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(Folignoi Szent Angéla) 

Mintha Gyurka bácsit hallanám: Fiacskáim, senki se vezessen félre titeket! 

Az idős János apostol közössége védelmében, látva annak szakadozásait, írja ezeket a szavakat. Egy 
életút minden felismert igazságát, hitét akarja átadni. 

János apostol és Gyurka bácsi írásait olvasni számomra sokszor erőfeszítés, mert nehéz szövegek. 
Meg kell küzdenem a megértéséért. „Réteges” írások, mindig van egy újabb, mélyebb sík a 
gondolataikban.  
Analizálj és szintetizálj! – javasolná Gyurka bácsi. 

Nem lehet megúszni ezt az erőlködést a szövegek megértésében, a cselekedetek végrehajtásában és 
a Szentlélek szinte észrevétlenül besegít. Alapvető érdekem, hogy meg- és felismerjem az igazságot, 
ami sokszor nem könnyű. 

Próbáljuk együtt megérteni, hogy a legfontosabb: legyünk jók! A jó ember Isten fia, a rossz az ördögé. 
Megtudhatjuk. megélhetjük, hogy jutunk ezekbe a kategóriákba: „Mindaz, aki nem igazságot 
cselekszik, és aki nem szereti testvérét, nem Istentől van.” Mi az igazság? Mi a szeretet? Ki a 
testvérem? Még hosszan lehetne sorolni a felvetődő kérdéseket. Gyurka bácsi tudott felelni ezekre a 
KIO-ban. 

János apostol közvetlen kapcsolatban volt Jézussal, az igazi forrásból meríti tudását, hitét. Azonosul 
annak újszerűségével, nagyszerűségével. Megértések bontakoznak ki benne. Ugyanezeket a jeleket 
tapasztalja közösségében. Élénkül a szellemi élet, ők is törekszenek a még jobb megértésre, ám ez 
tévutakra is vezethet. Fájdalmasan veszi tudomásul, hogy többen már más utakon járnak. Óvja övéit: 
vigyázzatok, ne hagyjátok magatokat félrevezetni! 

Folignói Szent Angéla is hagyta, hogy a kor szelleme, a társadalmi pozíciója vezesse az életét. 
Gazdagság, szépség, nagy család, hivalkodó életmód. Mégis eljött az a pillanat, amikor meghallotta a 
lelkiismerete szavát: „Elgondolkoztam eddigi életemen. És Isten megadta a kegyelmet, hogy 
belássam bűneimet.” Megváltoztatja eddigi életét. Súlyos tragédiák követik egymást, elveszíti 
édesanyját, férjét, gyermekeit. Nagyon nehéz időszak következik, de a megtalált igazság isteni mag-
ként van benne. Sokévi küzdelem, lelki vakság és emberi bántás útján jut el a hithez. Halálos ágyán 
mondja: „Rátok hagyom minden vagyonomat örökségbe, azt a vagyont, ami az Úr Jézusnak is voltː a 
szegénységet, szenvedést, a megvettetéstː a krisztusi életet. Akik ezt az örökséget megbecsülik, azok 
az én gyermekeim, mert az Istenéi is. Ezek az örök életet is megnyerik.”   
Életével nagy hatást gyakorolt kortársaira, példát, útmutatást adott nekik. 

Nem elég hallgatni a tanúságtételt, el is kell indulnom, mert különben sosem jutok el Jézushoz, az ő 
Istentől eredő igazságához. Keresztelő János tanúságtétele: „Ime, az Isten Báránya.” Ezzel két 
tanítványát elindulásra késztette Jézus után. Adja Isten, hogy tanúságtevők tudjunk lenni. Gyurka 
bácsi az volt, és mindig erre sarkallt minket is. 

Neal. M. Flanagan gondolatát idézve: „Hit és szeretet. Ahol ezek megvannak, ott az isteni bentlakást a 
Szentlélek jelenléte szavatolja.” Amen. 
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