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Az 1 Korinthus 6:12-ben Pál apostol arról beszél, hogy az emberek három különböző 

szinten élhetnek.    

   

„Minden szabad nekem, de nem minden használ” A törvénytelen szint az, ahol a 

legtöbb hitetlen ember él. Egy hívőnek sosem szabadna erre a szintre lesüllyednie – de 

sajnos néhányan megteszik. Ha folyamatosan ott élnek, elveszítik az üdvösségüket. 

Egy hívő számára a következő szint a minimum szint – a törvényes szint. Van azonban 

egy ennél is magasabb szint – a hasznos szint. Száz dolog között lehet hetven 

törvénytelen. Ezek közül egyiket sem szabadna megtennünk. A maradék harminc 

közül, amelyek törvényesek, bármelyiket megtehetjük. Ebből a harminc dologból 

azonban lehet, hogy csak tíz olyan, amelyek szellemileg valóban hasznosak. Egy 

odaszánt szívű, őszinte keresztyén csak ezt a tíz dolgot teszi.    

   

Egy lagymatag keresztyén viszont bármit megtesz a harminc törvényes dolog közül. 

Ha odaszánt szívű, hatékony szolgája akarsz lenni Istennek, akkor ki kell választanod 

a hasznos dolgokat a törvényes dolgok közül.    

Vegyük példának az időt. Mindenkinek 24 órából áll egy napja. Ha ennek az időnek 

egy részét azzal töltöd, hogy tisztátalan filmeket nézel, vagy könyveket olvasol, akkor 

az az időd eltöltésének törvénytelen módja lenne. Másrészt, sok törvényes dolog van, 

amivel eltöltheted a napodat. Ezek egy része szükséges, és muszáj megtennünk azokat. 

Ha azonban órákat töltesz újságolvasással, jóllehet törvényes, de mégsem a 

leghasznosabb módja az időd eltöltésének.    

Ha Isten hasznos szolgája akarsz lenni, fegyelmezettnek kell lenned, és ki kell iktatnod 

a szükségtelen elemek egy részét a napirendedből, és több időt kell Isten dolgaiba 

fektetned. Választhatod azt, hogy órákig böngészel az interneten (tiszta oldalakon), 

vagy nézhetsz keresztyén TV-műsorokat, de így nagyon kevés időd marad a Biblia 

tanulmányozására. Egy másik lehetőség, hogy rövid ideig böngészel az interneten (pl. 

világhírekről tájékozódsz, stb.), és így sokkal több időd marad a Bibliát 

tanulmányozni. Nem követsz el bűnt, ha két órát eltöltesz tiszta TV- műsorok 

nézésével, vagy tiszta internetes oldalak böngészésével, de lehet, hogy ez mind annak 

az időnek az elpocsékolása, amit hasznosabban lehetett volna eltölteni Isten Igéjének 

tanulmányozásával vagy szükségben lévő emberek megsegítésével.    

Ugyanígy, a pénz elköltésének is vannak törvénytelen, törvényes és hasznos módjai. 

Egy odaszánt szívű keresztyén az idejét és a pénzét is csak hasznosan használja fel.   

Meg kell tanulnunk helyes döntéseket hozni.   
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Az istenfélő élet titka az általunk hozott döntésekben rejlik. Minden törvényes dolog 

közül, amelyekkel eltölthetjük az időnket, vagy amelyekre elkölthetjük a pénzünket, 

ki kell választanunk a legjobbakat. Az ilyen ember hasznos Isten számára.   
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Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a  
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