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O via?? a iubirii este singura modalitate de a „fi pl?cu?i [lui Dumnezeu] în orice fel.” (Coloseni 1:10) Din moment ce
Dumnezeu este o fiin?? emo?ional?, El tr?ie?te bucuria ?i triste?ea la fel cum o facem ?i noi. Cuvintele ?i faptele
noastre zilnice Îl pot nemul?umi sau Îl putem face s? se bucure de noi prin cânt?ri de laud?. Ce gând minunat!
Ast?zi, tu ?i cu mine putem s?-L mul?umim pe Dumnezeul universului. De?i El este dincolo de orice nivel al
în?elegerii, omnipotent, omniprezent ?i omniscient, inima Lui poate fi înc? atins? de ac?iunile noastre iubitoare,
chiar ?i în activit??i obi?nuite. Ce altceva, decât dragostea, L-ar putea mul?umi pe un Dumnezeu al iubirii?
Dragostea este întotdeauna linia de jos. Iat? de ce Biblia declar?: „C?ci, în Isus Hristos, nici t?ierea împrejur, nici
net?ierea împrejur n-au vreun pre?, ci credin?a care lucreaz? prin dragoste.” (Galateni 5:6)
Chiar dac? semnul leg?mântului lui Dumnezeu cu Avraam a fost circumcizia tuturor b?ie?ilor, o nou? zi a ap?rut ?i
a fost stabilit un leg?mânt mai bun. Circumcizia, rasa, talentul, banii, faima, educa?ia sau orice altceva ce noi
pre?uim foarte mult, devine irelevant in compara?ie cu dragostea. O persoan? iubitoare, sau mai bine zis o biseric?
plin? de oameni iubitori, are o putere extraordinar? de a influen?a oamenii pentru Dumnezeu.
Un cuplu în vârst? dintr-un stat sudic a vizitat odat? biserica noastr?, iar dup? serviciul religios au venit pân? la
mine în birou. Omul deveni foarte emo?ional, în timp ce-mi spunea: „Pastore, nu ne-am mai închinat niciodat? cu
oameni negri sau latini, niciodat? în via?a noastr?. Dar când ai îndrumat pe oameni s? se salute unii pe al?ii, tot
felul de oameni pe care nu i-am întâlnit niciodat? m-au îmbr??i?at ca ?i cum a? fi fratele lor.” Lacrimile i-au umplut
ochii ?i a continuat: „Am sim?it mai mult? dragoste în aceast? diminea?? de la ni?te str?ini decât am tr?it vreodat?
în treizeci de ani în biserica mea de acas?.”
Ce binecuvantare! El nu a men?ionat predica mea sau cum a cântat corul. Ceea ce i-a atins inima ?i i-a deschis
ochii a fost dragostea lui Dumnezeu curgând!
Jim Cymbala a început „Brooklyn Tabernacle”, cu mai pu?in de dou?zeci de membri într-o cl?dire mic?, d?r?p?nat?, într-o zon? dificil? a ora?ului. Nativ din Brooklyn, el este
un vechi prieten al lui David ?i al lui Gary Wilkerson.
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