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Vészhelyzetben
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emrég egy érdekes videót láttam.

Egy aranyos medvebocs jókedvűen hempergőzött a hegyoldalon mit sem sejtve, hogy kicsit távolabb, az egyik szikla árnyékában megbújva egy puma vetette ki rá a szemét. A puma hosszan figyelte, és mivel semmi mást nem látott, elkönyvelte magában: ez könnyű préda lesz.
Ösztöneire hallgatva, a következő pillanatban már irdatlanul nekiiramodott. A préda is hamar észrevette a bajt, és ő is
futásnak eredt. A bocs a folyó fölött egy kiborult fatörzset pillantott meg. Utolsó esélyként át akart érni a túlsó partra, talán ott megmenekül…
De a híd nem volt elég hosszú. Kétségbeesetten nyöszörgött a fatörzs végén állva, a folyó fölött. A puma diadalmasan
közeledett felé. Ekkor a fatörzs vége, amelyiken a medvebocs
állt, letört és lezuhant a sebesen hömpölygő folyóba. A puma
sem volt rest, rögtön átlátta hol kaphatja el a medvebocsot.
Mire a bocsnak sikerült kievickélnie a vízből, ideje sem maradt kifújnia magát a puma rögtön ott termett és rátámadt.
Utolsó erejét összeszedve a bocs egy óriásit üvöltött. A puma nem sokat törődött vele. Mély sebet ejtett áldozatán, de
az tovább ordított. És egyszer csak a puma elkezdett hátrálni. A bocs észrevéve, hogy van esélye, minden erejét összeszedve még hangosabban üvöltött. A puma hirtelen hátat fordított és gyorsan elfutott. A bocs fáradtan, sebesülten rogyott
le. Amikor elhallgatott vette észre, hogy mögötte áll valaki,
egy sokkal hatalmasabb medve, ami félelmetesebb hangon
üvölt, mint ahogy az neki sikerülne - a megmentője.
Ó, mennyire hasonlít ez a mi életünkhöz. Itt a földön van
valaki, aki nagyon bele szeretne szólni abba, hogy az életünk
ne legyen boldog, kiegyensúlyozott, nyugodt, szeretetteljes,
harmonikus. Sátán mindent megpróbál azért, hogy halálos
sebet ejtsen rajtunk, egyik bűnt kövesse a másik az életünkben, az önzőséget kövesse az irigység, féltékenység, rosszin-
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Dobai Réka
dulat, durvaság, hazugság, engedetlenség, lopás,… minél jobban
szabadulnánk, annál inkább vegyük észre,
hogy semmi esélyünk nincs a menekülésre.
De van Valaki, aki kész beállni mögém,
mellém, elém, pont arra az oldalra, ahonnan
a támadás jön. Maga Isten kész védelmet adni a legkeményebb csatában is, mert számára
én, te vagyunk a legfontosabbak. Csak kérned kell, hogy szabadítson, tisztítson meg bűneidből, és utána, ha engeded, nap, mint nap
kész védelmet adni, az újabb támadásokkal
szemben.
Azt ugye tudod, hogy mit tett értünk? De
belegondoltál már abba, hogy Neki ez nem
lett volna kötelessége. Ő, a hatalmas, szent Isten könnyűszerrel meglett volna nélkülünk,
emberek nélkül, hiszen mi döntöttünk úgy,
hogy nem engedelmeskedünk az ő parancsainak, és nem törődünk Vele. Mert Isten nem
akart sosem kisajátítani, csak a javunkat
akarja, Ő teremtett, tehát jobban tudja, hogy
mi a jó nekünk.
Melletted is ott van Isten? Igyekezz jobban
megismerni Őt, és engedelmeskedni Neki jó
szívvel!

Kiközösítve!

Ige-harmat

B

iztos találkoztál az utcán, boltban, vagy éppen iskolában
olyan személlyel vagy gyerekkel, aki
szándékosan vagy meggondolatlanul
Kovács
káromkodásokban emlegeti Isten neÁgnes
vét. Remélem, hogy te nem tartozol közéjük. A Biblia Tízparancsolatában, pedig Isten határozottan megtiltja még azt is,
hogy a nevét hiába emlegesd:
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a
nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül,
ha valaki hiába mondja ki a nevét!” (2 Mózes
20,7)
Az Úr Jézus, pedig ezt mondta:
„Aki pedig azt mondja atyjafiának… Bolond!
– méltó a gyehenna tüzére.” (Máté 5,22)
Ha az Úr Jézus a pokol tüzét látja méltó büntetésnek a gúnyolódó embernek, milyen ítélete
lesz majd annak, aki Isten nevét gúnyolta akár
egyszer is, és sosem tért meg bűnéből?

