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?ycie mi?o?ci jest jedynym sposobem, by „podoba? si? Bogu we wszystkim” (Kolosan 1:10). Poniewa? Bóg jest
istot? emocjonaln?, prze?ywa rado?? lub smutek tak, jak my. Nasze codzienne s?owa i czyny mog? Go zasmuci?
lub poruszy? do rado?ci z powodu nas, ze ?piewem. Co za niesamowita my?l! Dzisiaj ty i ja mo?emy podoba? si?
Bogu wszech?wiata. Chocia? On przewy?sza nasze poj?cie, jest wszechmocny, wszechobecny i wszystko
wiedz?cy, Jego serce mo?e by? dotkni?te naszymi czynami mi?o?ci, nawet codziennymi dzia?aniami. Có? wi?cej,
prócz mi?o?ci mog?oby podoba? si? Bogu mi?o?ci?
Mi?o?? jest zawsze podstaw?. Dlatego Biblia stwierdza: „Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani
nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w mi?o?ci” (Galicjan 5:6).
Nawet je?eli znakiem przymierza Boga z Abrahamem by?o obrzezanie wszystkich ch?opców, nadszed? nowy
dzie? i zosta?o ustanowione nowe przymierze. Obrzezanie, rasa, talent, pieni?dze, s?awa, wykszta?cenie lub
cokolwiek innego, co cenimy, staje si? ma?o znacz?ce w porównaniu z mi?o?ci?. Osoba kochaj?ca, albo jeszcze
lepiej, ko?ció? pe?en kochaj?cych ludzi, ma ogromn? moc oddzia?ywania na ludzi dla Boga.
Kiedy? starsze ma??e?stwo z po?udniowego stanu odwiedza?o nasz zbór i po nabo?e?stwie spotkali si? ze mn? w
biurze. M??czyzna bardzo emocjonalnie powiedzia?, „Pastorze, jeszcze nigdy w ?yciu nie uwielbiali?my Boga z
czarnoskórymi i Latynosami. Ale kiedy poprosi?e? ludzi, by wzajemnie si? przywitali, ludzie wszelkich ras, których
nigdy nie spotka?em, u?ciskali mnie, jakbym by? ich bratem.” ?zy nape?ni?y jego oczy, kiedy mówi? dalej, „Tego
ranka odczu?em wi?cej mi?o?ci od obcych, ni? kiedykolwiek w ci?gu trzydziestu lat w moim ko?ciele.”
To jest b?ogos?awie?stwo! On nie mówi? o moim kazaniu, ani o ?piewie chóru. Co dotkn??o jego serce i otworzy?o
jego oczy, to przep?ywaj?ca mi?o?? Bo?a!
Jim Cymbala za?o?y? Brooklyn Tabernacle z mniej ni? dwudziestu cz?onkami w ma?ym, zaniedbanym budynku w trudnej cz??ci miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od
wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.
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