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„Nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére.”(Rm 1,16)

A Római Levél, bár sorrendben az első, semmi esetre sem első időrendben; jó néhány levél előtte íródott. De fontossági szempontból méltán áll az összes levelek élén. Nincs még egy levél, ami oly kimerítően és átfogóan tárgyalná a bűnös Isten előtti megigazulásának nagy tárgyát; egy sem ilyen rendezett felépítésében, és egy sem ilyen érvelő jellegű a fejtegetéseiben; s talán, mindent egybevetve, egy sem olyan tanulságos, mint ez. A Rómában levő gyülekezetnek íródott, amely, bár nem Pál apostol alapította, különleges helyet foglalt el az apostol szívében. Régóta vágyott meglátogatni e gyülekezetet, de különféle körülmények megakadályozták szándékának megvalósításában. Most viszont bejelentette, hogy az első alkalmat megragadva elmegy hozzájuk, mivel vágyik arra, hogy „közöttük is nyerjen valami gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is”. Bizonyára oka volt számolni azzal, hogy abban a fényűző városban, hol annyi sok hatalmas és tanult ember van, szolgálata sokak részéről megvetést fog kelteni: de „nem szégyellte a Krisztus evangéliumát”, s nem gondolta, hogy bármi oka is lenne azt szégyellni: mert „Isten ereje volt s lesz az, mindenki üdvösségére, aki hittel fogadja”. Jó lenne, ha mindazok, akik vallják, hogy hisznek az evangéliumban, hozzá hasonlóan vélekednének e dologban. De nagyon sokan vannak, akik bár keresztyénnek nevezik magukat, valójában szégyellik az evangéliumot. Hogy rávezessük az ilyeneket saját jellemük meglátására, s késztessük őket, hogy járjanak szent hitvallásukhoz méltóan, kimutatjuk,
I. Mikor mondható el rólunk, hogy szégyelljük az evangéliumot? –
Kevesen gondolnák, hogy ilyen vétket róható fel nekik: de tulajdonképpen mindazok vétkesek ebben, akik az evangéliummal járó gyalázat miatt inkább lemondanak arról, hogy
1. Oktatást vegyenek belőle.
[Sokan vannak, akik annak következtében, amit láttak és hallottak az evangélium hatásairól, lelkük mélyén meg vannak győződve arról, hogy mindent felülmúló kiválósággal rendelkezik. És örömmel vennék, ha mélyebb oktatást nyernének belőle. De nem mernek oda menni, ahol sokkal világosabban és teljesebben tanítják, a szégyen miatt, aminek így kitennék magukat. Tudatában vannak, hogy pusztán az a körülmény, hogy olyan igehirdetőt hallgatnak, akit hívőnek csúfolnak, azt fogja eredményezni, hogy őket is megbélyegzik, és azt fogják gondolni barátaik, hogy immár ők is vonzódnak ez ellenszenves tanokhoz. Ha ugyanezeket a tantételeket abban a gyülekezetben adnák elő, ahová gyanakvás nélkül járnak, örömmel vennék a lehetőséget, hogy hallgassák azokat. De ha valamit is fel kell áldozniuk jó hírnevükből, azért, hogy hallgathassák, inkább nem élnek vele, mintsem ilyen áron vegyék meg azt. Még ha egy vallásos könyv van is a kezükben, amikor egy barátjuk váratlanul rájuk nyit, gyorsan félreteszik, nehogy valami szégyent vonjanak magukra vele. Még attól is félnek, ha a Bibliát látják asztalukon, nehogy azt gondolják róluk, hogy azt olvassák, lelkük üdvét keresve. Kérdem tehát: honnét származik mindez? (Minek tulajdonítható ez?) Mi mást bizonyít ez, mint azt, hogy szégyellik a Krisztus evangéliumát! Nincs ilyen érzésük más istentiszteleti helyekkel, vagy más könyvekkel szemben, nem, még regények és színdarabok iránt sem. Világos tehát, hogy az evangélium az, ami a megütközést kelti; és az azzal járó gyalázat tartja őket vissza annak ismeretétől. Az ilyenek is irgalmat nyerhetnek az Úrnál, mint Nikodémus, akire hasonlítanak; sőt, meglehet, az evangélium kiváló díszeivé válhatnak, mint ő. De abban a nagy veszélyben vannak, hogy Isten átadja őket méltatlan félelmeiknek, hogy „elvesszenek ismeret híján” (Hós 4,6).] 