„…láttam az
Urat, magasra
emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot.
Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent,
szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” (Ézs6,1-3)

Isten nevét csak nagy tisztelettel dicséretben, hálaadásban, megalázkodó imában emlegetheted, mert csak ez méltó hozzá. Hozzá, aki
megteremtett, és gondoskodik rólad, aki nélkül
egy szusszanásnyi levegőt se vehet senki, aki
SZENT, mert semmi szenny és bűnnek árnyéka
se kerülhet a közelébe.

Ezt a látomást látta Ézsaiás, amikor Isten elhívta,
hogy prófétája legyen. Ézsaiás Isten szentségét bár látomásban látta, mégis megrémült és így kiáltott fel:

Arról, hogy Isten mennyire szent, a Biblia
sok helyen beszél. Ézsaiás próféta látomásában
így olvashatunk erről:

Isten kiválasztott prófétája is méltatlannak látta magát a Szent Úr jelenlétében arra, hogy megjelenjen színe előtt, akár látomásban is. Isten szentsége láttán nagyon szennyesnek érezte magát, annyira, hogy halálfélelem gyötörte.

„Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok,
és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a
Seregek Urát látták szemeim!” (Ézs 6,5)

Isten Szent lényével, előbb-utóbb mindenkinek szembe kell majd néznie. Neked is. Ezért nem mindegy hogy
beszélsz, gondolkozol, érzel az Úr iránt, amíg ezen a földön élsz. Ő minden szót és tettet nyilvántart, még azt
is, amelyről egy ember se tud. Nehéz az iskolában nemet mondani a barátok, osztálytársak nyomásának, és
kilógni a sorból azzal, hogy másképp beszélsz, viselkedsz, mint ők. Lehet, gúnyolnak majd és kiközösítenek. Mégis, megéri a Szent Istent tisztelni minden helyen és helyzetben. Rettenetes érzés lenne, ha kiközösítenének majd a Mennyek országából annak ellenére,
hogy tanították és tudtad az igazságot. Szörnyű lenne,
ha neked is ezt mondanák majd életed végeztével:
„A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga…Vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és
fogcsikorgatás” (Lk19,22; Máté 25,30).
Imádkozz azért, hogy az Úrhoz térve, egész életed a
Szent Istent dicsérje, és ha az emberek életedet szemlélik, lássák meg rajtad, hogy a Szent Istenhez tartozol,
az övé vagy és őt szolgálod.
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Óhajom,
Hasonlítani hozzád
,
követni Téged
Tudom Uram ez a
megszentelt élet.
Taníts szentségben
járni ó Uram
Hogy tehozzád érjen
egykor az utam.
Kürti Bernadett,
Hadadnádasd
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Kaszta Dávid

Benjámin egy igeverset is idézett: „Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.”
(2Sám 22,31)
A kérdező Kovács Editke, vasárnapi tanító és a középcsoport a következő igeverset ajánlják minden Harmatcsepp olvasónak: „Nincs
olyan szent, mint az Úr, rajta kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.” (1Sám 2,2)

Könyvespolc
Kezembe került Erich Schmidt „Eliza
döntése” című könyve. Nagy érdeklődéssel olvastam. Annyira szerettem ezt a könyvet, hogy egyszerűen nem tudtam letenni a
kezemből. Eliza édesapjának halála után, anyukája újra férjhez megy, így a kislány egy teljesen új
környezetbe kerül, ahol barátnője segít neki elfogadni az Úr Jézust, tehát élete egészen megváltozott. Elizánk sok nehéz döntésen át kellett menjen, épp ezért volt a könyv számomra nagyon izgalmas.
Azért ajánlom ezt a könyvet neked, mert segít neked is helyesen
dönteni, bármilyen nagy veszélyben
vagy. Nagyon boldog lennék, ha te
is követnéd példámat és elolvasnád a könyvet, mert hasznos és nem is hosszú.
Kasza Debóra, Hadadnádasd

Demeter Sára

Cseterki Norbert: Hogy jussunk
a Mennyországba, ahol Ő van.
Bogya Benjámin: Mert csak tiszta szívvel, bűntelenül juthatunk a
Mennybe.
Kaszta Dávid: Mert csak így lehetünk Isten barátai.

