten ujjával irt kőtáblákat” (2Mózes 31,18).

„És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt törté-
nik ez, amit az Úr cselekedett velünk, amikor kijöt-
tünk Egyiptomból. Legyen ez jelül kezeden és 
emlékeztetőül a homlokodon, hogy az Úr törvénye a 
szádban legyen. Mert erős kézzel hozott ki az Úr 
Egyiptomból” (2Mózes 13,8-9).

 Nem akármilyen eseményekről érdemes megemlé-
kezni, hanem az Isten által végzett dolgokról, ame-
lyek az emlékezők üdvösségére valók. A Biblia 
egyfajta tökéletesen hű történelemkönyv, amely emlé-
keztető számunkra, és amely alkalmazható a jelenre. 
Az egyiptomi szabadulás az Úr Jézus által végzet cso-
dás szabadításra mutat, amelyet bármikor megta-
pasztalhat az, aki a bűneiből Istenhez kiált. Viszont 
nem elég emlékezni, a szívünkben kell lennie az Is-
ten szavának, meg kell határoznia a tetteinket.

Hadd látszódjon rajtad, hogy Isten gyer-
meke vagy, hogy jeles vagy az Ő törvényei-

ből és a tanításaiból, ne szégyelld az 
„emlékeztetőket”, amelyek segíthetnek 
neked azok tanulásában és alkalmazásá-
ban. Fedezd fel a Biblia tanulmányozá-
sának örömét, még ha a nemzetségi 
táblázatok vagy a Krónikák könyvei is 
lennének a soron! Vedd igénybe az 
„apák” és a jó segédkönyvek magyaráza-
tait is, ha szükséges. Ne feledd, 
ne tartsd meg magadnak, 
add tovább, amit megta-
nultál! ☺

Ige-harmatSzületésnapok és krónikák

Molnár Adina
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Mesesarok 
ovisoknak

Igyekezz! Szedd a lábad! Elkésünk! 
Tegnap is elkéstünk, és lemarad-

tunk a történet elejéről.

– Jövök már! – lihegte Marci a medve-
bocs, miközben megpróbálta utolérni a ba-
rátját, Mimit, a kismókust.

Megjött a tavasz. A vándormadarak is 
visszajöttek. Kerekerdőben elkezdődött a 
tanítás. Kisebb és nagyobb állatcsemeték 
mind a patakparti tisztásra siettek. Mimi 
kedvence épp az volt, amiről Marci barátja 
miatt mindig lekéstek, Uhu bácsi történe-
tei. Minden állat szivesen hallgatta őket. 
Uhu bácsi öreg bagoly volt. Mindenki na-
gyon szerette őt hallgatni. Azokat a törté-
neteket mondta el, amelyek velük 
megtörténtek meg. Voltak vidám, vicces, 
de szomorú történetek is. 

– Miért mondasz nekünk szomorú törté-
neteket is? – kérdezte Tapsi. 

– Tudod, nyuszikám, mert azokból sokat 
lehet tanulni – válaszolta csendes hangon 
Uhu bácsi. 

– Ma is mesélsz nekünk? – kérdezte Mi-
mi lihegve, mert épp ekkor érkezett meg. 
Marci még mindig lihegett, és ő is megér-
kezett. Uhu bácsi már nem is mondott 
semmit neki.

– Ma nem mondok nektek történetet, ha-
nem kaptok tőlem egy házi feladatot 
–mondta Uhu bácsi. Amikor hazamentek 
kérjétek meg a szüleiteket, hogy mondja-
nak el egy történetet, ami a családotokkal 
történt régen. A következő napokban ti 
meséltek majd. 

– Juhééé! – örvendeztek az állatok. 

Énekelgettek még együtt, és utána min-
den irányba szétszaladtak az állatcseme-
ték, hogy hozzá is lássanak a házi 
feladatnak. Akkor este minden odúban, fé-
szekben és vacokban esti mese helyett ré-
gi történet mondtak az állatok 
gyermekeiknek. 

Másnap Uhu bácsi azt sem tudta, 
hogy melyik állatot hallgassa meg 
először. Sorban minden kicsi állat 

előállt a történetével. Volt vidámság bőven, az 
állatok dőltek a fűbe a nevetéstől. Nem min-
den történet volt vidám. Tanulság mindegyik-
ben volt. Uhu bácsi elmondta az állatoknak, 
hogy figyeljenek arra, mit lehet tanulni a tör-
ténetekből.

