
Kedves Testvérek! 

 

A Szentháromság maga legtökéletesebb szeretetközösség, maga a Szeretet. Ezért most, 

Szentháromság Vasárnapján Paulo Coelho: Mint az áradó folyó  c. könyvében olvasható  

történetet és elmélkedést osztom meg a Kedves Hívekkel, mely az egyik legfőbb isteni erényről, 

a szeretetről szól: 

 

„Légy nyitott a szeretetre! 

Egy rózsa éjjel-nappal a méhekkel álmodott, de a valóságban egy sem pihent meg a szirmain. 

A virág azonban tovább álmodozott. Hosszú éjszakáin elképzelte, hogy az eget ellepik a méhek, 

és sorra leszállnak, hogy megcsókolják őt. Így tudta kibírni másnapig, amikor a napsütésben 

újra kinyílt. Egyik este megszólalt a hold, aki ismerte a rózsa magányát: 

‒ Nem unod a várakozást? 

‒ Talán. De folytatnom kell a küzdelmet. 

‒ Miért? 

‒ Mert ha nem nyílok ki, elhervadok. 

Amikor úgy érezzük, hogy a magány minden szépséget elpusztít, a túlélés egyetlen módja 

az, ha nyitottak maradunk. 

Vannak pillanatok, amikor nagyon szeretnénk segíteni annak, akit nagyon szeretünk, de nem 

tehetünk semmit. Vagy a körülmények nem engedik, hogy megközelítsük, vagy az illető 

zárkózott be annyira, hogy nem fogad el semmiféle együttérzést vagy támogatást. Ilyenkor nem 

marad más, mint a szeretet. Azokban a pillanatokban, amikor minden hasztalan, szeretni akkor 

is tudunk, anélkül, hogy viszonzást, változást, köszönetét várnánk. „Az idő nem változtatja meg 

az embert. Az akarat ereje változtatja meg az embert. A szeretet változtat meg” ‒ mondja Henry 

Drummond. 

Olvastam az újságban egy brazíliai gyerekről, akit brutálisan bántalmaztak a szülei. Ennek 

következtében mozgásképtelenné vált és megnémult. Bekerült a Hospital de Base kórházba, 

ahol az ápolónő mindennap azt mondta neki: „szeretlek”. Noha az orvosok biztosra vették, hogy 

a gyermek nem hallja meg és feleslegesen fáradozik, az ápolónő továbbra is mindennap 

elmondta: „Szeretlek, ne feledd.” Három héttel később a gyermek újra tudott mozogni. Négy 

héttel később már beszélt és mosolygott. Az ápolónő soha nem adott interjút, és az újság nem 

közölte a nevét, de itt megörökítjük a történetét, hogy soha ne felejtsük el: a szeretet gyógyít. 

A szeretet megváltoztat, a szeretet gyógyít. Néha azonban halálos csapdát állít, és elpusztítja 

azt, aki teljesen átadja magát neki. Föl kell venni a telefont és kimondani azt a gyengéd szót, 

amit már régóta halogatunk. Kinyitni az ajtót, hogy beengedjük azt, akinek szüksége van a 

segítségünkre. Elfogadni egy állást. Otthagyni egy állást. Meghozni a döntést, amit mindig csak 

tologattunk. Bocsánatot kérni az elkövetett hibáért, ami nem hagy nyugodni. Kiállni a 

jogainkért. Számlát nyitni a helyi virágüzletben, ami sokkal fontosabb, mint az ékszerbolt. Jó 

hangosan hallgatni a zenét, amikor a szeretett személy távol van, és lehalkítani, amikor közel. 

Tudni igent mondani, de ha kell, nemet is, mert a szeretet minden energiánkat használja. Olyan 

sportot találni, amit kettesben is lehet űzni. Semmilyen receptet nem követni ‒ még az e 

bekezdésben felsoroltakat sem ‒, mert a szeretethez kreativitás kell.” 

 

Szeretettel: Elemér atya 


