
 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. 
Aki bennem marad és én őbenne, 

az bő termést hoz.”         ( Jn 15, 5.) 
 

 

 SZŐLŐVESSZŐK 
XVII. évf. 11. szám 

2022. november 26. 
 

A Dunaalmási Római Katolikus Egyházközség lapja 
Szerkesztő: Szuly László, tel.: 06-34-450-222, mobil: 06-30-500-45-30 

e-mail: szulylaci@gmail.com 

 
Lelkipásztor: Kovács Csaba Albert esperes plébános,  mobil: 06-30-221-44-03 

Both Zoltán káplán  mobil: 06-20-370-51-87   
Plébánia hivatal: Tata, Bartók Béla u. 1.    Tel.: 06-34-380-019 

 

CSERE!     CSERE!     CSERE!     CSERE!     CSERE! 
November 26-tól kezdve egy évig ez lesz a hétvégi szentmisék rendje: 

Dunaalmáson SZOMBAT 16.00,       Neszmélyen: VASÁRNAP 11.30. 
Hétköznapi szentmisék: 

Csütörtök 16.00 NESZMÉLY,    Péntek 16.00 DUNAALMÁS 
(15.30-tól szentségimádás és gyóntatás) 

A karácsonyi ünnepi miserendet a következő számban hirdetem meg. 
 

ADVENT 
Új egyházi év kezdődik. De egy új év sosem lesz ugyanolyan, mint az előző. 

Énekeink ugyan ugyanazok maradnak, de némely kifejezés most súlyosabb jelentést 
hordoz. Korábban idejét múltjának éreztem – és ezért ritkán használtam – a 
Hozsanna 112-es ének 4. versszakát: „Háborútól oltalmazz, Híveidnek irgalmazz, 
Betegséget, éhínséget tőlünk távoztass!” Magam is megdöbbentem, hogy ezek a 
sorok most mennyire aktuálissá váltak! Már egész jól hozzászoktam a békés, nyugodt 
élethez. És akkor jött a Covid-járvány, a háború a szomszédban, az ínség mindenütt! 
Megjegyzem, a Covid előtt is voltak járványok, háborúk, ínségben élő milliók. 
Csakhogy azok tőlem távoli tájakon voltak. Nem rendítettek meg igazán.  
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De most megváltozott a helyzet. Rálátásom nyílt arra, hogy mi folyik a világ 

más tájain. Olvasom AFRÉKA könyvét. (Dr. Fodor Réka: Egy missziós orvos kalandjai 
Afrikában) Nem középkori történet, hanem 2016-os beszámoló! Ínségben és sok 
betegségtől sújtottan élnek ott rengetegen. De ennek ellenére folyton mosolyognak. 
Így írja Afréka: „Az épület várója, az előtér és a kert is telis-tele emberekkel. Székeken, 
kövön, fűben és porban ülve várták a Fehér Orvost, testi szenvedésik megváltóját. 
Halkan, tiszta hangon beszélgettek, derűs tekintettel, várakozással teli bizalommal a 
mosolygó arcukon. Miért mosolyognak mindig?” (46. o.) 
 A másik könyv, amit olvasunk: Immaculée Ilibagiza: MEGMARADTAM 
HÍRMONDÓNAK. Ez is mai történet! 1994. április 6-tól július közepéig közel egymillió 
embert irtottak ki Ruandában. Immaculée túlélte a szörnyű vérengzést. „Könyve 
elsősorban mégsem a gyűlölet vak örvényéről, hanem az innen kivezető útról szól, 
amely egyedül Isten irgalma, a megbocsátás és a hit ereje által bejárható.” (dr. 
Székely János püspök) 

Karácsonyra, a szeretet és a béke ünnepére készülünk. Első lépésként 
önmagunkban kell megteremteni a békét. Ez lesz az alapja a családunkbeli békének, 
és ez segít hozzá ahhoz, hogy a világban is béke legyen. Keressük a béke lehetséges 
útjait, Isten útmutatását kérve. Ezért énekeljük Advent első vasárnapján: „Utaidat, 
Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem!” (É 501.) 

