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Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére. (Lk 2,28-32)

Miközben lépten-nyomon szemünk elé tárulnak Megváltónk megalázkodásának különféle formái, ismételten újra és újra megfigyelhetjük azt is, milyen gondosan őrzött bennünket Isten a kedvezőtlen benyomások ellen, melyek máskülönben befészkelték volna magukat szívünkbe. Egyetlen időszakban sem volt az isteni beavatkozás oly jelentőségteljes, mint Megváltónk születésekor. Az azt kísérő körülményeknél megalázóbbakat már szinte elképzelni sem lehet, mert istállóban született, és jászolba fektették. De az angyalok mennyből való leszállása, hogy kihirdessék és ünnepeljék az Ő eljövetelét, több, mint elégséges volt annak a hatásnak kiegyenlítésére, mit megjelenésének alantas látszata kelthetett. Ugyanígy történt akkor is, amikor szülei bemutatták Őt az Úrnak, anyja tisztulásakor a templomban. Azért mutatták be, hogy megváltsák, amint minden elsőszülött gyermekkel tenniük kellett; mintha az Ő élete elveszett lett volna, mint a többieké. De ennek ellensúlyozására, egy időskorú szent, akinek a Szentlélek megígérte, hogy nem hal meg, míg meg nem látja a Messiást, félreérthetetlen kijelentést kap fentről, hogy menjen a templomba, épp ezzel a céllal (e dolog érdekében). Amíg ott volt, a gyermeket elhozták szülei; és ezt a szent embert Isten ihletése vezette, hogy felismerje az Ő személyét, és kijelentse dicsőségét. Az, amit mondott ez alkalommal, nagyon tanulságos: feltárja nekünk,
I. Milyen szemléletünk kell, hogy legyen Krisztusról —
Semmi okunk sincs azt gondolni, hogy a kisded Jézus külső kinézete valamiben is különbözött más csecsemőktől. De az agg Simeon, karjaiba véve Őt, ünnepélyes kijelentést tesz róla,
1. Mint Istentől rendelt Szabadítóról –
[Az Atya Istenhez intézte e szent ember kegyes elismeréseit, és ezt mondta: „Látták szemeim a te Üdvösségedet”. Sohasem szabad felednünk, hogy az Atya az a kútfő, melyből folynak az üdvösség folyamai. Ő „minden jó és tökéletes ajándék adója”; és teljesen az Ő szeretetének gyümölcse volt, hogy szeretett Fiát az elveszett világnak ajándékozta. „Testet készített számára.” (Zsid 10,5). Képesítette hivatalára a Szentlélek minden mértéket meghaladó közlésével. Fenntartotta Őt munkája végzésében, megvédte és megőrizte Őt egészen utolsó órájáig, és képesítette a kitartásra egész addig, míg kimondhatta, „Elvégeztetett!”.      
Ezen felül az Atya maga tett bizonyságot róla, ugyanilyen értelemben. Kétszer, a mennyből hallható hangon szólt a világnak róla: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm, Őt hallgassátok”. Arra késztetett angyalokat (jókat és gonoszokat), és embereket (ellenségeit éppúgy, mint barátait), hogy egységes bizonyságtételükkel tanúskodjanak felőle. Jézusnak a halálból való föltámasztásával úgyszintén kijelentette megcáfolhatatlan bizonyítékkal, hogy az Ő Fia volt, s amit tett a világ megváltásáért, elfogadta a mi érdekünkben. Az apostolok, akiket kiküldött a világ tanítására, mindenüvé elmentek, hogy tanúskodjanak erről hogy „az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül” (1Jn 4,14). És az Atya sok ezrekre kitöltötte a Szentlelket, úgy áldott befolyásaival, mint csodálatos erőivel, azért, hogy az apostolok szavát megerősítse.
Egy szóban, áldott Urunk folyton úgy szólt magáról, mint akit Atyja küldött, akaratának teljesítésére. És ezért, miközben hálásan elismerjük a készséget, mellyel Jézus felvállalta ügyünket, mindig úgy kell tekintenünk Őt, mint Isten szabadítását, akit Ő küldött ezzel a szándékkal, s elfogadta Őt ilyen minőségben, és kihirdette Őt ezzel a céllal.   
2. Mint egyetemes Világmegváltóról—
[A Messiás közvetlen és elsődleges figyelmének tárgyai (amint Urunk maga közli ezt velünk) „Izráel házának elveszett juhai voltak” (Mt 15,24). És feltámadása után különleges parancsot adott, hogy apostolai, akik elküldettek az evangéliumot minden népnek prédikálni, az üdvösséget először a zsidóknak ajánlják fel, épp abban a városban, ahol nemrég ítélték Őt halálra, és épp azoknak, akiknek kezei az Ő vérétől vöröslöttek. (Lk 24,47). Ennek megfelelően úgy találjuk, hogy az apostolok nem prédikáltak a pogányoknak addig, míg a zsidók makacsul el nem vetették tanúságukat, és gyalázattal nem illették a felkínált üdvösséget (Csel 13,46).  
