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Warning Against Taking The Blood Of Christ For Granted by Zac Poonen 

 

(Ez a tanítás az azonos című video feliratszövegének egybeszerkesztett változata) 

Azt mondod: „Próbálok nem vétkezni, mégis vétkezek." „Próbálok szépen beszélni, 
mégis gorombán beszélek." Mondom neked, ha egy 4000 rúpia értékű kecskét kellene 
venned minden alkalommal, amikor gorombán beszélsz a feleségeddel, akkor már 
másnaptól kezdve nagyon kedvesen beszélnél vele. Egy nap alatt megszűnnél vétkezni. 

De mit mondunk mi? „Ahh.. Nekem nem kell kecskét vennem." „Jézus vére." Mit is 
jelent ez? 2 paisa (fillér). A kecske 4000 rúpiába kerül. Jézus vére pedig olyan, mint a 
csapvíz. Látod már? Úgy kezeled Jézus vérét, mintha az kisebb értéket képviselne egy 
kecskénél? Ezért nem győzöl sosem a bűn felett. Most már érted? Érted már, hogy az 
ószövetségi emberek miért vették komolyabban a bűnt, mint a mai keresztyének?  

Még egy igevers a Zsidó 10:29:  

„Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten 

Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, 

és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?"  

Az a szó, hogy „tisztátalan", azt jelenti, hogy valami közönséges, mint a csapvíz. Az 
eredeti görög szó azt jelenti, hogy „közönséges dolog," ami azt jelenti, hogy úgy kezeled 
Jézus vérét, mint valami olcsó, közönséges dolgot. Ha az Ószövetségben lennél, akkor 
egy kecskét kellene hoznod a bűnödért, és az annyira költséges lenne, hogy 
abbahagynád a vétkezést. De most, mivel ott van Jézus vére, úgy kezeled azt, mint 
közönséges csapvizet, mint amikor a kezed koszos lesz és lemosod.  

Azt mondja: „a kegyelemnek Lelkét bántalmaztad." Súlyosabb büntetést érdemelsz, 
mint azok az ószövetségi emberek, az üzenetünk azonban nem a kárhoztatás üzenete. 
Van bűnbocsánat Istennél.  

Térjünk meg!  „Bocsáss meg nekem Uram, hogy olyan könnyelműen vettem a bűnt!"  
„Segíts nekem, hogy komolyabban vegyem a bűnt, és jobban értékeljem Jézus vérét!" 

-§- 

Ez a változat nyilvánosan nem terjeszthető! 

 

 