Bogya Benjámin: Úgy, hogy Istent választom Úrnak, nem a Sátánt.
Kaszta Tamás: Megtartom Isten parancsait.
Kaszta Dávid: Olvasom a Bibliát és imádkozom.
Kovács Dóra: Óvakodom a bűntől és engedelmeskedem Istennek.
Kaszta Tamás: Amit tanulok a vasárnapi iskolában, azt következő
héten gyakorolom az iskolában.

Virágh Hilda

Mit gondolsz, miért mondta Isten:
„Szentek legyetek, mert én szent
vagyok?”

Hogy érhetitek el, hogy szentek legyetek?

Kovács Dóra

Tóth Krisztián

Kaszta Tamás

Bogya Benjámin: Isten tiszta, bűntelen, és
tökéletes.
Virágh Hilda: Ő az egyedüli élő Isten, mindenható.
Kovács Dóra: Örökkévaló, nincs hozzá hasonló.
Cseterki Norbert: Ő hűséges és halhatatlan.

Bogya Benjámin

Mit értesz az alatt, hogy Isten szent?

Cseterki Norbi

A nagybányai vasárnapi iskola
középcsoportosai válaszolnak

A hermelinvadászat

K

itavaszodott. A nap egyre erősebben kezdett sütni, és így kicsalogatta az állatokat
az otthonaikból. A fákon kicsi rügyek jelentek
meg, és vígan hintáztak az ágon, amint a lágy tavaszi szellő mozgatta őket. Tavaszi nagytakarításhoz kezdtek az állatok. Felújították az otthonaikat, és kidobálták a felesleges kacatokat.
Egy különleges hír járta be Kerek-erdőt, mindenki erről beszélt. Idegen állatok költöztek az erdő szélére. Mindenki kíváncsi volt, hogy kik ők, és
miért jöttek épp Kerek-erdőbe.
– Olyan furcsán néznek ki – mondta Mókus Miki.

Mesesarok
ovisoknak
– A kicsi miért nem olyan, mint a többi? – kérdezte Mimi suttogva a többiektől, amint épp az egyik fa tövénél megbújva figyelték az idegeneket.
– Én nem tudom – mondta Fric.
– Ki megy oda hozzájuk? – tudakolta
Miki.
– É…é…én biztos nem – mondta a félelemtől reszketve Tapsi.
– Majd én odamegyek – jelentette ki
határozottan Mimi és már el is indult
az idegenek felé.

– Akkor meg miért költöztek ide? – kérdezte Mimi Mókus.

Úgy tett, minta nem félne, pedig édesanyja intő szavai is eszébe jutottak,
hogy ne álljon szóba idegenekkel, mégsem fordult vissza. Amint a hófehér kicsi állathoz ért, kedvesen megszólította.

– Gyertek! Járjunk a végére! – javasolta Fric, a
róka.

– Segíthetek neked ágakat gyűjteni?
– kérdezte Mimi.

El is indultak az erdő szélére, ahol az idegenek
laktak. Senki sem mert a közelükbe menni, csak
távolról figyelték őket, amint szorgalmasan dolgoztak, és egy elhagyott üreget igyekeztek otthonossá tenni. Öten voltak. Érdekes bundájuk volt.
A hátuk barna volt, mintha egy barna kabátot viseltek volna, a nyakukon a bunda hófehér volt,
mintha ünneplőbe lettek volna öltözve. De a legkisebb nem hasonlított egyikhez sem. Ő teljesen fehér volt.

– Igen – felelte barátságosan a hófehér bundás állatka.

– És úgy hallottam, hogy nincsenek is itt rokonaik – folytatta Tapsi Nyuszi.