MEGVÁLTÁS, 3. rész 
 A HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK  (Exultet) 
 Van még egy ének, amiről szólni szeretnék. Ez a nagyszombati szertartás 
ünnepi éneke, amit a húsvéti gyertya meggyújtásakor énekel egy szólista. Eleddig a 
kedvencem volt, sokszor énekeltem, és igencsak irigykedtem, ha más énekelte.  
 A húsvéti öröméneknek van egy rövidebb és egy hosszabb változata. A mi 
szempontunkból most csak egy mondat a különbség: „Mert semmit sem érne földi 
életünk, ha a megváltás ránk nem árad.” Ez azt jelentené, hogy a Krisztus előtt élt 
emberek élete semmit sem ért, mert nem volt még megváltás. Vagy azt, hogy a 
megváltás visszamenőlegesen is érvényes mindenkire. Mindkét állítás problémás 
nekem. (Régen úgy magyarázták, hogy a Krisztus előtt meghaltak lelkei a pokol 
tornácán várakoztak a megváltás pillanatáig, hogy bejuthassanak a mennybe. Miért a 
pokol tornácán? Miért nem a mennyország kapujában?)  
 Nézzük tovább a kényes mondatokat: 
1. „Immár tovatűnt a bűnnek árnya.” illetve: „Áldott ez az éjszaka, mert ekkor 
oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát.” Nem tudom, mire 
gondoljak. Azt tudom, hogy tűzoszlop vezette a népet Egyiptomból kifelé menet. De 
nem tudom, mi az a „bűnnek árnya”. 
2. „Jézus lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott.” 
3. „Az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán.” 
4. „Abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti Bárányunkat megölték értünk, s ő 
vére árán megmenti hívő népe életét.” 
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5. „A halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint győző tért 
vissza.” 
6. „Ó kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem 
kímélted érte.” 
7.  „Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának 
díja.” 
8. „Szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt.” 
9. „Jézus Krisztus visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás 
fényét.” 
 Összegezve: a megváltás lényegéről nem sokat tudunk meg, csak annyit, 
hogy tovatűnt a bűnnek árnya, Jézus lerótta Ádám tartozását, kiváltotta vére árán az 
ősbűn zálogát, széttörte a halál bilincsét. Az Atya nem kímélte a Fiát. Szükséges volt 
Ádám vétke. Szerencsés vétek volt, különben nem lenne megváltónk. 
 Nincs szó Sátánról, rabságról, fogságról, szabadításról, noha Jézus neve pont 
ezt jelenti: „Szabadító”. A személyes bűntől való szabadulást sem említi, csak egy 
homályos képet tár elénk: tovatűnt a bűn árnya. 
 Ellenben szó van üzletről, zálogkiváltásról. Életmentésről esik szó ugyan, de 
ez is üzletszerűnek tűnik: „vére árán” ment meg. 
 Befejezettnek mutatja a megváltást. Azóta csak „szelíden árasztja ránk a 
megváltás fényét”. Nincs szó arról, hogy a megváltás folyamata most is zajlik, és 
minekünk is dolgozni kell rajta. Küzdenünk kell a Sátán ellen. De most már van égi 
segítségünk. (Pl. Krisztus neve, amitől fél a Sátán, vagy a szenteltvíz a Fülöp atyáról 
szóló filmben.) 
 A legrosszabbnak azt érzem, hogy ez a megváltáskép elveszi rólunk a 
felelősséget. Jézus megváltott, nekem már semmi dolgom. Csak élveznem kell ennek 
gyümölcsét. 

NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG 
 „A megváltás teológiájának tanulmányozását Őszentsége II. János Pál pápa 
javasolta a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjainak 1992-ben. A Bizottság nem azt 
tűzte ki célul, hogy új teológiai elemeket kínáljon, hanem inkább azt, hogy ez 
alkalommal a kortárs megközelítések szintézisét adja, biztos hivatkozási alapot 
szolgáltasson a vitában és ennek a kérdésnek jövőbeli elmélyítéséhez.” 

 „1. A megváltás teológiájának mai megfelelő átgondolásához mindenekelőtt 
meg kell adni a hiteles keresztény tanítás főbb vonalait a megváltásról, és viszonyát 
az emberi állapothoz, ahogyan az egyház ezt a tanítást hagyományozása során 
előadta.” 

