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„Szüntelen az Úrra tekintek,” olvassuk a Zsoltárok 25:15-ben. És bár ebben nem 

vagyok túl jó, a Zsoltárok 119:18 nekem való – „Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, 

milyen csodálatos a te törvényed!” „Nyisd föl a szememet, Uram!” „Nyisd föl ezeket az unott 

szemeket.” „Nyisd fel állandóan elkalandozó szemeimet, és fordítsd a Te szépséged felé.” 

 Hadd mutassam be a valódi kereszténység és a szolgaság közötti különbséget. Ez 

pedig a következő. A szolgaság azt mondja, hogy „Nézd ember, meg kell békülj az Úrral, 

szentül kell élned. Azokat a dolgokat hagyd abba, ezeket tedd, azt meg ne tedd, és ha ezt nem 

tartod be, a pokolba fogsz kerülni.” Ez a szolgaság. A valódi kereszténység pedig a következő. 

Ha egyetlen pillantást is elkapsz abból, hogy Ő milyen csodálatos, nem lesz problémád a 

többivel. Keresd az Ő arcát. Keresd az Ő szépségét. Ennyi az egész. 

 Nem lehettél oda a feleségedért, mielőtt még találkoztál volna vele. Ha mégis, akkor 

valószínűleg be kellene jönnöd tanácsadásra. Akkor még nem volt semmi, amiért odalegyél. 

Nem ismerted őt. Nem ismerted az arcát, nem tudtad, hogy néz ki, nem tudtál róla semmit. De 

ember, amikor megláttad őt, mintha eltűnt volna a talaj a lábad alól, vagy mintha elgázolt volna 

egy vonat! Úgy értem, egy pillanat alatt, minden... tudjátok. Csak üldögélsz... mint a 

barátaim: „Megyek vadászni, megyek halászni, nagyszerű nap lesz a mai.” És hirtelen, amikor 

csalit mész vásárolni a plázába, „Bumm!” ott terem előtted. Egyből minden fontos dologról 

megfeledkezel az életedben, a vadászatról, a halászatról, meg minden másról. Egyszerűen 

odavagy. Ha a barátaid igazán szeretnek téged, szinte le kell kötözniük és erővel kivonszolniuk 

onnan. Egy pillantás volt az egész, és vége! Az életedben minden megváltozik. Azok a dolgok, 

amelyekkel addig törődtél, már nem lesznek fontosak számodra. Azokról a dolgokról, 

amelyekről álmodni sem mertél, már tudod, hogy léteznek. Mi történt? Megláttad őt egy 

pillantásnyira. És remélhetőleg minél jobban megismerkedsz az illetővel, annál jobban szereted 

őt. Most én arról a két ember között lévő törékeny kapcsolatról beszélek, amelyben minkét 

félnek megvannak a maga hiányosságai. 

 De képzeld el a következőt. Tudod, mi az üdvösség? Egy nap magányosan sétálsz, 

nem látod Isten dicsőségét, Isten azonban eltávolítja a fátylat a szemed elől. És „Bumm! Mi 

ez?” „Egy nagyon értékes gyöngy, amelyért mindent érdemes hátrahagyni. Ez egyszerűen 
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hihetetlen. Miért nem beszélt eddig nekem erről senki?” 

 Nem azt látod, hogy valaki reggel felkel és azt mondja hogy, „Ó, fáj a fejem, kérek 

szépen egy kávét.” „Hova mész, Joe?” „Hát, el kell mennem oda, mert ott egy...” (sóhajt) „Ott 

egy hatalmas értékű gyöngy, amit be kell begyűjtenem.” Nem ezt teszi, miért nem? Mert 

bepillantást kapott a dicsőségbe, a dolog lényegébe. Még a barátainak sem mondja el. Felkel 

hajnali háromkor, lábujjhegyen kislisszol a házból, és rabló módjára távozik. Mi motiválja? 

Annak a dolognak a szépsége. 

 Ugyanígy van ezzel is. Egyház, ha egyszer megpillantod Jézus Krisztust, utána minél 

jobban bepillantást nyersz jellemébe, annál odaszántabb és szentebb leszel. Keresd az Ő arcát!

Keresd az Ő arcát! 

 A következő dologgal fejezem be, ami igazán nagyon fontos. A legtöbb ember, aki 

növekedni szeretne az Úrban a következő kérdést szokta feltenni: „Tudom, mit kellene tegyek, 

de nincs bennem elég motiváció.” „Hiányzik a szív.” Mi tudja ezt helyreállítani? Gondolkozzunk 

el ezen egy percre. Mi tudja ezt helyreállítani? Erre ugye nincs egy egyszerű tízlépéses 

program. Mi tudja ezt helyreállítani? Egyetlen dolog. Nyerj még nagyobb bepillantást Jézus 

Krisztus szépségébe. 

  
  

http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer  

 
 

http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer
http://illbehonest.com/hungarian/Jezus-Krisztus-szepsege-Paul-Washer

