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,Imc, itt a kellemetes idd, ilt az 
UdvilssCgnck oapja.' 2. Kor. 6. 2. 

Sok embernek rnegvan rrz a rossr szokisa, 
hogy vagy foFyton a rtgi j6 id8kr61 beszkl, 
melgek soha tfibbh vissza rlcm tCrnek, 
vagy pedig egy jobb jbvend6 Crkezfstt 
v5rja. Ekfizbell n~egieZedkezik a mai nnpr61, 
a jclcn ignzi rncgijrnerCsCrdl ds felhasznalas,- 
r61. Pedig a legjobb idd mindig a nrai trap 
a maga jb alkalrnaival. Amii ma elrntrlasz- 
lank, azt  ttolnap tdbbC vissza Kern hozhatjuk. 

Elt Angliiban j6 sok h v e l  eze!8tt egy 
iiatal tehttskges fcstbn~iiv~sz, akinek cldkc:d 
prirtfogrjk alatilal5ra a kiralyne nlegengctl:~, 
hogy ijt :efesthcsse. ~bltgItataroztdk az idfit 6s 
hclyel, ah01 az eIsB iilksnck mcglllrtknnie 
kellett volna. A festd iradt a boldogsig261. 
hlegjiltt 6letenek n 16 alkalmn. Mcrl I ln stke- 
riil n C k i  a k i r a l y d  k tpmis i t  j61 rnegFestenic, 
anliben d cgyiltalaban nzru kttelkedelt, 
akkor iigysz6lvin sterencsCjc meg Zcsz nla- 
pozva. Ezjltal egy csap,isra nerncsak fel keriil 
az orszrig legels6 111iivtszt.i sotaba, Ilanern 
mihamar annyi rttunkrit is kap. Plogy egCsz 
eletCre min Jcn gonrltbl megszabadulna. El&- 
kcselt a kijelvtt idb. A kiralynk fcjedeln~i 
pontossiggal t:tegjuIcnt, v5rt harorn, 6t, 
nyolcz perczig, de a fesid rterrl jolt mcg. El& 
kbsziil~tcivef 3, fontos tnunkira lie111 IeLt ide- 
jkben kkszen 4s lckdsetf. .A kircilyni. nyolc;? 
pcrcznyi v irakozis  vt jn  boszusan tdvozott. A 
m i v t s z  ke! pcrczczel kPsdbb Crkezett mcg. 
KGzdltik vele, hogy a kirilynGnak nincs 
tiihbb ideje rCsztre. A fat6 szabadkozott, 
hAnkfid~z1, b2s7ankodotl, de mind tliribn. Ellnu- 

laszto!tn 6lttCnck legn~gyobbszcrii alkalmat 
Cs sem balzala, sem szenlrehiny6sai 6n- 
maganak, semmi a viidgot~ nem segithetett, 
a kiriilyn6 t6bb6 n.cm bocsjitotta maga eI4. 

Vajjon a mi Cletiinknek mi a legnagyobb- 
szlerd alkalma ? 

A kirilyok Kirafya, az c'gnek Cs fbldnek 
Ura a riivid feSldi lktet 6gy nyujtja nekiink, 
m i n t  az nlkalrnat, h ~ g y  hoszri fCrjUnk 6s 
igas bilnhanattal rneg C l i i  hittel a Kriszlus- 
b ~ n  va16 trd~as~Cget megragadjuk. Azt mondja 
az apostol Eeveleben : ,lrnr., itt n kellemetes 
id6, imp, ill az iidvticseg tlapja." Ma van 
az nlkalom, .Oh, Cn elcibb blvezni akaiom 
az E!c!et, - igy sz6lt valaki, - rAfrek rnegtCrni 
hal6lorn el8tt !" Micsoda halga beszid ! Hat 
tudod-e, hogy mittor f o ~ s t  rneghalni ? N e r n  
lehet-e a n ~ a i  tlap dIctcdbcn az urolsb? Az 
egyetlen idd, mclylyel biztosan rendelkezel, az 
a ,mau @s a ,,rnostW. Most van a tc Cleted jG 
alkalma. Vigylizz, ha  elttiulasztod, t6n i5r6krc 
kPsdn lesz. Rajta, olvasbm, sagadd mcg az 
alkalrnat es keresd az  lstent meg ma! A?. 
-- ---- ------ 

U t i k e p e k  Angliabbl ts S k b c z i a h  01.  
1. Egy vashrnap Londonban. 

