Az evangélium iránti érdeklődés ajánlása
Charles Simeon (1759-1836) 1473. prédikáció-vázlata
Angolról fordította: Borzási Sándor (Lupény, 2021. december 18)
Forrás: Charles Simeon: INQUIRY INTO THE GOSPEL RECOMMENDED, Discourse No. 1473 https://bible.prayerrequest.com/7511-simeon-charles-horae-homileticae-commentary-21-volumes/luke/2/15/2/15/

És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nekünk! (Lk 2,15)
Nagy áldás egy hűséges tanító, aki Isten teljes akaratát készségesen kijelenti számunkra. De ahhoz, hogy valóban hasznot nyerjünk általa, nekünk is tudakoznunk kell az igazságot, amit hallunk, és minden igyekezettel azon kell legyünk, hogy egyre mélyebb befolyást gyakoroljon elménkre. Gondos figyelem és igyekezet híján a mi részünkről, kevés haszonnal lenne ránk, még ha akár Pálnak az igeszolgálatát élvezhetnénk is, vagy éppen mennyből jött angyalok tanítanának. Mi haszonnal járt volna a pásztorokra az angyalok híradása a Megváltó születéséről, ha, akárcsak a mai igehallgatók nagy többsége, megelégedtek volna a mennyei követ ékesszólásának csodálásával, vagy az angyalok énekének édes dallamával? De ők jó példát adtak nekünk: nem a szórakozás érdekelte őket, hanem az épülés; nem az a mód, ahogyan a mennyei hírnökök végezték szolgálatukat, hanem az általuk átadott igazságok: és mihelyt e mennyei oktatók magukra hagyták őket, nyomban elhatározták, hogy rögtön elmennek, és utánanéznek e dolgoknak, melyeket tudattak velük.
E feltűnő példát megfigyelve, elétek tárjuk,

I. Az eseményt, melyre hivatkoztak -
Az előző igeversekben láthatjuk, 
Milyen hírek voltak azok, melyeket az angyalok hoztak –
[A hírek, arról szóltak, hogy épp azon a napon egy Szabadító született a világra. Általános várakozás volt a zsidók közt, hogy egy rendkívüli jellemmel bíró személynek kell születnie országukban, és a zsidó nép Szabadítójává kell válnia. Igen téves fogalmaik voltak az áldások természete felől, melyeket közölni fog velük: de köztük a legnagyobb világosságot nyert személyek kiterjesztették látásukat a pusztán ideiglenes szabadításon túlra, és lelki, illetve örökkévaló áldásokat vártak. Ennek a személynek az eljövetelét hirdették most meg az angyalok a pásztoroknak; és kijelentették, hogy a Gyermek megszületett „a Dávid városában, amint a próféták előre megmondták (Mik 5,2); s hogy nem csak a zsidóknak, hanem a földön „minden népnek” szól a szabadítás, aminek a kimunkálására jött.
A híradás továbbá feltárta, hogy az újszülött nem más, mint „a dicsőség Ura”. Nem közönséges gyermek volt, akinek a születését bejelentették: bár részese lett testnek és vérnek, mégis végtelenül magasabb rendű természettel rendelkezett, mint az emberek, vagy az angyalok. A pásztorok arról értesültek, hogy „a Gyermek, aki született, és a Fiú, aki adatott” „erős Isten”, miként ezt Ézsaiás megjövendölte (És 9,6), Ő „Immánuel – Velünk az Isten” (És 7,14). Amint a szabadítás, mit meg kellett valósítson, minden népre ki kellett, hogy terjedjen, úgy Ő alkalmas volt erre a munkára, lévén a mindenható Jehova, aki nem vall kudarcot elkezdett munkáiban. 
Végül, az angyalok kijelentették, hogy személye méltóságának és hivatása nagyságának dacára, a legmélyebb megaláztatás állapotában fog találtatni. Nem a Heródes vagy a főpap palotáiban, vagy valamelyik gazdagnak vagy nemesnek a házában fognak rátalálni e Gyermekre: nem: el kell menniük és egy vendégfogadó istállójában kell keresniük, és ott megtalálják őt rongyokba pólyálva, „amint fekszik a jászolban”, mint olyan, aki arra volt rendelve, hogy „féreg legyen és nem férfiú, embereknek csúfja és a nép gyalázata” (Zsolt 22,6)]
Ugyanez a hír van számunkra is kijelentve e mai napon—
[Mennyei angyalokat most nem küld Isten hozzánk, és nincs is szükség, hogy ilyen üzenetet hozzanak, mert a Szentírás mindazokat az információkat közli velünk, amiket csak kívánhatunk. De az igehirdetők Istentől küldött követek; Istentől megbízást kaptak, hogy hirdessék ugyanazt az örömteljes üzenetet, úgy, amint azt a mennyei seregek hozták egykor a pásztoroknak. Tudatjuk tehát veletek, hogy épp az a Jézus, akit egykor az áldott Szűz méhében kihordott, és akinek egy istálló volt a hajléka mikor megszületett, s aki bölcső helyett jászolban feküdt, hogy ez a Jézus, mondom, „testben megjelent Isten volt” (1Tim 3,16), „örökké áldott Isten” (Rm 9,5). Ezen felül hirdetjük nektek, hogy Ő „a világ Üdvözítője”, és hogy „nem adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, egyedül a Jézus Krisztus neve” (ApCsel 4,12).]
Miután szóltunk a pásztorok ez esemény iránt tanúsított figyelmességéről, továbbá feltárjuk 

