
Nappalainkat követi az este, munkánkat a pihenés. Erőfeszítés és el
nyugvás úgy összetartozik az életünkben, akárcsak megfeszülő-elernyedőszí
vünk dobogása, föl-alá járó mellkasunk ritmusa. Az egyre feszesebbre rán
duló erőfeszítés: halálthozó görcs. Ellazító pihenés nélkül nem jöhet létre
az élet egészséges ritmusa.

A pihenés fölitatja a fölgyülemlett fáradtságot, s összegyűjtí-újraéleszti

energiánkat a következő erőfeszítésre, míg csak végleg el nem csöndesülnek
a halálban.

Az igazi pihenés azonban sokkal több testi erőgyűjtésnél. Nemcsak az
izmokból oldja ki a fölgyülemlett fáradtságot, hanem újrarendezi az egyen
súlyt is az ember és munkája között.

Nagyszerű toljesitrnényekre képes az ember: hatalmas célokat tűz maga
elé, s mindcn erejét összeszedve küzd azért, hogy elérje őket. Az elért
eredményeken méri le önmagát, s a siker élményében keresi boldogságát.
De önmaga zsákutcájába jut, ha görcsösen hozzátapad a saját teljesítmé
nyéhez, s ebben találja élete értelmét. A siker így gőgbe, a kudarc kétség
beesésbe sodorhatja. Aki hajszolni kezdi az eredményeket, az maga válik
asikervágy üzte vaddá.

A pihenésben leoldódik az emberről mindaz, ami rárakódhatott
erőfeszítése során: testének fáradtsága éppúgy, rnint önérzetének görcsei.
Ahogya Balaton vize letisztul egy-egy vihar háborgása nyomán, úgy tűnik

elő a nyugalomban a dolgok valóságos rendje: nem az ember van az ered
ményekért, hanem az eredmények az emberért. Annyit érnek csupán,
amennyire az ember javát szelgálják. Sem a sikerek, sem a kudarcok nem
végállomások az életünkben: az út mindenképpen továbbvezet, új küzdel
rnek és új remények felé.

A nyugalom csőndje segíti az embert két legfontosabb tevékenységében,
a megismerésben és a szeretetben.

Ha valamit meg akarunk ismerni, Iölkeressük, körüljárjuk, beléhatolunk
vagy megragadjuk. De ha erőszakosan próbáljuk birtokba venni, akkor ép
pen beavatkozásunk következtében elveszti eredetiségét, önnön valóságát.,

El kell csöndesednünk ahhoz, hogy a valóság közel engedjen magához.
Az igazságot nem lehet olyan egyszerűen megragadni. mint egy tárgvat.
Hiába rugaszkodunk neki, hogy birtokba vegyük, mégsem lesz a miénk,
ha mi nem engedjük át magunkat neki: öleljen körül, hatoljon belénk, ra
gadjon meg minket. Erőfeszítésünk az igazság megragadására csak a ráha
gyatkozásban vezethet célba.

Az elengedés nemcsak kényszerpihenő, rabszolgája az erőfeszítésnek, ha
nem fele, nemritkán jobbik fele az ember tevékenységének. Fele a földi
világnak is: a nappalok mellett az éjszakák, az erősek mellett a gyöngék,
a nagyok mellett a kicsinyek, a világ felszíne alatt a mélyrétegek teljes
jogú polgárai a míndenségnek,

Még lüktetőbb ez a ritmus a szerétet folyamatában. Aki szeret, az bár
mekkora feladatnak is nekirugaszkodik a másikért - mégis egyre kevésbé
tartja fontosnak teljesítményét, hisz növekvő szeretetében egyre jobban be
lefelejtkezik a másikba. Legnagyobb hódítása az, hogy maga meghódol,
legdrágább kincse az, hogy odaadhatja önmagát. Boldogan belemerül a má
síkba, hisz benne jobban otthon tudja magát, mint önmagában. A szeretet
növekedésének arányában egyszerre fokozódik a másikért mindenre kész
erőfeszítés, és a mindent odaadá ráhagyatkozás - elengedettségünknek új,
minden eddiginél teljesebb formája. Az egyesülésig erősödő szeretetben a
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kettő egyetlen mozdulattá lesz: a szeretet életfunkciója az odaadás, amely
az ember legnagyobb erőfeszítése és egyben eloldódása is.

