
Heti biztató üzenetek 2.14. A szeretet  tizenkét minősége 1. Tisztelet

„Gyermekek!  Engedelmeskedjetek
szüleiteknek  az  Úrban,  mert  ez  a
helyes.  „Tiszteld apádat és anyádat”:
ez  az  első  parancsolat,  amelyhez
ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó
dolgod legyen, és hosszú életű légy a
földön”. Ti apák pedig ne ingereljétek
gyermekeiteket, hanem neveljétek az
Úr  tanítása  szerint  fegyelemmel  és
intéssel.”

A  szeretet  tizenkét  minőségének
ismerete  és  gyakorlata  jól  működő
emberi kapcsolatok forrásává lehet az
életünkben.  Nem  hiszek  a
szeretetmentes  emberi  kapcsolatok

létében. A régi filozófusok sem hittek, még a munkakapcsolatokra is úgy tekintettek, hogy az a
határozott idejű együttműködés is akkor lesz hatékony, ha bizonyos szinten a felek igenis egymásra
hangolódnak. A haramiák között is van begyárbecsület, a katonáknál is bajtársiasság, s az üzletfelek
között is fontos, hogy meglegyen a kölcsönös megbecsülés valamiféle szikrája. 

Az emberek közötti  szerető  kapcsolódás  magyarázatát  a  Biblia  teremtettségünkre  vezeti  vissza.
Isten  az  embert  a  Vele  való  szeretetközösségre  teremtette,  s  ember-ember  vonatkozásában is  a
szerető viszonyulást kialakítva alkotta meg lelki és fizikai egységüket. Magával a természettel is az
ember harmóniában élt, az állatok is társai voltak, bár nem lettek egyenrangú partnerré, körükben is
az ember magányos maradt, szüksége volt a hozzáillő társ jelenlétére. 

És  bár  a  társkapcsolat  ilyen  értelemben kap egy párkapcsolati  színezetet  a  teremtéstörténetben,
később  a  bibliai  gondolkodásban  már  egyértelműen  kiterjeszti  felelősségünket  minden
embertársunkra, aki közelünkben él. Az idegen nyelvű fordítások sokszor a szomszéd szóval adják
vissza  a  mi  felebarát  kifejezésünket,  ami  kifejezi,  hogy  nem  egy  arctalan  és  idealizált
humanizmusról  van  szó,  hanem  olyan  felelősségről,  ami  megélhető,  mégpedig  azon  emberek
társaságában, akikkel tényleges kontaktusra van lehetőségünk. 

Ebből  a  szempontból  igen  figyelemfelhívó,  hogy  a  Tízparancsolat  első,  emberi  kapcsolódásról
szóló,  parancsa  a  gyermekek szülők iránti  tiszteletéről  szól.  Lehet  ezt  tágítani  fiatal-idős,  vagy
éppen generációk közötti előzékenységre, megbecsülésre, de talán a megértés szempontjából sokkal
fontosabb, hogy egyáltalán a tisztelet fontosságát valamiféle kiindulópontként hozza be Isten igéje
emberi közösségeink életébe. 

Érdekes,  hogy  sokat  beszélünk  a  tisztelet  megkövetelésének  fontosságáról.  Egyesek  szerint  a
megkövetelt tisztelet nem sokat ér, a tiszteletet ki kell érdemelni, megvan az vagy nincs meg, de
egészen  biztosan  nem  lehet  valamiféle  szabályként  azt  viszonyulásainkba  iktatni.  Ugyanakkor
mások úgy vélik, hogy mi emberek igenis szabályozzuk kapcsolódásainkat. Szép kis káosz lenne,
ha nem tennénk! - Ezért aztán a tisztelet megkövetelése igenis lehetséges. 

Pláne a nevelésben! Az élet tele van aszimmetrikus kapcsolatokkal, szolgáltató-ügyfél, orvos-beteg,
tanár-diák,  szülő-gyerek,  terapeuta-kliens  (stb.),  s  a  tisztelet  kultúrája  nélkül  nem  lehet
működőképes társadalomban élni. Hova is lennénk tisztelet nélkül?! 



Én most  mégis  egy picit  más dolgot  szeretnék feszegetni.  Mégpedig azt,  hogy lehet-e  szeretni
tisztelet nélkül? A csalódásaink azt mutatják, hogy nehezen. A megtört nagyrabecsülés szétzilálja a
kapcsolatokat.  Ugyanakkor  a  hatalmi  harcok  is  szétzilálják  a  kapcsolatokat,  azok  a  jó  kis
dominancia-szkanderek,  amikor  kiprovokálunk  ostoba  és  felesleges  módon  egy  csörtét,  aztán
frusztráltan  és  a  győztes-vesztes-tengely  valamelyik  végén  kerülünk  ki  sebezve  és  sebzetten.
Értelmetlen  döfködések  ezek,  de  mégsem azok,  mert  a  hátterükben  az  áll,  hogy  nem érezzük
egymásban  a  tiszteletet,  ezért  ütközetre  indulunk.  Ebből  az  is  következik,  hogy  tisztelettel  a
felesleges konfliktusoknak elejét lehet venni. 

Eleve nem úgy szólók a másikhoz. Nem nézek rá kihívóan. Nem tartok be neki. Nem hátráltatom.
Elvégzem, amivel megbízott,  mégpedig oly módon, hogy annak még örülni is lehet.  Magam is
értékelem, amit ő végez el. 

Ha viszont ez egy kapcsolatban egyoldalú,  mert aszimmetrikus kapcsolat,  akkor az alávetett fél
könnyen érezheti,  hogy kiszolgáltatott,  esetleg  bántalmazásnak kitett  helyzetbe  kerül.  Ezért  Pál
hozzáteszi: igen, a szülőt tisztelje a gyermek, a szülő viszont ne ingerelje őt! A szülő ugyanis a
tisztelettől nem kerül hatalmi pozícióba.

És talán senki nem kerül a tisztelettől hatalmi pozícióba. De megteremtődik annak a lehetősége,
hogy a másik értékeire nézzek, hogy lássam a másikban az embert, Isten teremtő kezének a nyomát,
Orcájának  vonását  orcáján,  s  együtt  kialakítsunk  egy  olyan  viszonyulást,  melyben  a  tisztelet
kölcsönössé  válása  nem  csupán  egyenrangúvá  teszi  ember  és  ember  kapcsolatát,  hanem  talán
mélyebbé:  szeretetteljessé.  Ezért  érdemes  kipróbálni  a  tiszteletteljes  viszonyulást!  Nem  fogjuk
megbánni! S talán ha így próbálok ránézni emberi kapcsolataimra, családomra, barátaimra, itt  a
falakon belül megélt kapcsolódásaimra, kiderülhet, hol van lehetőségem szeretetemet elmélyíteni
egy kis tisztelettel… 
 


