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h i t  mendam nektek, hogy ha ketfen 
k6zfiletek egy akaraton lesznek a foldan 
minden dolog lelB1, amit csak kkrnck, meg- 
adja nekik az t n  mennyei Atylrn. Mert ,?hot 
kctten vagy hirrnan egybegyiilnck az en 
nevemben, ott vagyok kbz8itiik. (Mit. la., 
19. k s  20.) 

Mily Ilatalom van az lstcn egyetler: gyer- 
mekenek kOnykisg6 irnidsagzban! .Il!yCs cm- 
ber volt, hozzank hasonlo termCszctfi ; 6s 
imidsjggal kCre, hog! ne lcgycn c d  Q 
nem voh es6 a fBIdZIn h j rom esztendeig Cs 
hat hbnapig. Gs ismit imfidkozott fis az 6:: 
esdt adott b a ffild rncgtermC az 6 gyfi- 
mdlcskt." Ha mar cgyetlcn crnbernek irrlid- 
siga, ha  hfvd szivbdl fakad, megtalilja illjit 
az Isfenhez, milyep rragyszcrii ciolog, ha 
rnindannyia~~ az Ut cli. j6rtllnak Cs ostro- 
moljbk fohriszaikkal az cget ! 

Az Isten gycrmckci, ha egyek lettek 
az Imidsbgban, kiiI8nds igCretet nyertck 
irnfidsiguk rncghalEgatfisPra. Milyen vigasz- 
talban Itangzik az Ur szava: ,113 kclten 
kiisiiretck egy akatatora lcsznek." Nenl kc11 
tehat egesz sereg, hancrn csak kcttd is cleg, 
f e r j  6s felesCg, fiver 6s 116vCr, anya cs 
I e h y a .  barfit i.s barit. EqCsz hader8 tillsol.: 
az Urnak, Gcdeon vezfr!ete nlatf 32,000 em- 
ber .gyiilekezett a ~nidinnitik cllcn. De szcilt 

Ur : Tirbb cz a nkp, mcly velcd van, 
Ilogyssrn kezfbc nd hatni111 Xlidihnt. Izrael 
rlrdg dicsckcdhct n ~ k  vclcirl szcmbcn, nond- 
vhn : az ~ S I  kezern szerxett szzbadulist nc- 
kern. AzlErt kiilts a nkpnek fiilc liallat6rn, 
~::ont!vrin: Aki  fi! 6s retteg, tkrjcn visszn 6s 

menjen el a GileAd hegysCger61. Es vissza- 
tirCnek a nep kSziil huszoykCtezeren 6s csak 
tizezren rnaraddnak olt. Es rnondh ax Ur 
Gedeonnak: mCg ez a nCp is sok. Vbgii! 
csak 300 ember maradt a rnidianitak elleni 
harczra Az Urnak 300 ember eleg volt arra, 
hogy az ellenshg leveressik. Sbt, ket tanit- 
vany is clPg arra, hogy iltaluk nagyot 
alkosson, csak egyek legycnek. 

De hogyan juthatunk ugyanegy akaratra? 
Ezt rnegtaltiIjzlk irva a Cselekedetek kBnyve 
4. rCszeben. Oft a2  i l l  a hivGkrG1, hogy egy 
sziv Ps egy lelek voltak Cs kdzvetlenill elBtte 
meg az all, hogy ?Szent Lelckkel megtelve' 
voitak. A hivBk cgygy6 v6Iisa tchAt a Ssent 
LClek hatasa volt. rt Szcnt L d e k  csendesen, 
rnindet~ rnegbeszClSs nklkiil ,  kilt szivet egye- 
sit Bgy, hogy ax Ur akarata szerint egyiitt 
kbnydr8ghttnck. 