Heteken át a kis állatok meséltek. Egy nap 
Lompira került a sor, hogy elmondja a történe-
tet.

– Nem mondom! – rázta a fejét Lompi. 

– Mindenki elmondta a történetét. Rajta! 
Légy bátor! – biztatták az állatok. 

– Nekem nincs történetem. – mondta Lom-
pi, miközben hatalmas könnycseppek gördül-
tek le arcocskáján.

Az állatok meglepődtek, majd Uhu bácsi 
csendre intette őket. Lompi már árkon-bokron 
túl járt, otthagyta a többieket. 

– Mi történt vele? – kérdezték Uhu bácsitól 
az állatok. 

– Lompi szüleit ezen a télen a vadászok 
meglőtték. Egyedül él a rókalyukban. – vála-
szolt Uhu bácsi.

– Ó szegény kisróka! – sajnálkoz-
tak az állatok. 

– Neki senki sem mesélt történe-
tet. – szipogta Tapsi.
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– Mi észre sem vettük, hogy milyen szomorú 
– mondta Mimi.

– Ti nem tudhattátok. A tél hosszú volt, és 
sokan közületek most tavasszal születtek.

– Segítenünk kell neki. – mondta Vili veréb.

– De hogyan? Mit tehetünk érte? – érdeklőd-
tek az állatok.

– Lompinak családra van szüksége, és arra, 
hogy az ő szomorú története vidámmá változ-
zon – magyarázta Uhu bácsi. 

Az állatok most nem mentek olyan vidáman 
haza, mint azelőtt. Arról beszélgettek útköz-
ben, hogy hogyan segítsenek Lompin. Ezen az 
estén nem vidám történetektől volt hangos 
minden otthon, hanem Lompi szomorú történe-
tét mondták el az állatok kicsinyeiknek. 

– A mi barlangunk jó nagy. Szívesen megosz-
tom vele az ágyamat is – mondta Marci. Szülei 
beleegyeztek. Másnapra el is készítették Lom-
pinak a helyet.

Reggel minden állat sietett a patakparti tisz-
tásra. 

– Igyekezz! Szedd a lábad! Elkésünk! – ezut-
tal Marci mondta Miminek. A kismókus alig 
bírt szaladni a medvebocs után. 

– Uhu Bácsi! Uhu bácsi! Hoz-
zánk költözhet Lompi! – újságol-
ta örömmel Marci.

– Eltünt Lompi! – mondta 

Tapsi csendesen. Marci látta, hogy komoly a 
dolog, mert minden állat szomorúan ült a 
helyén, még Uhu bácsi is.

– Valamit tennünk kell! Keressük meg! – 
biztatta Marci a többieket. 

Az állatok örömmel beleegyeztek. El is in-
dultak, hogy Lompit megkeressék. Hiába ke-
resték egész nap, mert nem találták meg. 
Másnap újra elindultak. A rókalyuk elé min-
denféle finomságot tettek, hogyha Lompi ha-
zamegy, legyen mit ennie. Másnap mindent 
ugyanugy találtak. Harmadik nap a sok fi-
nomság eltünt a rókalyuk elől. És negyedik 
és ötödik nap is. Uhu bácsi éjjel a 
rókalyuk közelében lévő fára re-
pült és onnan figyelte, hogy Lom-
pi éjjelre hazatér-e vagy más 
állat eszi meg a sok finomságot, amit a töb-
biek odavittek. Éjszaka volt. Mindenhol 
csend. Uhu bácsi lépteket hallott. Egyszer 
csak feltünt Lompi alakja. Uhu bácsi na-
gyon megörült. 

– Psssz! Lompi! – szólította meg csende-
sen Uhu bácsi a kisrókát, hogy meg ijessze.

– Uhu bácsi, te mit keresel itt? – kérdezte 
meglepődve Lompi.

– Azért jöttem, hogy megnézzem, hogy jól 
vagy-e, s hogy elmondjam, hogy nagyon sze-
retünk téged. A többiek napok óta keresnek. 

– Ők hozták nekem a finomságokat? – kér-
dezte szégyenkezve a kisróka.

– Igen! Marci és a családja azt szeretnék, 
ha a barlangjukba költöznél. 

– Igazán? – kérdezte Lompi, és sírva fa-
kadt. Azt hittem senkim sincs – szipogott a 
kisróka.

