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Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben (Efézus 4,22-24)

A keresztyénséget általában vallják közöttünk: de sokan a nevénél alig ismernek többet belőle. Akik valamennyire megismerték alaptanításait, többnyire könyvekből és emberi oktatásból merítették tudásukat. Ám vannak egyesek, akik valóban magától Krisztustól tanulták azt. Értelmüket a Szentlélek megnyitotta, és szívüket elvezette az igazságra. Ezekről azt mondja az ige, hogy „hallották Krisztust, és tanítást vettek Tőle, úgy, amint van az igazság Jézusban.” (21.v.) • Ezek a többiektől megkülönböztethetők az ismereteikből fakadó hatások alapján.  Miközben az elméleti keresztyének készakarva tudatlanok maradnak az igazi szentséget illetően, az igazán megvilágosodott ember a tőle telhető legmagasabb fokon törekszik annak elérésére. Pál apostol szerint ez a csalhatatlan következménye az isteni tanításnak, és ezzel kapcsolatos kijelentései feltárják a keresztyén ember kötelességének summáját és lényegét. 
I. Az ó-ember levetkezése
Számos különös kifejezés van a Szentírásban, amelyek jelentésüket illetően magyarázatot igényelnek. Alapigénkben az „ó ember” és „új ember” fogalmak nagy fontosságúak –
„Az ó ember” a bűn alapeszméje, ami az újjá nem született embert jellemzi.
[Egy természetes alapelv. Amint egy ember lélekből áll, melynek sok képességei vannak, és testből, mely sok taggal rendelkezik, úgy ez alapelv is, bár csak egy, számos része van; büszkeség, hitetlenség, stb., stb. alkotják a bűn testét, ami itt „ó embernek” van nevezve. • És azért „ó”, mert létezésünkkel egykorú, és első szüleinktől ered, akiknek bukott ábrázatát magunkon hordozzuk. • Romlott alapelv ez. És igénk kifejezetten romlottnak nevezi. Minden belső „vágyai” és kívánságai meg vannak fertőzve, és változatlanul felfedik magukat a hiábavaló „életvitel” külső gyümölcseiben. •  Úgyszintén „csalárd”, folyton jónak tűnteti fel a rosszat, és rossznak a jót: állandóan meghiúsítja elvárásainkat, boldogság forrásának mutatva az, ami még sohasem végződött másban, mint kárhozatban.]
Ennek „levetése” a mi kötelességünk—
[Valóban, nem könnyű dolog ennek megvalósítása; mégis, Isten segítségében bízva megtehetjük, és meg kell tennünk. El kell fojtanunk kifakadásait. Ha nem állunk ellene, előtör a gonosz minden formájában (lásd a felsorolást); de harcolnunk kell ellene, és „le kell igáznunk” (1Kor 9,27). Örök életünk és üdvösségünk függ „a test cselekedeteinek megöldöklésétől” (Rm 8,13). Nem szabad megelégednünk részleges győzelemmel, •csírájukban kell elfojtanunk annak vágyait. A súlygolyó, melyet gurulása kezdetén könnyen megállíthatunk, ellenállhatatlan erővel fog lezúdulni a meredeken. A bűnt annak első jelentkezésekor kell megfojtanunk, ha nem akarjuk, hogy ereje legyőzzön minket. Senki sem mondhatja meg, milyen messze fog jutni a bűnben, ha egyszer elkezd zuhanni. Ezért „meg kell feszítenünk a testet annak kívánságaival együtt” (Gal 5,24). Hogy ezt hatékonyan megtegyük, • őrködnünk kell annak csalárdságával szemben. Meg kell vizsgálnunk cselekedeteink indítékait és céljait. A bűn csalárd; a szív úgyszintén kiszámíthatatlan; a Sátán fortélyai még inkább megtévesztenek. Ami igen kiválónak tűnik külső megjelenésében, az gyakran a legutálatosabb a szívet fürkésző Isten előtt. Ezért minden dolgot Isten Igéjének próbakövéhez kell hoznunk: „mindent meg kell vizsgálnunk, és meg kell tartanunk azt, ami jó” (1Thess 5,21).
De nem szabad megelégednünk a bűnnek való ellenállással, 
II. Fel kell öltöznünk az új embert –
„Az új ember” a hívő embert vezérlő alapelv—
[Sok részből áll, akárcsak a gonosz életelv. Alázatosság, hit, szeretet, stb. képezik legjellemzőbb vonásait. Isteni eredetű. Természetileg nem tartozik egy emberhez sem. De „új”. Isten ajándéka, Isten jó Lelkének a munkája. A Lélek hozza létre, „teremti” meg beennünk, és éppúgy Isten keze munkája, mint maga a teremtett világmindenség. Mindazokról, akik ez új emberrel rendelkeznek, az Ige kijelenti, hogy „Isten alkotásai, teremtetvén Krisztus Jézusban jó cselekedetekre” (Ef 2,10). Ezenfelül a működésében szent: szent minden megnyilvánulása és hajlama. Azon munkálkodik, hogy minket átformáljon „Isten képére”. Feltétlen engedelmességre vezet a törvény mindkét táblája iránt: „igazságosságra” az emberekkel, és „szentségre” Istennel szemben. Nem elégszik meg semmilyen vallásos látszattal, bármilyen kiválónak tűnjék is az. Fáradhatatlanul azon munkálkodik, hogy eljuttasson az „igazi”, valódi szentség megtapasztalására, úgy a szívben, mint az életvitelben.]