II. Az érdeklődést (tudakozódást), amit tennünk kell iránta-
Egyetlen Istentől jövő üzenetet sem szabad megvetéssel kezelnünk; még kevésbé egy ilyet, ami ennyire titokzatos tartalmú, és ilyen világot átfogó jelentőséggel bír. 

Tudakozódjunk tehát
1. A tény igazsága felől—
[Van valami rendkívül csodálatos, és majdnem hihetetlen e gondolatban, hogy Isten emberré lett, azért, hogy megmentsen egy tönkrement világot, s ezért nem szabad elhamarkodottan felkarolnunk, nem, még akkor sem, ha mennyből jött angyal által lett kihirdetve. Hozzánk az illik, hogy megvizsgáljuk, mit lehet felhozni a megerősítésére. Nekünk a béreai keresztyénekkel együtt „tudakoznunk kell naponként az Írásokat, hogy lássuk, ha úgy vannak-e ezek” (ApCsel 17,11). Kutatnunk kell a próféciákat, hogy mondtak-e valamit e nagy esemény felől (1Pt 1,10-11); szolgáltattak-e valami okot, hogy hihessük, hogy Isten valaha is magára venné természetünket, és ilyen szokatlan módon vinné végbe megváltásunkat (Mik 5,2; És 9,6; 7,14). Meg kell vizsgálnunk, milyen bizonyítékuk volt az apostoloknak, mennyire megbízható információkat kaptak; és milyen bizonyíték van arra nézve, hogy amikor e dolgokat feltárták nekünk, Isten ihlette őket (2Tim 3,16. 2Pt 1,21). Röviden, el kell, úgymond „mennünk Betlehembe”, és meg kell lássuk mindezt a saját szemünkkel; és „nagy sietve” kell ezt tennünk, nehogy elveszítsük a kínálkozó lehetőséget, vagy közömbösekké váljunk a hírrel kapcsolatban.]  
2. A közölt tény alapjáról és okairól—
[Az nem lehetséges, hogy egy ilyen esemény valamilyen égető szükség nélkül egyszerűen csak bekövetkezett. Ezért tudakoznunk kell, mi szolgáltatott rá alkalmat. Ha ezt megtesszük, azt fogjuk találni, hogy a számos okok között, melyek elménkbe ötlenek, kettő van, mely különösen kimagaslik, két ok elégségesen felfedi az egész titkot. És ezek: az ember boldogsága és Isten dicsősége. Az Isten Fia testté létele és halála nélkül az ember sohasem jutott volna el a boldogságra. Ami vétkességét illeti a bukott angyalok állapotába süllyedt, és nyomorúságát illetően hozzájuk hasonló lett volna, ha Isten egy ilyen megmentési módot el nem tervez, és nem viszi azt végbe az ember helyreállítására. Emellett, ez volt az egyetlen mód, melyen Isten megmenthette az embert, és ugyanakkor fenntarthatta saját jellemének dicsőségét. Váltság és engesztelés nélkül az Ő igazságának nem lehetett eleget tenni: másrészt e nélkül irgalmasságát nem gyakorolhatta az ő igazságával és szentségével összeegyeztethető módon. Azért történt tehát, hogy „irgalmasság és igazság találkozhassanak, és az igazság és békesség csókolhassák egymást” (Zsolt 85,10); ez volt a cél, mondom, amiért Istenünk testté lett. És minél inkább vizsgáljuk e rejtélyes intézkedés okait, annál inkább belátjuk, hogy minden tekintetbe méltó isteni Szerzőjéhez.]
3. Ennek haszna és fontossága felől—
[Nem szabad üres feltevésekkel ámítsuk magunkat egy ilyen nagy jelentőségű kérdésben, mint ez. Hanem kell, hogy érdekeljen ennek gyakorlati haszna és fontossága. Mármost, ha komolyan belegondolunk, ezek a hírek épp oly fontosak lesznek előttünk, mint voltak bármely korban, bármely embercsoportnak.  A legelső és legnagyobb emberi problémánk ez: Hogyan békülhetünk ki Istenünkkel, akit megbántottunk? Erre teljes és kielégítő választ találunk az ismertetett eseményben. Az Úr Jézus Krisztus közbenjáró lett Isten és ember között; felvette természetünket, hogy „bűneinket magára vehesse az ő szent testében”, és kimunkálhasson számunkra egy olyan igazságot, mely által megigazulhatunk; úgy, hogy „Isten igaz legyen, és mégis megigazíthassa a bűnösöket, akik hisznek” (Rm 3,25-26). Ebben a titokban a megterhelt lelkiismeret nyugalmat és békességet talál. Ebből az emberi faj legaljasabb tagja is bátorságot vehet az Istenhez való visszatérésre; és bizonyos lehet, hogy Krisztus érdeméért minden vétke megbocsáttatott, és többé egy sem fog ellene szólni (Isten nem emlékezik meg róluk, Zsid 8,12). Bizonyára fáradhatatlanul kell elmélkednünk és vizsgálnunk ezeket az igazságokat, hogy így elnyerjük azt a vigasztalást és boldogságot, melyek forrásaiul adattak.]
Hogy még inkább ajánljuk nektek e tudakozás lelkületét, befejezésül felmutatjuk, 

