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Légy óvatos, mit nézel a TV-ben és az interneten – Zac Poonen 
 

Be careful about what you watch on TV/Internet 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dWvcP15wmBI 

 
Ne kövessünk el bűnt! 
 
 „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, 

nincs meg abban az Atya szeretete.”  (1 János 2:15)  
 

A Message Bible fordítás így fogalmaz: „A világ iránti szeretet kiszorítja belőled a Mennyei 

Atya iránti szeretetet.” Valóban ez történik. Minél jobban szeretem a világot, az Atya és 
Jézus iránti szeretetem annál jobban kiszorul, és a világ szeretete elfoglalja a szívemet.  
 
Legyél óvatos, milyen filmeket nézel! Teljesen meg vagyok róla győződve, hogy azok a 
filmek, amiket a keresztyének néznek az egész világon manapság, két dologhoz vezetnek:   
 
Nincs idejük Bibliát olvasni. Tudatlanok a Biblia tanításait illetően, ezért van sok 
megtévesztés az életükben. Hogy van az, hogy sok keresztyén megnézi ezeket a televíziós 
prédikátorokat a TV-ben, és nincs világos látásuk, nem tudják megítélni, hová vezetik őket. 
Annak ellenére, hogy évekig nézik és hallgatják őket, még mindig depressziósak, még 
mindig gyakran dühösek lesznek, elveszítik a türelmüket, aggódnak és félnek. Akkor miben 
segítettek nektek ezek a TV-prédikátorok? Azok az emberek, akik nézik őket, nem látják ezt. 
Tudjátok, miért? „Ó dehát az a prédikátor az igét tanítja" – mondják. Igen, igen, de tudjátok, 
miért nem tudjátok megítélni őket? Mert nincs időtök a Bibliát olvasni. Az is lehet, hogy 
filmeket nézel, és ezért nincs időd Bibliát olvasni. Gondold át, mennyi időt töltesz TV-
nézéssel és mennyit a Biblia olvasásával. A kettő közül melyiket fogod jobban ismerni? 
Tudod a választ. Nem arról az időről beszélek, amikor dolgozol. Az szükséges dolog! Arról 
az időről beszélek, amit pihenéssel töltesz. 
 
2. A másik dolog, ami történhet, hogy az erkölcsi színvonalunk elkezd hanyatlani. A bűn 
iránti érzékenységünk egyre kisebb és kisebb lesz. Nézz magadba, hogy ez így van-e, én 
nem ismerem a te magánéletedet. Nézz magadba, vizsgáld meg a lelkiismeretedet, hogy az 
egyre kevésbé érzékeny-e a bűnre? Ha igen, tudod, mi ennek az oka? A filmek és a 
szappanoperák, amiket a TV-ben nézel, azok a végeérhetetlen sorozatok. Ezeket csak 
hallomásból tudom, hogy vannak ilyen végtelen sorozatok, mert meséltek róla nekem…  
 
Kedves testvéreim! Legyetek óvatosak!  
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A keresztyének nézhetnek TV-t és mozifilmeket? - Zac Poonen 
 

Can a Christian watch TV and movies? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GkYCsV9ieOA 

 

