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Evangélium 

…”csak alszik”… 

(Mk 5,21-43) 

Zsinagóga elöljárójának azt 

mondták, lányod meghalt. Jézus 

pedig így válaszolt, nem halt 

meg, csak alszik. Mind a kettő 

igaz. Számodra meghalt, szá-

momra alszik. Ki szereti jobban a 

gyermeket, a rokonai vagy Jézus? 

Mi az a szeretet? Semmi körül-

mény között sem mondani le a 

másikról. 

Nem az a kérdés, hogy meghalt-

e vagy sem, mert meghalt. A vele 

való kapcsolatom él vagy meg-

halt? Mert ha imádkozom érte, 

akkor él. 

A halott gyermek mellett állók 

inkább (Tiszteletreméltó Béda) a 

nevetést választották, mint a hi-

tet. A könnyebbet. Ezért Jézus 

kizárta őket a szobából. Méltatla-

nok arra, hogy a feltámadás pilla-

natát végignézzék.  

Mert a csoda bennünk van, és 

hitnek hívják, nem pedig látvány. 

Boldogok, akik nem láttak és 

mégis hittek. 

A csoda olyan, mint a Mónika 

show, vagy egy bűvészmutatvány. 

Rövid ideig szórakoztató, de nem 

következik belőle gyakorlat. Meg-

ijedek, csodálkozom, elgondolko-

dom, de nem jelenti, hogy mos-

tantól templomba járok, vagy hi-

szek is. A csoda nem ad tartást az 

embernek. Legismertebb példa a 

tanítványok élete, akik testközel-

ből látták Jézus majdnem minden 

csodáját. Amikor szükség lett vol-

na, hogy Mesterük mellett tanú-

ságot tegyenek és megvédjék, 

mindegyik megtagadta. Erre jó a 

csoda: semmire. 

Jézus ezért zárja be a szoba aj-

taját. Ha hitetek nincs, semmit 

nem értetek abból, ami itt törté-

nik. Sőt teljesen félre értitek. 

Egy hajótörött már éveket töl-

tött el egy lakatlan szigeten. Min-

dent meg kellett tanulnia, ami 

korábban soha nem érdekelte. 

Házat épített. Ruhát font magá-

nak, fából edényeket és evőeszkö-

zöket faragott. Az életben mara-

dáshoz szükséges mindene meg-

volt. Egy forró nyári nap arra lett 

figyelmes, hogy háza közeléből 

sötét füst száll a magasba. Nem 

mert rágondolni, mert már a gon-

dolat is fájt, arra, amit biztosan 

tudott. Leégett a háza. Amikor 

odaért az elszenesedett gerendák-

hoz, embereket pillantott meg, 

akik felváltva hol a tüzet, hol őt 

nézték. Elmondásuk szerint, a 

hajón utazva azt gondolták, vala-

ki füstjellel próbál segítséget kér-

ni a szigetről. Minden rossz hoz a 

zsebében jót is. Ha nem ég le a 

ház, nem találnak rá a szigetlakó 

hajótöröttre. Minden jó jó, és min-

den rossz is jó. Lehetőség a bűn-

bánatra, a megmenekülésre. 

Esély a hitre. 

Benjamin Franklin  megfogal-

mazta saját sírjának feliratát: Ez 

Benjamin Franklin teste. Olyan, 

mint a könyv borítója, ami szét-

szakadt. A betűk szétszóródtak 

belőle. Itt fekszik, eledelül a fér-

geknek. De a munka még nem 

fejeződött be. Minden úgy lesz, 

ahogyan hitte. 

G.F.  

Gróf Klebelsberg 

Kuno, a kultúrpolitikus 

és az egyetemépítő I. 

3. rész 

Kultúrpolitikájának két legfon-

tosabb alappillére a népoktatás-

népművelés és a tudományok fej-

lesztése. 10 év alatt a magyar, de 

minden túlzás nélkül, nyugodtan 

mondhatjuk, az egyetemes kul-

túrtörténetben is egyedülálló 

programot valósított meg. 

A vezető- és posztgraduális kép-

zés céljából hozza létre Nyugat-

Európában a Collegium Hungari-

cumok hálózatát, a „magyar kul-

túra őrszemeit” (Bécs, Berlin, 

Róma, Párizs, Zürich), ahol ösz-

töndíjasaink tanultak. 

A protekció kizárása és a sze-

lekció biztosítása érdekében szer-

vezi meg az Országos Ösztöndíj-

tanácsot: minisztersége alatt 

1557-en tanultak ösztöndíjjal 

nyugat-európai egyetemeken. 

Klebelsberg minisztersége alatt 

történt óriási tempóban 4 év alatt 

három egyetem (21 klinika!) fel-

építése: a Pozsonyból menekült 

pécsié, a Kolozsvárról menekült 

szegedié, és az 1910-ben elkez-

dett, majd a háború miatt hama-

rosan abbamaradt debrecenié. 

Az ő alkotása volt a Testnevelé-

si Főiskola Budapesten, a Polgári 

Iskolai tanárképző Főiskola Sze-

geden, és jelentős szerepe volt a 

Selmecbányai Bányászati és Er-

dészeti Akadémia új városban, 

Sopronban való meggyökerezteté-

sében. Ő hozta létre a sárospata-

ki angol internátust is. 