Valamit azonhan ntin szabad elfelejte- 
nem. As Ur Jtzsrs ax imiidsigban va16 
eqygyCvaldssa1 kapcsoFatbnn ast mondja : 
ahol kcltcn vagy l larn~an egybegyiilnek az 
en nevemben, ott vagyok kirzattiik. Ami ;: 
kfi~8ssPget igazi k6z8ssdgg4 teszi, az Lrunk 
JPzus jclcnlCtc. H a  vnlahol kazel van, ott 
cgyesiti mindazoknt, kik r?t szeretik. 011: 
mily hatalorn az Isten gycrrnekeinek bds 
kicsiny csoportja, ha egygyd: vdlt, mert a 
Szent LCfck egyesitette 6s rnert vclc 6s jclcn 
van a kegycln~cs ltlvczitri. . S. 

ntt tnotldjn Luther: Keves besztd 6s sok 
tncggy?Gdk kereszzpCn dobg,  sok beszirt 
ds kcvcs tt:cggyfiz5d@s pugiirrysdg. 



111. A vilhgmisszicii konferenczia. 

Mult szdmunkban megemlCkeztiink Edh- 
burghrdl, a nagy gyulbs szinhely6rGl. Ott 
dilapodtunk meg, hogy a v9ros mily iinne- 
pelyesen Cs szivesen fogadta a kfiId6tteket. 
Szoljunk mir most magardl a gyiiICsrb1. 

Mit jelent tulajdonkepen e sz6: vildg- 
rnisszidi konf~renczia ? Jusson i tt esziinkbe 
Urlrnknak es IdvezitBnknck rrtols6 szbzata. 
amint megirjak X16f6 evangeliuminak 25 re- 
szeben a 19. Ps  20. versek: ,Elmcnvcn tanit- 
satok minden nkpeket, ~negketesztelvtin dket 
azAtyinak,a Fiinak bSzentl4leknek ntvCbe Cs 
tanitsafok Bket megtartani mindazoknt, rniket 
parancsolfam naktek." €2 JPzus hatdrozott 

. parancsszava, mely nemcsak az nkkori tizen- 
ki.t apostolnak, hanem ma is minden tanit- 
vanyanak sz61. 

Szizadokon it cgiszen elfclejtelte a 
keresztyenskg, hogy szent k6telessPge a 
n6peket az evangeliumhoz hivogalni. Ekkos 

.az Ur ujabb iddkben a Icgtijhb ke- 
rrszlyCn egyhazban erBfel jcs rn isszi6i Ct- 
deklGdt!st Cbresziett. Kezdtek belatni, hogy 
ha csakis mngwnkra gondcrlunk Cs a szcgCny 
poglinyoknak el nern kii!djOk a Krisztusrbl 
szblb ildv6thozb ilr6mhirt, akkor nenl is 
vagyunk igazi keresztycnck. Eurbplbnn es 
ArnrrikAban szlnros misszi6i egyesiilei camatit, 
adomdnyokat gyiijtSltek, bit26rifriket kikf pez- 
iek 6s a nern keresztyen orszigokba kikiild- 
tfk Bket. E ~ e n  munka gyIimdlcse, hogy rnin- 
denfele p e ~ i l n y  nernzc tbbl szazezrek kercsz- 
tyknekkc valtak. 

Mindegyik cgyesiilet 6s egyh5z azonban 
kiillln-kiililn dolgozott, a rnagt~k kiiliin mod- 
szere es kiilfin tapasztalata letcsult. Igy azutan 
felmeriill az eszme : nem volna-c jb, ha a 
vilag ktilanbirzii orsz$gaib61 6s ndpeibdl 
egybegyiiln6nek ezen munka kCpvisclili, hogy 
egyiittesen rncgtan6cskozzdk a misszibi nlun ka 
nagy kCrdEseit? Az eszrntt szivcserl fcl- 
karoltak. Bisoltsdg alakult ,  me3y kczbbe velte 
ax el6zetes rnunkAfatokat 3s a konierencziAt 
rnegszervezte. 

* 
Az rl6keszitb hizottsig munkdja cl6tt ka- 

Iapot kell emelnlink. Csak akkor ttrdi~ilc mfl-  
tatni a konferenczia jelenMseg&t, ha meg- 
tudjuk, micsoda nagy ~nunkriba Es ildo- 
zatba keriilt a2 eldkCszitCsc. 

