
hamar elégnek s vigasztalásuk csak annyi lehet, hogy nemzedékek fi-
gyeltek szavukra, s nemzedékek okulnak sorsukból. 

„Ügy tettél mint kik sötét éjbe mennek / s fáklyát visznek, de 
nem látják a fényét, / Csak az utánuk jövő örül ennek." (Dante)* 

Balázs Ferenc egy kicsi helyen, azaz egy kicsi helyről kiindulva 
akarta megváltoztam, sőt megváltani a világot. Ez persze nem sikerült 
neki sem. Mégis, kevés falusi temető őriz nagyobb halottat, s kevés 
fejfán áll szűkmarkúbb felírás, mint az ő kopjafáján, az ő neve után: 
pap. Ennyi (Létay Lajos). Balázs Ferenc elsősorban lelkész volt, azaz 
inkábbhogy próféta. S számunkra ez a lényeges. De még mi minden 
tudott lenni. Istenáldotta tehetségű író, az erdélyi tizenegyek tagja, 
a „kerek világot" bejáró utazó, egyházközsége templomát műgonddal 
festő lelkész, napközit szervező, iskolát építő, népfőiskolát hirdető, is-
kolai könyvtárat és szövetkezetet alapító. Hosszú lenne mind felsorolni, 
amit Balázs Ferenc itt, Mészkőn megvalósított. Lám, mi minden tud 
lenni, aki tenni akar. 

Jó alkalom hát ez a sírjához való zarándoklás — emlékét idéző, em-
léke előtti tisztelgés: eltűnődni emlékezőn. Eltűnődni egy kicsit azon 
is, mit végezhet pár év alatt — ezernyi gáncs és megnemértés közt, 
és halálos betegen is egyetlen szál ember, és mit tehet nem csak falu-
jáért, de közösségéért, népéért, az emberért. 

Sírjánál a költővel vallom: 
. „A halandó, ha itt már nincs tovább, / a múlhatatlan öröklétbe 

lép át, / s ha példakép volt: nagyérvényű példát / hagy maga mögött. 
Aki messze lát, / földi múltjával még messzebbre láttat: / a lezárult 
mű olyan látomás, / hogy amit vallott, már mindenki más / a magáé-
nak tudhassa. 1— / 

és rendre int a kusza zűrzavarban: / hagyatékában lelkünk célt talál. / 
A halál csak halandónak határ, / de közöttünk marad a halhatat-
lan."** 

BIBLIAI FOGALMAK 

AKARAT: ISTENÉ — EMBERÉ 
/ 

Lk 22,42 Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindaz-
- által ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. 

Mt 6,10 Legyen meg a te akaratod. 
Zsolt 115,3 A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, 

amit akart! 

Purgatórium, XXII. 67—69. 
** Hegedűs Géza: Jegyzet a maradandóságról. 
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Jón 1,14 
ITim 2,4 

Jak 4,15 

IThessz 5,18 
iPét 4,2 

Kol 4,12 

ApCsel 20,27 

Róm 12,2 

Ef 5,15.17 

Zsolt 143,10 
Zof 3,9 

Mt 7,21 

Zsid 10,7 

ÍJn 2,17 

ARATÁS 

lMóz 8,22 

5Móz 11,14 

Ézs 9,2 
Zsolt 126,5—6 

lKor 9,11 

2Kor 9,6 

Mt 9,37—38 

Jn 4,38 

Jóel 4,13 

Te Uram, azt teszed, amit akarsz! 
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljus-
son az igazság megismerésére. 
Ha az Úr akarja, életben maradunk, és ezt vagy azt fog-
juk cselekedni. 
Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. 
Az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra-
levő idejét. 
Állhatatosan maradhassatok mindabban, ami az Isten aka-
rata. 
Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az 
Isten teljes akaratát. 
Változzatok meg, értelmetek megújulásával, hogy meg-
ítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki 
tetsző és tökéletes. 
Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; . . . ne legyetek meg-
gondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Űr akarata. 
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! 
Mindnyájan az Ür nevét hívják segítségül, és őt tisztelik 
egy akarattal. 
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 
mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselek-
szi az én mennyei Atyám akaratát. 
Íme, itt vagyok. . . hogy teljesítsem a te akaratodat, Is-
tenem. 
Aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. 

Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az ara-
tás. 
Akkor esőt adok földetekre a maga idejében, . . . és be-
takaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. 
Ügy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni. 
Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva 
indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha ké-
véit hozza! 
Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, 
ha földi javaitokból fogunk aratni? 
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki 
bőven vet, bőven is arat. 
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az 
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. 
Én arra küldelek el titeket, hogy azt arassátok, amiért 
nem ti fáradtatok: mások fáradoztak, ti pedig az ő mun-
kájukba álltatok bele. 
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! 
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Mt 13,30 

BESZÉD 

Zsid 4,12 
i - ,,. 

Ézs 40,8 

Jer 15,16 

Zsolt 119,50 

Mt 4,4 

j'n' 6,63 

lKor 4,20 
Péld 30,5 

Zsolt 119,9 

Jn 8,51 
Ézs 55,11 

Ézs 50,4 , 

Zsolt 139,4 

Péld 25,11 

Péld 20,15 

Mt 5,37 

Mt 12,37 

Zsolt 34,14 

Péld 18,21 

Jak 1,26 

Hadd nőjön együtt, mind a kettő az aratásig, és az ara-
tás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze elő-
ször a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a bú-
zát pedig takarítsátok be csűrömbe. 

Mert Isten igéje (beszéde) élő és ható, élesebb minden 
kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izüle-
tek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait 
és szándékait. 
Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje (be-
széde) örökre megmarad. 
Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot 
szerzett nekem és szívbeli örömöt. 
Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded 
megelevenít engem. 
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 
amely Isten szájából jön. 
Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek Lélek és 
élet. 
Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. 
Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá mene-
külőknek. 
Hogyan tarthatja tisztán életútját az if jú? Ügy, hogy 
megtartja igédet. 
Ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. 
Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér 
vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, 
eléri célját, amiért küldtem. 
Az én Uram, az Űr, megtanított engem mint tanítványát 
beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. 
Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, 
Uram. 
Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mon-
dott ige. 
Lehet bőven arany és gyöngy, de legdrágább kincs az 
okosan beszélő száj. 
A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig 
nem. 
Szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján ítélnek 
el téged. 
Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad n<j 
beszéljen csalárdságot! 
Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti 
az ember, annak a gyümölcsét eszi. 
Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a 
nyelvét. . . annak a kegyessége hiábavaló. 
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* / 

ESZMÉK. GONDOLATOK 

Istentől az emberbe oltott természetes ismeretek, Isten igéje, a ta-
pasztalat, mind megerősítenek abban, hogy Isten számszerint egy, aki-
től minden létezőnek kezdete és származása van (Dávid Ferenc). 

* 

Amikor azt hiszed, hogy ellenségedet gyűlölöd: testvéredet gyűlö-
löd, csak nem tudod róla, hogy testvéred (Augustinus). 

Két szárnyon emelkedik fel az ember a földről, tudniillik az egye-
nesszívűségen és a tisztaságon (Kempis Tamás). 

Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, / Viseld gondomat, 
vezéreld utamat, mert csak rád maradtam (Balassi Bálint). 

Az ember nagysága és boldogsága csak a lélek erejében áll és ab-
ban található fel (Channing). 

* 

Az eszmék gondolatok. Amíg csak gondolatok, hatástalan a ben-
nük rejlő erő, bármilyen nagy lelkesedés, bármilyen szilárd meggyőző-
dés szülte is őket. Erejük csak akkor válik hatásossá, ha egy talpig igaz 
ember jelleme hozzájuk kötődik (Schweitzer). 

• 

Nem a térben kell méltóságomat keressem, hanem gondolkodásom 
helyes rendjében (Pascal). 

Isten minden egyénbe külön titkos ajtón lép be (Emerson). 
* 

Jobb a méltó és hősies halál, mint a méltatlan és aljas győzelem 
(Giordano Bruno). 

* 

Lehet, hogy gyenge még hangunk, / Lehet, hogy léptünk még bi-
zonytalan / De indulunk: a szépet, jót akarni / S érezzük, hogy hitünk-
nek szárnya van (Juhász Gyula). 

* 

Semmi sem veszett el abból, amit tettünk. Mindig újból kezdődik 
a harc, mindig újra valahol, valaki által és minden órában (Dürren-
matt). 

.151 




