
3. 'Végül fedezzük fel azt a sajátos. szentséges dímenzíőt, amelyről Pál apostol
szüntelen így ír: az ÚRBAN! Jézus Krisztusbcnr Pál EBBEN a dimenzióban él,
azért .tud így írni a fHipptibe~ieknek (börtönben és bilincsek között.l) : "Mindent
elviselek ABBAN, aki nekem erőt ad" (Fil 4,13). Sőt, még örülni is tud ebben
a dimenzióban, annak ellenére, hogy ott és úgy van, ahogy van, másokat is öröm
re biztat: "Örvendjetek az ÚRBAN szüntelen! Újra csak azt mondom: örvend
jetek" (Fil 4,4);-' Ez a dimenzió a depresszió legjobb ellenszere. Ha ideig-óráig
(akutan) a homo christianus-t is megrohanhatja a depresszió, ebben a dimenzió
ban nehezebben tud krónikussá válni. Sőt, hamarabb meggyógyulhat a beteg.
Viszont azt is el kell fogadncink ha víssza-vísszaesünk, és csak fokozatosan gyó
gyulunk. Isten szándékait nem változtathatjuk meg. A szenvedéseket homo
christianus-hoz illően vállalnunk kell, bízva abban, hogy "aki elkezdte bennünk
a jót, be is fejezi ..." (Fil 1,6).

JOSÉ-MARIA DE HEREDIA
Két szonett a bretagne-i tengerről

Naplemente
Aranylik a zanót, a gránit éke, fenn,
a zord hegyormon itt, melyet kigyújt az este;
s mig csil(og sok homokzátony - tajtéka, messze,
hol véget ér a iföld, a víz, a végtelen.

Előttem éj s a csönd. A fészek elpihen.
Az ember hazatér, felszáll kunyhója füstje;
csupán az Angelusz remeg a ködbe veszve,
s a roppant :óceán-morajjal egybecseng.

S most, mint 'föld mélyiből, szurdokból, vízmosásból
s pusztákról föltörő hangok foszlánya: távol
megkésett pásztorok terelik nyájaik.

Mindent homály borít a széles messzeségben,
s a hunyó napkorong. becsukja színes égen
Vörös legyezője színarany szárnyait.

Maris Stella
Főkötőben, kezük keresztbe fonva már,
durva gyapjúruhát vagy 'vékony vásznat öltve,
sletérdepelve mitl-d, a nők, asziklaföldre,
nézik, hogy mossa Batz sziTtjét a tengerár.

Apa, férj, szerető s fiú ott, arra" jár,
s velük Paimpol, Audierne s Cancale sok büszke tölgye
indult Északra, föl, a távoli öbölbe.
Hány hős halász, akit otthon hiába vár!

Túlzengve tengerek és partok habmoraját,
fölsír a panaszos énekszó; messze hallják,
hogy kéri a hajós Szent CsíHagát a hang.

Míg szól az Angelusz, fejük lehajlik iesdve,
s Roscoff és Sy/,)iril között .minden harang-
szó cseng, száll s belevész a rózsaszürke estbe.
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