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Az igazi nyugalom. lyosan nchezedik reA az Plcf. Lassan a 
tcmetdhllz kdzclcdik 6s mig kiinycs sremmel 

Zsid. IV. R .AnnakokAPtt meg- a ~ irha lmokra  rekint, fcIs6hajt saigb szivvel : 
van a nyugalma (szarnbalja) az .Oh, bjlr 6n is odalenn Ichctn&k, 6h  bogy 
Isten nfiptinek.." szctetnbk mdr pihenni tn is!" 

Nyugalorn, nyugalorn, 6h csak nyugajomtrt 
eped a farndt emberfa. Nkzd csak a dolgos 
t~ldrnivcst ; hajr~al 6ta knpn, kasza a kezC- 
hen is iireg estig munkalkodik, kIikor mcir 
lealkonyodik, akkar csak egy a kivansdga 
mar : a nytrgalom T 
6s a storgalnlas hiziasszony ! Le se Illt 

a t  egCsz liosszil napon i t  es hogy silriigtek- 
fcrrogtak kijriilatte apr6 gycrmckei, czer 
ostroml6 k&rdGssel, zajongissal, kivinsigaik- 
kal ! Alig tud Ctkczni, annyira f i radt  Cs este 
kedves cseveqCs kfizcpette is lcl~anyat lana k 
szempillii. Mar nern Oril l  sclnrninek se, csak 
nyugalmat akar. 

A beteg Irdnykol6dEk az 6gyrin. r! szernei 
lizban egnek, fajdalorn hasogntja az oldalht, 
gyijtrii ktjrsag r3gbdik CletercjCn. Az i l o m  
nern Cri Cs szinte vegtetennek tilnik neki a 
sEitPt Pjszaka. Mennyit is adna egy kis ljrn 
pihfnd alv,idrt ! .hI&g, csnk egyszer tudnCk 
ny l~godni !~  - igy sohajt fel el kcseredvc. 
Nem kivin sem aranyat 4s pknzt, l ~ i r t  6s 
dic;dscgct, gyiinylist 6s blvczctet, ncm ezckc2, 
csak a nyugodalrnat bhajtja. 

Firadtan vinszorog botjira t6maszkodva 
az agg, IIordozta az elet terhcit Cs kazben 
mcgvcniilt Cs czteg0szult. Miir ncm j i d  csik 
nekr a jar&-kelCc. De nz id6 arjn lovibb 
r o h n ,  a mindcnnapi Clet lorgatagjn tovihh 
~ i l g  rntllcttc, tppcn fig, mint i f j i ~  kor6ban 
Ps nem enged neki nyt:gtot. Mcnnyirc el- 
firadt mar  n Ilajsziban! Most igazrin sillyo- 

HAla lstennck, van m6g pihcndse az lslcn 
nCpPnek. (Zsid. IV. 9.) Van ,mtg stombat, 
mikent bibliink irja. OIyan, melyre hetkljz- 
nap ncm kl)vclkczik. Nyugalorn. rnelpet 
firadatom nern zavar soha. Amiddn tbbhe 
nem gylltllr a gond, nem erniszt a binat ,  
ncm iildlJz es nern b i n t  senki, ncm Idtogat 
nieg a betegsbg, neni szomorit a bucsilzas. 
neltl ijcszt a hat i l  irnybka.  Igazi, val6sagos, 
OriSkkCvalG nyugalom, amilyen utan a te 
f i ra t i t  szivcd sdvhrog. IIyen nyugatmat keszi- 
tc t t  Kriszt~is Urunk az 6 ~~bpcnek.  Ebbe a 
nyugalomba kBllliztek be mindny+n, kik 
PI6 hittcl krtek pilyafutisuk vPg6rc. Es cbhc 
a nyugafemba vonulj be tc is, ha majdan 
flctulnd crkljrinjl rneg@rkcztkl. EtErt  eredj, 
sicss, keress firadt szived rkszPre rnAr i t t  
nyltgodalmat a J izus  kcresztjCnC1. 

Rfkc, bekc. Cgi bekc! 
Szivern irgy mcgkivin, sictck elidbe! 

- 
B. F. 

