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…az Istentől nékem adott kegyelem:… hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Lélek által megszentelt (Rm 15,15-16)

A pogányok elhívása egy igen kedvelt elmélkedési tárgya volt Pál apostolnak. És nem is csoda: mert Isten őt arra rendelte, hogy a pogányok közt szolgáljon. És amilyen mértékben a zsidók előítéletes elfogultsága ellene szegült a megtérésüknek, szükséges volt, hogy egyre nagyobb buzgóság hevítse azt, aki ennek előmozdítására rendeltetett.  
Az előttünk levő fejezetben igen erős nyelvezetben beszél e tárgyról. Kijelenti, valóban, hogy Jézus Krisztus először „szolgája lett a körülmetélkedésnek (vagyis a zsidóságnak) az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit” (8.v.). De küldetésének egy további célja volt, hogy „a pogányok is dicsőítsék Istent az Ő irgalmasságáért, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek. És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt.  És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek.  És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő benne reménykednek a pogányok.” (9-12.v.)
Erről a tárgyról az apostol világosan és részletesen írt a római gyülekezetnek, amely főként pogány megtértekből állt. A zsidókkal szemben sokkal visszafogottabb volt, megrögzött ellenszenves, előítéletes elfogultságuk miatt, amit nem kívánt szükségtelenül felkelteni; noha, amikor az alkalom azt megkövetelte, éppoly szilárdan fenntartotta ezt az igazságot velük szemben, akárcsak a pogányoknál. De a római gyülekezethez, mivel főként pogányokból állott, sokkal bátrabban írt, „az Istentől neki adott kegyeleméről, hogy különösképpen a pogányok közt legyen Jézus Krisztus szolgája, az ő javukra.”
Az apostol szavait tárgyalva, feltárjuk előttetek 
I. A szolgálatot, amely rá bízatott –
Sajátos módon, különösképpen arra lett ő rendelve, hogy „a pogányoknak szolgáljon” (Rm 11,13). Kifejezetten erre rendelte őt Isten már a megtérésekor, az elindulásnál (Csel 9,15; 22,21). És ő ezt különleges kiváltságnak tartotta, amiért végtelenül lekötelezett és hálás volt Isten kegyelmének (Ef 3,1-2; 7-8). E szolgálat végzésében úgy járt el –
1. Mint hozzájuk küldött prédikátor (igehirdető) —
[„Szolgálván nekik az Isten evangéliumában”, prédikálva számukra az ingyenes és teljes üdvösséget, az Úr Jézus Krisztuson keresztül -- -- --. A zsidóknak általában fogalmuk sem volt arról, hogy Isten ilyen irgalom-teljes áldást szánt a pogányoknak: de Pál apostolnak „különleges kijelentés folytán lett ismertté e titok, hogy a pogányok örököstársak a zsidókkal együtt, és ugyanazon test tagjai, és részesei az ígéretnek a Krisztus Jézusban, az evangélium által.” (Ef 3,3.6). Ezt hirdette tehát nekik rettenthetetlen bátorsággal; és oly fáradhatatlan szorgalommal, hogy „Jeruzsálemtől Illyriáig mindenütt hirdette s széthintette a Krisztus evangéliumát” (19.v.) ]
2. Mint pap, Isten iránt  
[Egyedül csak a papokra tartozott bármilyen áldozat bemutatása Istennek. Ilyen szolgálathoz a zsidók között Pálnak nem volt joga; mert ő Benjámin törzséből való volt, és nem a Léviéből. De a pogányok közt teljes szabadsága volt ezt teljesíteni. Ők voltak az ő felajánlása (áldozata), mindazok, akiknek megtérésében eszköz volt, s akiket munkája során a Krisztusban való hitre vezetett. Ilyen megvilágításban mutatta már be őket Ézsaiás próféta is, aki a későbbi idők igehirdetőiről szólva ezt mondja: „Hirdetni fogják dicsőségemet a népek között, és elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, szentségemnek hegyére, Jeruzsálembe, így szól az Úr, amint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába” (És 66,19-20). Mármost az törvény alatti áldozatok az Úrnak voltak szentelve (4Móz 8,7.11.15.21.); egyesek vízzel, mint a léviták, amikor őket Istennek szentelték; mások olajjal, mint az első zsengék, melyeket az Úrnak kellett bemutatni, mint kizárólagos tulajdonát (3Móz 23,13.17). A pogány megtérteket mindkét szemlélet értelmében oda kellett szentelni az Úrnak. Mert az evangélium alatt, a hívők egész testülete „szent papság” (1Pt 2,19); és mindnyájukat „Isten akarata szülte újjá az igazság igéje által, hogy az Ő teremtményeinek különleges zsengéi legyenek” (Jak 1,18). De „a Szentlélek által lettek megszentelve”, az Ő mindenható munkája révén, mit lelkükben végbevitt: „Ő az, aki megszenteli őket mindenestől, úgy testben, lélekben, szellemben” (1Thess 5,23); s így mindenestől elfogadhatóvá, „kedvessé teszi őket Istennél, a Jézus Krisztus által” (1Pt 2,5 kk).]