2. Nyíltan megvallják azt.         
[Miután az emberek eljutottak az igazság ismeretére, gyakran ugyanez a hozzáállás jellemzi őket, s ezért szégyellik azt megvallani. Látják, hogy Krisztus követői ma is, akárcsak az apostolok idején „olyan felekezet, amelynek mindenütt ellene mondanak” (Csel 28,22), és el sem tudják képzelni, hogy ezek gyalázatában részt vegyenek. Szeretnék az evangélium áldásait élvezni, anélkül „hogy részük lenne annak nyomorúságaiban.” (Csel 14,22) Szeretnék elnyerni az Úrtól a koronát, de nem hajlandók hordozni az ő keresztjét. De az ilyen gyávaságot az ige világosan „az evangélium szégyellésének” nevezi (2Tim 1,8); és bizonyára megfosztja őket mindazoktól a kiváltságoktól, melyeket birtokolni vágynak. Ha valóban Krisztus tanítványai kívánnak lenni, „meg kell tagadják magukat, és fel kell venniük a keresztet mindennap, és követniük kell Krisztust” (Mt 16,24-25). Mózeshez hasonlóan „inkább kell válasszák az együttnyomorgást Isten népével, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét, Krisztus gyalázatát nagyobb gazdagságnak tartván Egyiptom kincseinél” (Zsid 11,25-26). Nem szabad megelégedniük azzal, hogy Krisztust titkon tisztelik, hanem „követniük kell Őt a táboron kívül, az Ő gyalázatát hordozva” (Zsid 13,13). És nemcsak hírnevük feláldozására kell készen legyenek, hanem hogy életüket is letegyék Krisztusért: s ha nem vállalják ezt, „elvesztik lelküket” örökre (Mt 10,38-39).  Bizonyos értelemben ezek rosszabb állapotban vannak azoknál is, akikről előbb szóltunk; mert nagyobb világosság és ismeret ellen vétkeznek, és végtelenül nagyobb hálátlanságban vétkesek Uruk iránt, akinek szeretetét és irgalmát szívükben elismerik, és akitől a kegyelemnek és dicsőségnek minden áldását várják. Urunk tehát ezekről nagyon keményen beszél, és inti őket, hogy ha ők szégyellik és megtagadják Őt, „Ő is szégyellni fogja, s megtagadja őket az Ő Atyja és a szent angyalok előtt” (Mt 10,32-33 és Mk 8,35.38.) „A gyáváknak, akárcsak hitetleneknek” részük a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, az utolsó napon (Jel 21,8). „Szívvel hiszünk az igazságra, de szájjal teszünk vallást, és kell vallást tegyünk az üdvösségre” (Rm 10,10)]
3. Ahhoz méltóan éljenek.
[Miközben az evangélium tanait a világ „bolondságnak” tartja (1Kor 1,18), az általa előírt életvitel iránt úgyszintén ellenszenvvel viseltetik, mivel ez a testi értelemnek minden vágyát és hajlamait keresztezi. Innen van, hogy az evangéliumot vallók gyakran olyan megalkuvásokba bonyolódnak, melyek hivatásukhoz illetlenek, és gyalázatot hoznak hívőségükre. „Mindeneknek mindenné lenni” jelszó alatt meghazudtolják lelkiismeretüket, és elárulják az ügyet, melynek szolgálatára felesküdtek. Elfelejtik, hogy Pál azért alkalmazkodott, hogy másokat megmentsen (1Kor 9,19-23; „hogy mindenképpen megnyerjek némelyeket” – figyeld meg, hányszor hangsúlyozza ezt); miközben ők csak azért alkalmazkodnak, hogy elrejtőzzenek, és színt ne valljanak. De ez annyi, mint „világosságukat véka alá rejteni”, holott kötelességük „világítani azzal az emberek előtt” (Mt 5,14-16). „Nem szabad közösségük legyen a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, sőt inkább meg is kell feddjék azokat (Ef 5,11), és mint Nóé, „kárhoztatniuk kell a világot” (Zsid 11,7), mely a mennyei Felséggel szembeszegül. Ahelyett, hogy „a sokasággal haladjon”, a keresztyénnek úgy kell tekintenie önmagára, mint akit Isten „világosságul helyezett a világba”, hogy „az életnek világosságát tartsa mások elé, egész lelkületével és viselkedésével” (Fil 2,15-16). Mindazok, akik félelem miatt ódzkodnak ekként díszére válni az evangéliumnak, a képmutatók és színlelők közé fognak számláltatni, mint akik Istennel szemben alakoskodnak (Gal 2,11-13). Ha oroszlánok verme lenne is itt jutalmunk Isten iránti hűségünkért, nem szabad megrettennünk; nem kell azt szégyellnünk (Dán 6,10). Az Úr Jézus Krisztus „megvetve a gyalázatot elszenvedte a keresztet”, s nem törődött a szégyennel miértünk (Zsid 12,2); és nekünk is vállalnunk kell Őérte bátran a megvetést és halált, bármilyen rettenetes formában fenyeget is bennünket.]
