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Testvéreim,  amikor  dicsőséges  Urunkban,  a  Jézus  Krisztusban  vetett  hitetek  szerint  éltek,  ne  legyetek
személyválogatóak.  Mert  ha  belép  hozzátok  a  gyülekezetbe  fényes  ruhában  egy  aranygyűrűs  férfi,  és
ugyanakkor  egy  szegény  is  belép  kopott  ruhában,  és  ti  arra  figyeltek,  aki  a  fényes  ruhát  viseli,  sőt,  azt
mondjátok neki:  „Te ülj ide kényelmesen”, a szegényhez pedig így szóltok:  „Te állj oda”, vagy  „Ülj le ide, a
zsámolyomhoz”, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká?
(Jakab 2:1-4)

Látszólag egy mondvacsinált, lényegtelen, udvariassági formaságba akad itt bele Jakab apostol. Abba, hogy vagyon,
műveltség,  faj,  bőrszín  rang,  és  származás  szerint  teszünk  különbséget  az  emberek  között,  adott  esetben  még a
gyülekezetben is. Hát nem természetes az, hogy megkülünböztetett fogadtatásban és tiszteletben részesítjük akár a
templomban is a tanult, gazdag, pozíciót viselő, magasrangú személyt egy szegény, senki fiával szemben? Nem, mert
ez nem csupán külső, udvariassági gesztus a részünkről, hanem azt jelenti, hogy külső jegyek szerint sorolunk hátra és
előbbre  embereket abban a viszonyrendszerben, amelyet Jézus így parancsolt ránk:  „Új parancsolatot adok néktek,
hogy egymást szeressétek. Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról ismeri meg a világ, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13:34-35) Aligha feltételezhetjük, hogy Jézus pénz, rang,
műveltség vagy más egyéni jellemzők alapján porciózná a szeretetét.

Isten az ő Fiában, Jézus Krisztusban foglalt állást előkelő és nyomorult között. Isten Őbenne „gazdag létére szegénnyé
lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk.” (2Korintus 8:9) Egy istállóban született, „a rókának
barlangja  volt,  az  égi  madárnak  fészke,  de  neki  nem volt  hová lehajtania  fejét”, és  meghalt  a  leggyalázatosabb
kereszthalállal. Utánunk jött, hogy megkeressen és megtaláljon a mélységeinkben, és visszaszeretett minket az atyai
ház megérdemeletlen biztonságába. Nem a gazdagok és a bölcsek figyeltek a tanításaira, hanem a koldúsok és az
együgyűek, és ezekből alakult az ő gyülekezete, amelyről Pál apostol így beszél: „azokat választotta ki az Isten, akik a
világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se
dicsekedjék az Isten színe előtt.  (1Korintus 1:27-29) A szegény, a kicsiny, ez erőtlen, a síró, előnyben részesítése az
evangélium természetéből következik, amely felemeli a bűnbánó vámszedőt az önmagában gyönyörködő, önelégült
farizeussal  szemben.  Aki  a  gazdag előkelőt  felmagasztalja  az  elesett  szegény rovására,  abban nem az az  indulat
munkál, amely Jézus Krisztusban is volt. (Filippi 2:5-11) 

Mi mindnyájan szegények, nyomorultak és bűnösök vagyunk. Nem segít rajtunk tekintély, modor, rang és aranygyűrű.
Egyetlen esélyünk, hogy Jézus Krisztus megváltó szeretetével mellénk állt, és könyörült rajtunk. Lehajlása hozzánk 
parancs és életprogram. Mert  nekünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélőszéke előtt, hogy ki-ki 
megjutalmaztassék a szerint, amit e testben cselekedett, jót, vagy gonoszt.” (2Korintus 5:10)

Legyen imánk és énekünk:

Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei,
Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi.

Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai,
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani.
Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk;
Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.

Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy,
Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt;
Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk,
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.


