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Jim CymbalaJanuary 27, 2018
Armastust täis elu on ainus viis, kuidas olla Jumalale kõigiti meelepärane (vt Koloslastele 1:10). Kuna Jumal on ka
emotsioonidega olend, kogeb Ta rõõmu ja kurbust nii nagu meiegi. Meie igapäevased sõnad ja teod võivad
valmistada Talle kas meelehärmi või panna Teda rõõmustama meie üle lauluga. Milline imeline mõte! Nii sina kui
mina võime olla meelepärased kogu universumi Jumalale. Ja isegi, et Ta ületab kogu me mõistuse, olles
kõikvõimas, kõikjalviibiv ja kõiketeadev, võib Ta süda saada siiski puudutatud meie armastavatest tegudest,
ükskõik, kui tavalised need ka poleks. Sest mis muu saakski olla meelepärane armastavale Jumalale kui mitte
armastus?
Armastus on alati kõige alus. Seetõttu kuulutab ka Piibel: „Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega
ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.“ (Galaatlastele 5:6). Ja kuigi Jumala lepingu märgiks
Aabrahamiga oli kõigi beebipoiste ümberlõikamine, on täna uus päev ja veelgi parem leping sõlmitud.
Ümberlõikamine, rahvus, talendid, raha, kuulsus, haridus või mis iganes muu nähtus, mida me nii oluliseks peame,
muutub armastuse kõrval tähtsusetuks. Ühel armastaval inimesel, või veelgi enam armastust täis inimesi
kogudusel, on tohutu vägi mõjutada inimesi otsustama Jumala kasuks.
Üks vana abielupaar ühest lõuna osariigist külastas kord me kogudust, külastades mind ka hiljem mu kabinetis.
Mees muutus väga emotsionaalseks, öeldes: „Pastor, me pole kunagi varem olnud ühel jumalateenistusel
mustanahaliste- või latiinodega. Mitte kunagi oma elus. Kuid kui palusite inimestel tervitada üksteist, kallistasid
kõikvõimalikud erinevad mehed, keda ma polnud elu sees näinud, mind kui oma venda.“ Ta jätkas pisarsilmil:
„Kogesin täna hommikul võhivõõraste poolt rohkem armastust kui seda 30 aasta jooksul oma kodukoguduses
eales kogenud olen.“
Milline õnnistus! Ta ei maininud sõnagi mu jutluse või me koori esitluse kohta. Ainus, mis ta südant tõeliselt
puudutas ja ta silmad avas, oli Jumala voolav armastus!
Jim Cymbala began the Brooklyn Tabernacle with less than twenty members in a small, rundown building in a difficult part of the city. A native of Brooklyn, he is a longtime
friend of both David and Gary Wilkerson.
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