Ekként mindazok, akik nem hajlandók „teljes szívvel követni az Urat”, lényegében „szégyellik Krisztust”. De hogy mennyire ésszerűtlen a viselkedésük, kitűnik, miközben feltárjuk,
II. Miért nem kell ilyenek legyünk? 
Ha valaki ésszerűen szégyenkezhetett volna, az Pál volt, amikor arra gondolt, hogy az evangéliumot Rómában hirdesse.  Mert amint Róma volt a gazdagság és tudomány központja, előre tudta, hogy a kereszt prédikálása különösen megbotránkoztatja őket, mivel mindazt, amit ott nagyra értékeltek, az evangélium semmibe vette, és azt kérte, hogy minden reményüket úgy az időre, mint az örökkévalóságra nézve egy megvetett szegény zsidóba helyezzék, aki a leggyalázatosabb halált szenvedte el honfitársaitól. De Pál nem szégyellte az evangéliumot; és nem is volt semmi valós oka erre, mert az evangélium
1. Isten kegyelmének a kijelentése az ember iránt.
[Csodálatos titok ez. Olyan titok, amelybe a „menny összes angyalai kívánkoznak betekinteni”, és ami, mint Isten ember iránti jóakaratának kifejeződése, a lehető legnagyobb dicsőséget hozza magának Istennek. Benne az üdvösség útja tárul fel az elbukott embernek; olyan út, mely teljesen megfelel az ember szükségleteinek, és ugyanakkor a legtökéletesebb harmóniában tárja fel a Szentháromság Isten összes dicső tulajdonságait. Bemutatja az Atyát, amint elküldi egyszülött Fiát, hogy felvegye természetünket, és „bűneinket a maga testében vigye fel a fára” (1Pt 2,24). Bemutatja az Atyával egyenlő, öröktől fogva létező Fiút, ki betöltötte e nagy hivatást, és „megbékéltetett minket Istennel az ő vére által” (Ef 1,7; 2,16). Elénk tárja a Szentlelket is, a Szentháromság harmadik személyét, ki az emberek lelkére alkalmazza e megváltást, mindenható erejével, hogy „alkalmasak legyenek a számukra készített örökségben való részvételre” (Kol 1,12). 
Szeretném kérdezni: Mi van ebben szégyellnivaló? Vajon azt, amiben „Isten minden bölcsessége és ereje” kifejezésre jut (1Kor 1,24), nekünk szégyellnünk kell elismerni és megvallani? Vajon azt, ami állandó imádat és hála tárgyát képezi az összes mennyei seregeknek, illik-e a földön elutasítani az embernek, úgy, hogy annak említése is szégyenpírral önti el az arcát? Lehet-e, hogy a bűn, annak minden formájában szégyen nélkül dölyfösen tetszeleg az emberek előtt, és e dicső titkot elleplezzük az emberektől való gyalázat félelme miatt? Utáljuk még a gondolatát is ennek! Az, aki valaha is szégyellte az evangéliumot, szégyellje saját óriási balgaságát és istentelenségét! S ami ennyire dicsőséges az angyalok szemében, legyen ezután dicsőséges mi előttünk is. És „ítéljünk mindent kárnak és szemétnek, ez evangélium ismeretének magasztos voltáért” (Fil 3,8)]
2. Isten eszköze e a tönkrement világ üdvözítésére.
[Nézzetek vissza, s lássátok, mi az, ami millió és millió embertársunk üdvözítésének eszköze volt, miközben az elbukott angyalok közül egy sem üdvözült? Mi mentette meg Ádámot, ha nem az evangélium, mely megígérte, hogy „az asszony magva a kígyó fejére tapos”? (1Móz 3,15). Mi üdvözítette Ábrahámot, ha nem az evangélium, mely prédikálva volt neki e szavakban „A te magodban meg lesz áldva a föld minden nemzettsége”(1Móz 12,3). Ha felmehetnél a harmadik égig, és hallanád, mint Pál apostol, a mennyei kórus énekét, egy nagy összhangban azt hallanád, hogy „az üdvösség a mi Istenünkké és a Bárányé örökké”(Jel 7,10). Nos, olyan tárgy-e ez, amit szégyellnünk kell? Szégyelljük-e azt, ami egyedül különböztet meg minket az ördögöktől? Ami „Isten erejének a vesszeje”, mely által milliókat átvezetett már a nehézségek tengerén a mennyei Kánaán élvezetébe?  Olvassuk, hogy az a rézkígyó, mely gyógyulást eszközlött a pusztában az izráelitáknak, bár csak egy darab réz volt, bálványtisztelet tárgya lett: és mi hagynánk, hogy „az áldott Isten dicsőséges evangéliuma” szégyen és gyalázat tárgya legyen? Ha mi csodálkozunk rajtuk, hogy Isten dicsőségét egy darab réznek adták, mennyire csodálkozhatnak az összes mennyei seregek azon, hogy bárki is, akihez az üdvösség evangéliuma eljut, nem fogadja és kezeli azt a legmélyebb imádattal, tisztelettel és a legnagyobb hálával! ]  