De Isten végső célja az volt, hogy üdvösséget adjon az egész világnak. Ha a zsidóknak jutott is az a különleges dicsőség, hogy náluk szülessék meg Megváltó, valamint, hogy az evangélium előbb nekik hirdetessék, nem sajátíthatták ki az Ő szolgálatának összes áldásait. A pogányoknak, akik a halál árnyékának völgyében ültek, megadatott, hogy lássák az Ő világosságát, és vezesse őket a békesség ösvényein. Valahol csak él Ádámnak egy elesett fia, ott van az a személy, akiért Krisztus a világba jött, s aki számára az evangélium, ha hálásan fogadja,  isten ereje lesz az üdvösségre. Mi származásilag pogányok vagyunk, és nekünk is az üdvösség áldásai fel vannak kínálva. Sohasem szabadna Krisztus nevét kiejtsük anélkül, hogy mélyen át ne éreznénk tartozásunkat iránta, s ne dicsekednénk benne, mint aki „üdvösségünk, és mindaz, amit csak kívánhatunk.” 
Ezt a két lényeges szempontot, melyet igénkben megfigyeltünk, mint megkülönböztetett vonásait a Megváltónak, egyesítve látjuk a prófétánál; aki bemutatja az Atyát, amint Fiához szól ez emlékezetes kijelentésben: „Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen” (És 49,6)]
Hogy ezek a nézetek nem csak elvont elméletek, kitűnik, ha megfigyeljük
II. Ezek áldott hatásait a halál óráján –
Hogy ez a korban előrehaladott szent bizonyos mértékben megilletődött, akárcsak Jákób szeretett Józsefének a meglátásakor (1Móz 46,30), ezzel egyetértünk. De mégis különbség volt a két eset között, a szemlélt tárgyak közti különbségnek megfelelően: az egyik megilletődött, mint szülő, a rég elsiratott fiú látásakor; a másik, mint hívő, annak meglátásakor, akire épült minden reménye, s nemcsak az övé, hanem az egész elveszett világé. Végül is arról van szó, hogy Krisztus meglátásának, ha Őt igazi jellegében szemléljük, úgy most, mint minden időben, ugyanilyen hatása van. Az a puszta körülmény, hogy valaki Őt testi jelenlétében szemléli, vagy Őt karjaiba veszi, nem békítené ki a halál gondolatával: de úgy nézni Őt, mint az üdvösség Szerzőjét és Adóját (amint mi szemlélhetjük Őt hitben), ez világra szólóan, bárkit 
1. Megszabadít a halálfélelemtől—
[A bűn az, ami a halált rettenetessé teszi. Elménkben tudjuk, hogy a bűn gyűlöletes Isten előtt, és kimondta súlyos ítéleteit ellene: és következésképpen, miközben ebben megtéretlenül megmaradunk, elkerülhetetlenül Isten ítélőszékének titkos rettenetét érezzük, valamint annak a büntetésnek előérzete tölt el, ami ki lesz mérve ránk. De ha „hit által látjuk Azt, aki láthatatlan”, ha szívünkben átkaroltuk az Úr Jézust, és ráhagyatkozunk, mint a világnak Istentől rendelt Szabadítójára, mitől félnénk? „Hamisságunk megbocsáttatott, vétkünk elfedeztetett” (Zsolt 32,1); „Jézusban vetett hitben megigazultunk” (Csel 13,39); „meg ha skarlátpirosak voltak is bűneink, hófehérek lettek” (És 1,18). Tehát a halál fullánkja ki van tépve; és Pál apostolra hangolódva vallhatjuk „A halál fullánkja a bűn; s a bűn ereje a törvény: de hála Istennek, aki a diadalmat adja nékünk az Úr Jézus Krisztus által (1Kor 15,56-57)!]
Igaz, hogy sokan, akik Krisztus felől tudatlanok, képesek a harctéren bátran meghalni, vagy éppen nyugodtan fogadni a halál sokkal lassúbb közeledtét. De mindkét esetben vagy teljességgel elvetik az Isten ítéletének gondolatát, vagy megcsalják magukat, azt gondolva, hogy készen állnak szembesülni azzal. De lássák csak át igazán, Isten igéje fényében saját lelkiállapotukat, és azt az állapotot, melyre egyedül vonatkoznak az üdvösség ígéretei, és a világ legkeményebb szívű embere is remegni fog! És általában úgy van, hogy akik látszólag megvetik a halált, a leginkább idegenkednek róla hallani, vagy belegondolni, hogy milyen következményekkel jár az emberek lelkére nézve. Csakis a Krisztus ismerete biztosít bennünket igeszerűen az Istennél való elfogadottság reménységéről. És ezért, egyedül csak ez az, ami képesít bennünket vigasztelten közeledni a halálhoz.]
