
lyosabb következményekkel jár, mín]
anagy kíszarmtaní Ienet, A csalódott
ernuer uegrauarva érzl magát. Ugy er
zt, egyszeru Kereskedelmi arucíkk volt
csupan, nem peuig megbecsuít, mél
tosággal rendeneeze ember.

Az eilenkezojevel pedig, a figyel
messég erenygyakorrataval állandó
bíztatast, erosuest, megnécsülést kap
a partner, a munkatárs vagy étettars.
Pszicnoiogíaí vizsgaratok ezt a Ieíkí,
az eíouomel értexesenb hasznot is
merní tudjak. 11: sorok írója is részt
vett egyszer egy "kisérletoen", mint
tanácsa uo, megrigyeíő. Az egész "kí
sértet" nagyon narvriak látszo, egysze
ru tenyboí indult ki: ahol a munka
társak vagy élettársak figyelmüket
egymás pozrtív értékeire, eredményei
re fordítják, ott megszuletík a figyel
messeg, ezzel a jó nangulat, a meg
becsuies, nagyobb munkakedv és iga
zi szeretet. Az egyik kisérleti jelszó ez
volt: Férj, dicserd a feleséged! Vedd
észre proulémáit, nehézségeit, igyeke
zetét és eredményeit. Amikor haza
érsz, a társalgást ne kifogásokkal, bí
rálattal, veszekedéssel kezdd (hogy va
lami nincs rendben, nincs meg a va
csora, stb.), hanem dicsérettel, vagyis
figyelmességgel. Az eredmény megle
pö volt: a figyelmesség kiváló peda
gógiai eszköznek mutatkozott a csalá
dOK életében.

A felsorolt érvényesülési és pszicho
lógiai motívumokon túl a vallásos em
ber a figyelmesség erényét sokkal ki
válóbb meggondolások alapján kell,
hogy gyakorolja. Amint a rövid teoló
giai megfontolásban említettük, szá
munkra az igazi motívum az a tény,
hogy míndnyájan Isten teremtményei,
gyermekei vagyunk. Ez a keresztény
humanizmus legáltalánosabb alapja.
Ezt a hitünket a figyelmesség által
valljuk meg és valósitjuk kezdeti fo
kon. Isten művének, Isten gyermeké
nek lenni olyan kiválóságat és méltó
ságot jelent, amelyre állandóan fi
gyelnünk kell. Ebben a szemléletben
válik apró figyelmességeink sorozata
vallásos erénnye, amely végső fokon
Istenre, az ő nagyságára, kiválóságá
ra és méltóságára utal.

A figyelmesség önmagában apr6
cselekeuetekooí ali össze, oe ebben a
vauasos, "lsteni" szerrueíetoen színte
vegtelen jerentoségu lesz, mert arnint

. Lauisraus boros leguJaoo konyveoen
kireju : magacan noruozza az egyik
Iegcsouáía.osaoo kozrmxus titkot:' a
kicsinyoen, a paránywan rejtőzo nagy
sagot es meitosagot, A figyeímes em
ber lassankent megtanulja. hogy mín
derire ügyeljen, mmuen erteket észre
vegyen es uszteljen, es eíetstrlusa az
apro cseiekeueteaen keresztul színte
kozmikus szeretetté fejíoduc. Meglát-.
ja míndenhoí és mindenoen az Istent,
a Teremtot, .mínden kíváíóságnak és
érteknek a forrasát és alapjat. Meg
érti, hogy ücvössegünk is ezeken a
kicsínysegeken áll vagy bukik: éhe
zöknek ételt adni, szomjazóknak italt
adni, szornorúakat vigasztalni, stb. Az
Isten miatt figyelmes ember érteni
kezdi a gyermekség titkát, a kicsiny
ség nagyságát, ahogyan az evangélium
mondja: "Ha meg nem változtak és
olyanok nem lesztek, mint a gyermek,
nem mentek be a mennyek országába.
Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a
gyermek, az a legnagyobb a mennyek
országában." (Mt. lll, 3-4.). Az Is
tenre figyelő ember, és az embertár
saira Isten miatt figyelő ember las
sanként elsajátítja azt a képességet,
hogy meglássa a kicsinység mögött a
nagyságot, az ember mögött Krisz
tust (Mt. 18, 5.), a gyermek mögött az
angyalt (Mt. 18, 10.).

Mindennek gyakorlására a legalkal
masabb hely a család. Közvetlen kör
nyezetünk. S legalkalmasabb idők a
személyhez, jelentős eseményekhez,
nagyszerű emlékekhez fűződő napok:
a családi ünnepek. Ezeket számon tar
tani és megünnepelni keresztény kö
telességünk, amelyet a bennünk egyre
jobban fejlődni akaró szeretet köve
tel. Ezeknek az ünnepeknek az érté
két nem az anyagi haszon, az aján
dék nagysága vagy minősége teszi,
hanem a figyelem, a szeretet, amely
hitből táplálkozik. S ezek az alkalmak
a gyermekek számára is a szeretet
legjobb iskolái lehetnek.

Csanád Béla

•
Az öröm abban a pillanatban születik meg, amelyben felhaoysz boldoO

8áood keresésével és megpróbálsz másokat boldoggá tenni.
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