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A Zsidó 4:13 a következőt írja:  

„Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen 

a szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk.” 

Ez egy csodálatos kijelentés: „Neki kell majd számot adnunk.” Ez azt jelenti, hogy az 

emberi lények számára egyetlen személy létezik a világmindenségben, aki felé 

számadással tartoznak, csak egyetlen személy és az Isten maga. Ha így éled az életedet, 

hogy felismered ezt, akkor egyre istenfélőbb leszel. Ha azonban mindig arra gondolsz, 

hogy másoknak akarj megfelelni, akkor a szolgáikká fogsz válni. 

Ha Isten szolgája szeretnél lenni, akkor ismerd el minden esetben, hogy „egyetlen 

személy van csak, akinek számadással tartozunk.” Ha tízezer ember hív téged istenfélő 

embernek, az nem tesz téged istenfélővé. Hasonló módon, ha tízezer ember istentelen 

embernek hív téged, az sem tesz téged istentelenné.  

Az emberek minősítésének nincs jelentősége. Ezért dobd azt mind a szemétkosárba. Más 

emberek nagyon keveset tudhatnak a magánéletedről, a gondolataidról és a pénzhez való 

viszonyodról, stb. Csak az életed 1%-át ismerik – és az ő véleményük ezen az 1% 

ismereten alapszik. Ezért a véleményük nem számít – akár jó, akár rossz. A jó és a rossz 

véleményeket egyaránt a szemétkosárba lehet dobni. Dobd oda azokat! Ezt én sok évvel 

ezelőtt megtettem. Ezért szabad vagyok arra, hogy Istennek szolgáljak. 

Ha szabad akarsz lenni Isten szolgálatára, akkor mondd a következőt:  

„Uram, egyedül neked tartozom számadással. Meg akarok állni előtted mindennap. 

Semmi sincs rejtve a szemeid előtt. Az életem nyitott könyv és meztelen vagyok előtted. 

Az embereket be tudom csapni, hogy szellemi vagyok, de Téged nem." 

Ha így élsz, meg fogod látni a változást az életedben, hogy jobbra fordul.  Ekkor kezdesz 

belépni egy újszövetségi életbe. 
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