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Rakkauden elämä on ainoa tie elää ”hänelle (Jumalalle) kaikessa otollisesti” (Kol.1:10). Koska Jumala on tunteva
olento, hän kokee iloa ja surua aivan kuin mekin. Meidän päivittäiset sanamme ja tekomme voivat vaikuttaa häneen
epämiellyttävästi tai antaa hänelle aiheen laulaa meistä, iloon. Mikä ihmeellinen ajatus! Tänään sinä ja minä
voimme miellyttää koko maailmankaikkeuden Jumalaa. Vaikka hän on meidän ymmärryksemme yläpuolella,
kaikkivoipa, kaikkialla läsnä oleva ja kaikkitietävä, hänen sydämensä voi silti liikuttua meidän rakastavista
teoistamme, silloinkin kun toimimme ihan tavallisissa asioissa. Mikä muu kuin rakkaus voisikaan miellyttää
rakkauden Jumalaa?
Rakkaus on aina oleva kaikkein tärkein. Siksi Raamattu julistaakin: ”Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta
ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko”(Gal.5:6).
Vaikka Jumalan Aabrahamin kanssa solmiman liiton merkki oli kaikkien poikavauvojen ympärileikkaus, uusi päivä
on koittanut ja parempi liitto perustettu. Ympärileikkaus, rotu, taito, raha, maine, koulutus tai mikä muu hyvänsä,
jota me arvostamme suuresti, on kuitenkin vähäpätöistä rakkauden rinnalla. Rakastavalla henkilöllä, tai
paremminkin, seurakunnalla täynnä rakastavia ihmisiä, on järisyttävä voima vaikuttaa ihmisiin Jumalan hyväksi.
Eräs vanhahko pariskunta etelävaltiosta vieraili kerran seurakunnassamme. Jumalanpalveluksen jälkeen he tulivat
minun toimistooni. Mies liikuttui kovasti, kun hän sanoi: ”Pastori, emme ole koskaan aiemmin olleet yhteisessä
ylistyksessä mustien tai latinojen kanssa, ei koskaan ennen. Kun sinä aluksi kehotit ihmisiä tervehtimään toinen
toistaan, kaikenlaiset ihmiset, joita en tuntenut, tulivat halaamaan minua aivan kuin veljeä.” Kyyneleet täyttivät
hänen silmänsä, kun hän jatkoi: ”Tänä aamuna koin enemmän rakkautta vierailta kuin olen saanut kolmena
kymmenenä vuotena omassa seurakunnassamme.”
Mikä siunaus! Hän ei maininnut saarnaani tai kuinka kuoro lauloi. Jumalan virtaava rakkaus kosketti hänen
sydäntään ja avasi hänen silmänsä!
Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän
oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä.
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