Másnap reggel Lompi volt az első a patak-
parton. Az állatok boldogan ölelgették társu-
kat, és örültek, hogy nem ment világgá.

– Szeretném elmondani nektek a történe-
temet – mondta Lompi.

– Halljuk! – mondták egyszerre az állatok.

Miközben Lompi a történetét mesélte, az 
állatok csodálkozva vették észre, 
hogy ez róluk szól.
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Egyszer hallottam egy igaz történe-
tet, miszerint valamikor régen élt 

egy Voltaire nevezetű francia férfi, aki ta-
gadta Isten létezését és a Bibliáról azt 
tartotta, hogy hazugság. Kegyetlen em-
ber lehetett, aki sokat gúnyolódott a ke-
resztyénekkel. Azt állította, hogy 100 év 
múlva már senki sem fogja olvasni a Bib-

liát és csak a múzeu-
mokban, emlékként 
fognak tartani belőle 
néhány példányt. Sza-
vai akkora hatással 
voltak a népre, hogy a 
nem sokkal utána kez-
dődő Francia Forrada-
lomban Bibliák ezreit 
gyújtották fel. 

Természetesen, Isten nem engedte, hogy az 
Ő szava, a Biblia eltűnjön a világról. Képzeljé-
tek el, hogy a Biblia a legolvasottabb könyv a világon, 
több mint 700 millió példány van belőle az emberek ke-
zében, és 2000-nél is több nyelvre lefordították már. 
Tudjátok mindezt miért? Mert a Biblia nem csak egy 
egyszerű történelemkönyv, melyet az emberek leírtak 
érdekességképpen, hanem sokkal értékesebb, mivel Is-
ten szavát tartalmazza. Voltaire bácsi meg pirulhatna, 
ha élne, mivel Istennek gondja volt arra, hogy ellensé-
ge megszégyenüljön: a mondás szerint, halála után a 
házában nagyméretű  biblianyomda és biblialerakat 
működött.

Remélem ezután még gyakrabban fogod olvasni drá-
ga Bibliád. Ha figyelsz, maga Isten beszélhet hozzád 
rajta keresztül. (És ha több is van neked, ajándékozd 
meg barátod vele.)

A Harmatcseppek 2008. január-februári rejtvényének 
megfejtése: marimbafon.

Megfejtők: Csáki Hannelore – Erked, Hatvani Mónika 
– Ákos, Debre Dávid – Szilágyperecsen, Trinfa Jo-
hanna – Sepsiszentgyörgy, Domokos Benjámin – 
Szilágyperecsen.

Mind jutalomban részesültök! Gratulálunk! Jutalmatok 
postán érkezik!

Réka

ui.: Már az ez előtti és a mostani számban is tantár-
gyakról olvashattál érdekességeket. Most szeretnélek 
téged is bátorítani az írásra. 

Ragadj tollat, ceruzát, színest vagy bármit és rajzolj, írj 
verset, egy megtörtént vagy kitalált esetet valamelyik 
tantárggyal kapcsolatban! Küldd be címünkre (levélben 
vagy e-mailen)!  Ha ügyes voltál viszontláthatod alkotá-
sod a következő számban és boldog gazdája lehetsz 
egy ajándékcsomagnak!

Rajta!!! Már várom leveleiteket!

Kínában még napjainkban is sokfelé ül-
dözik a keresztyéneket. Mégis, ami né-
hány évtizeddel ezelőtt lehetetlennek 
tűnt: egyre több Bibliát nyomtatnak. 
Nemsokára a világ legnagyobb biblia-
nyomdáját Kínában nyitják meg. 

Levelek

Egy csepp bibliai történelem
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Kovács Annamária, 

vasárnapi iskolai tanító, Zilah

Votaire (1694-1778)
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Első emlékeim a történelemről ötödikes koromból 
vannak. Idős ember volt az első történelemtaná-

rom, még a kommunista rendszerben és már az első órá-
kon tisztázta, hogy ki miben hisz és, hogy honnan/miből 
származik az ember. Voltunk páran hívők az osztály-
ban és nem titkoltuk el, hogy mi hiszünk Istenben és ab-
ban is hogy teremtmények vagyunk, nem pedig evolúció 
eredményei, aminek az lett a következménye, hogy a ta-
nár nevetség tárgyává tett bennünket.