A birottsdg tagjni ilngliinak, az cur6pai 
orszigoknak Cs Amerik Anak kiv616 misssibi 
ftrfiai voltak. Volt alyan kirztilfik, aki tdhb- 
szdr athaj6zott az hczednon, t~ogy fonlos 
iilCsekcn r6sztvegyen. A legtahbjc k4t clven 
i t  minden szabad idejtt az clbk6szlr6s mun- 
kdjinak szen!eltc. Az edinbr~rgi Princcss 
strecfen i r o M  rendeztek be, ah01 a tilkhtok 

mellett 26 gCpir6n8 vCgede az irisbeti 
munkalatokat. Esen iroda kdltsige 200.OGO 
koronira rugott, mely iisszeget a misszifi 
badtai tlngliiban Cs Amerikaban gyiijtattek 
dssze. Middn a konferenczia eIBtt ezen alla- 
rnokrb? ertesfiltern, figy tfint nekem, mintha 
ez rnfgis sok votnn cgynehdny napos kon- 
gtessznsnak is bizony tjgy elgondolkadtam 
rajta, hogy ezen Osszegek kbsvet!enlil vala- 
rnely misszibrr? val6 forditds~val milyen szep 
dolgot fehetett volna I~tesittni.  De mi6ta 
ott voI!am a gyiilesen, tcljesen meg vagyok 
rtila gybz6dve, hogy czcn rnisszidi adomi-  
nyokat kitfinBen haszn6ltik fcl, mert e neve- 
zetes konferencziir61 az aldis folyamai 
fognak aradni a f6Fd rnindcn egyh,iz;ihoz 
6s n 4 p Z h e ~  

MindenekcIBtt azt kellctt mcghllapitani, 
hogy az egycs egyhizak fs fdrssllatok mlfy 
arinyban k iildhessek el kepviseIGEket. Ignz- 
sagos intizkedb kcllett, Irogy egylkiik scm 
mellbttessCk. Ez nem volt kISrtnyii dolog. 
Hosszli tanicskozjrs utin irgy hatiroztak, 
h o ~ y  a misszi6i adominyok lesznek a kip-  
viselet alapja oly n~Bdon, hegy ~nindcn 
250,000 korona, n~elyet valamely tirsulnt 
as litolsd nbgy evbcn a nrisszibra ildozott, 
egy kepviseldre jogosit. Ha mfir rriost a 
I~~vatalos ki.pvisclbk szamit,  1 1: 00-at, 250,000 
korondval rncgszorozzu k, megkapjuk sz 
Bsszcget, amclyet az utdbbi Cvckhcn az 
cvnngcliumi keresz!yCnsCg 6nkcntcs ado- 
mdny gyanint az Ur asztalira tett Ie. ilz 
1 100 vilasztott kCpviseldn kiviil a nemzet- 
kbzi t~izotlsig rntg 100 tiszlcletbeIi k6p- 
viseltit I~ivott mcg, rjgy hogy 1200 volt a 
jclcnlcv8 kEpvjsclfik szAma. A hivatalos 
kPpviscIBk kirziil 155, vagyis &pen a hatod- 
rcsz a rnetlrodistn cgyhriz hive volt. Kitiinik 
cbbB1 ftnycsen, hogy a mctllodista ekyhiz 
a 1nisszi6k mtlnkij;ihan a tegelsd sorokbnn 
halad, art~i Egen isrvcndcles. 

Arnint nbztem a kdvctek lislijit, igen clszo- 
moritort, l~ogy szcrctett MagynrorszSgt1nkb61 
nern volt kiiztuk a ~rlisszibi rn i!nlra kCpviscldjc. 
Pedig nlinden rnis orszig elkfildte fiai t : Finn- 
land, NotvCgia, SvCdorszrig, D3nia, Holtartdin, 
Francziaorsz6,o. Nemetorszhg, S v i  jcz. Magyar- 
orszig. aho! tubb mint  11fgynii'Eli6 proles- 
tans $1, hiiriyzotl, Ugyan Cn is kdpvistlld 
vol tam, iMagyarorsz6gh61 is jirttern, csnklingy 
nem magyar tirsvlnt, l ~ a n e n ~  egyik amerikai 
puspBki ~~lcrhedist a misszibi thrsashg kiild8lt 
ki. Vajjon mcssze van-e n z  idi,, m i d h  a mi 
orszdgunkban is ilj Clct klSE10zik a hoIt csan- 
tokba? (Ezekiel 37.) Tdnylcg nfncsen ott 
mCg elcgcndd Ielki &let, ah01 oly kevCs a 
misszi6i 6rdeklGdPs Ps ~nlrnkn. itiljunk rtreg 
i l t  e g y  kiss6 6s k f r j i k  n ~ e g  a mi hilsiges Iste- 
niinket, hogy timaszszon rnicliibb Z~azjnkban 
lcIkes 6s l~atalnas tbredcst. 