Jézus életében 'egybedobban erőfeszítés és ráhagyatkozás. Az emberek
re irányul mindkettő - de éppoly határozottan ki is mutat a világból: "Ne
az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám". Szeretete az Atya íránt túl
csap minden emberi mértéken : a kereszten egybegyűjti egész életét, s végső

erőfeszítésével, mindenestül ráhagyatkozik az Atyára.
Halálával eloldódik a földi élet ritmusától. De nem a sír nyugalmába, a

semmi csöndjébe zuhan bele. Annak örök nyugalma veszi körül, Akire
~Qész életét összeszedve ráhagyatkozott. A Bárányt megölték - de Ö az
Örökkön f:lő, immár nem a földi életnek végül is halálos ritmusában, hanem
a föltámadás nyugalmában.

Akik vele élnek és halnak, azokat életük estéjén nem a végső kime
rültség altatja el, hanem a szeretet. Örök álomra, amely a legszebb valóság.

NICARAGUA ELNÖKE ÉS MANAGUA ÉRSEKE
Managua katedrálisának toronyórája 1972. december 23-án éjfél után 25

perckor megállt. Meredten szemlélte azt a szörnyű pusztítást, melyet a föld
rengés okozott a közvetlen közelében. Házak ezrei omoltak le romokká. Az ered
mény 10 (lOD halott, 20 OOO sebesült és 350 OOO ember tető nélkül. Nem derülhe
tett örömre, amikor meglátta a város érsekének kezében az ásót, mellyel holttes
teket, sebzett embereket ásott ki a romhalmazok alól; amikor hallotta irányító
és szervező intézkedéseit, hogy mentsék, aki és ami menthető. Feltűntek a fosz
togatók is, akik nemcsak épségben maradt üzletekbe törtek be, de az érseki
székházat is kiürítették, míg az érsek a romok áldozatait mentette. Amikor pedig
már nem volt miből adnia, előhúzta portól feketévé vált fehér reverendájának
zsebéből a míndíg magánál hordott kis könyvét, kivette belőle utolsó 2500 cordo
báját és odaadta, hogy élelmet vásároljanak a rászorulóknak.

A La Pen sa ezekkel a szavakkal fejezi be ezt a szomorú képet leíró cikkét:
"Büszkék vagyunk Obando érsekünkre. Hősies és önzetlen helytállásával a leg
nehezebb időben beírta nevét Nicaragua történelmébe". Am ez a "hősies helyt
állá," csak egy momentum, egy pillanatfelvétel· abból a hatalmas küzdelemből,

melyet az elnyomott nép érdekében végez 1968 óta a politikai, gazdasági dik
tatúra ellen, melynek egyik utolsó erőfeszítése volt, hogy szeptember 19-én fel
kérte Carter elnököt Somoza kormányelnök eltávolítására.

- Rövid leirás Nicaraguáról. Köztársaság Közép-Amerikában. A Kordillerák
2000 méterig magasodo hegyláncai osztják két részre. Balra terül el a Csendes
-óceán felé hajló partvidék, jobbra pedig az Atlanti-óceán határolja. Éghajlata
trópusi, a fennsíkon szubtrópusí. Növényzete ennek megfelelően változó. Oserd ők
borítják területének 52 százalékát. Értékes fafajok a mahagóni cédrus, cserjék.
amelyekből a perubalzsamot, az ipekakuanát (orvosság gyermekek számára) nye
rik. Főbb terményei a gyapot, kávé, bab, rizs, cukor, búza, de újabban dohány,
banán. Nemzeti jövedelmének kétharmadát a mezőgazdaság adja. A lakosság
nak 80 százaléka itt dolgozik. A többi 20 százalék a bányászatban keresi szűkös

kenyerét. Asványkincsei az arany, az ezüst, a wolfram és a vas. Am az ezekből

származó jövedelemnek a fele a külföldi tőkések zsebébe vándorol. Ipara kisüze
meket foglalkoztat, és elmaradott. Az ország területe 130 OOO km", bakóinak szá
ma 2 OOO OOO, s így a népsűrűség 15 fő egy négyzetkilométerre. Az analfabéták
száma kb. a lakosság fele.
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