Ezen kis lap kiadbjn rPsztve11eteft a 
junius liavlban Edinburg skht  fdvjlrosbnt~ 
trregtarlott nagy viligmisszi6i gyiilCsen, ailrll 
oly rnelys$gcs berlyornasokah szerzctt, hogy 
azok bizonpira maradantlb aldissal hatnak 
red 6s n munkira, rr~elybc ax U r  aIlitott8. 
Nekiink kiilclessegiink, hogy atnit Istcntfil 
nyertiink, nzt !nisokkal is kiizij1:iik. Exert ri 
jclcr~ es n kiivetkezi, sz0n:okkan clbcsz@liink 



egyetmisf a nagyszerir dolgoks61, a~niket 
lhttunk &s halldtfunk. A Bekeharang kis terje- 
delme nern engedi meg, hogy oIy rtszle- 
tesen ssjmot adjunk, ahogy szeretnGk, de 
az o lvad  talin a kevesebbet is szivesen 
fogad ja. 

A gyiiles el6lfi ktt  heten egyeb nevezeles 
konferenciakon is resztvettem, Cs pedig 
~rezriiensiadtbon a dCl nCme t Cs Brinldban 
az dszaknemet konferencia Ill~sein. Azutan 
a legr~videbb fiton. Roiferdamon, Huck vvnn 
HoIlnndon Cs Hanvichon at L~ndonba utaz- 
tam. Itt akartam talteni a kBvetkez6 vas6r- 
napot, junius 12-ikCt. 

London vdrosiban, a maga hCt milIi6 
lakodvai, van IAtnival6 clCg. Engem leg- 
inkibb azon helyek erdekeltek, mefyek az 
irjkori 6breciCs mozgat m6ra emlkkszfetnck 
6s eteknek Istent61 rendelt eszkOzeire, Wesley 
Jbnosra i s  KKdrolyra, a metod izrnlrs ala- 
pii6ira. 

Szornbaton megldfogaftam a West minster 
apitsagot fivesfminster abbey), torldon Ieg- 
nagyobb is legjelenlBsebb templornit. 

Az egymast kavefij szdzadokon A t  kirilyak 
Cs ncpek tervezgettek, . Cpitgeftek, mig azu- 
t in  megalkottak az angotok hittnek, mfiv6- 
szetinek Cs tUrt6nelmenek ezen kivAl6 
ernlkkCt. M i r  az kpiilet kiilseje is elragad6. 
Az ar~golok nem masoltak egyszeriien a 
gotikus stilust, hanem irgyszGlvan a g6t 
ppitkezCsi eszmel Onallban ddgottPk fel 65 
saj i t  lell:Z!etii k szerint .alakifottAk it. A tern- 
plom belsejtbcn vannak Angtia legnagyobb 
6 ;  legjelesebb firfiainak szobrai. Itt vannak 
a kdpolnak, melyekben a regi kiralyok es 
hitvcseik pihennek. Itt van egy r&szlet, ah01 
cltnk rncrednek ama 4lIaztlff rfiak Cs had- 
vezirek szobrai, akik , hikkben, mint 
Itaborilban hazajuk Iiagysagan rnun kal kodtak. 
Egy rndsik haj6ban kbltBk 6s tr~ilvPszek 
szobrai allanak. Ha e csarnokort vegig IlaIa- 
dunk, tigy tetszik, mintha az egksz angol 
tijrttnelem rnegeIevenedve vonulrla el sze- 
n ~ e i n k  el6tt. A legnagyobb dicsbsfg, amil 
Anglia legkivilbbb ierfiainak nylrjthat az, 
hogy ebbeti a tcmpIolnban szobrukat fcl- 
ZIii tja. - .  

