
2014. 08. 03. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 8. A megszomorodott Szentlélek.  

Lekció: Efézus 4: 17 – 5: 20  

Textus: Efézus 4: 30 „Ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára”.  

Kedves Testvérek! 

Sok szomorúságot, fájdalmat okozunk egymásnak. De talán a legrosszabb az, amikor a gyermek okoz 

szomorúságot a szüleinek. Amikor a szülők rengeteg szeretete, aggódása, áldozata után – a gyermek 

szeretetlen, kegyetlen, érzéketlen. Úgy él, mintha a szülő nem szerette volna, semmire se nevelte 

volna azt a gyereket – éppen azt teszi, amiktől, óvta, védte, éppen azon az úton jár, amire mondta, 

hogy azt kerülje.  

NŐK LAPJA CAFE: „Most nem a boldog, rendezett, "normális" családban élőkhöz szólok, hanem 

azokhoz, akik azt hitték, rendben szépen, normálisan nevelték fel a gyerekeiket, szeretetben, és mégis 

azt kapják vissza tőlük, hogy hátat fordítanak a szülőnek, megtagadják, csakis kényelmük és kedvük 

kiszolgálására "tartják" a szülőket, és ha ez nem sikerül, akkor a szülő gonosz, önző a számukra. 

Sajnos több olyan emberrel is találkoztam közvetlen környezetemben, akiknek sikertelen a szülői 

szerepük, akiket a gyerekeik csak anyagilag kihasználtak és kihasználnának még továbbra is, ha lenne 

miből...Lelkileg zsarolják őket s csak ha bajban vannak, akkor tudnak némi álkedvességet mímelni, 

de a megelőző jó tanácsra nem tartanak igényt. Ha nem csinálhat azt a gyermek, amit akar és úgy 

ahogy neki tetszik, akkor meg van sértve, ha szólnak érte, csinálja a feszkót, úgy hogy a szülők még 

hónapokig nyögik lelkileg a botrányokat. 

Miért van az, hogy sok ismerősöm, barátom tapasztalja ugyanezt, hogy ha a szülő nem hagyja magát 

kihasználni teljesen (anyagilag és/vagy lelkileg), akkor rögtön megátalkodott, egoista, rosszindulatú 

lesz és elfordul a gyereke? Másoknál azt látom, hogy a felnőtt gyerekei otthon élnek, vagy dolgoznak, 

vagy nem, eszük ágában sincs önállóvá válni, életképtelenek, néhányan még az érettségit sem teszik 

le, nemhogy tovább tanuljanak, azt viszont elvárják, hogy a szülő kényükre - kedvükre tegyen, mert 

ha nem akkor jön a "szent harag és sértődöttség", amit csak anyagiakkal lehet megváltani. Méghogy a 

szeretetet nem pénzben mérik?? Dehogyis nem...némely gyermek számára a szülői szeretetet biztosan 

igen! És a szülői kötelességérzet mellett hol marad a gyermeki kötelességérzet? Más is van így ezzel 

?? Segítsetek kérlek megérteni, hogyan fajulhatnak idáig a dolgok?”  

Azt gondolom nagyon általános „kor-jelenségről” van szó. Valami elromlott – és ez folymat: 
rossz házzaságot köt, vagy nem köt házasságot és születnek unokák – akiket nem is ismerhet, mert a 

szülők sincsenek együtt. Most mesélte valaki, hogy az ismerőse, aki vallásos családpszichiológus, 

szaktekintély, abból él, hogy mások családi életével kapcsolatban ad szakltanácsokat – 20 évi 

házasság után otthagyta szerető, hűséges feleségét és négy gyermekét, és az egyik pszichológus 

kolleganőjével él együtt. Megszomorította a családját, sokkolta gyermekeit, még élő szüleit, és 

leginkább a mennyei Atyát, aki az Ő Fiát adta érte – aki adta neki a feleséget és a négy gyermekét.   

MIÉRT ÉS MIBEN SEGÍT A LÉLEK – AMIKOR MEGSZOMORODIK? Akkor szomorodik meg, 

amikor világosan kijelentett nekünk valamit, amikor örömet jelent Isten igéje, amikor fénye, 

világossága beáradt az életünkbe – és aztán mégis élünk úgy, mint a sötétség gyermekei. Isten 

Szentlelke akkor szomorodik meg, amikor Isten elhívott gyermekei az Úr Jézus Krisztusban – éppen 

úgy élnek, mint a világ gyermekei, és nem világítanak. Sőt, növelik és terjesztik a sötétséget! 

Amikor az a neve, hogy él – pedig halott. Hiszen azt mondja az ige: „Egykor sötétség voltatok, 

most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei” (8). Ott az ige 

különösen két dolgot említ: a pénzt és a szexualitást. Pedig az első században írodott – mégis ma is 

igaz!  

A MEGSZOMORODOTT LÉLEK VÉGZI EL – A MEGSZOMORODÁST BENNÜNK! 

Megszomrodott Szentlélek végzi el, hogy belül mégis fájon a bűn! Az, ami már szinte 

természetessé vált, normálissá, életünk részévé, mert beépült és belülről funkcionál: azonos 



önmagunkkal. Ravasz Lászlót szeretném most is idézni. Ő azt mondta: A LEGNAGYOBB 

VERESÉG A VILÁGON – MEGSZOKNI A ROSSZAT.  

