
édesanyja. Jézus ajka mozdulatlan, arca, ruhája véres, de szívében megszálal: Köszönöm,
hogy vállaltál, hogy testet adtál, tápláltál, védtél. neveltél, hogy szeréttél és szeretsz most
is. Hogy szereted az embereket, és példát adsz kései gyermekeidnek, te az egyház Anyja.

A hit ereje legyőzia látszat gyöngeséget, a hit bizalma erősebb a halálnál. Nem érteném
a két fejet a képemen, szenvedésüket és nyugalmukat a feltámadás hite és győzelme nélkül.
Enélkül nem lehetne így szenvedni, nem lehetne így rajzolni. Sem e képen, sem az
evangélium írásaiban. Nézem hát a képet, érzem Mária fájdalmát, odaadását, szeretetét, és
erzeru, hogy engem is szeret édesanyai szerétettel. Kihajol a képből, odamutat, ahol
.elszakítotram, bepíszkoltarn" magam, gyöngéd keze érintésére szememben megszületik
a bánat könnye, a másként-lesz-ezután ígérete. Fiára mutat, majd az ő keresztjét nyújtja
felém. Az Édesanya adja, ő tudja, mi já nekem, és mennyí nem sok. Aggódva mellettern
marad, nézi, elég-e a szeretetern, elég-e a hitem, hogy össze ne roskadjak? Ha elestem, mint
Fia a keresztúton, maga emeli fel keresztemct. hogy kíegyenescdhessern egy kicsit. Végig
"izgulja" imádságos szeretettel kereszthalálomat. hogy az én "sziklasíromból" is győzel

mes feltámadás legyen.
Milyen csodálatos lenne így nézni minden Mária-képet, így megsejteni az ö szeretetét,

őt így megszeretní, így segítségül hívni. Vele és Fia által így a feltámadás dicsőségébe

eljutni.

ANGELUS SILESIUS

Szűz Máriához, a titkos liliomhoz

Te, ékes liliom, foghatót ki találna?
Az éden füvellő mezejét míg bejárja.
Csillogsz, akár a hó, ha eljön ideje
S az ég rá Phaeton aranyát hinti le:
Előled nap és hold s csillag suuad bomályra.
Pompád, viseleted, mint Salamon ruhája,
Fénylőbb, díszesebb, mint királyi ékszere,
Fényedet a szeráfszép villáma nem állja:
Páratlan illatod világnak balzsama
S ami égi Urunk elé még hullana.
Csak tebenned van meg a szűzek ékessége,
Vértanűle ereje, szentek tűz-alkata.

Így, ékes liliom, jöjj, üdíts meg, hogy a
Látásom örökké lényed s magvad fölérje.

Kalász Márton fordítása
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