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2.

Kik az Isten gyermekei?

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fi ai.
Róm 8,14

Aki végigelmélkedte velünk a múlt heti igekincset, most megjegyez-
hetné, hogy e hétre csak „fél” kincs jutott: a múlt hetinek a fele. Azért 
gondoltam, hogy elmélkedjünk még egy hétig ezen, mert nagyon fontos, 
de egyúttal nehezen megválaszolható kérdés az, hogy kik számítanak 
Isten fiainak, gyermekeinek.

Isten úgy teremtette meg az emberi lelket, pszichét, hogy a szülő-
gyermek kapcsolat legyen a legmeghatározóbb viszony a számára, fő-
ként az első tíz-tizenkét évben. A lelkigondozói beszélgetések során szin-
te mindig felfedezem, milyen olthatatlan szülőéhség él minden gyermek 
szívében, még akkor is, ha az a „gyermek” deres hajú és nyugdíjas korú. 
Mennyire szükség van arra a szeretetre, amit csak egy igazi édesanyától 
és édesapától kaphatunk! Aki ezt nem élheti át, akár egy életen keresztül 
sem tudja kiheverni. A nagy űrt, ami benne tátong, előbb-utóbb megkí-
sérli valamivel kitölteni, nemegyszer alkohollal.

Esetleg összeroppan, mint az a mozgássérült leány, akit éppen a na-
pokban utaltak be az egyik pesti ideggyógyintézetbe. Édesanyja világra 
hozta ugyan, de amikor látta, hogy gyermeke testi fogyatékos, nem tudta 
szeretni. Ez a kislány sohasem kapott szeretetet az anyjától. (Apja korán 
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meghalt.) Az érettségi után felkerült Pestre, és itt lakástalanul keringett. 
Egy jószívű tanárnő maga mellé vette, elkezdett dolgozni is, de a pesti 
tempó kikészítette, és összeroppant. Ám ez nem következett volna be, 
ha az anyja szereti, mert akkor lett volna elegendő lelkiereje az élethez.

Sohasem felejtem el az idei anyák napját. Beállított hozzám egy kis 
csokor virággal, és átadta nekem. Könnyes volt a szeme, ahogy ezt 
mondta: „Nekem nincs senkim. De mégis kell vinnem valakinek virágot; 
Bandi bácsinak hoztam!”

Ekkor megrendülten arról beszéltem ennek a kisleánynak, aki csak 
úgy didergett a soha nem érzett szülői szeretet hiánya miatt, hogy mégis 
van apja: a mi Atyánk; és van édesanyja: az anyaszentegyház; testvérei 
pedig mi vagyunk, a gyülekezet, és mi szeretjük őt…

Azóta minden másnap felhív. Tudom, hogy csak egy hangot akar hal-
lani, hogy érezhesse: valaki szereti, valaki az Atya nevében szót vált vele.

Ez csak egyetlen példa, de nem egyedi eset. Rengetegen vannak, akik 
gyermekkoruk óta krónikus apa- és anyahiányban szenvednek. Szin-
te dideregve élik az életüket, mert sohase érezték a békés családi élet 
fészekmelegét. És aki hideg otthonból lép ki a még hidegebb életbe, az 
szüntelenül fázik.

Nos, különösképpen az ilyen didergő lelkek előtt szeretném felra-
gyogtatni ezt a „fél” igekincset, amely azért természetesen teljes öröm-
hír, evangélium: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”. Még-
sem vagy árva; Isten fiának, gyermekének mondhatod, és ami még ennél 
is több – érezheted magad! Aki ezt egyszer nemcsak meghallja, hanem 
lénye mélyéig átérzi, átéli, az felmelegszik. Megszűnik dideregni. Külö-
nösképpen akkor, ha az Igével éltető és szeretetével tápláló nagy család-
ra, az anyaszentegyházra, egy élő gyülekezetre talál, ahová befészkelheti 
magát, mint anyja ölébe.

De hadd beszéljen tovább az Ige: kik hát Isten gyermekei?
Azok, akiknek egyszer maga Jézus Lelke mondja meg, hogy az ő Atyjuk 
Isten maga.
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Valaki, aki egy őszön végighallgatta a tékozló fiú történetéről szóló 
sorozatot a mi kis újpesti gyülekezetünkben, így számolt be megrendítő 
élményéről:

„Idáig mindig Istenhez beszéltem, imádkoztam. Ám szüntelen úgy 
éreztem, hogy iszonyatosan messze van, valahol magasan fölöttem, aho-
va el sem ér a szavam. De most, megtért tékozló gyermekeként, már 
közelinek érzem az Atyát, valahogy úgy, mint a tékozló fiú, aki atyja 
nyakába borult. És azóta ha kimondom: Atyám, úgy érzem, hogy közvet-
len Neki mondom, Vele beszélek. Mintha édesapámmal beszélnék, akit 
sohasem ismertem, mert kisgyermek koromban már meghalt.”

Meg kell vallanom, hogy erre valóban csak a Szentlélek képes. Ezért 
mondja Pál: „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, 
hogy valóban Isten gyermekei vagyunk”.

Miért is csodálkoznánk ezen? Hiszen az a természetes, hogy az élet-
ben is az édesapánktól tudjuk meg, amikor beszélni tanulunk, hogy ő az 
apánk, és ő kéri, hogy így szólítsuk: Apa! Magatartásából, értünk való 
munkájából, fáradozásából és legfőképpen szeretetéből bizonyosodunk 
meg, hogy valóban ő a mi édesapánk. Sőt, olykor a büntetéséből is.

Egyszer keservesen kifakadva azt kérdezte valaki lelkipásztorától:
– Csak tudnám, miért ver mostanában engem Isten? A mi házunkban 

senki más nem hívő, csak én, de a többieknek sokkal jobbam megy a 
soruk, mint nekem!…

A lelkipásztor visszakérdezett:
– Ha az udvaron hajbakapva civakodnak a lakók gyermekei, köztük 

lenne az öné is, kit ragadna nyakon, és büntetne meg utána?
– Természetesen a magamét.
– Látja – folytatta a lelkipásztor –, így cselekszik a mi mennyei 

Atyánk is. Hiszen ismeri az Igét: „Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, 
és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad”. A Zsidó levél írója ezt fűzi 
hozzá: „Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint 
fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nél-
kül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig 
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