Alig telt el két év, és többé nem kellett szégyellnünk, 
hogy hívők vagyunk, tanárainknak traktátusokat ad-
tunk, beszéltünk Istenről – most már egészen nyíltan 
az osztályteremben. Történelemtanárunk azonban nem 
változtatott Istenhez és a hívőkhöz való viszonyulásán. 
Azóta sem tudom mi történt vele, volt-e lehetősége Is-
tennel személyes kapcsolatba kerülni.

Ez volt az első tapasztalatom a történelemmel. Egy 
olyan tantárggyá vált számomra ami a múltról szól: ah-
hoz, hogy ismerjük sok évszámot kell észben tartani, 
ami viszont semmiféleképpen nem keltette fel érdeklő-

désemet. 

Már meghaladtam a huszonhá-
rom éves kort amikor találkoztam 
egy olyan tanárral, aki történel-
met tanított és hívő ember volt. 
Egy alkalommal egészen egyedül-
álló tapasztalatot szereztünk: ellá-
togattunk egy kolostorba, ahol a 
történelmi tények megismerése 
mellett lehetőségünk nyílt szemé-

lyessé tenni a tanultakat, hallotta-
kat. Látogatásunk azzal végződött, 
hogy az egyik teremben körbe ül-
tünk és tanárunk egy történetet ol-
vasott fel a Bibliából: a 12 éve 
vérfolyásos asszony meggyógyítá-
sának történetét. Nem fűzött hoz-

zá különösebb magyarázatot, 
csak annyit, hogy Jézus, aki egy 
történelmi személy volt, gyógyí-
tott a múltban, és gyógyít a jelen-
ben is. Számomra akkor vált 

először érthető-

vé, személyessé, hogy hogyan befo-
lyásolja a történelem az életemet. 
Megértettem, hogy Isten maga a történelem 
szerzője – úgy tűnik arról szól, amit fontos 
emberek tettek vagy nem tettek, valójában 
Istenről tanulhatunk belőle: hogyan cselek-
szik, hogyan nyilvánul meg nagysága, min-
denhatósága, igazságossága. Vagyis: 
beszél(het) hozzánk a történelmen keresztül.

A Bibliában olvasunk Sámuelről, aki Éli 
főpapnál nevelkedett. Lehetősége volt törté-
nelemórákon részt venni: biztosan tanult 
Ábrahámról, Izsákról, vagy Mózesról, és biz-
tosan elmagyarázták neki, azt is hogy ezek 
az emberek azért vittek véghez nagy dolgo-
kat mert Isten vezette őket. Biztos vagyok 
benne, azonban, hogy egész más volt halla-
ni a történelem Uráról, és személyesen meg-
tapasztalni őt.

Kívánom, hogy 
a történelem ne le-
gyen csupán egy 
száraz tantárgy 
számotokra, ha-
nem lássátok meg 
ti is Isten beavat-
kozó kezét az em-
berek életébe.
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Ismerkedés a történelem Urával
Sütő Magda Mária,

Zilah
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Kik voltak az anabaptisták? A szó jelentése: újrakeresztelő, 
ami azonban megtévesztő. A XVI. században olyan csoportok 
jelentek meg Svájc és Németország területén, akik vallották a 
felnőtt keresztséget, és igyekeztek a Biblia tanítását megérteni 
és alkalmazni mindennapi életükre. Erdélyben, Bethlen Gábor 
fejedelem pártfogása alatt telepedtek meg. Ügyes kézművesek 
voltak és erkölcsös emberek. 

Bárhol is jelentek meg anabaptista csoportok üldözték őket, 
különösen az egyház részéről. Fel van jegyezve az egyik ana-
baptistáról, hogy egy téli fagyos napon, amikor üldözőbe vet-
ték, a befagyott folyón sikerült átszaladnia de üldözője alatt 
beszakadt a jég. Bár lehetősége lett volna fellélegezni, hogy 
megszabadult, ennek ellenére visszafordult és kisegítette üldö-
zőjét a jeges vízből.

2009 júliusában, Amszterdamban fogják ünnepel-

ni az első baptista gyülekezet megalakulásának 

400 éves évfordulóját. Ennek a gyülekezetnek 

John Smyth volt az alapítója. Ők gyakorolták a be-

merítkezést felnőtt korban.

Hozzánk a XIX. században jutott el a baptizmus. 