A rajzokat készítette:
Balla Dóra, Székelyhíd

– Én mókus vagyok, és Miminek hívnak – mutatkozott be a kismókus.
– Én hermelin vagyok, és Hanninak
hívnak – mutatkozott be a hófehér bundás kicsi állat, és közben nagyokat kuncogott. – Gyere, bemutatom neked a családomat. Hermelin Papa, Hermelin Mama, Hermelin Harold és Hermelin Heni.
– Nagyon örülök, hogy megismertelek
benneteket! – mondta Mimi barátságosan. – Mi még soha nem találkoztunk
hermelinekkel. Mostanáig nem éltek itt Kerek-erdőben.
Mimi elment és odahívta
a többieket is, akik távolabbról figyelték az eseményeket. Hamar összebarátkoztak az idegenekkel, és
egyszer csak azt vették észre, hogy már nem is idegenek. Hanni volt a legkedvesebb számukra, talán épp
azért, mert ő nem csak külsőleg volt más, mint a családja,
hanem barátságos is volt.
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– Hannit a mocsár felé kergetik! – mondta ijedten Fric.
– Jaj, neee! – kiáltott kétségbeesetten Mimi. – Meg fogják ölni! Nem mászik soha a mocsárba, inkább az életét adja.
– Miért mondasz ilyet? – kérdezte Mókus-mama.
Mimi és Hanni jó barátnők
lettek. Együtt mentek ibolyát
szedni. Kedvenc helyük a patakpart
volt. Egyik nap épp a patak partján ültek és
beszélgettek, amikor Breki béka ugrott a vízbe, és lefröcskölte őket. Hanni kétségbeesetten ugrott fel.
– Mi a baj? – kérdezte Mimi.
– A bundám, a bundám… – kiáltotta sírva
Hanni.
– Hiszen csak vizes lett – nyugtatta Mimi
barátnőjét.
– Igen, de megijedtem, hogy sáros lettem –
mondta elpirulva Hanni. – Mi hermelinek az
életünket adjuk inkább, mintsem, hogy besározzuk a tiszta bundánkat.
Pár nap múlva nagy riadalom támadt az erdőben.
– Emberek vannak az erdőn! – kiabáltak az
állatok.
Kiss Adina
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– Ő mondta! Mert ilyen a természetük a hermelineknek. Az életüket
adják, de soha nem szennyezik be a bundájukat! – mondta zokogva Mimi.
Miminek igaza volt. Hannit elfogták a
hermelinvadászok, mert tiszta bundája nagyon sokat ért.
– Ne sírj Mimi! – vigasztalta Uhu bácsi.
– A Nagy Uralkodó Fia is az életét adta,
emlékszel? Ő sem szennyezte be magát, soha semmi rosszat nem tett. Tisztán és ártatlanul az életét adta értünk. Ezt tette
ma Hanni is, az életét adta, hogy a családját megmentse.
Uhu bácsi szavai enyhítették Mimi szívének fájdalmát, de soha nem felejtette el
Hannit, és ilyenkor mindig eszébe jutott a
Nagy Király, akit Mimi mindenkinél jobban szeretett.

Amikor egyszer hős akartam lenni…

Fekete Csabáné Erzsike,
Hadadnádasd

tödikes vagy hatodikos lehettem, amikor ez a kis eseÖmény
történt velem, amit szeretnék veletek is megosz-

tani.

Az osztályunkban volt egy kis roma lány, Tündének hívták, aki nem tudott jól írni és olvasni. A magyartanárnő nagyon mérges volt rá, és azt mondta, ha nem tanulja meg a
verset, ami fel volt adva, megbuktatja. Biztos ti is ismeritek
ezt a verset: Se fánk – se fánk. Másik nap tudtam, Tünde felelni fog. Elmondta nekem, hogy nem tudja a verset. Hősiesen arra gondoltam, mégsem hagyhatom, hogy a tanárnő
megbuktassa. Odaültem mellé. Amikor Tünde következett a
felelésnél, az első verset sikerült végig súgjam neki, csak
amikor az a versszak következett melynek végén úgy van,
hogy „se fánk – se fánk”, Tünde nagy bátran azt mondta:
„Stefán, Stefán”, mivel nem értette mit súgtam. Azelőtt történelem órán Ștefan cel Mare-ról tanultunk, és ezt jól megjegyezte. Szóval lebuktam.
Kedves gyerekek ez a kis történet sokszor eszembe jut azóta is, amikor az ördög be akar csapni: csak egy kis hazugság, csalás, lopás. Tőlünk, akik ismerjük Jézus Krisztust, Isten elvárja szentül éljünk. „Szentek legyetek, mert én az Úr a
ti Istenetek szent vagyok”. A szentség tisztasággal és igazsággal jár együtt. Kívánom, éljetek szent életet, még akkor is,
ha ennek ára van.

HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap –
Megjelenik a Romániai Magyar Baptista
Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában. ISSN 2066-4184
Szerkesztő: Dobai Réka. Solczi Klára: grafika.
Havas Péter: tördelés, grafika. Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti.