3. Valóban hatékony minden hívő üdvösségére.
[Sohasem vallott még kudarcot, egyetlen esetben sem: éppolyan hatékony „zsidónak, mint görögnek”, és az emberi nemben a legaljasabbnak, mint a legjobbnak. Senkit sem hagy bűnei súlya és kárhoztatása alatt, senkit sem hagy azok ereje és szennye alatt. Az igazság, amit a bűnösök számára biztosít, oly tiszta és tökéletes, hogy amikor ebbe felöltöznek, Isten előtt folt és hiba nélkül állnak. A kegyelem kincsei rendelkezésükre állnak dicsőséges Fejükben, oly gazdagon, hogy a leggyengébb is az emberek közt, még ha a pokol seregei törnek is rá, elégségesnek fogja azokat találni. Hat bajából kihozza és a hetedikben sem hagyja elveszni (Jób 5,19); megőrzi őt mindvégig (1Kor 1,8), és „senki sem ragadhatja ki őt az Ő Megváltójának kezéből” (Jn 10,28). Olyan dolog-e hát ez, amit szégyellni kell? És szégyellhetik-e ezt azok, akik vallják, hogy általa remélik üdvösségüket? Úgy vélem az az ember nemcsak kegyességtől, de értelmétől is megfosztott kell, hogy legyen, aki alapot lát a szégyenre, amiért szereti, csodálja Krisztus keresztjét, s hogy ebben dicsekedik. Sőt, eltökéli, hogy utolsó órájáig semmi másban sem dicsekedik, mint ebben (Gal 5,14).
Üzenet (Alkalmazás)
1. Senki se szégyellje tehát közületek az evangéliumot!
[Ne szégyelljék a gazdagok: mert tízezer világnál is nagyobb gazdagság rejlik benne: „Krisztus végéremehetetlen gazdagsága” (Ef 3,8). Ne szégyelljék a szegények: mert felemeli őket a nagyok közé, és koronát és királyságot ad nekik örökségül (Jak 1,9; 4,5). Ne szégyelljék a tanultak, mert „Isten különféle bölcsességét” tartalmazza, és még az angyalok is bölcsebbé lesznek az evangéliumnak azon kijelentése által, mely az egyháznak adatott (Ef 3,10). Ne szégyelljék a tanulatlanok: mert „bölccsé tesz az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által” (2Tim 3,15). Senki se gyalázza meg ilyen szégyenkezéssel, amíg érzi, hogy szüksége van rá, és amíg nem talál olyan helyettesítőt, amely felülmúlná ezt. Isten „nem szégyelli, hogy a mi Istenünknek neveztessék” (Zsid 11,16): Ó, ne szégyelljétek hát, hogy az Ő népévé váljatok, és annak nevezzenek titeket!]
2. Ne kelljen az Evangéliumnak szégyellnie	titeket!
[Sajnos, sokan vannak, akik vallják, hogy szeretik az evangéliumot, és életvitelükkel gyalázzák azt. Büszkeségük, indulatosságuk, világiasságuk, s talán úgyszintén becstelenségük és szószegésük, együtt sok más szívükben uralkodó gonoszsággal az eszközlik, hogy „az igazság útját miattuk káromolják” (2Pt 2,2), „és Isten nevét miattuk szidalmazzák”. Minden korban és minden gyülekezetben előfordulnak ilyen esetek; és szomorú megállapítás, hogy készakarva nincsenek tudatában vétkességüknek. Az ilyenek miatt mondja Urunk: „Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék.” (Mt 18,6-7). Vigyázzatok tehát, ti, kik a kegyesség látszatát hordjátok, hogy e rettenetes bűn ne tulajdoníttassék nektek: törekedjetek úgy járni, „hogy az ellenség semmit se tudjon rátok mondani” s „hogy megszégyenüljenek, akik alap nélkül gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket” (Tit 2,8; 1Pt 3,16).]    


