
Heti biztató üzenetek 2.16. A szeretet tizenkét minősége 3. Odafigyelés

„Nagy volt az örömöm az Úrban, 
hogy végre felbuzdultatok a velem 
való törődésre. ” (Filippi 4,10)

A szeretet életünket javító minősége
az  odafigyelés.  Valódi  odafigyelés.
Olyan jelenlét, amikor az a két lélek
egymásra  tud  hangolódni,  egymás
közelségét  meg tudja  élni  és  mind
érzelmileg,  mind  értelmileg
befogadó a másikkal szemben. 

Fontos, hogy az odafigyelés nem a
közlésről szól. Az odafigyelés arról
szól, hogy befogadok. Amikor Jézus

megfogalmazza, hogy  azoké lesz a mennyek országa, akik olyanokká lesznek, mint a kisgyermek,
arról a lelkületről beszél, amely a kisgyermekek sajátja. A kisgyermek nem feltételez, nem elemez,
nem értékel  és nem szól közben. Az igazán pici  karonülő gyermek tágra nyitja szemeit,  mikor
beszélnek  hozzá.  Tágra  nyitott  szeme  pedig  olyan  mint  egy  kitárt  kapu,  amely  befogadja  az
élményt. Befogadja azt, ahogyan adod neki önmagad. 

Az odafigyelés képes kizárni a zajt. Kizárja a saját véleményt. Kizárja az analógiákat. Kizárja a
helyreigazítást.  Az  ember  fejében  cikáznak  a  gondolatok,  megállás  nélkül.  Amikor  a  másikat
hallgatom, akkor sem nyugszanak. Főleg, hogy amit mond, arról is eszembe jut valami: mintha már
mondott volna hasonlót, erről furán gondolkozik, nem értem mire gondol, célozgat, nem mondja ki
pedig gondolja… Ráadásul, amit hallunk, arról véleményünk is van. Ez is cikázik a fejünkben: be
kellett volna vallania a barátjának, mit tett, szóval erkölcstelen és valahogy ezt meg is kell neki
mondanom; tudom, hogy ő nem volt a tavalyi továbbképzésen, de látva a szakmai megfeneklését,
úgy  vélem,  hasznos  lett  volna neki…  Az analógiák  felidézik  azokat  a  helyzeteket,  amiket  már
átéltem, s persze most ő éli át, de jól tudom, hogy az milyen. Ugyanígy azt is tudom, hogy mikor
kell elmondani neki, merre van előre: most már tényleg ideje van, hogy őszinte legyen önmagával,
így ugyanis nem lehet élni. 

Nehéz odafigyelni. Nehéz meghallani. Nehéz meglátni. Mindháromhoz az kell, hogy félretegyem
magamat, a céljaimat és mielőtt adnék neki, legyek nyitott befogadni! Ne mondjak és ne gondoljak
semmit, csak figyeljek! Ne mondjak és ne gondoljak semmit, csak hallgassak! Ne mondjak és ne
gondoljak semmit és ne is cselekedjek, csak nézzem meg, mi van vele! Az odafigyeléshez rengeteg
önzetlenségre van szükség. 

A minőségi gondoskodás pedig a minőségi odafigyelésből lesz, hogy pontosan megismerem, mire is
van szüksége a másik embernek. Egy szép délután és egy sikeres este abból fakad, hogy merek
befogadni. És ez nem egyszerű, mert arra nevelnek, hogy adjunk, közöljünk, véleményezzünk. Isten
pedig milyen sokszor int csendre! Hallgass! Hallgass: kívül és belül. Némuljon el ajkad és némuljon
el a lelked! Hallgass! Lépj ki a zsivajból! És légy lelki értelemben befogadó! 

A Pálon segítő Filippi gyülekezet azért tűnik nagyon szimpatikusnak, mert tudták, hogy Pálnak mire
van  szüksége.  Odafigyeltek  rá.  Gondoskodtak  róla,  mert  buzgóság  töltötte  el  szívüket.  Ez  az
odafigyelés és befogadás nagyszerű gyümölcse: a tettvágy. Lelkes tettvágy ez, ami változtatni akar
a másik életén. 



Ezért is lenne nagyon fontos, hogy tudjunk így figyelni Istenre is! Fontos lenne Őt igazán szívünkbe
fogadni  és  megtapasztalni  az  élő  Isten  szeretetét!  Megtapasztalni  mindazt  a  gazdagságot,  amit
befogadhatok Tőle. Ezzel a lelkülettel menni az emberek közé, mint aki befogad, mint aki képes
odafigyelni! Jó volna ezt tanulni! Látni és meglátni. Hallani és meghallani. 

Csendben maradni nehéz, de egyúttal a szerettemnek teret nyit a szólásra. A szeretet pedig ilyen
önzetlen, ilyen befogadó – ha kölcsönös, így különös áldás...
 