Ez egy nagy tragédiának köszönhető, hiszen Ham-

burg város 1842-ben leégett, sokan meghaltak, haj-

léktalanokká váltak. A hamburgi baptista közösség 

helyet adott azok számára, akiket érintett a tragé-

dia, és így nyolc hónapig nyolcvan személy talált 

otthonra a gyülekezeti házban. A gyülekezet pász-

tora Johannes Onken volt, aki hirdette, hogy 

„minden baptista egy misszionárius”. Amikor 

sor került Hamburg város újraépítésére, Ma-

gyarországról is  érkeztek mesteremberek, 

hogy ehhez hozzájáruljanak. Így ismerked-

tek meg a baptista közösséggel, hallották 

az evangéliumot, megtértek és hazatérve 

ők is hirdetőivé váltak. Egyik közülük 

A Zilahi Magyar Baptista gyüleke-
zet első vasárnapi iskolás csoportja 
az 50-es években. Érdemes utána-
nézni ezeknek a képeknek szüleink 
képei között, megláthatjuk ők milye-
nek voltak, amikor vasárnapi iskolá-
ba jártak.

Johann Rottmayer. Az Ő házában, Budapes-

ten tartották az első összejöveteleket, majd 

Meyer Henrik is csatlakozott, akinek a nevé-

hez fűződik Kornya Mihály bemerítése. Kor-

nya Mihály önfeláldozó munkája révén terjedt 

el a mi vidékünkön is az evangélium.
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Egy kis történelem...

Kornya Mihály (1844-1917)
Meyer Henrik (1842-1919)

Összeállította:
Sütő Magda Mária,

Zilah
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„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan 
azoknak akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözü-
lünk, Istennek ereje!” (1Kor 1,18)

Jézus életéből, a keresztre feszítés volt az az 
epizód, amely örökre magához vonzott, és 

megváltoztatta az életemet.

Nagyon sokszor hallottam Jézus önfeláldozó éle-
téről, szenvedéseiről a vasárnapi iskolában, de en-
nek ellenére, volt egy nap az életemben amikor 
egészen közel jött hozzám, felejthetetlenül meg-
érintett az a tény, hogy ÉRTEM szenvedett, he-
lyettem halt meg, az én „adóslevelemet 
odaszegezte a keresztfára, eltávolította az útból...”

Bűneim leterheltek, nem tudtam örülni, de 
olyan jó, hogy neki elmondhattam mindazt, ami 
megkötözi életem, semmilyen visszatartás nélkül, 
és annak ellenére, hogy csak Ő ismer engem úgy, 
mint senki más... tudja azt, hogy mit gondolok, ér-
zek... mégis szeret, elfogad és a Barátom.

Ez az a szeretet, amelynek nem tudtam ellenáll-
ni... és még most sem értem, hogy miért szeret en-
gem ennyire, hogy hajlandó volt feladni egész 
életét, csak azért, hogy én ÉLJEK szabadon, bűn-
teher nélkül. Kifejezhetetlen volt az az 
állapot, amit akkor és azóta tapasztalok 
naponként.

Soha ne tűrd meg te sem a bűnt az 
életedben, valld meg Jézusnak, 
és részesülhetsz abban az 
örömben, mit csak Ő tud adni.

Jézus érted halt. Ő szeret. 
Ha befogadod az életedbe, 
ERŐT ad a mindennapi fel-
adatok elvégzéséhez, erőt ar-
ra, hogy bemutasd Őt az 
osztálytársaidnak, erőt a 
tanuláshoz, szeretetet, 
hogy szeresd azokat 
akiket eddig nem 
kedveltél... egyből 

csak azt észrevenni, hogy csak úgy „természe-
tesen” áthalad rajtad Krisztus jelleme és rád 
csodálkoznak az ismerőseid.

Számomra Krisztus keresztje életet, erőt je-
lent, amely nélkül nem tudok élni. Minden-
nap igénybe veszem. Vele sokkal jobb. Soha 
nem cserélném fel Őt, segítségét, támogatását 
és alázattal megköszönöm neki, hogy mellém 
szegődött...

… Azon tűnődöm, hogyan tudjam kifejezni 
azt amivel tartozom? Hogyan fizessek a Krisz-
tusban nyert szabadságért, erőért, amit kapok 

Tőle mindennap, hogyan fizetek azért a ren-
geteg áldásért, amit eddig földi életem so-
rán kaptam a Mennyei Atyától? Hogyan 
fizetem meg bűneim büntetését?

