
A barikádokon az emberek mozdulatlanul álltak szemben a tankokkal, s kérlelték a
katonákat: szálljanak le a tankokról. és csatlakozzanak hozzájuk. "Mi mind Fülöp
szigetiek vagyunk, nincs semmi nézeteltérésünk egymással", mondták, s a katonák
megadták magukat. Elfeledkeztek sokéves kiképzésükröl, a szigorú katonai fegye
lemről, s eldobálták fegyvereiket.

De miért hiányzott az emberekből a félelem? Miért voltak olyan biztosak abban,
hogy elkerülik a vérontást, hogy még kicsi gyermekeiket is magukkal hozták? Mert
mélységesen hittek Szüz Mária közbenjárásában és Krisztus jóságában.

Bizonyára láttak képeket a forradalomról. Láttak férfiakat, nőket és gyermekeket,
akiknek semmi más fegyverük nem volt, mint a rózsafüzér a kezükben és az imád
ság az ajkukon, s mégis meg tudták állítani a tankokat. Láthattal fiatalokat, akik a
Boldogságos Szúz szobrát tartották oda az állig fölfegyverzett katonáknak.

A forradalom után sok külföldi megkérdezte tőlem, hogyan tudta népünk egyetlen
puskalövés nélkül meghátrálásra kényszeríteni a zsarnokság uralmát. Azt válaszol
tam, nem tudok rá magyarázatot. Hiszen ki tudja megmagyarázni a csodát?

Csoda történt itt, mert százezrek gyűltek össze ott az utcán, fáradtan, kialvatlanul
és éhesen. A vérfürdő kitöréséhez elegendő lett volna, hogy valaki követ hajít az
egyik katonára, vagy valamelyik ideges katona elsüti a fegyverét. De egyetlen kőda

rab sem repült el, egyetlen puska sem sült el. Elhelyett az emberek örömkönnyek
közt ölelték át egymást. Szeretet, jóakarat, öröm és ujjongás töltötte be a fővárost és
az országot. Ez az, amit én csodának nevezek.

Hogyan nyilvánult meg az emberek hite azokban a napokban? A jelenlévők töké
letes önzetlenségében. Senki sem gondolt önmagára, sem arra, hogy mi történik vele,
ha csatlakozik a tüntetéshez. Mindenki csak azzal törődött, hogy megakadályozza azt,
hogy az ellenséges erők lerohanják a hősies lázadókat. S mivel mindenki csak má
sokkal törődött, a lehető legmélyebben gyakorolta a vallását. Mert nem az-e a keresz
ténység lényege, hogy az embernek másokkal kell törődnie?

Megérdemeltük a demokráciát, amely így lehetövé vált számunkra. Megérdemel
tük a szabadságot, amit elnyertünk. És azért imádkozunk Istenhez, őrizze meg ezt a
demokráciát, és segítsen, hogy megoltalmazhassuk szabadságunkat és naggyá növel
hessük nemzetünket, mint a főnixmadár, emelkedhessék ki a zsarnokság nyomán
ránk maradt gazdasági csödböl,
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