Klebelsberg a tervek elbírálásá-

tól, a pénz előteremtésétől, a kli-

nikák és elméleti intézetek helyé-

nek kijelölésétől az építkezésekig, 

a műszeres felszerelésig minden-

nel törődött. 

Az élettani, biológiai kutatások 

kiemelt fejlesztését, a posztgra-

duális képzést és a Balaton-

kutatást szolgálta a Tihanyi Bio-

lógiai Intézet létrehozása. 

Klebelsberg hatalmas munkát 

végzett a Magyar Tudományos 

Akadémia megsegítésében, mivel 

az Akadémia vagyona a háborút 

követő inflációban szinte teljesen 
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Te kit választanál? 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Mert példát adott ne-

kik. János evangéliumában így 

emlékezik Jézus szavaira: 

„Tudjátok, mit tettem veletek? Ti 

Mesternek és Úrnak hívtok, s jól 

teszitek, mert az is vagyok. Ha 

tehát én, az Úr és Mester meg-

mostam lábatokat, nektek is meg 

kell mosnotok egymás lábát. Pél-

dát adtam, hogy amit én tettem, 

Ti is tegyétek meg.”(JÁNOS 13,15) 

Új kérdésünk: Kiknek a vé-

dőszentje Szent Balázs?   

1. A zene védőszentje? 

2. A tűzoltók védőszentje? 

3. Magyarország védő-

szentje? 

4. Torokfájástól szenvedők 

védőszentje? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, csütörtök estig 

dobják be a plébánia postaládájá-

ba. A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.  A szeren-

csés nyertes nevét a szeptember 5

-i számban közöljük. 

Az augusztus 8-i játék nyertese:      

Csábi Fanni volt.  

M.L. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Ne hívassátok maga-

tokat mesternek se, mert egy 

a ti Mesteretek, a Krisz-

tus.” (Mt 23,10) 

Az egyik, augusztus 22. és au-

gusztus 29. közötti evangélium 

rövid részletének betűi kissé ösz-

szekavarodtak; ABC sorrendbe 

rendeződtek: 

„A eékll az, aim eéltt, a estt 

emn aáhlnsz eimmst.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a szeptember 5-i számban közöl-

jük. 

A augusztus 8-i játék nyertese:     

Síkhegyi-Rácz Éva volt.  

Sz.A. 

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Norbert és Ibolya - Horváth 

Norbert Zsolt és Lukács Ibolya 

Erzsébet gyermekei;  

Martin - Borbély Gábor és Jan-

kó Bettina gyermeke augusztus 

15-én a keresztség szentségében 

részesültek. 

P.Gy. 

Létige 
22. v.: Józs 24,1-2a.15-17.18b; Zs 

33; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 

23. h.: 1Tessz 1,2b-5.8b-10; Zs 

149; Mt 23,13-22 

24. k.: Jel 21,9b-14; Zs 144; Jn 

1,45-51 

25. sz.: 1Tessz 2,9-13; Zs 138,7-

12; Mt 23,27-32 

26. cs.: 1Tessz 3,7-13; Zs 89; Mt 

24,42-51 

27. p.: 1Tessz 4,1-8; Zs 96; Mt 

25,1-13 

28. sz.: 1Tessz 4,9-12; Zs 97; Mt 

25,14-30 

29. v.: MTörv 4,1-2.6-8; Zs 

14; Jak 1,17-18.21b-

22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23 

megsemmisült. 

Klebelsberg 1930-ban hozta lét-

re az Országos Természettudo-

mányi Tanácsot, melynek célja az 

elméleti és alkalmazott termé-

szettudományok rendszeres, terv-

szerű fejlesztése. Feladatkörébe 

tartozott a külföldi tudományos 

kutatások figyelemmel kísérése, 

ezek figyelembevételével országos 

programok, irányelvek kidolgozá-

sa és a kutatómunka ellenőrzése. 

Az Országos Levéltár részére a 

budai Várban modern épülettöm-

böt építtet. 

Megalkotta a Széchenyi István 

Tudományos Társaságot azzal a 

céllal, hogy a mezőgazdaság, ipar, 

kereskedelem és pénzügyi világ 

kiválóságait kapcsolatba hozza a 

természettudósokkal, tudomá-

nyos intézetekkel. 

(Folytatjuk) 

M.T.É. 

Kis történetek  

Anthony de Mellotól 
A Mester a versengés veszélyei-

ről beszélt.  

De a verseny a legjobbat hozza 

ki belőlünk! – vetették ellene. 

A legrosszabbat hozza ki belő-

led, hiszen megtanít gyűlölni. 

Gyűlölni? Mit? Vagy kit? 

Önmagadat, mert megengeded, 

hogy tevékenységedet a vetély-

társad által ítéljék meg és nem a 

te saját szükségeid és képessége-

id által. De meggyűlölsz másokat 

is, mert az előrejutásodat mások 

kárára teszed.  

De ez a változás és haladás ha-

lálos ítéleteként hangzik – tilta-

kozott valaki.  

Mire a Mester: 

Az egyedüli tényleges haladás a 

szeretetben való haladás. Az 

egyedüli változás, amiért érde-

mes küzdeni, a szív változása.  

N.-né és K.L.-né 


