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ţ Kornya Mihâly 
testver elkoltozott az orok hazâba. 

Az Ur hazahivta oreg, hu szolgâjât, 
aki kiâllott fâradalmai utân most pihen-
het Megvâltoja koreben, akinek szolgâ-
latâba lepett es hiven megmaradt foldi 
pâlyâjânak vegeig. Nevezetes ember 6 
a magyar baptistâk torteneteben. Egyike 
ama foiittoroknek, kik az egyszeru evan-
gelium lîtjât egyengettek orszâgunkban 
es azutân terjesztettek azt — leklizdve 
a nehez akadâlyokat — buzgon, lan-
kadatlanul egesz mostanâig. 

Meg a mult szâzad hetvenes eveinek 
egesz elejen hallotta egyszeru emberek-
tol az evangeliumot es âtadta szivet az 
Urnak. Mint vilâgi ember, elegge meg-
rohato viseletu ferfiii volt s elkovetett 
bunos csinjeit emlegettek az emberek 
kesobben, de eppen igy lâtszott meg 
ktilonosen az isteni kegyelem munkâja, 
hogy ezt a bunos ferfiiit jâmbor, isten-
felo, hitteljes emberre vâltoztatta. Nem 
volt meg 30 eves sem, mikor az Ur 
igeje behatolt szivebe. Nagyszalontân es 
kornyeken alakultak kisebb keresztyeni 
evangeliumi osszejovetelek azokbol, kik 
a biblia âltal vilâgossâghoz kezdtek 
jonni. Nagy resze volt ebben egy No-
vâk Gusztâv nevu hivo bibliaâriisnak, 
aki a magyar videkeket bejârta es a 
szent magokat elhintette. Mikor azutân 
1873. evben Budapestre jott Meyer 
Henrik es itt eloszor vasârnapi iskolât, 
majd gytilekezetet letesitett, a videken 
felebresztett egyenek âltala megkeresz-
teltettek s ezek koztil az elsok kozt 
volt Kornya. 6 azutân nagy buzgalom-
mal kezebe vette a munkât es az iildo-
zesek kozepette, mint kivâlo lelki mun-
kâs terjesztette a hit igazsâgait. Mint 
evangelista ezen idoben pâratlan ember 
volt. Pr6dikâci6i olyan hatâst ertek el, 
hogy nemsokâra ktilonbozo videkeken 
•./.mios h;iplis!,'i-a]loniaskclclkezett. Neve 
ors /ngs /e i le isnieri es s/euielyise^e ked-
velt Ictt, Sok-sok czret keresztelt meg 
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Nagy sikerei meîlett is megmaradt egy
szeru, szereny embernek. Az Ur sok 
oromben reszesitette 6t, de voltak szo-
morii, bânatos napjai is. Elso nejet es 
ket szepen felnott leânyât el kellett te-
metnie s azonkivlil mâs csapâsok is. 
ertek. 

Voltak persze neki is gyengei es-
gyarlosâgai, amelyek folytân nem min-
den ligy sikerliît, amint 6 ohajtotta 
volna, de hiszen a legnagyobb emberek 
sincsenek gyengesegek nelkiil. Sokan 
vannak, akik nem osztoztak egeszen 
nezeteivel s igy szorosabb osszekotte-

tesben nem âllottak vele, de eme nezet-
elteres mellett is becsiiltek es tiszteltek. 
Nezeteltereseknek gyakran sziikseges 
lenni, hogy a hitbeli iigy egyoldaluvâ 
ne vâljek es emberi velemenyek es te-
kintelyek ne kerekedjenek az Isten be-
szede fele; de ezen elteresek mellett a 
hitnek fodolgaiban teljes egys^g lehet. 

Utolso honapjaiban az fâjt neki, hogy 
nemely gyiilekezet nagyon templomiassâ 
vâlik s az a misszioi szellemi tuz nem 
hatja ât, mino kezdetben volt s ez csak-
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