Egy nagy ferfiri Cnvallorn8sai. 
.K&t nagy dolgot tanallam meg 6iefernben. 

EtBszEr, bogy en nagy binas vagyok.  mis sod- 
szor, hogy Jbzus ICrisztus mPg nagyo bb 
Megvittb:. lgy sxbtt ~\~eupfon lzscik, minden 
idirk egyik legnagyobb terrni.szet!ud6sa. Ez a 
megismerbs tijhb beldogstigot nyujtott neki 
Cltc alkonyin, mint nagyszeri tudominyos 
fcIfedez6sci egyiiztvtve. 



U t i k e p e k  Angliabdl es Skdcziibol,  
11. Edinburg, Skbtorsz4g f&vArosa. 

Az cI6zB czikkben azt mondiam el, hogy 
julius 12-en, vasamapon, mily en rnelyseges 
benyornast tett rplink Londonban a 1Yesley 
kapolnajiban megtartott istentiszte!eten vai6 
rcsztvClel Cs Wesley lnk6- s halottas szobajdnak 
meglekintese. Ma arra ktrern a nyajas olvasbt, 
hogy Londanbbl, a vilag legnagyobb uarosa- 
bBI. kiserjtn el Edinburgba, melyet a vilag 
Icgszebb varosinak mondanak. Hiszen I t t  
kcllett rnegtartani a nagy misszibi vilfig- 
gyiilist Cs tly gyijldsnCE annak szinhelye nin- 
csen jelentdseg nClkiil. 

Most is, middn mir  tlil vagyunk e nagy 
gylll&sen, mely a kaPanbSz6 protestdns fele- 
kezetekhcz tart026 legjelesebb 6s legkivilbbb 
rnisszidi munkdsok egyhangil vClemCnye sze- 
i n t  az irjkori misszioi tSstCnelernbcn fordulb- 
pontot jelez, azt histem a gyiilskct~sre jobb 
helyet nem lehetett volna klvalasztani Edin- 
burgnal. 

Arnid6n megkrkeztilnk, hizony vajmi ke- 
veset lattunk Edinburg hires szCpdgCb61. 
Atindent valamcly siirii szUrkc kBd mint at- 
litllatlan iityol horitott be Ps benne cstig- 
gcd?en mcredtek ki az utczdk 6s hdzak 
kervonaiai. De masnap reggel felrigyogott 
a sk6t r,rlp, sztttbpte a falyolt, melynek csak 
foszlanyai rnaracltak lneg sat@t kek g6z aIakjA- 
ban a hcgyek errnalrr =es  kitekinthetilink 
Edinburg h i  v5rosjrn at, melynek sajifos 
szepstgc yornprisan kibofltakozolt, az erdfi- 
koszorilzta hegyekre l e  ccCszen Firth of 
Forttrig, a tcnger DblCig. KiliJnGsen vilto- 
zatos jellcge leszi Crdekesst a varost. LAtunk 
i t t  epcncs,  elegans utakat, csupa egyemelctes 
csalidi hazakkal, inindegyik tiszta cs takaros, 
clfitt iik kitiin6en gondozott kcr!. A kbvetkezii 
sarkon mkly szakaribk eldrt allunk, t~iclycn 6t 
hid uezet. A tillcrldalnr: n nlcrcdcknek n t k i -  
m e n 6  utak, hatnlrnas 10- 14 crneletcs hazak- 
kal, ak6r a feIhfikarczol6k. Ilaczrira c mngas- 
s i g a k ,  egyikben sii~cserl l i f t  Cs vannap 
firegek vagy bctegek, kik 113, efiyszer fclirlck, 
nem jannek tijbbe Ic addig, ~ n i g  csnk ki nern 
vissik 6ket a Ecrnct6be. 

Lcgszebb irtja a Prir~cess Street. tnelyen a 
legrnodernehb palotdk cmelkednck. Ezt egy 
viraqagyakkal kkesitelt  villgy vaIaszlja el a 
varhegyt6l az hdon tiirtCncIrni virral, rnelyct 
az egCsz Iht6kfp t~sal.  

