
Nekünk csak szeretni szabad! 

Marcell atyához Marcell atya szavaival 
 

 Fölfeszítette magát benned a Szeretet keresztjére, Ő, akivé mindig is lenni akartál, 
mert kiszolgáltattad magad a Szeretetnek, Jézusnak. Nagylelkűen szabad kezet engedtél neki, 
és átszegezett az istenfélelem: Halál az énre, éljen az Isten! – kiáltottad. 

 Szeretnénk, de nem akarunk szentek lenni! – mondtad, és mások szenvedését magadra 
vállaltad: Ne félj kislányom, majd én megfulladok helyetted! – A lelkekért! A lelkedért! 

 Ábrahám lettél, minden ’Izsák’-odat odaadtad, és Isten elragadtatott a ’hittől’, amellyel 
adtad. Eltűntél Benne mindörökre, hogy tieid mind üdvözüljenek.  
 

 Mindent, de mindent megér 
 Magyarnak lenni és Krisztusért élni-halni! 

 Nagy, igen nagy a mi hivatásunk! (...) 
 Egészen elégő áldozatok vagyunk! 
 

 Taníts Jézussá lenni, hogy Ő szünet nélkül áradjon ki az Atya felé az én nyomorult 
lelkemből is, áramoljék, ömöljék, lényével mindent beborítva, befödve az egész világot, mint 

egy folytonosan emelkedő hálafelhő – engeszteljen, könyörögjön, imádjon! Belőlem is 
áradjon, hogy lelkemet mindenben és mindig Isten Lelke ihlesse, mint a tiédet! 
 Áldozatul adtad magad a magyar papokért, szerzetesekért – a Krisztus-Testért. – 

Követlek. Vágyad az enyém is: földrészeket menteni, tömegeket, megszámlálhatatlant...  
 Pazarló akarok lenni a Szeretetben: egész szívet, egész szeretetet adni mindenkinek, 

mint Jézus és Te. A totális szeretet életére tanítasz, a folytonos szeretetre – és a lélek 
fölemelkedik Istenhez. Szökni, mindig szökni a hit titkos lépcsőjén Jézushoz a Szűzanyával. És 
ott maradni, Benne maradni – a Szeretetben! Akkor számomra sem lehetetlen a Szeretet isteni 

teljességében meghalni és a „kevesek” közé számláltatni.  
Jogcímem Jézushoz nekem is a nyomorúságom.  

 
 Persze! Hiszen mit tudnál adni egyebet? 
 Maga vagy a megtestesült nyomorúság. 

 Add oda magadat egészen. 
 Nem kell más! 

 
– mondja az Úr neked s nekem. – Nagyon rászorulok az Úrra mindenben és mindenkor.  
 Egy akarok lenni az isteni akarattal, amint tanítottad: Sis benedictus! Áldott légy! 

Minden nehézség megoldódik, csak rá kell mondanom mindenre: Áldott légy! Sis benedictus! 
Azaz akár szenvedés, akár öröm: Sis benedictus! Áldott légy! Akár kereszt, akár siker: Sis 

benedictus! Áldott légy! 
 Járj közben értem, hogy az élő szeretetláng, amely téged egészen fölemésztett az 
örökéletre, bennem is mindig lobogjon! – Áldozattá lenni a legapróbb részletekben is! – ez az 

út, az Egyház olimpikonjainak útja. Csak az a fontos, hogy lelkünk megmaradjon az Isten 
szeretetében. (...) csak akarnom kell, s már Isten barátja vagyok. Csak szüntelenül 

gyakoroljam a testvérszeretetet! Ezen múlik minden... S testvérem mindenki. – tanítottad. 
 
A Szeretet érettségijét nekem is le kell tennem.  

 
 Elnyerem a szüntelen szeretetindulat és 

 testvérszeretet állandó, 
 nem szakadozó gyakorlatával. 



 

 És mondd, mit teszel a külső és belső szorongattatásban? Nem sírsz, nem zokogsz, 
nem átkozódol, nem burkolózol csöndes rezignációba, talán könnyed se perdül, jajod se 

hallik. – Hát akkor mit teszel? 
 
 Mondva mondom: 

 Te Deum laudamus, 
 S anyámmal dalolom: 

 Magnificat anima mea Dominum! 
 
 Magam előtt látlak a padon, vidáman, oldaladon a kutyával – ez nekem szentkép. – És 

hirtelen meglátom titkolt szenvedésed, mosolyod mögé rejted kereszted, pedig a húsodba vág 
a nehéz. Megelevenedik rajtad, benned a Golgota. – Akkor hallom szavadat: Örökké áldassék 

Isten szent Akarata! – De hallgatok és szeretek – ahogy kérted. A többit veled együtt a 
Szűzanyára bízom, és sarkaiból kifordul a gyűlölet világa; te vagy a Szeretet nagy 
forradalmára, akinek a Kármel odaadta a mennyet, mert megismerted Jézust, az Istent; 

megszeretted sorsát, Szívét, keresztjét.  
 Jézussal vagy a Szűzanyában. Anyánk tudja, hogyan és hol vagy! Ő, aki kiszemelt 

téged egy feladatra, amelyet a Kármelben be kellett töltened. A Szűzanya dicsérete nem fogy 
el ajkadról, mert 
 

Mi vagy te? 
– Az ő citerása, regőse, énekese, szerelmese, koboldja, bolondja – mindene. 

 
 A Szépszeretet Anyja beléd sugározta a Szépszeretetet, Jézust, és elnyerted a 
vértanúság pálmáját, ha nem is vérrel, de szeretettel és határtalan bizalommal – a lelkedért, a 

lelkekért. ...hogy beteljünk Isten egész teljességével (vö. Ef 3, 19). Amen. 
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