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A Titusz levél és
annak latin fordítása

Karácsony az Atya
évében
Ádvent első vasárnapjától kezdve II. János Pál pápa kívánsága sze
rint az Atya évét ünnepeljük. A karácsony különösen alkalmas arra,
hogy elmélyítse bennünk azt az alapvető keresztény meggyőző

dést, hogy az Atyaisten jó. Hiszen, "úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).

Az az "Isten", aki "egyszülött Fiát" adta, nyilvánvalóan az Atya
isten. Adta, amikor elküldte közénk a megtestesülés által; adta,
amikor az emberek gonoszságának erőszaka a kereszten látszólag
legyőzte a szeretet gyengeségét; adta, amikor a feltámadás után
újra közénk küldi Fiát, hogy velünk maradjon, a Szentieiket lehel
ve, "minden nap a világ végéig" (Mt 28,20). Hiszen amikor a Fiú
"jön", akkor mindig az Atya "küldi", az az Atya, akitől örökké
"születik", mint fényesség a napból. Így az egész üdvrend az Atya
isten jóságát és irgalmas szeretetét valósítja meg a Fiú által a Szent
lélekben. Pál így fogalmaz: "Amikor elérkezett az idők teljessége,
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól szűletett..., hogy elnyerjük a fo
gadott fiúságot" (Gal 4,4). Kezdődik tehát az idők teljességében az
üdvösség teljessége: karácsonykor megszületik "asszonytól", Mári
ától emberként az Isten egyszülött Fia, aki emberfiává lett, hogy mi
Isten gyermekei legyünk, és hogy általa a Szentlélekben "szabad
utunk legyen az Atyához" (Ef 2,18).

A keresztény teológiában és lelkiségben nem mindig voltak
kellőképpen kirajzolva az üdvrendben e szentháromsági viszo
nyok. Igy karácsony ünneplésekor sokszor annyira lekötötte az
emberek figyeimét a betlehemi jászolban pihegő isteni kisded,
hogy nem fordult a figyelem kifejezetten afelé az Atyaisten felé,
akinek jósága és emberszeretete éppen ebben az eseményben mu
tatkozott meg a legcsodálatosabban. Ennek beszédes tanúsága a
Tituszhoz írt levél 3. fejezete, 4. versének értelmezése, mely a kö
zépkortól kezdve végigvonult a nyugati egyház történetében,
szinte napjainkig. A Titusz levél e verseit már régóta olvassák az
egyik karácsonyi mise szentleckéjeként. A magyar misekönyv for
dításában a 4. vers így hangzik. "Amikor Üdvözítő Istenünk ki
nyilvánította jóságát és emberszeretetét. megmentett minket",
Mint szinte mindig a Szentírásban, e versben is az "Isten" szó az
Atyaistent jelöli. Ez világos a következő versekből is, melyek sze
rint ez az Isten "bőséggel árasztotta reánk a Szentleiket Jézus
Krisztus, a mi Üdvözítőnk által". Az üdvözítő Atyaisten árasztja
tehát ránk a Szeritlelket az üdvözítő Fiúisten, Jézus Krisztus által.
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A Vulgata-fordítás Nos, a 4. vers fordítása a Vulgataban így hangzik: "Cum autem
benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei". A görög
ben a benignitas szó eredetije: chrésztotész, a humanitasé pedig phil
anthropia. Chrésztótész és benignitas egyaránt jóságosságot jelent, és
így nincs probléma. A homo (ember) szóból származó humanitas
szónak azonban kétféle jelentése van: azt is jelenti, hogy emberi
természet és azt is, hogy emberiesség, emberszeretet, nyájasság. A phil
anthropia szó a szeretni, kedvelni értelmű philein igéből és az embert
jelentő anthróposz szóból képzett elvont főnév, jelentése pedig: em
berszeretés, emberszeretet. A latin fordító a humanitas szót nyilván
valóan emberszeretet értelmében használta, a görögül nem tudó és
ezért a görög eredetit nem használó középkoriak azonban azt hit
ték, hogy itt emberségről, az emberi természetről van szó. Ezért a Ti
tusz levélnek e versét úgy értették, hogy a Fiúisten jósága jelent
meg az ő embersége, vagyis emberként való születése által. Való
színűleg emiatt választották a Szentírásnak e szakaszát kará
csonyi szentleckének.