Bár Pál apostolra volt bízva e szolgálat elsődlegesen, mégis nem habozunk kijelenteni, hogy
II. E szolgálat kedves Isten előtt, bárki más végezze is azt –
Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy bárki a jelenben apostoli tisztséget tulajdoníthatna magának: e tisztség azóta már régen megszűnt; nem is lehet újraéleszteni mennyből jövő speciális kijelentés nélkül. De embereknek szolgáló igehirdetők, és Istennek szolgáló papok mindannyian lehetünk; habár egyesek alárendeltebb értelemben, mint mások.
Mindannyian munkálkodhatunk a pogány világ megtérésén –
[Közülünk egyesek teljes hivatással, egész személyiségünkkel szegődhetünk e szent munkába; ennél nemesebb és dicsőségesebb hivatás gyakorlása el sem képzelhető e földön. Általában a keresztyéneknek egyáltalán nincs oly fennkölt szemléletük a misszionáriusi tisztségről, mint amilyen kellene, hogy legyen. Még azok is, akik tisztelettel néznek a lelkipásztorokra, akik egy bizonyos felvigyázó tiszttel vannak megbízva, hajlamosak a misszionáriust egyféle kóborlónak (ágrólszakadt nincstelennek) nézni, aki igen alárendelt tisztet foglal el Isten egyházában.  De ennek épp az ellenkezője igaz. A misszionárius meglehetősen sokkal közelebb áll az apostoli tisztséghez; és tisztességben magasabban áll Isten előtt, mint egy gyülekezet lelkipásztora, amennyiben munkájában nagyobb önmegtagadást és nagyobb odaadást fejt ki. És komolyan ajánlom mindazoknak, akik teológián tanulnak, fontolják meg, vajon nem tehetnek-e Istennek és a világnak sokkal nemesebb s kedvesebb szolgálatot azzal, ha odaszánják magukat e fenséges szolgálatra: az evangélium prédikálására a pogány világ bizonyos területein? ---    
De kivétel nélkül mindannyian részt vehetünk e jó munkában, mások segítésével. Férfiak és nők, nemre és bármilyen tekintetre való különbség nélkül, hozzájárultak egykor a szent sátor építéséhez és felszereléséhez (2Móz 35,21-29). S ugyanezt látjuk Jeruzsálem újjáépítésénél is (Neh 3,12). És a lelki Jeruzsálem építésénél úgyszintén mindannyian közreműködhetünk. Pál apostol beszél „asszonyokról, akik együttmunkálkodtak vele az evangéliumban” (Fil 4,13). És nagyon sokszor igen fontos szolgálatot tesznek Isten egyházának; sokféle módon segítve Isten ügyét, és építve Isten országát a világban, a maguk területén, éppúgy, mint az igehirdetők teszik az övéken (Rm 16,1-4; 6; 12). Adakozni, vagy adakozást szervezni a misszionáriusok támogatására, olyan szolgálat, amelyet igen áldott eredményekkel végezhetnek. És ha ilyen, vagy más módon nem szolgálhatnak, mégis, senki sincs, aki nem járulhatna hozzá a misszió sikeréhez imádságainak felajánlásával Istennek, az ő érdekükben. Ez kivétel nélkül mindenki kötelessége: mert az Úr mindnyájunknak megparancsolta, hogy kérjük: „Jöjjön el a te országod”. És ha Isten népe sokkal egységesebb és buzgóbb lenne e kérés felajánlásában, kétség nélkül Isten hamarabb elhozná azt a megígért dicsőséges napot, feleletül imáikra (És 62,1-2. 6-7)]
És ez igazán „kedves” lesz az Úrnak—
[Isten hajdan megérezte a kedves illatot, amikor áldozatokat ajánlottak fel neki. És vajon nem fogadná-e kedvesen, amikor most ilyen felajánlásokat teszünk? De igen: Isten, az Atya kedvesen fogadja: mert ez „az Ő evangéliuma, mely hirdettetik”, „az áldott Isten dicsőséges evangéliuma” (1Thess 2,9 és 1Tim 1,2.11.) Ő volt, aki megtervezte ez üdvösség útját az elveszett ember számára. S ezért nem lehet kétségünk afelől, hogy kedvesen fogadja, ha ez evangéliumot elvisszük a pogányokhoz, s azok elfogadják. És a Fiú Istennek is tetsző: mert „az Ő szolgái vagyunk”, és az Ő országa az, amit igyekszünk megalapozni a világban. És a Szentlélek Isten úgyszintén örömmel fogadja áldozatunkat, mert Ő az, aki azt minden esetben megszenteli. Ő teszi szavunkat hatékonnyá, és pecsételi meg azt az emberek lelkében. Ő felhasználja az általunk hirdetett igét, hogy megtisztítsa őket mindenestől, és átformálja őket az isteni képmásra. Egyszóval, az ő munkája az, amit végzünk; vagy inkább, mi csak eszközök vagyunk az Ő kezében: mert nem Pál, sem Apollós a döntő, hanem Isten „minden mindenekben”. 