2. Vágyakozásunk tárgyává teszi azt—
[Pál elmondja nekünk, hogy „akiknek az élet Krisztus, azoknak a halál is nyereség” (Fil 1,21); és úgy beszél magáról, mint aki „vágyik elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb”, mint a legboldogabb állapot, amit csak élvezhetett a földön. Szeretnénk tudni, mi volt az, ami a halált ennyire kívánatossá tette számára? Elmondja: „Eltétetett nekem az igazság koronája, amit megad nekem az Úr, az igaz bíró” (2Tim 4,8). Én minél tisztább a Krisztus-szemléletünk, egyre inkább ugyanaz a hatást fogjuk mi is tapasztalni. „Dicsekedni fogunk az Isten dicsőségének reménységében” (Rm 5,2). Ki az, aki hallja Krisztus ama imáját: „Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál” (Jn 17,24), - ki az, mondom, aki képes hallani ezt, és ne vágyódna ennek beteljesülésére? Meglehet, hogy marad bennünk egy bizonyos természetes félelem a felbomlástól; és családtagjainkra való tekintetből még kívánnánk hosszabb ideig időzni a földön; de amikor Istvánhoz hasonlóan az Úr Jézust szemléljük és a láthatatlan világ dicsőségeit, érezzük, hogy minden más kötelék lehull, és vágyunk arra, hogy „a halandóságot elnyelje az élet”(2Kor 5,4). Olyanok vagyunk, mint a külföldön élő személyek, akik miután számos baráti kapcsolatot alakítottak ki, nem szívesen szakítanak azokkal; de érezve az erősebb vonzódásokat saját családjukhoz és hazájukhoz, lemondanak jelenlegi jólétükről, a sokkal nagyszerűbb remények és kilátások miatt. Így szemlélteti az Írás mindazok állapotát, akik valamilyen előhaladást tettek az isteni életben: ők „várják, sóvárogják és siettetik a Krisztus napjának eljövetelét” (2Pt 3,12). Egyesek nagyobb győzelmet élveznek életük végén, és mások kevesebbet; de Dávid bizonyságtétele majdnem mindig általánosan igaznak bizonyul: „Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé.” (Zsolt 37,37)
Megtanulhatjuk ebből,
1. Milyen módon kell közelednünk Isten templomához itt alant—
[Különösen ki van emelve e kiváló szentről szóló följegyzésben, hogy „a Lélek indítására ment a templomba”. Ekképpen elméje fel volt készítve az Üdvözítő azon megjelenéseire, melyekben részesült. És mi az oka, hogy oly sokszor jövünk Isten házába anélkül, hogy abból valami haszna lenne lelkünknek? Nemde az, hogy csak csupán szokásból jövünk ide, legfeljebb a kíváncsiság vezet, és sohasem kérjük Istentől az Ő Lelkét, hogy legyen kísérőnk?! Nem megyünk az Úr házába nagy várakozással: még csak nem is gondolunk arra, hogy bárcsak Krisztus kijelentené magát lelkünknek! De miért nem várjuk, hogy meglássuk Krisztust e helyen? Hát nem megmondta: „Ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig”? (Mt 28,20). És nemde különösképpen ezt az utasítást adja Isten az Ő szolgáinak: „Mondjátok Sion leányának: Jön már Szabadítód!” (És 62,11)? Tudjátok meg hát, testvéreim, hogy, noha nem láthatjátok Krisztust testben, hitben egy sokkal fényesebb látást nyerhettek róla, mint ez a szent ember, aki karjaiba vette, s örvendezett felette. És ha szeretnétek, hogy így kijelentse magát lelketek számára Isten házában, imádkoznotok kell Istenhez az Ő Szentlelkéért, hogy kísérjen titeket e házhoz, és vegye le a leplet szemetekről. „Ne legyen elzárva szívetek, és Isten nem zárkózik el tőletek!” (2Kor 6,12) Csak jöjjetek Krisztus után éhezve és szomjazva, és Ő soha nem fog „üresen elbocsátani”]
2. Miképpen nyerünk befogadtatást a mennyei templomba, odafenn?
Létezik egy nagy felkészülés a mennybe való bemenetelre, és ez: Krisztus meglátása hit által. „Ez pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te elküldtél” (Jn 17,3). Krisztus ismerete nélkül senki sem szemlélheti Isten arcát békességben. „Más alapot senki sem vethet”, „nincsen más név, amely által valaki üdvözülhetne” (1Kor 3,11; Csel 4,12). Ez volt, ami megmentette azokat, akik a múltból néztek feléje, az Ő eljövetel előtt; és ez az, ami egyedül üdvözíthet bárkit is az Ő eljövetele óta. Ó, bárcsak kellőképpen megfontolnánk ezt! Milyen szorgalmasan igyekeznénk tisztázni akkor: Milyen az én Krisztus-szemléletem? Milyennek látom Őt? És hogyan érint ez engem? Rávezetett-e már, hogy Elé borulva magam teljesen Őrá bízzam? Képesített-e a benne való örömre? Ennek befolyása alatt úgy tekintek földi szétoszlásomra, mint ami bevezet majd az Ő közvetlen jelenlétébe, és a tőle kapott reményeim teljesülésére? Testvéreim, ne nyugodjatok meg a névleges keresztyénségben; ne elégedjetek meg azzal, hogy Krisztust így szólítjátok: Uram, Uram! Hanem törekedjetek olyan látásra jutni felőle, ami átformál benneteket az Ő képére, és alkalmasakká tesz az Ő dicsőségében való részvételre. Ámen.