Igazából sehogy sem tudok fi-
zetni. A jó hír pedig az, hogy 
nem is kell fizetnem. A Fiú fize-
tett a bűneimért, bűneidért. Ő 
megtette amit én és te nem tehet-
tél meg: élt, meghalt és feltá-

madt, hogy erőt, győzelmet adjon 
nekünk és örökre vele élhessünk.

Semmit sem tehetsz, hogy job-
ban szeressen, egyet igen: fogadd 
el a helyet, ami Ő készített ne-
ked.
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Régi kereszt - új ero

Szeredai Ilona, Egrespatak,
óvónéni a zilahi Dávid óvodában
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A régmúlt időkről többnyire írásos emlékek és fennmaradt tárgyak, 
építmények alapján következtetnek a történészek. 

A Biblia a leghitelesebb ókori történelemkönyv. A tudósok sok ré-
gészeti leletet találtak, amelyek a Biblia hitelességét támasztják 
alá. 

A regés-régi idők, egyik legnagyobb és legtragikusabb 
eseménye az özönvíz, amelyben az egész akkori világ 
elpusztult. A hitetlen történészek csak mesének tartják 
az özönvíz elbeszélését. De a hívő tudósok sok bizo-

nyítékát találtak annak, hogy ez az esemény úgy történt, ahogyan a Biblia leírja. 
Ezt bizonyítják például a számtalan helyen kialakult üledékes földrétegek; a 

szén és kőolaj rétegek, amelyek az eltemetett erdőkből alakultak ki. Sok 
üledékes rétegben állatok megkövesedett tetemeinek ezreit találtak. 

Magát a Noé bárkáját még nem találták meg. Az elmúlt évszázadok 
során többen is látni vélték az Ararát hegység hóval borított ma-
gaslatain. 

A jeruzsálemi templomot Salamon király építtette meg. A templom nem 
volt túlságosan nagy, de gazdagon díszített. Kr. e. 587-ben a babiloniak 
elpusztították, majd a fogságból visszatérő zsidók újraépítették. Ez a má-
sodik templom szerényebb volt Salamon templománál. 

Ezután még többször javítot-
ták, renoválták. A legnagyobb átalakítást Nagy Heródes király végeztet-
te rajta, az Úr Jézus idejében. Nyolcvan évig építették, amíg készen 
lett a pompás épületegyüttes. Alighogy elkészült, néhány évvel később 
a rómaiak el is pusztították 
Kr. u. 70-ben, és kő kövön 
nem maradt rajta, amint azt 
az Úr Jézus megjövendölte. 
A templomot azóta sem épí-
tették újra. Csak egy falrész: 
a Siratófal maradt meg belő-
le. Helyén jelenleg két muzul-
mán mecset is található. 

Az ószövetség könyvtekercseit a történelem 
folyamán az írástudók nagy pontossággal má-
solták. Akkor még nem voltak nyomdák, azért 
kellett a szöveget kézzel másolni. Annyira biz-
tosak voltak a másolás pontosságában, hogy a régi könyvtekercset megsemmisítették, 
és helyette az újat használták. Napjainkban a kutatók elgondolkoztak azon, hogy vajon 
a Szentírás abban a formában jutott-e el hozzánk, ahogyan azt annak idején leírták. 

A múlt század egyik legnagyobb régészeti felfe-
dezése a holttengeri tekercsek megtalálása volt. 
1947-ben egy pásztor a kecskéit kereste, és 
egy barlangban régi irattekercseket talált. Ké-
sőbb még több ilyen irattekercset találtak a 
szomszédos barlangokban a qumráni hegyolda-
lon. Nagyon sok ószövetségi könyv volt az ira-
tok között, amelyeket a Kr. e. első században 
készítettek. Ezek mind azt bizonyítják, hogy az 
ószövetség szövege az évezredek során nem 
változott. 10
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Salamon temploma

A Heródes tirály által kibővíttetett templom

A holttengeri tiratok egyike

Ennyi maradt a templomból - a Siratófal

A qumráni hegyoldal: 
itt találták holttengeri tekercseket



Biztosan gondolkodtál 
már azon, hogy vajon 

mindenki volt-e vasárnapi 
iskolás, és ha igen – akkor 
milyen volt?

Solczi Klára, Egrespatak

Kérdezd meg bátran anyukádat, apukádat, és kérd meg őket, hogy 
meséljenek. Meglepő lesz, amit hallani fogsz.