Levélcím: Dobai Réka,
447170 Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO
e-mail: rekaharmat@yahoo.com
internet: www.harmatcseppek.home.ro

Rejtvény
A rejtvényt
készítette
Sípos Sára.
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Levelek
A 2010. január-februári lapszám rejtvényének
megfejtése: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok” (1Pt 1,16).
Megfejtők: Szekrényes Anita – Temesvár, Fazakas Petra – Bihardiószeg, Sipos Tábita – Hadadnádasd, Varga Anita – Lecsmér, Debre Elizabeth –
Szilágyperecsen, Bálint Orsolya – Kolozsvár, Oláh
Tomi, Kürti Szabolcs – Arad, Péter Otniel – Magyalróna
Jutalomban részesülnek: Bálint Orsolya és Fazakas Petra. Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik.

Folytassuk tovább Istenünk megismerését! Az előző lapszámhoz hasonlóan ha megfejted ezt a rejtvényünket, előre megtudhatod a következő lapszám témáját. Keresd ki az alábbi betűhálóban található értelmes szavakat (csak
vízszintesen!). A megtalált szavakból (a megfelelő sorrendben) egy igeverset rakhatsz ki – a Zsoltárokból. Ezt az
igeverset, igehellyel együtt kell beküldened címünkre június 10-ig.

Tiniknek

A Nagy Utazás VII.

Lapokat az asztalra – „Én-üzenetek”

F

elültem a minap egy ócska, múlt századbeli vonatra. A rozsdarágta vagonokon kopott festék mutatta, hogy másodosztály, első osztály... A céefer honlapján
azt írja, ezen a vonaton nincs is első osztály... hát igazuk
van. Nincs. Azért ezt sokan nem tudják, és nem mernek
az 1-el díszített vagonban leülni. Én tudom, és merek. Vonatozás közben eszembe jutott, amit régen beszéltünk.
Arról, hogy ami a való világot illeti, mi döntjük el, melyik osztályon utazunk. Emlékszel?
Eddig semmit nem beszéltünk róla, pedig nem mellékes, hogy az utazás során az egyik legfontosabb kérdés:
kik a társak. Mint minden programmal kapcsolatban, itt
is lényeges: kivel? Ki lesz ott?
Fontos, hogy jóban legyünk azokkal, akikkel együtt vagyunk (élünk). Mondjuk például a szülők. Vagy például a
tesó(k). Ők szinte mindig ott vannak...
Annak öröme után, hogy kidobtátok a gyerekülést, jöttek rosszabb napok is, úgy gyanítom. Elvárások – mert
már nem vagy kicsi. Szemrehányások – mert már nem
vagy kicsi. De elmaradnak a dicséretek talán, kevesebb a
kacagás, vidámság a családban.
Lehet úgy érzed, már nem szeretnek úgy, mint régen.
Tudom, nem azt kívánod, hogy babusgassanak, a barátok előtt meg főleg ne puszilgassanak, de azért otthon néha jólesne egy kis összebújás. Vagy megértés szemrehányások helyett. Hogy hallgassanak meg. Értsenek meg.
Hogy ne csak mondják, a javadat akarják, de ezt érezd is.
Mit lehessen csinálni ilyenkor? Akarsz tenni valamit
érte?
1. Csökkents te a távolságon, ami köztetek van. Mesélj nekik arról, ami a suliban
történik. Vagy bármiről, ami
neked fontos.

„amikor nem veszed észre, ha valaKui Enikő
mit segítek vagy rendesen elvégzek, úgy érzem, nem is vagyok fontos neked;
fáj, hogy nem veszed észre az igyekezetem.”
Bonyolult? Nem. Csak ki kell gondolni előre, mit mondasz és hogy. Idegesen, két ordítás
között ez biztosan nem megy. De nyugisan csodákat tehet. Pontosan azért, mert nem vádolsz, nem támadsz, csak elmondod, amit érzel, amit gondolsz.
Tesóval is ki lehet próbálni: „Azon gondolkodtam, miért ne lehetnénk jóban is. Ha elkéred a pulcsimat, kölcsönadom. Csak jólesik,
ha nem a hátam mögött veszed el.”
Vagy: „rosszul éreztem magam, amikor a
többiek velem szemétkedtek, és te nem mondtál semmit. Úgy éreztem, hogy nem szeretsz.”)
4. Ne keseredj el! Az érzés, hogy „Nem szeretnek. Nem értenek meg”- minden serdülőt
elővesz. Attól, hogy kidobtuk a gyerekülést,
még nem lettünk önálló felnőttek. Néha felnőttesen, néha meg gyerekesen viselkedünk. De
lassan az utóbbit teljesen kinőjük, és ki merjük mondani a gondolatainkat, érzéseinket felnőtt módjára. (Nem csak dühünkben mondunk valamit az igazi érzéseinkről, hanem
nyugodt állapotban. Sőt direkt keresünk egy
nyugis pillanatot, és akkor beszélünk róla).
Addig meg gyakoroljunk, és ne adjuk fel, ha
nem sikerül. Jobb lesz legközelebb.