Nem kellctt sokaig kercsni, n ~ i d d n  a 
kaztps6 haj6nak folyosdjdn nagy mirviny- 
tdbldt pillanlottam meg LVcsley Kljro;)l 6s 
.Junes dombormiivfi kCpm8sAval. Sakhig 
megilloftarn itt @s elgondol koztam rajtn, 
hogy mennyi Aldas hradt e k t t  ftrfii~tol 
mindenlelk a vilagon. A k 6 t  Weslcy sziile- 
tCse Cs halila napjan kivfil mCg tllesleytk 
kij~etkezd mondasai vannak idc bcvksvc : 
,Minder~ek kilzljl a iegjobb iaz, hogy Isten 
velllnk van;" ,,A2 egksz vjldg az Pn par& 
chidm ;" ,Isten eltenreti rnunkfisait, azon ban 
folytatja rnun k i j 6 t . "  

- Yasirnapon reggel riszivettem at isten- 
tisztelefen ama kdpolnaban, rnelyet mCg 
rnaga 1Kesley Cpitett 6s ntelyben mCg raviddcl 
haIala eI6lt (1791. mdrcz. 2) predikalt. Meg 
van rn&g tobbi kllzbtt a sz&szCk, melyet 
keszittetett b az oivas6polcz. M~lyen aldott 
vas5mapi dClelbtt ,.,volt ez l Mar az ajzhban 
kellcrnesen rneg!epeft. arniddn dr. Luring 
Emil tandr kGszontatt, akit e helyen bizony 
nem sejfettem. Most 6 tandr a frankfurti 
papneveldtben, de aselBt husz evig IndiC 
ban rnisszionarius vof I. KdsB bb a vilagmiss- 
sti6i gyii1tsen sokssor I~asznat  vet ten^ ax 6 
ismeretsfghek szamos kinai b indiai ~nis- 
szion6riussal. Nyomban be is mutatott engem 
cgv sereg rnisszionariusnak japdn bbl, Kina- 
bbl, Afrikib6I 6s Amesikab61, akik hasonlb 
kepen utk8zben Edinburg feId a LVcslcy 
templorniban akartak egy predikdctidt meg- 
haIlgafni. 

Az isten:isztelet nem volt rilvid. Tizen-. 
egy drat61 hjiromnegyed cgyig farfof t, de 
Prdekes volt, tpit6 b felernela. klet llikteteft 
benne. Az Cnck &l@rtksCgc, az iltlBdsPgok 
bens8skgc t s  mindenckeldtt az krdekes 6s 
t iszta igehirde !is 1n6ly benyomdst tettek a 
hallgatdra. 

A templorn mellett all  a h i t ,  melyben 
Wesley lakott, rnunkilkodott Cs ahonnan 
lelke is hasaszallt. Most olyan n~uzcumf&lPt 
rendezfek benne. A szobak 6gy maradtak, 
mikCnt Wesfcy 4letCbcn votiak. Az asztal, 
nlcly elat t iil t, a szdkek, kUt~yvespolczok, 
s8r feSskanndja is. n~elyben Gnmaga szotokta 
volt te;ijht elk4sziteni. ~ r ~ i n d  mcgvannak ilt .  
Vajjon 1ni6rt Crdeklddik az ernbzr annyira 
nagy ferfiak holmijai irar~t ? A doIgoz6szobA- 
jaba cgy kis hil6szoba nyiIik, meIyben. e 
vilig szarndra szcrr~ei lezirhdlak. Mugotte 
ezy kicsiny kntnrn, ~rtclyhe -risszavanult az 
ir!~lidsagtn, Sokaig ncm ttld tan1 e hetyr6l 
tavotni. A l i  volt CVcslcy sikereinck a kulcsa ? 
Az d im4dsigAnak szirnyai. Hanyszor 
borult 1Crdre e kis kamriban ! 6s ha manap- 
sig a rnetodizrl~us az eszkdz Isten kczkbcn 
sok millib 3151ck rnegtnent6s@re, Cgy e drjs 
gyiimd1csr)k c;iraja arna komoly irnadsigok- 
bar1 rejlik, Ugy dreztem, tnintha redrn is 
Atllatna valatni abb6E az irnadsdgos l~nngu-  
IatbbI, rnely, e szobakban lengett 6s lottasz- 
kodtarn az Urhoz, vajha egyhazinak ma is 
sok kamoly irnidkozbt adna. E kis kamra 
mcglAtogatasn ilgy eldk6szitett cngem a vil!g- 
misszidi gylilCsrc, hogy jobban ncm is kivan- 
hattam volna. 

Hadd szblion a szava rnesszire I 






