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Ne féljetek!

1.
Keresztényeknek, hívőknek és minden jóakaratú em-
bernek, mindenkinek azt mondom: Ne féljetek keresni 
a békét, ne féljetek békére nevelni! A béke iránti vá-
gyatok soha nem marad elérhetetlen ábránd. Minden 
fáradozásotok a békéért, amely kifogyhatatlan sze-
retetből fakad, megtermi gyümölcsét. A Történelem 
utolsó szava a béke lesz!

2.
„Ne féljetek!” Először akkor buzdítottam így az embe-
reket, amikor elfoglaltam Szent Péter Trónját. Krisztus 
gyakran biztatta így az embereket, akikkel találkozott. 
Az Angyal így szólt Máriához: „Ne félj, Mária” (Lk 
1,30). Ugyanezt mondta Józsefnek is: „József, Dávid-
nak fia, ne félj” (Mt 1,20). Krisztus ezt mondta az apos-
toloknak, Péternek, több alkalommal is, s különösen a 
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feltámadása után. Hangsúlyozta: „Ne féljetek!” Érezte 
ugyanis, hogy féltek.

3.
Félelem és remény között élünk. Az Evangélium re-
ménység e világ számára, amelyben Isten Országa már 
megvalósulóban van. Félnünk kell – és remélnünk. És 
nem szabad félnünk remélni.

4.
Az ember nem élhet remény nélkül. Egyetlen ember 
sem élhet a jövő távlatai nélkül. Még kevésbé az Egy-
ház, amely annak az Országnak várásában él, amely 
eljön és már jelen van ebben a világban.

5.
Kétezer év múltán, a harmadik évezred elején az Egy-
ház ugyanazzal az örök érvényű örömhírrel áll elő, 
amely egyetlen kincse: Jézus Krisztus az Úr; senki 
másban, csak őbenne van üdvösség (vö. ApCsel 4,12). 
Európa és az egész világ számára Krisztus a remény 
forrása – és az Egyház az a csatorna, amelyen keresztül 
a Megváltó átszúrt szívéből a kegyelem a világra árad.
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6.
Korunk emberei – ha nem is mindig tudatosan – arra 
kérik a mai híveket, hogy ne csak „beszéljenek” Krisz-
tusról, hanem bizonyos értelemben engedjék „látniuk” 
is Őt.

7.
Az új évezred küszöbén a keresztényeknek alázatosan 
föl kell tenniük a kérdést az Úr színe előtt, hogy meny-
nyiben felelősek ők is korunk bajaiért. […] Mennyiben 
kell önmagukat felelősnek tartaniuk a terjedő vallás-
talanságért, amiatt, hogy „saját vallásos, erkölcsi és 
társadalmi életük fogyatkozásai következtében” nem 
tudták megmutatni Isten igazi arcát. […]
Ugyanígy nem sajnálatos-e korunk árnyoldalai között 
az, hogy oly sok keresztény részfelelősséggel tartozik 
a társadalom peremére sodródottakért és a súlyos igaz-
ságtalanságokért? Vajon közülük hányan ismerik ala-
posan és gyakorolják az Egyház szociális tanításának 
elveit?

8.
A keresztény lelkiség lényegi sajátossága, hogy a ta-
nítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia Mes-
teréhez.
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Nem könnyű szentté lenni…