Én majdnem ötven évvel  ezelőtt voltam vasárnapi iskolás, és né-
hány dolgot elárulok most neked. 

Nem tanítónéni tanított, hanem egy idős bácsi a gyüliből. 

Nem volt külön, szép termünk, gyermekbútorokkal berendezve, ahol 
órát tartottunk. Nem volt sok szép színes ceruzánk, kifestőnk, filctol-
lunk, gyurmánk. Nem voltak képek a falon, nem volt ismétlőjáték, 
nem volt édesség, nem volt meglepi, nem volt szülinapi köszöntő, 
nem volt kirándulás. 

Ugye, ha ezt a sok „nem volt”-ot olvasod, azt kérded: akkor azt hogy 
lehetett kibírni, és egyáltalán, mi volt?

Bibliai történeteket tanultunk, és aranymondást - amit máig sem fe-
lejtettem el. Talán kicsivel nagyobb szigorral – de nagy szeretettel 
megtanítottak sok mindent, amit egy gyereknek tudni kell a Bibliá-
ból. 

Ma neked összehasonlíthatatlanul több lehetőséged van arra, hogy 
kellemes körülmények között tanulj. Használd ki jól, hogy le-
gyen, aki majd átadja a bibliai igazságotokat a következő 
nemzedéknek. 

Az Úr Jézus sírjának helyére egy templomot építettek: a Szentsír templomot. 
Egyes bibliakutatók szerint az Úr Jézus sírja máshol volt, nem a jelenlegi 
Szentsír templom helyén. 

A szokás szerint, abban az időben főleg a tehetősebb emberek barlangokba, 
sziklába vésett kamrákba temették halottaikat. A sír bejáratához nagyméretű 
követ hengerítek, hogy az idege-
nek és a vadállatok ne tudjanak 
bemenni. Isten gondviselése ez a 
temetkezési forma, mert ha az Úr 
Jézus testét a földbe temették vol-
na, senki sem tudta volna ellen-
őrizni, hogy a feltámadása után a 
sírja üres. Sok ehhez hasonló sír 
maradt fenn Izraelben. (Például a 
Haifa kikötőváros mellett nemrég 
felfedezett sír.)

A sok régészeti lelet közé sorolható egy 
az Úr Jézus idejéből származó ha-
lászhajó, amit a galileai tengerben 
találtak 1986-ban, a tengerfené-
ki iszapban. Ebből megismer-

hetjük milyen lehetett a csónak, amelyben a 
tanítványok és az Úr Jézus halásztak.  
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Vasárnapi iskola - régen és most

A Jeruzsálemi Szentsír templom

Az Úr Jézus idejéből származó sír

Az iszapban talált  halászhajó 

Így nézhetett ki a 
tanítványok halászhajója 
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Tavaszi virágok - nárcisz
Kellékek: 

Olló, szívószál, műanyag pohár, homok, zöld és sár-
ga kreppapír, zöld és narancssárga kartonpapír, 
csomagolópapír

Elkészítése:

1. A műanyag poharakat megtöltjük homokkal.

2. A szívószálakat zöld kreppapír-csíkokkal bevon-
juk (betekerjük).

3. Sárga kreppapírból kivágjuk a virág szírmait.

4. Kis kerek zöld kartont a közepén átszúrva ráhúz-
zuk a szívószálra, majd egyenként a virágszirmokat 
is, utoljára pedig a kis narancssárga kartont is.

5. Zöld kartonpapírból hosszú keskeny levélformát 
vágunk.

6. Az így elkészített virágokat beleszúrjuk a homok-
kal megtöltött pohárba, majd pedig melléje szúrjuk 
a kivágott leveleket is.

7. A kész virágcserepet csomagolópapírral bevon-
juk.

8. Több virágból akar csokrot is készíthetünk.

Használva a titkos kódot, helyettesítsd be a meg-
felelő betűket az alább található táblázatba. Indulj 
a nyíltól az óramutató járásának irányába, hogy 
megtaláld a megfejtést, ami egy bibliai igevers és 
annak a helye (csak a bibliai könyv). 

Keresd meg a Bibliádban a részt és a verset is 
és küldd be címünkre június 14-ig! Jó kódfejtést!

Kézimunka

A kézimunkát beküldte:
Nagy Rúth, óvónő, Zilah

Elkészítették az  óvódások

Készítette: Székely Tünde, Kiskapus

Rejtvény –  kódfejtők előnyben