Jézus nem azért jött, hogy a jó és rossz felismerésének ismeretét adja nekünk, hanem azért, 
hogy életet adjon. Ha Krisztus élete van benned, az mindig megmondja neked mi a jó és mi 
a rossz. Máskülönben csak információ van a fejünkben. A konferenciáinkon sokszor van 
kérdések és válaszok szekció, és gyakran ilyen kérdéstípusokat tesznek fel, hogy pl. „Egy 
keresztyén megteheti-e ezt? Mi a baj azzal, ha ezt teszem? Mennyit tehetünk meg ebből? 
Milyen fajta filmeket nézhetünk, és miket nem kellene néznünk?” Ez olyan, mint amikor a 
kicsi gyerekek megkérdezik a vasútállomás peronján, hogy „Milyen közel állhatok a peron 
széléhez, amikor a vonat megérkezik?” „Apu, milyen közel állhatok a peron széléhez, 
amikor berobog a vonat: 10 cm, 20 cm?” Egy értelmes apa mit fog mondani? „Maradj olyan 
messze tőle, amennyire csak lehet!” Azok az emberek, akik ilyeneket kérdeznek: „Mennyit 
tehetek meg ebből anélkül, hogy világi lennék?” - ők nem az életet keresik, hanem azt 
kutatják, milyen közel mehetnek a szikla széléhez anélkül, hogy leesnének. Ők mindannyian 
kisgyerekek. A felnőttek nem próbálják meg kitalálni, milyen közel mehetnek a szikla 
széléhez. Ma egy keresztyén generáció úgy nő fel, hogy azt kérdezgetik „Mi a baj ezzel 
vagy azzal?” Nem életet, hanem szabályokat akarnak. „Ó, Isten embere azt mondta, ez a 
dolog rendben van, akkor megtehetjük.” Szabályok szerint élnek. Amikor szabályok szerint 
élsz, az annak a bizonyítéka, hogy nincs élet benned. Ez azt jelenti, hogy a szellemi halál 
állapotában vagy. Mondok erre egy példát. A feleségem orvosként dolgozott egy ideig 
leprásokkal, ezért tudok róluk néhány dolgot. Akik leprások, nem érzékelnek semmit a 
kezükön vagy a lábukon vagy bizonyos testrészeiken. Így akár rátenyerelhetnek egy forró 
tűzhelyre, és nem fognak érezni semmit. Egy tűzforró rozsdamentes acéledényhez 
hozzáérnek, és nem éreznek semmit. Nincs érzékelésük. Ha egy tüske megy a talpukba, nem 
tesznek vele semmit. Ezért nekik szabályokra van szükségük, pl. „Ne érj hozzá a tűzhelyhez, 
amíg ki nem deríted, hogy hideg-e vagy forró! Ha látsz egy acéledényt a konyhában, először 
derítsd ki, hogy hideg-e vagy forró, mielőtt hozzányúlsz! Este, mielőtt lefekszel aludni, nézd 
meg a talpadat, nincs-e benne tüske!” Rengeteg szabályt kell nekik felállítani, mert nincs 
érzékelésük! Neked is ilyen szabályokra van szükséged? Miért? Neked nincs rájuk 
szükséged. Amint hozzáérsz egy forró acéledényhez, azonnal érzed, hogy forró, és elrántod 
a kezed. Miért van ez? Valamilyen törvény vagy szabály miatt? Nem! Hanem azért, mert 
élet van a kezedben! Amikor élet van benned, nincs szükséged törvényre! Miért nem kell 
esténként ellenőrizned a lábaidat, hogy van-e bennük tüske? Mert ha tüske megy a talpadba, 
azonnal észreveszed, mert élet van benned. Ahol élet van, ott nincs szükség szabályokra, 
törvényre. Ahol viszont nincs élet, ott szükség van a törvényre. Tehát, ha az emberek nem 
jutnak el az újszövetségi életre a Szent Szellemben, nekik szabályokat kell alkotnunk. 
Csakúgy, mint a kisgyerekek számára: „Mosd meg a fogad! Válts fehérneműt! Fürödj meg! 
Készítsd el a házi feladatodat! Edd meg a zöldségeket!” Rengeteg szabály! Miért van az, 
hogy a felnőtteknek nincs szükségük ezekre? Az apukádnak már nem kell elmondania neked, 
hogy mosd meg a fogad. Amikor szabályokra van szükségünk, az vagy azért van, mert kicsi 
gyerekek vagyunk, vagy mert nincs bennünk élet! Ez a jelentése a Gal. 5:18 igeversnek: 
„Ha azonban a Szent Szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.”  
Ha viszont nem a Szent Szellem vezet titeket, ha nem keresed azt, hogy mindennap 
betöltekezz a Szent Szellemmel, akkor szükséged van a szabályokra: „Ne nézz rá arra a 
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moziplakátra! Ne menj moziba! Ne nézd ezeket a TV-műsorokat!” Akkor készíteni kellene 
egy listát 40-50 TV-műsorral, mik azok, amiket nézhetsz, vagy nem nézhetsz. Aztán, ha egy 
nap megjelenik egy új TV-műsor, ami nincs rajta a listán, mit fogsz tenni? Akkor megint oda 
kell menned Isten emberéhez, és meg kell kérdezned tőle: „Van egy új TV-műsor, nézhetem 
vagy nem?” Ha azonban élet van benned, és nézel valamit a TV-ben, a benned lévő élet meg 
fogja mondani: „Kapcsold ki, válts csatornát!” Csakúgy, mint amikor hozzáérsz a forró 
sütőhöz, a benned lévő élet azonnal azt mondja: „Vedd el a kezed onnan!” Tegyük fel, hogy 
a számítógépnél ülsz, és felugrik egy ablak valamilyen pornográf jelenettel. A benned lévő 
élet azonnal azt fogja mondani: „Menekülj innen! Állj fel és szaladj el! Kapcsold ki a 
számítógépet! Válts képernyőképet!” És ha a számítógép túl lassan reagál, akkor 
kikapcsolod. Néha a számítógépnek sokáig tart képernyőképet váltani, akár 5-10 másodperc 
is lehet. Húzd ki a dugót a konnektorból! Ne mondd azt, hogy „Oké, csak 5 másodperc, azt 
kivárom.” Ha hozzáérsz egy forró sütőhöz, nem mondod azt, hogy „Á, ott tartom a kezem 
még 5 másodpercig.” Az az 5 másodperc elég, hogy megégesd a kezed. Ez történik, ha 5-10 
másodpercig ilyeneket nézel a képernyőn. Beleég az emlékezetedbe, és az álmaidon 
keresztül fog újra előjönni! Ezért vannak tisztátalan szexuális álmaid! Mert nincs benned az 
élet! Nem rántod el a kezed azonnal, és még csak a szabályt sem tartod be, amely azt 
mondja: „Kapcsold ki!”  
 
Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta 
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Részlet „A farizeusok 50 ismertetőjegye” c. könyvből  (16. oldal) 

„Felfedeztem, hogy a farizeusok, akik kemények mások felé, sokan lágyak a családtagjaik 
felé. Szabályokat gyártanak másoknak, de nem alkalmazzák azokat a családtagjaikra. 
Teljesen részrehajlók és képmutatók. 

Kell, hogy legyen meggyőződésünk. Nekem is van meggyőződésem azzal kapcsolatban, 
hogy mit engedek meg magamnak, hogy mit birtokoljak, és mit cselekedjek. Nem erőltetem 
azonban rá a meggyőződésemet másokra olyan dolgokban, amikben a Szentírás hallgat. 
Nem mondom az embereknek, hogy legyen, vagy ne legyen TV-jük. Azt gondolom, hogy 
egy internet csatlakozással rendelkező számítógép sokkal veszélyesebb, mint a TV. 
Figyelmeztetem az embereket mindkét készülék veszélyeire, de nem gyártok szabályokat 
mások számára, mint a farizeusok. Ismerek olyan farizeusokat, akik azt mondták másoknak, 
hogy ne vegyenek ilyen készülékeket, de később vissza kellett vonniuk a szavukat, mert 
szükségből nekik is vásárolniuk kellett számítógépeket.” 

Fordította: Abonyi Sándor 

 

 
 