2. Ismered az elvárásaikat,
ugye? Lepd meg néha őket
azzal, hogy kérés nélkül teljesíted.
3. Beszélj nekik arról,
amit gondolsz. Meg arról,
amit érzel.
(Úgy nevezik ezeket a közléseket, hogy „én-üzenetek”. Az
bennük a lényeg, hogy nem arról szólnak, amit a másik tesz
vagy nem tesz, hanem terólad.
Ahogy te ezt megéled.
Például, ahelyett, hogy:
„mostanában csak azt látod,
amit nem csináltam meg, csak
szidni tudsz” – mondhatod így:
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Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok (3Móz 19,2).
A továbbiakban híresebb keresztyénekről olvashatsz,
akik teljes igyekezettel törekedtek ilyen életet élni. De
nem csak nekik, mindannyiunknak törekednünk kell
minél szentebb életet élni, betölteni a hivatást, amivel
Isten bízott meg. Ilyen szent ember leszel te is?

Túrmezei Erzsébet (19122000). Magyarországon
született egy evangélikus
család hetedik gyermekeként. A budapesti tudományegyetemen szerzett
magyar-német szakos diplomát. Fiatalon beállt az
evangélikus diakonissza
egyesületbe, amelynek keretében vasárnapi iskolai
munkában vett részt, leányköröket vezetett és gyülekezeti evangélizációkat végzett. Amikor 1951-ben a kommunista hatalom betiltotta
a diakonissza egyesületet, Erzsébet a balassagyarmati
szeretetotthonban folytatta szolgálatát. 1938-tól jelentek meg verseskötetei. A versei hosszú ideig nem jelenhettek meg nyomtatásban kommunista korszakban, de
titokban írógépelve, kézről-kézre mégis sokakhoz eljutottak.
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A koltói vasárnapi iskolások rajzai
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Koncsárd Anna, 10 éves

8
Koncsárd Balázs, 13 éves

Tudóska
Fanny Crosby (1820-1915).
Az Egyesült Államokban élt.
Hat héttel születése után
vesztette el a szeme világát:
a szeme begyulladt és forró
borogatást tettek rá, amit
nem lett volna szabad. Fanny
azonban már gyermekkorában elhatározta, hogy nem
lesz szomorú a vaksága miatt, hanem meglátja az áldásokat, amiket Istentől kapott.
Gyermekkorától fogva kívülről tanult bibliaverseket:
egy év alatt kívülről megtanulta a négy evangéliumot,
és a Mózes könyveinek egy részét. Több mint 8000
éneket és verset írt. Az általa írt énekeket ma is énekeljük: „Mily üdvös tudnom, Jézus enyém”, „Jézus
tarts keresztednél”, „Az Úr legyen áldott, nagy dolgokat tett”. Fannynak magának a „Jézus karjára bizton
hajtom fejem le én” kezdetű ének tetszett a legjobban.
Egyszer azt mondta: ha Isten megkérdezte volna őt a
születésénél, azt kérte volna, hogy vaknak szülessen,
mert az első arc, amit meg fog látni a Megváltó arca
lesz.

Willam Carey
(1761-1834). Angliában született, kezdetben cipőkészítő és baptista
prédikátor volt. 1793-ben csaáriusnak.
ládjával együtt elutazott Indiába misszion
énységben
Az ott tartózkodásuk kezdetén nagy szeg
év indiai taréltek, egy fiuk betegségben meghalt. 7
tért indiait.
tózkodás után merítette be az első meg
láthatóvá válKésőbb azonban Isten áldása kezdett
megtértek Jéni. Szolgálatának köszönhetően sokan
ben 40 indizus Krisztushoz. Még William Carey életé
maga
vre
ai nyelvre lefordították a Bibliát, több nyel
Carey végezte a fordítást.