A v i 1 3 ~  rnindcn rCsztbfi1 egyhescrcgleit 
kaldClttckct a vhros sz&psCg@nCI mPg jobhan 
rnegillettbk ama kiv616 kcresztyCn IPriiak 
ernlkkc, kf khen a skhtok tirrtdnelrne annyira 
brivelkrdik. M i d a n  leqeli3ssOr a Princess 
Strcetcn haladlarn, szernenlbe EItliiZt cgy 

egyszerfi stober, mely ismercsnek tefszeft. 
OdaICptem t s  talapzatdn olvastarn ezt az 
egyetIen sz6t : ,Livingstone." A nagy rnisszio- 
njlrius Cs faldralzi kuta!&, aki egtsz CletOt a2 
afrikai feketkknek szenteltc, sk6t ember volt. 
blin t szerctte ez az esnber a szegtny poginyo- 
hat, mennyi Unrnegtagadassal eIt k8zlStliik ds 
drtak ! Gyakran littarn rnisszionariusokat rneg- 
allni e szobot elett 6s ilgy tiint, rnintha 
nernelyiknek csendes irnijit halIoitam volna: 
,Istenem, adj nekem is ilyen szeretefteljes 
szivet Cs fyen erdt az finrnegtagadasra, ami 
nflkiil nem vagyok hivatasornra eleggti 
a1 kalrnas.* 

A sk6t stabad egyk6z Assembly Hallja 
eldtt, ahol f6gyiilCseinket tartottuk, Knop 
Jrinos szobra all, arna nagy reformitore, 
akinek imidsigait61 Maria ktrjtlyr~6 jobban 
fClt,  mint az elllens&g minden sereg6tbl. Vala- 
hdnyszor elmentiink c szotror rnelIetf, rneg 
kcllett emltkeznijnk rcla, hogy ax lsten 
gycrrnekeinek buzg6 fohasza a Iegfontosabb 
4s IegnClkiilbzhetetlcnebb misszibi eszkbz. 

A nagy misszion6riusok kOzIil sok mas is 
Sk6cziab61 tamadt. Csak Mnckcyi cmlitem. - 
Uganda hGstt, f ovahbj Paton Ja'nost Cs 
Gediet, a Deli tenger szigcteinck apostolait. 
Utbbbinak sirjan Ancifyltnt szigertn azt a 
feliratot Iehetett vCsnE : ,Mikor idcjfitt (lS4$), 
ntlm volt B szfgeten egyetlen ktresztyen, mi- 
ddrr tivozott (1872), nem volt rajta egyetlen 
pog6ny tPbbC " 

Edinburg mindenkepen rnjta volt, hogy 
i t  tlCtitnket a lehctb Iegkellcrncrsebbe legye. 
Midijr~ hCt f i l i  napon, junius 13-311, sxhll.'t- 
sainkon nlcghkcztijnk, mar ott taliltuk a 
mc?;l1iv6kat, mcly a vilagpiiles kfildiiltcil 6s 
hizigazdaikat Edinburg varosinak hivatalos 
fogadb-estkjhrc hivjn. tMiutin nlindctl ofiyCb 
terem szil knek bizonyult wolna, n nenizcti 
muzeum tcrmeit vettCk igtnybc c czclra. 
Ugysz6lv6n beli! 11a tla n hosszil kacsisorhan 
a vcndegek a muzcitm el0 Iiajtattak. Alint-. 
egy iitezer ember volt jclen. r\z cdinburgi 
Lord Prorost (fBpolg3rmcstcr), festfii rCgi 
sk6t diszruhAban, ki)rIilvCvc Irusz virosi fa- 
nicsoswl, elvon~rltntla mnga ellit t a vcndd- 
geket 6s kcze! szoritott tnindcnkivel, a ~ n i  nly 
munka, mety senln~ikkp sen] kicsinylend6 Cs 
beletartott talan ket 6rn ltosszat. A Lord 
Pror~st, egy tisztes lrreg i t r ,  szintc fclteleg- 
zett, midijn az utolsb vendkg clvonult eldtte. 
Ekkor a harrnadik eme1ett.n fclhnrsant n 
katonaxene Cs vCgiil n hires higlllnnder kato- 
nak barldfija ncmzcti dudAjukon elfujla a 
sk61 nbpllimnuszt. Odalenn pedig r6maI es 
g1Srllg szohrok, babiEoni .kkirasos t4hldk 
L.s cgy iptomi koporsbk, a regi klasszikils 
pogdriykar c n ~ l f  kei kilzatt fel voIfak tcritvc 
az asztalok, arnelyek kiSriil letelepedtek a 
rnissziondriusok, akik a rnai kor poghny- 