Wojtyła püspököt, azaz II. János Pál pápát nem szük-
séges bemutatnunk; a keresztény világban, egyálta-
lán a világban alakja világítótoronyként magasodik 
életünk viharos hullámai fölé, s szórja fényét rendü-
letlenül – minden evilági utazó számára. Mindenki-
nek, s mindenkor. Irányt mutat, biztonságos kikötő-
be vezet.
II. János Pál sokkal több volt, mint történelmi szemé-
lyiség. Több, mint a rábízott nyáj pásztora; apostol 
volt ő, korunk apostola. Alakja bennünk, szívünkben 
él tovább.
A Ne féljetek nevetni! című könyvünkkel a mosoly-
gó pápát kívánjuk felidézni: apostoli, bölcs humorát, 
szeretetét, megértését és emberségét, egyszóval őt 
magát.
A Wojtyła-család Wadowicében, a plébániatemplom 
szomszédságában, a Rynek (Fő tér) 2. szám alatti ház 
első emeletén bérelt lakást. Itt született meg második 
fiúgyermekük, Karol (Józef) 1920. május 18-án. A la-
kás ma múzeum.
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A helybéli legenda szerint édesanyja már csecsemő 
korában megjósolta, hogy ebből a gyerekből „nagy 
ember lesz.” Ezt persze ugyanúgy lehet istenes anyai 
kívánságnak, mint jövendölésnek tekinteni.
Karol mindenesetre eminens tanulónak, jól nevelt, ko-
moly gyermeknek bizonyult. Ami már akkor megkü-
lönböztette társaitól, hogy sok időt töltött imádkozás-
sal – gyermeki hite, vallásossága, amelyet az otthoni 
példa is erősített, a plébániatemplom fiatal káplánjá-
nak is feltűnt, aki hamarosan ministránssá fogadta. 
II. János Pál pápa így emlékezik ezekre az évekre: 
„Apám példáját mondhatom az én első otthoni szemi-
náriumomnak.”
Gimnáziumi tanulóként ugyancsak kitűnt társai kö-
zül lobogva égő hitével. Olyannyira, hogy egyikük 
„A leendő szent” feliratú cédulát tűzött a padjára. Az 
illető persze lehet, hogy ezt csupán tréfának szánta, 
rosszabb esetben kellemetlenkedni akart, de az is le-
het, hogy akaratán kívül – üzenetet, jövendölést köz-
vetített.
Nem könnyű szentté lenni. Eltekintve attól, hogy a 
Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának ámenje kell a 
hosszú folyamat lezárásához, nem csupán életszentsé-
get, hanem legalább két csoda meglétét is bizonyítania 
kell hozzá.
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II. János Pál életszentségéhez nem férhet kétség. A 
szentté avatás első stációja a boldoggá avatás, amit II. 
János Pál esetében utóda, XVI. Benedek soron kívül 
kezdeményezett, méghozzá – és erre még nem volt pél-
da az Egyház történetében – nagy elődjének elhunyta 
után két hónappal.
A boldoggá avatás feltétele továbbá egy csoda bizonyí-
tása. Ez megtörtént: Marie Simon-Pierre Normand fran-
cia nővér, a Katolikus Anyaság Kisebb Testvérei apá-
cájának Parkinson-kórból való csodás felgyógyulásával.
XVI. Benedek a boldoggá avatás szertartását 2011-
ben az Isteni Irgalmasság vasárnapjára tűzte ki. Ezt a 
napot, húsvét második vasárnapját 2000-ben II. János 
Pál pápa nyilvánította ünneppé Szent Fausztína nővér 
közlései alapján.
A Costa Rica-i ötvenéves Floribeth Mora asszony 
gyógyíthatatlan agyi aneurizmában szenvedett, orvo-
sai tulajdonképpen lemondtak róla. Mora asszony mé-
lyen hívő katolikusként családjával együtt mindennap 
imádkozott II. János Pál közbenjárásáért felgyógyulá-
sa érdekében. Családjával 2011. május elsején éppen 
a pápa boldoggá avatását kísérték figyelemmel a tele-
vízióban, amikor Mora asszony hirtelen sokkal jobban 
érezte magát, majd – az addig ágyhoz kötött beteg! – 
felkelt, felöltözött, és rövid sétára indult.
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Az orvosbizottság nem sokkal később megerősítette, 
hogy a beteg megmagyarázhatatlan módon teljesen 
meggyógyult, szervezetében nyoma sincs az aneuriz-
mának. Ez volt II. János Pál második igazolt csodája.
Nem könnyű szentté lenni. De nem lehetetlen. „Ne 
féljetek szentnek lenni! – mondta II. János Pál. – Ez 
az a szabadság, amellyel Krisztus minket megszaba-
dított!… Engedjétek, hogy Krisztus magával ragadjon 
benneteket!”

Az élet tele van csodákkal. János Pál megválasztása, 
egész pápasága, élete is egyetlen nagy, folyamatos 
csoda volt. Ismerjük meg – és merjük követni!
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