* 



Az el8kirszit6 bizattssg azutjn megalla- 
pitottrr a k6vetkez6 tdrgyakat, mint arnelyeket 
a gyiiltsen megtanicskozni 6hajtanak: 

1. Az evangclium terjesztCse a n a u  
keresztyen vi ligban. 

2. Az egyhaz a misszi6 rnezejin. 
3. A neveles jeFentBsCge a ncrnzeti elet 

keseszxy4nnC tCi eleben. 
4. A rnissrihi stbrat 4s a nagy keresztybn 

vallisak. 
5 A hittkritck kikCpz6e; . 
6. Az egyhiz otthon 6s a misszibban. 
7. A misszi6 t s  a korrninyhat6shg. 
8. A kilzos munkalkodjs Ps az egyseg 

Apolasa. 
Ebb61 at Bsszebl IitSsbfil kideril, h o g  

milyen eget6en fontos misszi6i kerdeseket 
terjesztettek eIB- Mindegyik tdrgy r6szkrc 
albizottsigot vAIasztot!ak, mely az illeta 
k b d i s t  tanulm6nyosta ds nern tutzis, ha nzt 
rnondorn, hogy ezcn albi~atts5gok fenyesen 
oldottik mcg feladatukat. Lcgeldsz6r mind- 
egyik tiirgyrb! annak kiEr6bc farfozd 50-80 
kkrdfist vcttek fel, ezeket a kiilbnb8z8 cay- 
h k a k  es orsz5gok 200-300 misszion6riusb- 
nak elkiilddttek azon ktrelernmel, hogy a 
kerdksekct vizsghljik mcg 6s adjanak rea 
vilasz t. E vilaszok rendszerint nagyon 
behatrjak 4s aIaposak voltak. Mindcgyik 
misszioniritrs mxnk6s a legjobbat bhajtotta 
nyujtani. Egyik rnisszionfirius hitvestnek 
Ilalalos i g y i n i l  irta meg a vAlaszt, rnfisik a 
sajif maga halalos 5gyAn 6s munkfija kiizt- 
pette, rnefy csonka tnaradt, el bivatott ama 
johb haziba .  hlindezen vdlasrokat a bizott- 
s5g e ~ c t l c n  jelentCsCbcn dolgozta fel, amely 
kinyonratvn rnindcn delcgitusnak m i r  cldre 
bekiildcletf tanulm5nyozPs czdljihbl. 

Ezen alapos tnnnkn lnellett a vilsg mindcn 
r6szCn irnidkozink a nagygyiilcs6rt. Scrk 
ssAzezcr sztjj~tktirl a ltiveket e1nlli:kettettdk 
c gyijles jelcntdsCg6se Cs ~nillibk as  lstcn 
gyerr~ekci k6ri l  tclemelrbk krte kezakct Cs 
sziviikct. Magit61 Crte!lidB, hogy all01 en rlyit 
dolgoznak 6s irgy im5dkoznak, az Istcn 
ildasa is gazdagon irad.  De errdl inaid 
csak jdvbre. M. 0. 

Mi a hit? 
A hi! nern az Przelmekben vnlt, ringa- 

Zbdzds, nern a I@lck sajfii kCszitmC~tyii 
zenejc, nern a kkpzelet szarnyain vn16 
csapkodis, llanem algzaros AtvPtcle ar~nak, 
amit az irgalmas Istcn kcgy clmkbdl Cs 
igijCben az ernbernek nyujt. 

A hSfEid. 