Ne kapcsolódnánk hát be mindannyian, erőnk és képességeink szerint e dicsőséges munkába? Úgy hiszem, olyan munka ez, amelynek végzését a legelső rendű arkangyal is legmagasabb kitűntetésnek tartana! És senki sem fogja jutalmát elveszíteni, aki e munkában fáradozik: mert Isten megmondta: „mindenki a maga jutalmát veszi, a maga munkája szerint” (1Kor 3,8); és hogy „akik sokakat az igazságra visznek, fénylenek, mint a csillagok, örökkön-örökké” (Dán 12,3)]
Alkalmazás—
1. Ne feledjétek, legelőször, önmagatokat felajánlani Istennek! –
[Ez minden másnál előbbre való (minden más szolgálatot meg kell előzzön). Amíg ezt nem teszitek meg, bármit tesztek is, értéktelen lesz.  Pál apostol, amikor a macedónokat méltatta páratlan adakozó jószívűségükért, megemlíti dicséretükre, hogy „önmagukat adták először az Úrnak” (2Kor 8,5). Így kell mindnyájunknak „odaszánnunk magunkat élő áldozatként Istennek”, mindenestől megszentelve felülről való kenettel, és az újjászületés fürdőjével, s a Szentlélek megújítása által (Tit 3,5). Ez „a ti értelmes istentiszteletetek”, és kiválóan „kedves Istennek” (Rm 12,1). Ezzel a céllal lett hirdetve az evangélium nektek. Erre irányul minden szolgálatunk, fáradságunk, és ez a nagy célja úgyszintén Isten páratlan „irgalmasságának” is (Rm 12,1). Ezért lettetek megváltva drága áron; és többé nem tekinthettek magatokra, mint saját tulajdonotokra; hanem Azé kell legyetek, aki megvásárolt titeket, és kell, hogy „dicsőítsétek Őt mind testetekben, mind lelketekben, amelyek az Istenéi” (1Kor 6,19-20)]
2. Járuljatok hozzá teljes erőtökből mások felajánlásához –
[Áldott munka ez, melybe bele kell adnunk magunkat. Ha csak egyetlen lélek megnyerésén eszközök lehetünk, egész életünk fáradságát megérte! Ki az, aki saját lelkének értékét ismeri, s ne áhítozna mások lelkének üdvösségéért?! És ki az, aki tudatában van annak, mennyivel tartozik Istennek, ne vágyná szolgálni Istent ilyen módon, mely annyira kedves előtte, s annyira az Ő dicsőségét szolgálja! Felszólításom e munkára irányotokban ne legyen hát hiábavaló! Ha volna bárki is, aki képzettségénél vagy bármilyen adottságánál fogva alkalmasabb e munkamezőn személyes erőfeszítésekre, álljon elő, a prófétához hasonlóan, és mondja „Itt vagyok, küldj el engem!” (És 6,8.). Ha csak alárendelt módon tudsz is szolgálni e nemes ügyben, mégis, hadd lássék meg, hogy teljes szívvel teszed, és egész erőd odaadásával hozol áldozatot. Felajánlásodban légy nagylelkű, erődhöz képest: és bármiben szolgálhatsz is, „add magad a munkára” örömmel, és légy kitartó abban szent szorgalommal! Bizonyára, ha valamikor egyesített erőfeszítésre volt szükség, úgy most van az, amikor Isten nyilvánvalóan sikert ad e munkának, és dicsőségét kijelenti azokon, akik ebben fáradoznak. (Itt lehet részletesebben szólni…) --  „Jöjjetek hát, mind, az Úr segítésére” és „valami kezed ügyében van, amit megtehetsz, tedd teljes erőddel” (Bir 5,25. Préd 9,12)]

