
„Egészen a tiéd”
Mitől válik valaki híres emberré? A kérdésre sokféle választ lehet
adni. Többnyire az átlagon felüli teljesítmény teszi ismertté nevü-
ket — akár a tudományban, a művészetekben, a politikában, akár
a sportban ért el valaki rendkívüli eredményeket. Sokakat a máso-
kért végzett önfeláldozó tevékenység, a humanitárius segítség-
nyújtás, az emberek szolgálata tesz híressé. Ilyen módon válnak a
történelem részévé hadvezérek és államférfiak, feltalálók és tudó-
sok, művészek és más hírességek.

A kérdést folytathatjuk: kik a szentek? Miben különböznek az
eddigiektől? Az első keresztény századok a vértanúkat tisztelték
szentként, hiszen ők a halált is készek voltak elvállalni Krisztusba
vetett hitükért. A keresztényüldözések elmúltával mindazokat
szentként tisztelték, akik életükkel tettek tanúságot Krisztusról. Vál-
tozó korokban, változó körülmények között vállalkoztak Krisztus
követésére. Példát adtak minden korok keresztényeinek, azáltal,
hogy „egészen Istennek adták magukat”. Erről vall II. János Pál
pápa püspöki jelmondata („Totus tuus”), amelyet életével valóra
váltott: „egészen Istené” lett, fiatal korától haláláig. Pápaként evvel
a lelkülettel ültette át a II. Vatikáni zsinatot az egyház életébe, és
vezette át az egyházat a századvég történelmet forgató évtizedein. 

A szentek nem feltétlenül híres emberek a szó megszokott értel-
mében. Vannak köztük névtelenek, a világ szemében ismeretlenek.
II. János Pált azonban kiemelkedő teljesítményei is híressé tették.
Útjai során bejárta szinte az egész világot: a „zarándok pápa” 129
országot keresett föl 25 év alatt. Egyedülálló szellemi teljesítmény
az a 14 enciklika, amely a teológia legfontosabb kérdéseire mutatott
rá: az üdvösség központi titkaira, az igazság és a hit viszonyára, a
szociális igazságosság szempontjaira, az ember és az élet védelmére.
Mindezeknél többet jelentett azonban személyes varázsa: különleges
érzéke volt ahhoz, hogy hatalmas tömegekkel — köztük éppen a fia-
talokkal is! — közvetlen, személyes kapcsolatot teremtsen.

Legmegrendítőbb tanúságtétele mégsem ezekben a teljesítmé-
nyek ben jelentkezett. Életének utolsó éveiben sokan a lemondását
várták, hogy szemérmesen eltakarják a nyilvánosság elől a testét el-
roncsoló betegségét, majd haldoklását és halálát. Sokan úgy vélhet-
ték, utolsó leheletéig ragaszkodik a pápai hatalomhoz. Valójában
éppen az ellenkezője történt: tudatosan a világ nyilvánossága előtt
akarta végigélni az életnek ezt az utolsó, halálba hanyatló szakaszát
is. Aki az életében Istennek adta magát, az halálában is az övé lett.
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