III. Melyek azok az áldások, melyek származnak belőle:
1. Meggyőződésre jutsz értelmedben –
[A pásztorok nem kételkedtek az angyalok igazmondásában; de hitük bizonyosan megszilárdult, amikor szemük elé tárult az általuk kijelentett tény bizonyítéka. Így, bár valójában nem kételkedünk Isten egyszülött és örökistenségű Fia megtestesülésében, és abban sem, hogy Ő a világ egyetlen és teljesen elégséges Megváltója, mégis, minél inkább tudakozzuk az Írásokat alázatosan, imádkozva, annál mélyebb belátást nyerünk „a kegyességnek eme nagy titkába”, és annál inkább eljutunk „az értelem teljes meggyőződésére” ez igazságot illetően.
Hadd indítson hát ez bennünket arra, hogy egy akarattal Betlehembe menjünk, és elkezdjük a szent keresést: sőt, e nagy haszon áldásának a reménysége serkentsen az összpontosított és azonnali hozzáállásra.]
2. Kész és képes leszel továbbadni az örömhírt másoknak 
[Ez volt az első gyümölcse a pásztorok meggyőződésének, amit nyertek: „Miután látták őt, elhirdették, mindazt amit nekik a gyermek felől mondtak az angyalok.” (17.v.) És te megelégednél azzal, hogy „világosságodat véka alá rejtsd”?  Nemde inkább azoknak a kiéhezett leprásoknak a példáját követnéd, akik, amikor a síriaiak táborát elhagyatva találták, és nagy mennyiségű élelem és javak hevertek szerteszét, ezt mondták egymásnak, „Nem igazán cselekszünk: ez a mai nap örömmondás napja, és mi hallgatunk: most azért jertek, menjünk el, és mondjuk meg a király házának” (2Kir 7,8-9)? Általában úgy találjátok, hogy az emberek vonakodnak beszélni az üdvösség nagy titkáról, azért, mert olyan keveset foglakoznak vele. Azonban, akik szívükben érzik annak fontosságát, azokat nem lehet visszatartani, hogy ne szóljanak róla: ha kigúnyolják, vagy fenyegetik őket buzgóságukért, úgy válaszolnak, mint az apostolok: „Nem tehetjük, hogy azokat, amiket hallottunk és láttunk, ne szóljuk.” (ApCsel 4,19-20)]
3. Túláradó lesz a szívedben a hála és dicséret Isten iránt érettük –
[Ebben a vonatkozásban is látjuk a szorgalmas és alázatos keresés gyümölcseit a pásztorokban: „A pásztorok pedig visszatérének dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott” (20.v.) És nem éreznénk-e mi is hasonlóképpen, ha egyszer szívünket mélyen megérintenék ezek a dolgok? Igen: „ha felhevül szívünk, a tűz felgerjed, és aztán szólni fogunk nyelvünkkel” (Zsolt 39,4). Még az angyalok seregével is versenyre kelünk énekelve „Dicsőség a magasságban Istennek, a békességért, amit Isten hozott a földre, és a jóakaratért, melyet ezzel kinyilvánított az emberek iránt”.
Ha tehát embertársaink áldást nyernek oktatásunk által, és Isten elvárja, hogy hálánkat így fejezzük ki a ránk árasztott kimondhatatlan áldásokért, akkor szorgalmasan kell kutatnunk a kijelentett igazságot, hogy kötelességünket egyre serényebben teljesíthessük: szeretetünk szolgálatát az emberek felé és hálánkat Isten iránt.] 