Grabotvsky herczegprirndsna k Kfifljgs- 
berg virosa kcrtiletkben tev6 kozskgben dirs 
javadalmazasu pJCbaniat kelIett befalteznie. 
A pirlyixatra hirrnan felentkeztek. Megigerte 
a kaplinoknak, hogy azC lesz az allas, ki a 
vizsgan a legjobb felele~ct adja. A harman 
nek~lattak a tanulisnak 6s a vizsga n a p j h  
megjelentek az egyhazfb el6tt. .Usaim !" 
kezdte ez ,ahelyett, hogy resaletes vizsganak 
vetnCm ald OnUkct, lrl~abb pC1dabeszCdct 
mondok. Tcgytik fel. 6noknek egy szamarat 
keli hajtaniok, akinek ralarnelv nehez terhet bi- 
zonyas nacgilhpi tatt id6 alatt hiz~fiyds h ~ l y f 2  
ke!l vinnie. dz allat e helytdl nem messze mdr 
nern birta tovabb Cs rnajdnern Ilsszeroskadt. 
Hat most mit tcnne fin?" - ,En raiitntk 
az AIlatra, sz6k az cgyik, hogy a Ititralevb 
kis urat hadd tcgye rnegu. - ,Ha Bn, baka- 
kApldr volna, a kkor a vilaszt IielyeseInkrn. 
HA! Bn rnit tcqneu szblt a fdur a rnasodik 
jelijlthliz. - ,En egyszerilcn mas szamarat 
vagy pcdig kocsit fogadnek b a terhet 
elvlnnir?! gyorsan sendeltctkse helykre." - 
,Hm, ha Iln kercskedd voIna, rnindig duz- 
zadt pinzeszacsk6val, akkas elfogadnarn a 
v6laszt. Es Qn rnit tcnne ?" kkrdi a harma- 
dikt61. - .En a teherbgl annyit vennck a 
villaimra, amcnnyit csak elbirok, hogy a sze- 
gCny p6r6n kannyitsek es igy czClorrrat eltr- 
jem !"- .Hclyes, rigy van, Oni. a jOvedekm, 
szlElt az hsek, mert Bn nlrm tiSriidve sajat 
k.i.nyeErnessCgt?v'el, kesz Ieverlni a Zerhek egy 
rgszet arrbl, aki nzok alatt ijsszeroskadna." 

Egyszcr att iiltem egy szegCny, kegyes. 
betey: ni, i gya  ~nellett. Keservesen sirt 6s 
pan;rszkodott. hogy most mdr minden ellene 
zeilll~l es szinfe elviselhetetlen. Nem tudtan? 
hamarjiban, mit ulotldjak neki. A foldan 
jilszndozokt kC!eves leinykaja. Az asztalon 
egy iilkilds kc.ny6r volt. Mcgktrdeztcm az 
asszonytdl, hogy kis Annuskaja birjamc vinni 
az ilyen kenyeret? .De IeIkCsz fir, vila-  
szolja, Ilogy is gondolja?" Erre cldbb fel- 
erncl!em rnagnmhoz a gyermckel, asutdn a 
gyerrnck kir karjam tettem a kenycret, igy 
jhrkillunk 4s nevcttiinl<, .Ldtja, anyfink, 
a kis Annuska clbirja a kenyeret." "Persze, 
rnondja nz asszony, mikor Dn viszi 3 Eyere- 
ket c s  vcle n kenyhczipbt.' ,,Litjaw anydnk, 
UHI  pedig az Itiveti26 Ilordozza a gyermek- 
kc1 Gs m!nde11 terhivel egyiitt. Ne fPl i ,  csak 
hicyj !" U hi t l  6s meg ncm szigyeniilt. - 
Ezerl, ha nehez a terlied, ledd mcg mind- 
aketlijt, 11agyd:magadnt es terhedel is jf rust61 
!rordozt;ltni. llliniikcttBt k@rni ncm vakrncrd- 
sf& sdl balgas8g v o l ~ ~ a  csak ar egyikd remelni 



nyeir net !' 
tkt6ber 6-9. k5zWti napokon nehjny 
res vend6g idbzilti kPlrOnkben, kllziitBk 
er H, brCmai lelkEsz, aki mar 3 kvvel 
iitt emlekezete: L*--LA*q--A rnondott. 

n tbbbet. 