 
Ez a legnagyobb vereség - és ezzel szomorítjuk meg legjobban Isten Szentlelkét. De ha Jézus 

Krisztushoz tartozol, ha közöd van Hozzá, ha az Ő áldozata jelent valamit a számodra, mert a te 

bűneidért tette – akkor a megszmorodott Szentlélek megszomorít! Adja meg nekünk az Úr Isten, 

hogy megszomorodjunk! „NEM ANNAK ÖRÜLÖK, HOGY MEGSZOMORODTATOK, HANEM 

HOGY SZOMORÚSÁGOTOK MEGTÉRÉSHEZ VEZETETT: MERT ISTEN SZERINT 

SZOMORODTATOK MEG.” (2KORINTHUS 7:9) Vagyis, hogy ami Istennek fáj – az nekünk is 

fájjon!  

 



BECSUKHATOD A SZEMED, HOGY NE LÁSD, AMIT NEM AKARSZ LÁTNI – DE NEM 

CSUKHATOD BE A SZÍVED, HOGY NE ÉREZD, AMIT NEM AKARSZ ÉREZNI – és ez a 

Szentlélek Isten munkájával is így van ez; ott benn a szívedben! Nem tudod becsukni, hogy ne 

érezd! És ez is kegyelem! 
Sok ember szeretné nem érezni, amit érez. Még több tesz úgy – mintha nem érezne semmit. Sok 

szenved tőle, hogy a Szentlélek munkákodik benne: fáj neki, nyomasztja – de ő makacsul 

ellenáll. Pedig Isten szeretetének munkája - mentő kegyelem!   
A Szentlelket minden egyes bűnünkkel megszomorítjuk - és aki kapcsolatban van vele Jézus Krisztus 

által, az ismeri fel, érzi át annak valódi súlyát. Az viszi oda azonnal Jézus elé, és nem takargatja, 

hanem megvallja, hogy megtisztuljon, megszabaduljon. Hogy ne fájjon többé és ne nyomasszon.  

 
A BŰNBÁNAT NEM NAPOKIG, VAGY HETEKIG TARTÓ LELKI GYAKORLAT, MELYEN 

MINÉL HAMARABB TÚL KELL ESNI – HANEM EGY ÉLETRE SZÓLÓ KEGYELEM 

(Spurgeon) Aki pedig ezt egy életen keresztül gyakorolja – annak élete mindenképpen tisztul! Azon – 

minden bűnei ellenére – átszűrődik, meglátszik a kegyelem. Rendeződik az élete! Tud szolgálni. 

Jellemző rá a hűség. Mert már egyre kevesebbet szomorítja meg Isten Szentlelkét, mert kerüli azt, 

amivel megszomorítja – hiszen az már neki magának is szomorúságot okoz! Ha pedig ezeket 

megvallja és kerüli – akkor ezek helyébe adja Isten a maga lelkületét, kegyelmi ajándékait. Ilyen 

egyszerű! Vagy mégse?  



 
Azért nem ilyen egyszerű, mert HA ÖNMAGAD FELETT GYŐZEDELMESKEDNI AKARSZ, 

AKKOR ÖNMAGADDAL SZEMBEN MINDIG ISTEN PÁRTJÁRA KELL ÁLLNOD. És ez az, 

amit nagyon nem akar az ördög. Pedig Isten odaadta egyetlen, szeretett Fiát a kereszten, hogy 

bebizonyítsa, mindennnél és mindenkinél jobban szeret! Minden bűneinkre - amelyek miatt 

megszomorodik a Szentlélek – kész a bocsánat. ONE CROSS + THREE NAILS = FORGIVEN.  

 



Mi szomorítjuk meg, és még ő jön közel, ő keres – és tudjátok, aki ezt átéli, aki ezt tapasztalja, az 

maga is ezt teszi másokkal.  
Említettem azt a családpszichológust, aki elhagyta feleségét és négy gyermekét. Tudjátok mit reagált 

erre hívő felesége? Természetesen megszomorodott, és sírt – de azt mondta: én megbocsátok, kész 

vagyok megbocsátani, most is szeretlek és hűséges vagyok hozzád az Úr Jézusért, aki engem is így 

hordoz, és szeret! Ez a szeretet képes csodákra, változtat meg életeket, megy át beton falakon 

erőlködés nélkül, magától – mert munkálkodik általa az Isten kegyelem, az Úr Jézus Krisztus! 

 
Azt mondta Ő: „AMÍG NÁLATOK VAN A VILÁGOSSÁG, HIGGYETEK A VILÁGOSSÁGBAN, 

HOGY A VILÁGOSSÁG FIAI LEGYETEK! (János 12:35) Olyanok, akik őt képviseljük, róla 

teszünk bizonyságot! Akiket a Lélek vezet, tesz helyre, teszi élővé az igét, Krisztust minden 

élethelyetben.  
Végezze el azt, hogy mindenen mindig mi is megszomorodjunk – amin ő megszomorodik. 

Végezze el, hogy így, ezáltal növekedjen bennünk a Krisztus!  

 
HA ÚJRA KEZDHETNÉM, AKKOR A HÉTKÖZNAPOK LEGKISEBB DOLGAIBAN MÉG 

RADIKÁLISABBAN, EGY GYERMEK EGYÜGYŰSÉGÉVEL, ÉS FENNTARTÁSOK NÉLKÜL 

ADNÁM ÁT MAGAM ISTEN AKARATÁNAK! (Szalézi Ferenc) Tegyük meg mi is, mindenben!  

Ámen.  