A tanulmány 2. pontjában találtam egy igen fontos kifejezést: Azt olvasom, 
hogy a megváltás megszabadulást jelenthet számunkra, illetve: a megváltás 
megszabadító valóság számunkra.  

Mint említettem, Jézus neve azt jelenti, hogy „Szabadító”. Itt jártakor sok 
embert megszabadított betegségtől és egyéb bajoktól, leginkább a Sátánnak vagy a  
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bűnnek fogságából. És erre ma is képes. Példák sora bizonyítja, hogy pl. az alkohol 
vagy a kábítószer rabságából sokan megszabadultak Jézus segítségével. Valószínűleg 
nem egyszerűen a tanítása révén, hanem inkább a vele való személyes kapcsolat 
révén.  
 Ide illik az a történet, amit nemrég olvastam. Lee Strobel könyve: A JÉZUS-
DOSSZIÉ. Az író Jézus feltámadása körüli eseményeket vizsgálja. Sok szakemberrel 
készít interjút. Híres teológusok, pszichológusok, filozófusok véleményét gyűjti 
egybe. Ő maga nem hisz Jézusban. De a sok riport olyan hatással van rá, hogy élete 
gyökeresen megváltozik. Ezt írja:  

„Be kell vallanom, hogy részeges, önző és erkölcstelen életmódot folytattam, 
hazug és csaló gazember voltam.” „A szívem kőkeménnyé dermedt mindenki iránt. 
Egyedül az vezérelt, hogy jól érezzem magam, de minél inkább belevetettem magam 
az élvezetbe, annál elérhetetlenebbé és önpusztítóbbá vált.” (318-319. old.) 

A riportokban elhangzó érvelések hatására azonban megérett benne egy 
elhatározás: „1981. november 8-án végül Istenhez fordultam, és egy szívből fakadó, 
dadogó imában beismertem és megtagadtam bűneimet, és elfogadtam a 
megbocsátás és az örök élet ajándékát.” (320. old.)  

A továbbiakról így vall: „Olyan radikálisan megváltozott az életem alig 
néhány hónappal azután, hogy Jézus követője lettem, hogy egy nap ötéves lányunk, 
Alison, így szólt a feleségemhez: „Mama, azt akarom, hogy Isten velem is tegye azt, 
amit a papával.” . S bár lányunk sosem készített interjút egyetlen kutatóval sem, nem 
elemzett adatokat, nem nyomozott történelmi bizonyítékok után – de közelről látta, 
hogy milyen hatással lehet Jézus egy ember életére.” (321. old.) 

 
NÉHÁNY SZÓ A KERESZTSÉGRŐL 

 A keresztelés mai formája, a vízzel való leöntés azt a benyomást kelti, hogy 
valamit lemosunk, azaz lemosódik az áteredő bűn foltja a lélekről. Tudjuk, hogy Jézus 
korában a keresztelés bemerítést jelentett, azaz teljes alámerülést a vízben. Ezt 
alkalmazzák ma is a baptisták.  
 Keresztelő (Bemerítő) János azt mondja: „Én vízzel keresztellek titeket, ő 
(Jézus) azonban Szentlélekkel fog megkeresztelni.” (Mk 1, 8.) Lefordítva: János vízbe 
merít be, Jézus a Szentlélekbe merít be. Azaz egy isteni élet részesévé leszünk. Ez 
jóval gazdagabb értelmű szemlélet, mint az, hogy eltűnik egy folt a lelkünkről, amit 
eddig se láttunk. 
 Jelenleg az az álláspont, hogy a keresztség révén leszünk Isten gyermekévé. 
Itt tisztázandó, hogy mit is jelent az „Isten gyermeke” kifejezés. Ha úgy értem, hogy a 
kereszteléssel válik valaki az Egyház tagjává, azaz Isten Családjának tagjává, akkor 
jogos a kifejezés. Ha úgy értem, hogy a kereszteléskor Isten a nevére vesz, az Ő 
nevére keresztelik meg a gyermeket, akkor szintén jogos az Isten gyermeke kifejezés. 
Már csak az a kérdés marad számomra, hogy aki nincs megkeresztelve, az nem Isten 
gyermeke? Hanem micsoda? Pogány?   (folyt. köv.) 