George Müller (1805-1898). Jómódú családban született, de tizenéves korában sokat hazudott, lopott, kicsapongó életet élt. 16 évesen még börtönbe is zárták egy rövid időre. 20 éves korában, miután részt vett egy imaösszejövetelen, megtért és élete
megváltozott. Ezután egész életét az Úr munkájának szentelte. Egyik szolgálata volt
az angliai bristoli árvaház fenntartása 60 éven keresztül: volt amikor több mint 2000
gyermekről viseltek gondot. A gyermekek sohasem éheztek, mindig megvolt mindenük, amire szükségük volt. Többször előfordult, hogy nem volt ennivalójuk, mégis asztalhoz ültek, és hálaimát mondtak az üres tányérok előtt. Az utolsó pillanatban Isten
gondoskodott az eleségről.
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A koltói vasárnapi iskolások rajzai
Koncsárd Alíz, 13 éves

Koncsárd Tünde, 11 éves
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Koncsárd Eszter, 5 éves

Akit az Atya tett szentté (részlet)

A

Kornya család életében nagy nap volt 1844.
év február 22-e. Gyermeksírástól lett hangos
a ház. Megszületett a kis Mihály. Mozgékony, fürge
gyerek lett belőle. Édesanyja, hogy férjétől megkülönböztesse, Miskának becézte. Hej! – de sokszor hangzott el édesanyja száján a Miska neve, amikor valami csínytevésen, turpisságon kapta kisfiát. Este aztán apja is megpirongatta, mikor hazajött fáradtan
a napszámból: „Miska, Miska, mikor lesz már belőled Mihály?!”

Az édesapja meghalt, mikor Miska betöltötte az
ötödik évét. Mikor serdülő fiúvá vált, édesanyja
olyan szegény volt, hogy fiát kénytelen volt a környék gazdag ügyvédje és földbirtokosa bérelt birtokára adni munkára. Eleinte itt a barmok és disznók őrzése volt a feladata. Később nála jobban senki nem
tudott az állatokkal bánni, szántani, aratni. Sajnos
azonban a verekedésben se maradt le a többiektől.
Egy másik rossz szokása is volt Miskának. Nagyon
szeretett és tudott káromkodni. Ezt is, mint a verekedést a környezetéből tanulta. Pedig a káromkodásban nincs értelem és tartalom. Senkinek sem használ, semmin sem változtat. Ezt azonban soha senki
nem mondta Miskának, míg egy szép nap valami különös dolog történt vele.
Történt pedig egyszer, hogy kocsissá előléptetve
egy esős sáros időben kellett elvinnie gazdáját a tanyára. A kerekek mindegyre merültek el a sárba, és

10

a lovak nem bírták húzni a beragadt kerekeket. Így
Miskának kellett állandóan leugrálnia a kocsiról és
megtisztogatni a kerekeket. A ruhája is bemocskolódott, de a lovak így se bírták kihúzni a kocsit a sáros
kátyúból. Ekkor Miska egy nagyot káromkodott és
valami nagyon rosszat kívánt a lovaknak. A gazdája, aki nagyon félte az Istent, megrovóan nézett rá,
majd határozottan ezt mondta: „Miska, Miska, ne káromkodj, ha velem jársz! Ilyet kívánni még állatnak
is nagyon embertelen dolog. Ilyet máskor ne mondj,
nem is akarom hallani, de tudni sem akarom, hogy
te ezután is káromkodjál!”. Erre Miska nagyon megszégyellte magát, és elkomorodott. A tanyára, pedig
káromkodás nélkül is eljutottak. Miska nagy változáson ment át ezután. Felnézett gazdájára, aki nem
csak egy nagyon művelt ember volt, de nagyon komolyan vette a Szentírást, és megpróbált ehhez igazodni élete során.

A kis Miskából felnőtt ember lett, aki megfontolta
szavait ezután, és akinek a véleményére sokat adott
gazdája is. Komoly férfi lett Miskából.
Nyolc évvel házasságkötése után, Nagyszalonta vidékét egy jámbor ember Novák Antal járta be, aki a
Bibliából magyarázott úgy, hogy azt minden hallgatója megértette. Tóth Mihály, aki Kornya Mihály jó
ismerőse volt, és részt vett ezeken az esti találkozásokon, elhívta Mihályt, hogy hallgassa meg ő is, milyen érdekes dolgokról beszél ez a bibliaárus. Nagyon megnyerte Kornya Mihály tetszését a bibliáról
folyó beszélgetés, és ezután egyszer se maradt el.
Sőt egy Bibliát is vásárolt magának, és éjszaka, amikor mások már aludtak, nagy kíváncsisággal olvasta, tanulmányozta.
Tavasszal kezdődött a gazdaságban a munka, így
Kornya Mihály is kiment gyomlálni a földjükre. A
Bibliáját, azonban a zsebébe csúsztatta még otthon,
és a búzatáblához érve letette a szerszámot és nekifogott a Bibliája olvasásához.
Egy nap aztán Ámósz próféta könyvét olvasva a
Bibliából a szeme megállt egy igeversen: „Nem vaHarmatcseppek - 2010. március-április

