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  "Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul,"(Ps.25:15) iar in Ps.119:18, chiar 

dacă la Ps.25:15 nu stau prea bine, Psalmul 119:18 este pentru mine - “Deschide-mi ochii, ca 

să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” "Deschide-mi ochii, Doamne!" Deschide-mi ochii 

aceștia încețoșați. Deschide-mi ochii mei rătăcitori și întoarce-i spre frumusețea Ta. 

 Haideți să vă spun care este diferența dintre creștinismul adevărat și sclavie. 

Iată care este: Sclavia spune “Trebuie să vă împăcați cu Dumnezeu, trebuie să fiți sfinți, și 

trebuie să încetați să faceți anumite lucruri, apoi aveți o listă cu ce aveți și nu aveți voie să 

faceţi, pe care dacă nu o respectați mergeți în iad.” Aceasta este sclavie. Creștinismul adevărat 

vă spune: Dacă ați putea doar să întrezăriți ceva din frumusețea Lui adevărată, nu ați mai avea 

probleme cu restul. Căutați fața Lui. Căutaţi frumusețea Lui. În asta constă totul. 

 Nu v-ați îndrăgostit nebunește de soția voastră înainte să o fi întâlnit. Dacă da, 

atunci aveți nevoie de consiliere... Nu aveați motiv să fiți nebun după ea... căci nu o cunoșteați. 

Nu-i știați chipul, nu știați cum arată, nu știați nimic despre ea. Dar deodată, când ați văzut-o... v-

ați simțit de parcă v-ar fi lovit trenul. Într-o secundă, totul s-a schimbat. Voi stăteați liniștiți și vă 

făceați planuri... “Azi mă duc la vânătoare, sau la pescuit, o să fie o zi faină.” Și deodată, când 

treceați pe la supermarket să vă luați o nadă nouă... “Bum!”, ați văzut-o. Și deodată, ați uitat și 

de pescuit, și de vânătoare, de toate cele. Sunteți pierduți. Dacă prietenii țin cu adevărat la voi, 

ar trebui să vă lege fredeleș și să vă târâie după camionul lor. O singură privire și a fost de-

ajuns! Totul se schimbă în viața voastră. Lucruri care înainte erau importante, acum nu vă mai 

pasă de ele. Iar lucruri care nu știați că există, acum le cunoașteți bine. Ce s-a întâmplat? O 

singură privire... Și probabil că pe măsură ce începeți să o cunoașteți, o iubiți și mai mult. 

Vorbim aici doar despre o relație între două ființe umane, amândouă pline de imperfecțiuni. 

 Acum imaginați-vă cum e cu mântuirea. Știți cum e... într-o zi, pe când vă 

vedeați de treaba voastră și erați complet orbi la slava lui Dumnezeu, El ridică deodată vălul... și 

spuneți ”Vai!” “Ce e asta?" "Mărgăritarul de mare preț. Pentru care se merită să vinzi tot ce ai." 

Vi se pare de necrezut. Și vă întrebați de ce nu v-a spus nimeni până acum. 

 Ați văzut pe cineva trezindu-se într-o dimineață.. ”Oh, dă-mi niște cafea.” “Dar 

unde te duci, Joe?” “Ah, tre' să mă duc încolo că cică este... ...aah, nuș' ce mărgăritar de mare 
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preț pe care tre' să mă duc să-l iau.” N-o să facă așa. De ce? Pentru că a întrezărit ceva din 

măreția, din valoarea acestui lucru. El nici măcar nu-i mai spune prietenului său, ci se trezește 

la 3 dimineața... și iese din casă pe vârfuri, ca un hoț. Ce-l motivează pe el? Frumusețea acelui 

lucru. 

 Tot la fel, voi, biserica, dacă veți întrezări doar cu o singură privire pe Isus 

Hristos, fiecare nouă privire vă va duce spre nivele mai ridicate, spre grade mai înalte de 

dedicare și sfințire. Căutați fața Lui. Căutați fața Lui! 

 În încheiere, am să vă spun ceva foarte important. Întrebarea ce o primesc 

deseori de la cei care spun că vor să crească în Domnul este asta: “Știu foarte bine ce am de 

făcut, dar îmi lipsește motivația.” “Nu mă trage inima.” Care e soluția? Ia gândiți-vă o clipă. Care 

e soluția? Nu, nu există nici un program în 10 pași. Care poate fi soluția? Una singură: Să 

întrezăriți mai mult din frumusețea lui Isus Hristos.
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