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"Τα μάτια μου είναι συνεχώς προς τον Κύριο," Ψαλμός 25:15 και στο Ψαλμό 119:18              

δεν τα πάω πολύ καλά Ο Ψαλμός 119:18 είναι για μένα - " Άνοιξε τα μάτια μου, ώστε να                  

βλέπω τα θαυμάσια μέσα από τον νόμο σου." "Άνοιξε τα μάτια μου!" "Άνοιξε αυτά τα              

αδιάφορα μάτια μου." "Άνοιξε αυτά τα περιπλανόμενα μάτια μου και στρέψε τα προς την             

ομορφιά σου."

Άσε με να σου δείξω την διαφορά μεταξύ του πραγματικού Χριστιανισμού και της             

σκλαβιάς. Και αυτή είναι. Η σκλαβιά λέει "Κοιτάξτε άνθρωποι, πρέπει να είστε σωστοί με             

τον Θεό, πρέπει να γίνετε άγιοι, πρέπει να σταματήσετε να κάνετε αυτά τα πράγματα,             

πρέπει να το κάνετε αυτό και να μην κάνετε εκείνο και εάν δεν το κάνετε θα πάτε στην                 

κόλαση." Αυτό είναι σκλαβιά. Ο πραγματικός Χριστιανισμός είναι αυτός. Εάν μπορέσεις να           

ρίξεις έστω και μια ματιά και να δεις πόσο πραγματικά όμορφος είναι, δεν θα έχεις              

πρόβλημα με τα υπόλοιπα. Αναζήτησε το πρόσωπο Του. Αναζήτησε την ομορφιά Του. Αυτό            

είναι.

Δεν ήσουν τρελαμένος για την γυναίκα σου πριν την γνωρίσεις. Εάν ήσουν,            

πιθανόν να χρειάζεται να έρθεις για συμβουλές. Δεν υπήρχε κάτι για το οποίο να είσαι              

τρελαμένος. Αλλά δεν την ήξερες. Δεν ήξερες το πρόσωπο της, δεν ήξερες πως έμοιαζε ή              

οτιδήποτε. Αλλά, όταν την είδες, είναι σαν να σε χτύπησε ένας τόνος από τούβλα, σαν να               

πέρασε τρένο από πάνω σου. Εννοώ, σε ένα δευτερόλεπτο, όλα...ξέρεις. Κάθεσαι εκεί και            

κάνεις... σαν τους φίλους μου. " Πάω κυνήγι, πάω ψάρεμα, θα είναι μια καλή μέρα." Και               

ξαφνικά, πηγαίνεις στην υπεραγορά να αγοράσεις ένα καινούργιο δόλωμα που χρειάζεσαι.          

Και "Μπαμ" να την εκεί. Ξεχνάς όλα τα σημαντικά πράγματα στη ζωή σου, σαν το              

ψάρεμα, κυνήγι και όλα τα άλλα. Είσαι ένας χαμένος. Εάν οι φίλοι σου πραγματικά σε              

αγαπούν, πρέπει να σε δέσουν, να σε τραβήξουν πίσω από το φορτηγό τους. Έριξες μια              

ματιά και τελείωσε! Όλα στη ζωή σου τώρα αλλάζουν. Πράγματα για τα οποία            

ενδιαφερόσουν, δεν σε ενδιαφέρουν πλέον. Πράγματα για τα οποία ούτε που          

φανταζόσουν ότι υπήρχαν, ξέρεις ότι υπάρχουν. Τι ήταν αυτό; Έριξες μια ματιά. Και τότε             

ελπίζεις ότι όσο πιο πολύ γνωρίζεις αυτό το άτομο, τόσο πιο βαθιά θα είναι η αγάπη σας.                
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Τώρα μιλώ για μια αδύναμη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι και οι δύο έχουν              

μεγάλα ελαττώματα.

Έτσι φαντάσου το αυτό. Ξέρεις τι είναι η σωτηρία; Περπατάς μια μέρα, και είσαι              

εντελώς τυφλός στη δόξα του Θεού και ο Θεός σου αφαιρεί τις παρωπίδες σου. Και              

μετά"Μπαμ!" "Τι είναι αυτό;" " Ένα πολύτιμο μαργαριτάρι." "Αξίζει να τα αφήσεις           

απολύτως όλα πίσω σου." Αυτό είναι απίστευτο. "Γιατί δεν μου το είπε κάποιος;"

Δεν βλέπεις κάποιον να βγαίνει από το κρεββάτι του το πρωί και να λέει, "Ω, πονάω                

το κεφάλι μου, δώσε μου ένα φλιτζάνι καφέ." "Πού θα πας Τζο;" "Α, πρέπει να πάω εδώ                

υπάρχει ένα..." (Στεναγμός) "Έχει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι που πρέπει να πάω να πάρω."            

Δεν το κάνει αυτό, γιατί; Επειδή είδε μερική από την δόξα, κάποια ουσία του πράγματος.              

Δεν το λέει ούτε στον φίλο του, σηκώνεται, είναι 2π.μ. το πρωί, Βγαίνει από το σπίτι στις                

μύτες των ποδιών του, φεύγει σαν κλέφτης. Τι τον παρακινεί; Η ομορφιά του πράγματος.

Με τον ίδιο τρόπο. Εκκλησία, ρίχνεις μια ματιά στον Ιησού Χριστό και κάθε μια              

μεγαλύτερη ματιά θα σε οδηγήσει σε ψηλότερα επίπεδα, σε ψηλότερο βαθμό, αφοσίωσης           

και αγιοσύνης. Αναζήτησε το πρόσωπο Του. Αναζήτησε το πρόσωπο Του!

Κλείνω λέγοντας αυτό, είναι τόσο, τόσο σημαντικό. Οι άνθρωποι που θέλουν να            

δυναμώσουν με τον Κύριο τις περισσότερες φορές με ρωτούν: "Ξέρω τι πρέπει να κάνω,             

αλλά μου λείπει το κίνητρο." "Μου λείπει το αίσθημα." Πως μπορώ να το διορθώσω αυτό;              

Λοιπόν σκέψου το για ένα λεπτό. Τι μπορεί να το διορθώσει αυτό; Εννοώ, δεν υπάρχει ένα               

πρόγραμμα δέκα σημείων. Εννοώ, τι μπορεί να το διορθώσει αυτό; Μόνο ένα πράγμα. Να             

ρίξεις μια ματιά στην ομορφιά του Ιησού Χριστού.