Szent Bernát beszéde E félreértést világosan mutatja Szent Bemát egyik beszéde, melyet
az új Imaórák liturgiájában olvasunk december 29-én. A gyönyörű be
széd TItusz 3,4 idézésével kezdődik: .Apparuit benignitas et humani
tas Salvatoris nostri Dei." Bemát ezt úgy értette, hogy az Üdvözítő

Fiúisten emberi természete jelent meg a Szűz Máriától való születése
által, és így mutatkozott meg az Ó jósága. A zsolozsmáskönyv olvas
mányainak magyar fordítója - vagy mert nem vette észre Bemát té
vedését, vagy mert a közhasználatban levő magyar bibliafordításhoz

. akart ragaszkodni - így fordít: "Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jó
ságát és emberszeretetét". Bemát azonban a továbbiakban, a latin for
dítást félreértve, nem az Atyaisten emberszeretetéről, hanem a Fiúisten
emberségének (emberi természetének) megjelenéséről beszél Megpró
bálom tehát a következőkben a beszéd lényeges részeit Bemát felfogá
sát követve pontosan magyarra fordítani:

"Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és embersége (emberi termé
szete). Legyen hála ezért az Istennek, aki által így bővelkedik vi
gasztalásunk ebben a zarándoklatban, száműzöttségben, nyomorú
ságban. Mielőtt megjelent volna az emberség, rejtve volt a jóság, jól
lehet e jóság azelőtt is már létezett. Hiszen az Ú r irgalma is örökké
való. De miből lehetett volna felismerni e nagy jóságot? Meg volt
ígérve, de érezni nem lehetett. Ezért sokan nem is hittek benne De
most már higgyenek az emberek, legalább annak, amit látnak! .

Íme, az Atyaisten mintegy az irgalmasságával megtöltött kín
cseszsákot küldött a földre. Oly kincseszsákot, amelyet majd a
szenvedéskor kell felszakítani, hogy a benne rejtett árunk kiömöl
jön... Mert amikor elérkezett az idők teljessége, megjelent az Is
tenség teljessége is. Testben jött el, hogy így még a testies embe
reknek is megmutatkozzék, és hogy elismerjék jóságát, amikor
megjelent embersége. Amikor ugyanis megnyilvánult az Isten
embersége, nagy jósága sem maradhatott rejtve. Jóságát ugyan
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Az Atyaisten
emberszeretete

mivel bizonyíthatta volna jobban, mint éppen azzal, hogy az én
emberi testemet vette magára!?.. .

Ó, ember, abból, amivé 6 érted lett, ismerd fel, hogy mennyire
becsült téged. Így jelenik meg majd neked az 6 embersége révén az
6 jósága. Mert minél kisebbé tette magát emberségében, annál na
gyobbnak mutatta magát jóságában; és mennél alábbvalóvá lett ér
tem, annál drágább lett énnekem. Mondja az Apostol: »Megjelent
üdvözítő Istenünk jósága és embersége«. És mekkora jóságról tett
bizonyságot, amikor az »Isten« nevet kapcsolta az emberséghez!"

Gyönyörű ez a bemáti megtestesülés-Ielkiség. Jézus valóságos Is
ten és valóságos ember. Határtalan, leereszkedő szeretetből lett em
berré. Kicsiny emberként jelenik meg a betlehemi istállóban. Elvá
laszthatatlanul kapcsolja magához nyomorult emberségünket. Ho
gyan kételkedhetnénk még mindig az ő jóságáról? Az Istenség és
emberség egybekapcsolódása ugyanis nem áll meg az egy Istenem
bernél. O általa kiterjed a többi emberre is, hiszen - amint a II. Va
tikáni zsinat mondja - "az Isten Fia megtestesülése által valami
képpen minden emberrel egyesült". Ezért azok, akik befogadták
Krisztus "pászka-misztériumát" (üdvhozó halálát és feltámadását)
"mint fiak a Fiúban, a Szentlélekben kiállják: Abba, Atya" (GS 22).

Bemát lángoló szeretettől áthatott Krisztus-misztikájának kö
szönhetjük, hogy karácsonykor a Fiúisten közénkszállását, szoli
daritás-vállalását, szegények közötti születését, emmánueles kö
zelségét meghatottan ünnepeljük. Mégis jó lenne, ha a Titusz le
vél görög eredetijét követve a karácsonykor kezdődő egész Jézus
eseményben jobban meglátnánk az Atyaisten "jóságát és ember
szeretetét" is. 6 mutatta meg jóságát és emberszeretetét, azáltal,
hogy irgalmasságában megmentett minket "a Szentlélek újjáte
remtő és megújító fürdője (vagyis a keresztség) által." Ezt a
Szentlelket pedig szintén 6, az Atyaisten árasztotta ki ránk "bő

ségesen Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által" (Tit 3,4-6).
Tehát minden üdvösség és szeretet az Atyától, a Fiú, Jézus