enger 
Cn C 
maga 

l j  m4g &Inern. Az Or 
s gyermekem imajit. 
tm, lij rernkny tUltStt el 

tletben maradtam, felgy6gyultam. 
Mjlyen nagyszerc dolog egy kis 

imidsaga! Mikrt ne Eennc a felnd 
foh6sza is Aldott Cs hatCkon--" 

lgatta a 
krezter 

GsiSdtcm 
vilbginak nyujtjdk a Jdzus Krisztus kegyel- 
mtnck evangeliumAt, A Lord Proros! a varos 
--mrL'~en iidvbzijlt Cs a gyulksnek Cs tanacs- 

Jhst Cs 

rja a aszt. 

sta elbe! ;zCldse.) 

bef egsn 
Egy hideg ftli Cjjel a rend6r b2r' szakol 

kQrutj6t tevC. Egy nagy hiz kapvjdndl kijlbnil 
targy vonta magita figyelmet. Larnpadv~,  
odavilagitott Cs eleinte nem tudott nldz 
fijlfeclezni, mint egy halorn piszkos tongyo' 
de kijzelebbrijl vizsgalvin a rongyokat, tig 
taldlta, hogy azok egy srcgCny kis czipB 
tisztogatb gyermeknek, ki a tagyos hide 
miatt i tt keresett sziikiSs oltalmat, fCPlig rneg 
derrnedt testkt takarjak. Amily kemtny volt 
hangja az embernek, dp oly 
- Mi! csinalsz it?, kis cs 

szigoriian. 
- Oltatrnat keresek a hideg! elle 
- Hol van edes 
- Meghalt. 
- Hat Cdes any; 
- Az is meghalt 
- Gyere velern, m majd 

neked. 
A f i t i  fblernclkedc!t, hagy a fclszbtitisn2 

eleget tegyen. A rend& bles szerne ekkc 
egy meglehetbs nagy tdrgyat pillantott mem 
amelyet a f i i l  kabdtja a16 ioarkodott elrejter 
- Mit rejtegetsz I rivalt ra, - val( 

sziniileg valartii lopol szavakkal a t i r s  
utan kapolt : biblia volt. ti fMfcdezCs rnelvr 
rneginditolta e, 
igy folytalta 
- Ugan t !  

Mit akarsz vele c ? - s ugy ten rnlntha maga 
vCgre akama hajtani e pnra~csot. 
- Bicsi khem - kanyisrgljtt a kis f i i~ .  

kezcit ~sszekulcsolvdn, - ne vegye et t61em 
Cdes a n y j m  bibliAj61I HaldIos dgyAn arita 
nckem 6s en megigkrtem neki, I~ogy minden- 
nap eloIvasom a rnondfisokat, amely eket 
alahuzott &: hatom, valallinyszor ezt 
tettem, sokk, bb@ Creztem a hideget Cs 
ehsegct, me is, ha semrnii sem tudtam 
keresni. 

A derPk renddr a konnyckig rneg v ~ l t  
l~atva. F lazavitte magdval a f i i l t .  Mfisnap 
sikcr(ilt ncki 6t egy kegycs gazdag 6rnak  
atadnia, ki a f i i ~ t  egy j6 1skol3bnn kikCpez- 
Ittte, ligy hogy az kCslibb a I~itteritCs szoI- 
~6latibnn dld6sos rnfiklidtst fejthetett ki. 

- 

siny lak; 3ba. Ar 
anya halalan V ~ U .   fig^^ l l i ~ ~ ~ U  zokog a fkrje, 
sirdogal kjlencz 6 ~ ~ s  ,. ,Nines tlibbC 
segitskg,.a beteg ereje 3san hanyatlik" 
- szhl t az orvos. 