7 Add vissza 
C l ~ r k e  szizados Csikigdtsan alleghataso- 

sabb sz6nokok egyike volt, kit vaiaha ismet- 
tern, EstCnkent gyiilkscket tartott, ahol bt-hat- 

ember hallgatta. HaZlgatlrSi a legelvete- 
lttebb tarsasagb61 valbk voltak : tolvajok, 
tik, rtszegesek, sbt rablbk i s  gyilkosok. 

Magam sokszur odantztem a gyattsterenbe 
i s  Clarke nekern a legunalrnasabb szbnok- 
nak tetszett, ver? ZZrgydt61 gyakran a legterjen- 
gdsebben elkalandozo~t. Xz cmberck migis 
etbrehajoha, lelegsetiiket wlsstafojtva lcstCk 
szavait. Csikag6 legkivilbbb ssdnokai segi- 
tettek a gyiifC~ca, felsziilaltak, de  senkit sem 
halIgat!ak r?iy fesziilt figelemmeI, mint a 
sz8zadost. Az ernberek csoportcsait meg- 
tertek beszCd4nek hafasa alaft. Mi volt ez? 
161 megfigyeltem. de nem ludtam rnegeneni, 
hogy unalm tudja a !elkeke! 
annyira meg 

ill m3jd 

zepternber 18-$n e Iap kiadbjbn, 
lrnapja volt 0-Turn ktlzsPgben' 

szlav testvtrel kbreben. Vasdrnapon dCIel61 
as edinburghi rnisszibi konfercncziArb1 tartol 
elbadrist, este pedig evangelizil6 gyij lCc 
tartott. b r n  volt rnen~v8zbdni rbla, hog 

stvtrek buzgbn r adnak, k@bnase! 
~CrtCkletessCg iig ldja az Ur, hog 
5turai rnunka is tk s gyarapodjek 
~ l i u k  alvas6ink ttgvelrne' 

assiga 
mozgatn 
sak mei 

mikent 
1. 

Humpnty S. L, cgyhdsunk egyik legregibl 
hittCritiije, srept. 5-611 Amerikiban elhunym 
osszesen 23 bvig miiktJdatt hdliban. Midb, 
mCg 1857. Cvbeu Indiiba trkezett, ncm vo 
ort mCg egyhizrtnknak egy tagja sem ds , 

vel!e fel egyhazunkba az clsd rnegtert hindui 
OIyan kicsiny Ps igenytcten volt a kezdc 
Mennyi nchCzsPggel kelIett az else rnisszio 
n6riusoknak ~ n e g k i i x d e n l ~ k  es milyen dicsC 
seges ccredrnbnyekct Crhcltek meg l AZanaps6; 
egyhazur~knak rnir ot Cvi 
Indiaban 21IQ.000 taggal. E 
csod6t az or cselckcdtc, 

,rtudtam a tifkot. Meg- 
reket, mert az emberek ereztCk, 
Bkct. Semmi sem oly megnyet6, 
let. Clark szfizadosrlak kbnnyei 

renaszerlnr. ~ 6 z e I  voitak. hlbki)dese kezdetin, 
rnidijn sokat sirt a bukatt emberisfig sorsan, 
szCgveIte nrag;it kunnyei rniait ; lijsszeszedte 
magat, konnyeit visszafojtotta fs megkeme- 
nyedetf. Ez j6f sikeriilt is rreki, de ettdl kezdve 
szemldfornast clwsttclte hathi i t  n Ilallga- 
tbkra. MEdBn tszrevctte, bogy creje ccfikken, 

hez fohiszkodott, igy imad kozvdn: , Urarfl, 
Dr-o"k, nil vissro k8nnyeim~I !" f s az Ur 
IalIgaEta. Visszaadtrr kBnnyeit ks evvel 
ilatos hatalmht 6s nam crcjet az ernberi 

nyerl 
h o g  
mint 

Terjeszszirk a BCI 

1st kivinunk, a 
kert i z t a t n u n k  k6nnyeinkkcl. 

r k B n y h ~  1 ,  nagy ijrammcl 

Torrey. 
-. - 
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,Aki 
aratr Val1 asos iisszejdvea 

tartatnat : 
Brrdapesl 

vashrnap a .e .  iu UldH - 

kar, 
kedden este 8 cjrako 

csiitOrtOktin este 8 6rakor (rnagyarul). 
PaIotati ifalun, Dugonits-utczt.1 25. : 
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