Krisztus által, a Szentlélekben árad ránk, hogy mi a Szeritlélek
ben, a Fiú, Jézus Krisztus által visszatérjünk az Atyához, és része
sedjünk az isteni természetben és életben (vö. 2Pét 1,4; DV 2). A
keresztény istenfelfogás teljes félreértése és elferdítése lenne, ha
azt képzelnénk, hogy a Fiúisten jóságosabb és emberszeretőbb,

mint az Atyaisten. E félreértés előidézésében nagy a felelőssége

azoknak a teológiai magyarázatoknak, amelyek a megváltás mű

vének értelmezésekor szembeállították a haragvó Atyaisten szigo
rát a helyettünk ártatlanul büntetést vállaló Jézus jóságával, és a
"kiengesztelés" magyarázatánál elfelejtették Ágoston következő

mélyértelmű szavait: "Azt a kifejezést, hogy »kibékített bennün
ket Istennel Fiának halála által« (Kol 1,22) nem úgy kell értelmez
nünk, mintha Isten ettől a pillanattól fogva kezdte volna szeretni
az embereket, akiket azelőtt gyűlölt. Nem olyan ez a kibékülés,
mint amikor két ellenség békül ki egymással, és barátságot köt
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olyanformán, hogy azok, akik azelőtt kölcsönösen gyűlölték egy
mást, mostantól fogva kölcsönösen szeretik egymást. Az Istennel
való kibékülés esetében Krisztus azzal az Istennel békített ki min-

1Tract. in loannem,10B,B. ket, aki már szeretett bennünket."!
Bemát fent idézett beszédének egy mondata is ezt a felfogást

tükrözi: az Atyaisten küldte az Ó irgalmával megtöltött kincses
zsákként Fiát a földre. Ezt a kincseszsákot Krisztus szenvedése
tépte fel, és kiáradt belőle az Atyaisten irgalma, mely bennünket
"árként" megvásárolt az Isten számára. Bemát itt nyilvánvalóan
az 1. Korintusi levél szövegére gondol: "Áron vétettetek meg"
(IKor 6,20; 7,23). Péter első levele Jézus kiontott vérét hasonlítja
ehhez az "ár"-hoz (IPét 1,18), amely a bún rabszolgaságából ki
váltott. A hasonlatot azonban félreértenénk, ha azt kutatnánk,

. hogy Jézus kinek "fizette" ezt az árat. Nem a sátánnak fizette,
ahogy több régi egyházatya gondolta, de nem is az Atyaistennek,
ahogy a középkori hittudósok vélték. Ez az "ár"-hasonlat csak azt
jelenti, hogy Jézusnak "sokba kerűlt", hogy bennünket az Isten ir
galmas szeretetének karjai közé visszavezessen. De "sokba kerűlt"

ez az Atyaistennek is, aki "úgy szerette a világot, hogy egyszülött
Fiát adta" a világ életéért.

Fény, élet ésszeretet Talán akkor tudjuk üdvösségünk művében az Atyaisten szere-
pét és a karácsonykor láthatóvá váló Jézus szerepét jobban meg
érteni, ha a Szentírás három alapszavát tesszük elmélkedésünk
tárgyává, vagyis a fény, élet és szeretet szavakat.

Karácsonyt mindnyájan a fény ünnepeként üljük meg, hiszen ek
kor lett láthatóvá a világba jött "igazi világosság, aki minden embert
megvilágosít" an 1,9). Karácsony egyben az élet ünnepe is, hiszen
amint Nagy Szent Leó pápa mondotta egyik karácsonyi szeritbeszé
dében: "Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet szüle
tését ünnepeljük. Ez az élet kioltotta belőlünk a halál félelmét, és a

2Sermo 1 in Nativitate megígért örök élet örömét oltja belénk".2 Karácsony egyben Jézus
Domini, 1, PL 54,190. szeretetének ünnepe is, melyről oly szépen szól a Liguori Szent Al

fonz versét megzenésítő olasz karácsonyi ének: "Ó, isteni Gyermek!
Mekkora szegénységbe születtél! Mily sokba kerűlt neked, hogy
bennünket szerettél!" Jézus számunkra fény, élet és szeretet e sötét,
halandó és szeretetlen világban. De Ö éppen azért lehetett számunk
ra fénYr élet és szeretet, mert annak az Atyaistennek szeretett Fia, aki
maga az ős-fény, ős-élet és ős-szeretet, János első levele jelenti ki az
Atyaistenről: "Isten fényesség és nincs benne semmí sötétség" (1Jn
1,5). Az evangéliumokban mondja Jézus: "Engem az élő Atya kül
dött, és én az Atya által élek" an 6,57). És újra a János levél mondja:
"Szeretet az Isten, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Is
ten őbenne" (lJn 4,16).