~ i m ,  nern imddkoznil?' kf5rdi a gyermek 
:va. KCrd csak rneg az Ur JCzust, hogy 

- - J  
.it gybgyitsa meg." Hiaba ktrlelte, az 
hallgatott. Hogy is mert volna irnid- 
, mikor jden van 3 hitetlen owos. 
;]Any a doktort ennyire nern isrnerte, 
fordult ktrksevel : ,Doktor tir, ktrem, 

:oztak anyamCrt!" Gilnyos rnosoly volt 
uos felelete. BoszSlsan clfordult, hogy a 
iek ne zaklassa. 

,eesks6bcnY letbdel t a 
lunyt szemekke!, ~ s s z e -  

aLavnnar CS halkan, de rnegis tirtlzetden 
imajaba fugott: ,Urain Ji.zus, a doktor sjr 
azt mondja, hogy anyuka rneg fog Iialni. 
PIem akarnad Bt rnkgis rneggybgyitani nz kn 
6s kis testvkreim kedvbkrt? Oh. Uram Jezus, 
mi lcsz veliink anyuka nilkill  ? Ki Fog rninkeE 
gondozni 6s oktatni?" I t t  egy kiss6 rncghllt, 
mintha el~ondolkodnCk rajtn, l~ogy anyja 
mire oktatta, folytatta: ,,Azt rnotrdra 
tdes anyirn, jirl tuclod, Uram Jezus, 
hogy mi vilil inkra ? Tali[? az a szent 
akaratod, h o g  anyuua nc llaljon rneg, a Te 
Nevcd dicsbskgere, amen." rL!&ly csctld volt 
a szobdban. De Annusks bel~unyt szemekkcl 
6s Usszetett kezckkcl mtfg 1ov;ibb i s  csnk ott 
tCrdelt. Az orvos mergesen kfizbevdgott : ,, Az 
Isten szerelrnCrc, vigytk el ezt a gyerekct, 
hiszen megboIondtrl t.'"n nuska meghallol ta. 

a szemeit lfyitotta feI, egyCbkCnt rneg se 
uIt k s  nyugodlan igy szol t : .Doktos ~ i r ,  
vagyok bolond, csak v;irom a valaszt." 

L.= a vilasz mcgiG++ A -  ?nyit61 rnar6t61 
hallottam. 

- Azon a 
ami kOrlllOttern t8rte,,,. ,, , , ~ r n t t  uanyamlanl 
treztem, de tnidan kislanyo~n irnddkezott, 
csodhlatos viltozas t inlad t, A lovaszi 116 Clet 
lassan visszairadt bclkrn, Cscndescn magam 

a Te aknratod, 
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,IgazAn nern &em, hogy rnikrt is v a g  
te rn~rldig jrjkedvil. Azt tudom pedig, nneked 
is csak van annyi bajod, mint j~magamnak,  
rnegis sohsem m6rgelddB1, nem panasskodol 
'6s nern keseregsz." Igy szblt egy asszonylioz 
a szomszCdnB. 
.Ez mdr szokis dolgau, igy vilaszolt a 

kerdezett. ,Nekem szokasom, bogy a dolog- 
nak rnindig r: jtrbbik oluatat forditom kitelk. 
Ha a gyereklck vafarni rossz f i t  fcsznek a 
tilzrc, hamar eszembe juttatom egy sereg 
j6 viselkedCsiiket. Ha ferjurarn bosszusan 
erkezik rneg a mrrnklbbl, akkor sietek, 
rdgtiin tilalorn a vacsorat, igyekszem mittdent 
a lepjobban eIPbe tenni, gondoskodom ktnyel- 
me61 Cs arrbl, hogy j61 Crezze magit. Biztos 
vagyok benne, hogy fklbraba se telik is 
jbkedvnen besztlget. Igy niarad rneg a jhkedv 
a hizban." 

Egy Greg, szegeny ntSger 

aki regebben rabszolga is volf, egy rnisszio- 
narius n6nCI jelentkczett, hogy nala imidkozni 
tanuljon. kegyes nd clsd sorban az Ur 
irnadsagira, a Mi Afyankra akarta oktatni. 
hlindcn rnondatot kiilfin el6vett, megmagya- 
r i t ta  6s az Greg megelegcdeffen hallgatta 
egkzen addig, mig a .ml is megbocsitunk 
azoknak' reszhet trkeztck. 