Ennek felöltése a mi kötelességünk—
[Miként a tékozló fiú nem csak bocsánatban részesült, hanem új helyzetéhez illő ruhákba öltöztették, úgy kell Isten gyermekei is erényekkel ékeskedjenek, annak a kapcsolatnak megfelelően, melyet mennyei Atyjukkal élveznek. Meg kell „újulnunk”, nem csak külső cselekedeteinkben, hanem „elménk lelke szerint”. Cselekedeteink nagy forrása bennünk meg kell, hogy változzék, és „az új ember” kell, hogy uraljon most már bennünket, miként „az ó ember” tette régi állapotunkban, mielőtt megújultunk volna.   Ha azt kérdezzük: Miként fog e nagy munka végbemenni? A válasz: Gerjeszd, serkentsd fel ennek indítékait, és hozd mozgásba erőit.  • Az új életelv bennünk olyan, mint a víz, mely folyton keresi, hogy kioltsa a bennünk levő romlott hajlam gerjedezéseit. S ha valamely kísértés jöttével gondosan figyelünk ez új életelv jelzéseire, tapasztalni fogjuk sokszor, talán mindig, hogy vezet minket a helyes irányba. De ez egy „csendes, halk hang”, amelyet csak nagy odafigyeléssel lehet meghallani, és igen hamar el lehet hallgatatni a testi szenvedély vagy önzés lármájával. Isten hangja ez bennünk: s ha kellően figyelünk rá, nem fog engedni minket semmiben sem nagyot tévedni.  • Úgyszintén erői is vannak, melyek testünk tagjaihoz hasonlóan, edzés, gyakorlás által erősíthetők. Hozd mozgásba erőit a hit és szeretet gyakorlásával, és tapasztalni fogod, hogy növekszik, erősödik, mint akármely más szokás. Igaz, mivel a romlott természet árama ellene szegül, előhaladása nem lesz olyan gyors, és munkánkban semmi szünetet sem engedélyez: de minél többet teszünk Istenért, annál hajlandóbbakká, képesebbekké tesz Isten a neki tetsző életre. • Azonban sohasem szabad felednünk, hogy e munkának nem a saját erőnkkel kell nekiállnunk: önmagunkban semmit sem tehetünk; de ha Krisztus megígért kegyelmére támaszkodunk, megerősít minket Lelkével, és „az ő ábrázatára fogunk átváltozni, dicsőségről, dicsőségre”]
Hasznosíthatjuk ezt a tárgyat
1. Meggyőzésre—
[Ha e fokozatos, folyamatos változás a szükséges bizonyítéka annak, hogy igazi keresztyének vagyunk, akkor, ó, jaj, milyen kevés igazi keresztyénre találunk! Mégis, ennél kevesebb, semmi sem elégséges. Ha valóban „Krisztusban vagyunk, új teremtések vagyunk; a régiek elmúltak, s íme, újjá lett minden.” (2Kor 5,17). Nem egy egyszerű változás az csupán, amit meg kell tapasztalnunk, hanem egy új teremtés! Jól fontoljuk ezt meg, mindnyájan! Mindenki kutassa, keresse, milyen bizonyítéka van arra nézve, hogy egy ilyen változás végbement a lelkében! Krisztus mindnyájunknak így szól: „Szükség néktek újonnan születnetek! Ha valaki nem születik újjá, nem mehet be az mennyek országába” (Jn 3,3.7)]
2. Vigasztalásra—
[Sokan hajlamosak a csüggedésre, mivel kemény csatákat élnek át lelkükben a lelki és testi erők között. Azt mondják, „Ha én Isten gyermeke vagyok, hogyan történhet így”? Válaszunk: Ez inkább bizonyítéka annak, hogy az ilyen személyek isteni természet részesei. Ha nem így lenne, nem tapasztalnák ezeket a konfliktusokat. Bár akkor is éreznének néha némi harcot a romlottság és lelkiismeretük között, sőt, az értelem és lelkiismeret közt is, az egyik igyekezvén védeni azt, amit a másik elítél – de semmit sem ismernének a test és szellem közti harcból, különösen a lélek Istennel való naponkénti közösségének titkos gyakorlásával kapcsolatban. Ezek jelzik az új életelv jelenlétét, még ha azt is feltárják, hogy az ó ember még mindig él bennünk. (Gal 5,17). Senki se essék hát kétségbe, amiért érzi a benne levő romlottság maradványait, hanem inkább legyen hálás, ha utálja azokat, és ha bizonyos kegyelmi erőt észlel azok leigázására. Az ilyen lelkek bízzanak Istenben, hogy „elvégzi őértük azt, amit elkezdett”; és Őrá nézzenek, hogy „teljesítse be bennük a jóban való teljes gyönyörködést” (2Thess 1,11); akkor a maga idejében „le fogják vetni szennyes ruháikat” (Zak 3,4) teljesen, és „Isten előtt állnak majd, folt és szeplő nélkül” mindörökké.]


