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A szeretetnek nincsenek határai 

 

 

 

– Ez a mondat hosszú ideje visszhangzik bennem.  

Olyan, mint egy zene, amely kíséri napjaimat és  

betölti tapasztalataimat. 

Jó ideje ismert számomra szabályzatunknak ez a mondata,  

hiszen már 18 éve segítőnővér vagyok. Értelme azonban  

folyton változik számomra, és mind több élettel telik meg. 

 Nagyon megérintett Gondviselésről nevezett Mária élete, amikor a noviciátusban olvastam. A német nyelvben 

nem voltam még jártas, így sok időbe telt, amíg szótárazva elolvastam egy-.egy fejezetet. Alapítónőnk különböző 

mondatait leírtam és megtanultam könyv nélkül. Ma is ezek képezik a német tudásom és a kongregáció iránti 

szeretetem alapjait. Közel kerültem ehhez a nőhöz, aki annyira merész volt, és annyira szerette Istent és a 

lelkeket. 

Mivel a rendszerváltás után én még megtapasztaltam a határok megnyitásakor a 12-14 órás  várakozást, az ezzel 

kapcsolatos nehézségeket és nagy izgalmakat azt, ahogyan fáradtan jutottunk át a határon, elkápráztatott a 

kijelentés: „A szeretetnek nincsenek határai”. Mit jelent ez? 

Nem volt könnyen megválaszolandó kérdés, de segítőnővéri képzésem alatt lassan felfedeztem a mondat 

mögötti igazságot. Egy olyan nő eleven tapasztalata ez, aki hálásan fogadta Isten szeretetét és válaszolt rá. Ez a 

szeretet megtapasztalása, mely túlmutat: önmagán, családján, hazáján, igen, téren és időn is. A közösségben égő 

szeretet, amely mindenkit egyesít: gazdagot és szegényt, kicsit és nagyot, Keletet és Nyugatot, kiváltságost és 

elhagyatottat, múltat, jelent és jövőt, élőt és holtat. 

 

A határok nélküli szeretet életemben 

 

Gondviselésről nevezett Mária nyomában járva én is megtapasztaltam a hívást, hogy túllépjek önmagamon, 

családomon, hazámon, kultúrámon és anyanyelvemen. Immár tíz éve Indiában élek. Itt tapasztaltam meg, hogy a 

kötelék, ami nővér társaimmal, családommal és barátaimmal összeköt, a nagy távolság ellenére erősödik. 

Meglepetésemre azt is megtapasztaltam, hogy a zene, amit szívem mélyén hallok, a földkerekségen élő sok más 

segítőnővér szívében is visszhangzik. (Lehetőségem volt meglátogatni a hong-kongi és taiwan-i nővéreket is, 

megismerni őket és egy keveset az ő valóságukból.) Felsorolásom még hosszan folytatódhatna... 

Ugyanakkor fájdalmasan tudatában vagyok néhány korlátnak is. Ez a mondat, ami oly hosszú ideje kísér, 

személyes érlelődésem útjának, a szeretetben való érlelődésnek tanúja. Idő teltével egyre inkább felismertem 

magamban mindazt az ellenállást, önzést, félelmet és fájdalmat, ami megakadályozott növekedésemben, 

kapcsolataimban. Néha olyan nehéz valamit elengedni, oly nagy kihívás átlépni belső korlátaimat, oly fájdalmas 

látni az általam okozott szenvedést.... és mégis hiszem és erősen remélem, hogy mindez, minden 

szűklátókörűségem, hibám, kudarcom nem akadálya a szeretetnek. Mert Isten szeretete türelmes, jóságos, 

mindent elszenved, mindent elhisz, mindent elvisel. Isten szeretete nem szűnik meg soha (1Kor 13). 

Ez a tudás megerősít hitemben valamint a növekedés folytatásának örömében, és vallom: a szeretetnek valóban 

nincsenek határai! 