A nPger nyugtalanul kerdezte, hogy cz az 
i m l d d g  mit jelent ? A missziondriusnli rneg- 
magyarazta, hogy rneg kell bocsatanunk 
miridenkinek az d vttkbt, hogyha azt hhajljuk, 
hogy Isten a mi bdneinket rs megbocsissa. 

,blegAllj, tanitbnb" rnondja a ntgcr, .ezt 
Cn nem tudom megtcnni." Ezsel odebb is 
illt. De h6napok mulva visszajdtt Cs ssblt : 
,Nos, folytasd csak az imidsagof, most rndt 
rnegbocsatok neki. A volt gazdSrn cgyszer 
atszaz os2orcsapAst r n i r t  rirn t s  mcg cgy 
vasruddal sujtott ilgy, hogy olt tnaradtam 
a foldan mint egy halott. Akkor bosszrit 
eskiidiem ellcne es mid6n fclszabadultam. 

Egy asszony ismer8sOrn, akinek Clef6bcn 
rengcteg sok baja volf, azt mondta nekcm a 
minapaban, hog)* semmi egyCb ncm ad neki 
erBt kiltelessCgcinek @s firadalrnainak elvise- 
ZksCbcn, mint ,a szavak, melyeket rnkg gyerrnek- 
koriban apjitbl hallott. Apja falnsi doktor 
volt. Eppen akkor Ikptern bc szobajbba, igy 
hesdlte, mikos orvossigot csinal t. Az arctorn 
nagyon el volt szontyolodva. .Hat neked mi 
bajod, Mariska?' kCrdi az aparn. ,Firadt cs 
hoszus vagyok. .Egksz nap agyat vetetteni, 
tdnyert mosogattam Cs csupa ilyen dolgot 
csiniltarn Cs mi a vtgc? Holnap ugyancsak 
meg keEl vetni az hgyat, meg kell mosni as 
edlinyeket ujbbl.' ,Ejnye gyermekernu, volt 
a vilasz, ,litod nl ezeket az aprb iires 
fivegcsCket ? Milyen ertektelen, senmi dol- 
gok ezek magilkban vCve. De az tgyikbe 
beleUnti)k halilos mtrget, a masikba szagos 
vizet, a harmadikba gy6gyit6 orvosdgot. Az 
IivcgcsCkkel nem tfir8dik senki, csak a belsii 
tartalrnuk adja mcg azok 6rtCkCt. A te minden- 
napi rnunkAid, a szoba seprbse, por !e)rlkse, 
ezek egysrerll dolgok Ps magukhan vdve 
Cdes kevesct Crnek, de a szelid liirelern, a 
buzgalorn, a j6s6gos es netnes gondolatok, 
rnelyekkel rnunkaidat betiittfid, ezek meg- 
maradnak. Ezekhdl i l l  az Clelu. 

Hala. 
I 

A kegyes Flidn~rnek, aki az ujkori diaka- 
nissza rnunkit alapitotta, volt egy finvizsgd- 
lati k8nyvccsk.fje 6s ebben mindcn este 
szdrnara benne volt a kErdes : H316s voltam-e 
mai napon? 

Goelhe azt rnondla. hogy sallscrn lritott 
dctek embert, aki halatlan Ictt volna. - r. 

nern is kGszfintOttem 81. Ma aronbnn. midfin Budapesten,VII,, Erzsebet-korut 43.1. : 
talalkoztunk, kaszBntBttern Ps rnegkCrd- +Z t ern, 
hogy van ? Megbocs6tottam at  cllencrn vet- va5irnap'd. e. 10 drakor, d. u. 5 bra- 
kezestt. Most rnar lolytasd az imddszlgot.' kor ' 6s 

Nyijas olvas6, h9t re rniktnt vagy a t  kedden este 8 6takor. 
ellenfink vCtkezksek mcg hocs6t6shval? 

Palotadjfalun, Dugonits-utcra 25. : 
- - -- s z e r d h  este 7 6rakor. 

Hadd sz6lioa a szava nesszire 1 
Szivesen litjuk! 

-- - 
Kiadb 6s szerkeszt6: MeIle F. H. OM. 

.- 
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