Két esemény hozhatja közel hozzánk ezt a mísztériumot. Az
egyik Sztálingrádban történt, 1942 decemberében. Az orosz had
sereg már áttörte a német frontot, és bekerítette a Sztálingrádban
rekedt német hadtestet. Folyt az élethalálharc heteken keresztül.
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Az ott levő német katonák egyike evangélikus lelkész volt. Ö
mindig küzdött a hitlerizmus ellen, ellenezte a háborút, de behív
ták katonának és az orosz frontra küldték. Közeledett karácsony.
A német katonák a földalatti pincékbe bújva harcoltak, már az
életbenmaradás vagy megszabadulás minden reménye nélkül. Eb
ben a kétségbeesett helyzetben a lelkész szeretett volna mégis va
lami karácsonyi reményt önteni szakasza katonáinak szívébe. Jól
tudott rajzolni, és titokban nekilátott egy karácsonyi kép megraj
zolásához. A kép Máriát ábrázolja. Ott ül mezítlábasan, karjában
a szunyókáló kis Jézus, arcát gyermekére hajtja és kezével védően
öleli. Az anyát és gyermekét pedig, mintegy oltalmazóan, beta
karja egy nagy fátyol. A kép bal oldalára a lelkész ezt írta: 1942,
Weihnachten im Kessel (Karácsonya katlanban). A jobb oldalára pe
dig nagy betűkkel a következő három szót: LICHT, LEBEN, LIE
BE: fény, élet, szeretet. A sötét pincében is: Fény! A leselkedő ha
lál közepette is: Élet! A háború gyűlölet-orgiájábanis: Szeretet!

Amikor eljött a karácsonyest, a lelkész az egyik üres pincehe
lyiség falára függesztette a képet, gyertyát állított eléje, és odahív
ta a többi katonát. Mikor ezek meglátták a szelíd fénnyel megvi
lágított karácsonyi képet, mozdulatlanul úgy álltak ott, mintha el
kábultak volna. Csak nézték, nézték ezt a tüneményt: a fényt a
sötétségben, az élet reményét a halál mezsgyéjén, a szeretet üze
netét a gyűlölet közepette. Amikor végül a német hadtest feladta
az ellenállást, akkor a lelkész hadifogságba esett, és elpusztult
egy szovjet fogolytáborban. De egyik társának később sikerült a
képet visszavinnie Németországba. Berlin egyik templomában he
lyezték el, és mind a mai napig odajámak az emberek imádkozni.
Talán nem véletlen, hogy abban a városban dőlt le 1989-ben a
"gyűlölet fala", ahol ezt a képet őrizték.

Sötét világunkba az Istengyermek hozta és hozza a fényt, az
életet és a szeretetet. De ez a fény, élet és szeretet túlmutat e vi
lágon az Atyaisten felé, aki az ős-fény, ős-élet és ős-szeretet. Min
den tőle indul ki, és hozzá tér vissza.

1906 novemberében történt a franciaországi Dijonban. Az otta
ni kármelita kolostorban haldoklott a Szentháromságról nevezett
Erzsébet nővér. Még fiatal volt, alig huszonhat éves, de egy gyó
gyíthatatlan betegség már teljesen szétroncsolta szervezetét. Tud
ta, hogy nemsokára vár rá a halál, és készült az örök életre. No
vember 9-én aludt ki földi életének gyertyája. Utolsó szavai ezek
voltak: "Megyek a Fénybe, a Szeretetbe, az Életbe!"

Ugyanazok a szavak, mint amelyek a sztálingrádi pokol kará
csonyára íródtak, csak a nyelv és a sorrend más. Jézus "világos
ság a világosságból", "élet" az "élő Istenből". Ö "szerette övéit
mindvégig, a végletekig" an 13,1), mert annak "a láthatatlan Is
tennek" tökéletes "képmása" (Kol 1,15), aki maga a Szeretet.

Ezt ünnepeljük, hálás örömmel, karácsonykor, az Atya évében.
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