Ebben az évben meg is alakult az első baptista
gyülekezet Nagyszalontán, ebből a kis gyülekezetből
alakultak kis missziós csoportok, amelyeket Kornya
Mihály látott el tanácsokkal, de ő maga is járta a vidéket, látogatta az embereket betöltve az Úr Jézus
parancsát: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet…”

gyok próféta, sem prófétatanítvány. Pásztor vagyok
én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a
nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr: Menj, és prófétálj népemnek, Izráelnek!” Megértette ebből, hogy
Isten őt is hívja az ökrei mellől, hogy teljesen neki
szánja az életét, és őt szolgálja. Nem tudott, de nem
is akart ellenállni Isten hívó szavának, és átadta életét az Úrnak végleg és visszavonhatatlanul. Élete céltudatossá vált, ettől fogva nem magának akart jó
gazdaságot létrehozni, vagy módosodni, hanem szorgalmasan dolgozik, hogy a jó Isten dolgait támogassa, mint a misszió, gyülekezetek megalapítása, imaházak építése.
Novák Antal a Bibliaárus, látta Kornya Mihály és
más férfiak megváltozott életét azok közül, akik
rendszeresen látogatták a bibliaóráit. Elérkezettnek
látta az időt, hogy bemerítkezzenek. El is terjedt
Nagyszalonta piaci napján a hír, hogy „Kornya hívő
lett”, de Kornya Mihály maga is elmondta, akinek
csak alkalma volt.

A rajzokat készítette: Borzási Mirjám

Élete utolsó két évében 70 évesen Kornya bácsi
betegessé vált. 40 éven át megszakítás nélkül folyamatosan dolgozott az Úrért. A sok testi gyötrődés,
missziós útjai alatt gyaloglások, a sok jeges hideg
vízben való bemerítések, ütlegelések, börtönkörülmények, elfogyasztották testi erejét. Fokozatosan elgyengült. Kornya Mihály élete során egyes számítások szerint annyit gyalogolt, hogy 5-6-szor körbejárhatta volna a földet. Érdekes egybeesés, hogy 30 évesen kezdte el az igei szolgálatot, ahogy az Úr Jézus
is. Negyven esztendeig vándorolt az Úr üzenetével,
akárcsak Mózes a pusztában. Végül két évet töltött
misszión kívül gyengélkedő betegen, mint Pál Rómában.
Kornya Mihály után is sok-sok évvel, Isten ugyanolyan szeretettel hív munkásokat az evangélium terjesztésének nemes munkájába, mint régen. Ő téged
is vár, hogy add az életed az ő formáló kezeibe, hogy
te is Kornya Mihályhoz hasonló alázattal, szentül
szolgáld Őt. Isten téged is nagy méltóságra akar
emelni, a szentjévé akar tenni, és rád szeretné bízni
jó hírének hirdetését. Kész már erre a szíved?

Kornya Mihály krónikáját gyermekek
számára átdolgozta: Kovács Ágnes
(A 8 leckét tartalmazó, színes képekkel ellátott missziós történet megjelenik a Románia Magyar Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában.)
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Kézimunka
Tavaszodunk… már itt is van a nyár!
Amilyen sokféle színben, formában, illatban pompáznak a virágok a kertekben, mezőn, cserépben, vázában, olyan sokszínű a
mi Istenünk is – hiszen Ő nem egy emberek által kitalált VALAKI
– VALAMI. Ő a tökéletes, jó, szent, kegyelmes, mindentudó, mindenütt jelenvaló, mindenható, bölcs, szerető,… Isten. Mennyire jól
ismered Őt? Az idei évben igyekezzünk egyre mélyebben megismerni. Készíts virágfüzért Isten tulajdonságaival!

Szükséged lesz színes kartonra, fonalra vagy szalagra, ollóra, ceruzára, ragasztóra.
Rajzolj virágformákat kettőnként színes kartonra (a virágok
közepe kivágható más színű kartonból): kb. annyit, ahány tulajdonságot fedeztél fel Isten tulajdonságai közül. Páronként
ragaszd össze a virágokat végig a fonalra/szalagra. Ha megszáradt a ragasztó, a virágok egyik oldalára felírhatod a tulajdonságot, a másik oldalra pedig felírhatsz egy igeverset, ahol
ezt olvashattad. Jó kutatást, kézimunkázást! Milyen hosszúra
sikerült a füzéred?

Énekeljünk együtt!

