
 
Heti biztató üzenetek 2.17. A szeretet  tizenkét minősége 4. Őszinteség

„Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy
tagjai vagyunk egymásnak.” (Efézus 4,25)

Kutatók  szerint  a  legőszintébb  emberek  is  négyszer  hazudnak  legalább  minden  nap.  Ezek  a
hazugságok  részben  udvariaskodó  füllentések,  eltúlzott  lelkesedések,  vagy  éppen  elhallgatott
részletek, de nem is számít ez. Nincs teljes őszinteség. 

János evangéliumának 8. részében olvasunk egy szóváltásról Jézus és hallgatói között.  Ebben a
szóváltásban Jézus a szemükre veti, hogy meg akarják ölni, nem hisznek benne, s nem kérnek az
isteni igazságból. Jézus szava szerint, aki benne hisz, az elfogadja igazságát, és Istentől való; aki
azonban elutasítja Őt, s halálát akarja, az az ördögtől való, s egyúttal hazug. Az ördögi lelkület
ugyanis pusztító és hazug, az isteni pedig éltet és igaz. 

Kemény mérce. Ugyanakkor hatalmas kérdés: létezik-e őszinteség nélkül valódi szeretet? Lehet-e
úgy megélni az egységet, az összetartozást, hogy nem nyílunk meg egymás felé egészen? Lehet-e
úgy valódi lelki közösségben élni, hogy nem adunk akár olyan őszinte visszajelzést a másiknak,
amit talán ő bántónak fog találni? Együtt tud élni a szeretet kisebb-nagyobb hazugságokkal? 

Emberi kapcsolatokban az intimitásnak szab határt  az őszinteség hiánya.  Amit elmondok, addig
engedem  be  a  másikat,  ami  rendben  is  van,  hiszen  van  különbség  a  bizalomban  annak
függvényében, hogy kit mennyire érzek és engedek közel magamhoz és ennek megfelelően mi az,
amit feltárok a másik ember előtt. Ugyanakkor a közeledés megakadhat, ha van egy pont, amelyen
nem szeretnék igazán többet megmutatni és feltárni. 

Iskolai helyzetekben különösen nehéz kérdés annak megfejtése, hogy hol húzzam meg a határokat.
Első ránézésre nem az,  hiszen ez kvázi  egy hivatalos közeg,  ahol  a  gyermekeknek is  a leendő
munkahelyi  énje  fejlődik  és  fejlesztjük  a  döntéshozatali  kompetenciájukat,  kooperációs



képességüket, gyarapítjuk szakmai ismereteiket. Miközben ők a tanárban látják az embert: a nőt a
férfit,  talán  a  szülőt  is  olykor,  a  hívőt,  figyelik,  hogy miféle  példával  szolgál  nekik,  s  milyen
igazodási  pontokat  kínál.  Ebből  a  szempontból  pedig  óriási  kérdés,  hogy  mit  mutatok  meg
önmagamból. 

Megvan a  kérdés  másik oldala  is.  Mit  látok,  mit  látok  meg belőle?  Kicsoda az a  diák nekem,
különösen akkor, amikor nem boldogulok vele. Van egy érdekes mondat az Ószövetségben. „Vassal
formálják  a  vasat,  és  egyik  ember  formálja  a  másikat.  ”  (Példabeszédek  27,17)  Ez  a  mondat
erőteljesen megfogalmazza, mennyire hatunk egymásra és mennyire alakítjuk egymást. Két ember
találkozása nem múlik el nyomtalanul. Emlék keletkezik, benyomások alakulnak bennünk, s olyan
hatások érhetnek, amik velünk is maradhatnak. Azon a napon? Azon a héten? Vagy tovább is? 

Bizonyos, hogy amikor elköszönünk, mert az iskolai szituációban a búcsú visszatérő elem, vonunk
egy mérleget arról, mit jelentettünk egymásnak – és ezt a mérleget mindkét oldal elkészíti. 

Egy  test  vagyunk  a  közösségben.  Nem válunk  el  egymástól.  A szavak  rezdüléseit  mindnyájan
csontjainkban érezzük. Az őszinteséget is, a hazugságot is. Azt is, ami a szeretetet és a bizalmat
mélyíti, s azt is, ami eltávolít. 

És mindnyájan érezzük a lelkületet is, ami mögötte van. Azt a lelkületet, ami hat. És ebben az a jó
hír, hogy az őszinteség, az igazság, a szeretet, a bizalom lelkülete is meghatározó lehet közöttünk.
Ez az, ami valódi közösséget hoz létre, hiszen ahhoz nyúlik vissza, amit Isten a teremtés hajnalán
elgondolt,  mikor a kapcsolódás igényét belénk teremtette.  Amennyire  megterhel  a magány és a
viszály, oly építő és nagy ajándék számunkra a közösség és a békesség. Építő és gyógyító ereje van
annak,  hogy  együtt  vagyunk  és  annak,  hogy  a  nyugalomnál  több  van  itt,  valami  mélyen
megalapozott erőforrás, amelyen állhatunk, s amelyből a friss traumáink sem mozdítanak ki. 

Pál arra biztat bennünket, hogy a közösségünket hittel és bizalommal őszinteségre építsük! Emberi
kapcsolatainkban is javunkra válik,  de gyülekezeti közösségeinkben, iskolai  közösségünkben, az
egyházban  egyenesen  elengedhetetlen!  Az  őszinteségben  a  szeretet  mélyebben  ér  el.  Egyre
mélyebben. S az igazság szabaddá tesz...


