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„ És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Rm 12,2)
Az evangéliumból fakadó erkölcsösség, akárcsak az evangélium tanai, messze felülmúlják a filozófia dicsért találmányait. Nincs egyetlen gondolat az emberi szívben, vagy egyetlen cselekvés az életünkben, ami ne lenne megfertőzve a bűntől. Az ember egész viselkedésének rendszere megromlott: és ennek helyreállítása, minden egyes részletében, az Istentől nekünk adott kijelentés célja.  A Szentírás ihletett írói nem elégednek meg egy pár ág lenyesésével: minden bűn gyökerére csapnak, és azon fáradoznak, hogy visszavezessenek az Alkotónk iránti eredeti hűségbe, amelyből kiestünk. Ez különösképpen megfigyelhető az előttünk levő buzdításban, amelynek kifejtésében felmutatjuk
I. Mi az a „világhoz való alkalmazkodás”, amelyet kerülnünk kell.
Kétség nélkül, van bizonyos fokú alkalmazkodás a világhoz, amely feltétlenül szükséges, hacsak nem akarjuk magunkat teljesen nevetségekké és ostobákká tenni. De vannak határok, melyeket át nem léphetünk. Hogy körülvonalazzuk s meghatározzuk ezeket a határokat, jegyezzük meg, hogy nem szabad alkalmazkodjunk (azonosuljunk)
1. A világ társaságával és viselkedésével –
[Képtelenek vagyunk teljesen elkerülni a világi társaságokat; mert „akkor ki kellene menünk a világból”: de bizonyosan nem szabad ilyen társaságokat választanunk magunknak. Még kevésbé szabad felbonthatatlan társszövetségre lépnünk velük (1Kor 7,39, „csakis az Úrban”). Ha mi magunk lelkiek leszünk, lehetetlen, hogy élvezzük a testi emberek társaságát, mert az ő véleményeik, vágyaik és törekvéseik szükségszerűen ütközni fognak a mieinkkel, akár a sötétség a világossággal (2Kor 6,14-17). Ha szoros kapcsolatba lépünk ilyen személyekkel, mi másra számíthatunk, minthogy elcsábítanak az ő eljárásmódjuk utánzására? És még ha nem követünk is el kirívó gonoszságokat, abban biztosak lehetünk, hogy amíg e világ folyása szerint járunk, a Sátán akaratát követjük, és nem Istenét (Ef 2,2).
2. Jelszavaival és elveivel –
[A világi közmegegyezés szerint, mindenekfelett az emberek kedvét és megbecsülését kell keresnünk; mindent kerülnünk kell, ami egyedülállóknak, furcsáknak tűntetne fel minket; és semmiképpen sem kell elleneznünk olyan gyakorlatot, amit az általános szokás szentesített. De hogyan egyeznek ezek az elvek a Szentírással? Abban azt olvassuk, hogy ha főcélunkká az embereknek való tetszést tesszük, nem lehetünk Jézus Krisztus szolgái (Gal 1,10): és ha elértük ezt a célt, ahelyett, hogy gratulálnánk magunknak sikerünk miatt, okunk van rettegni, az ellenünk kihirdetett jajok miatt (lásd: Lk 6,26). Ahelyett, hogy rettegnénk a szükségszerű egyedülállóságot, arra kapunk felszólítást, hogy úgy ragyogjunk, mint csillagok a sötét világban (Fil 2,15), és nem csak hogy ne legyen közösségünk a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább hűségesen meg is feddjük őket (Ef 5,11). Fel kell fegyverkeznünk azzal a szilárd elhatározással, hogy életünk hátralevő részét ne az emberek kívánságai szerint éljük, hanem Isten akarata szerint (1Pt 4,2).]     
3. Lelkületével és beállítottságával.  
[Miben áll a világ lelkülete? Mindenestől az önzés, önérvényesülés, öntetszelgés, önbizalom és önelégültség hatja át. Nos, lehet-e bármi utálatosabb egy keresztyén álláspont számára, mint egy ilyen hajlam s gondolkodásmód? Nekünk nem szabad megnyugodnunk s megelégednünk jelenlegi teljesítményeinkkel, vagy azt keresnünk, miként kedvezhetünk a testnek, anélkül, hogy eljátszanánk Isten kegyét; hanem ellenkezőleg, teljes erővel törekednünk kell a tökéletesség felé, egyáltalán nem törődve a veszteséggel, vagy fájdalommal, amire Isten elhívhat, hogy részünk legyen benne, kötelességünk teljesítésekor (Csel 20,24; 21,13). Hogy mennyire gyűlöletes egy ilyen szent elszántság hiánya, kitűnik Urunk Péternek adott válaszából, ki le akarta volna őt beszélni arról, hogy kitegye magát az általa megjövendölt próbáknak: „Távozz tőlem, Sátán! Mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak az emberekéire. (Mt 16,23).”]
Még nagyobb fényben fogjuk látni e tárgyat, ha meggondoljuk,
II.  Miben áll a lélek amaz átváltozása, mely szembe van állítva a világhoz való hasonulással –
A keresztyén ember „új teremtés; a régiek elmúltak, és ímé, újjá lett minden:” nos, aszerint, hogy milyen előmenetelre jutott, ő alkalmazkodása másra irányul:
1. Más alapelvek vezérlik –
[ A világi ember nem ismer magasabb elvet az önszeretetnél: bármi legyen is cselekvésének alárendelt motivációja, mind visszavezethető erre az egyre. De akik részesei az evangéliumi üdvösségnek, egy sokkal nemesebb befolyás alatt vannak: Krisztus szeretetet motiválja őket: a gondolat, hogy Krisztus meghalt értük, szívüket csodálattal és hálával tölti be: ennek folytán forró vágy hevíti őket, hogy az Ő megtapasztalt kedvességéről tanúskodjanak: és ez erőteljes ösztönzés számukra a szent cselekedetekre. Ezt bizonyítja Pál apostol (2Kor 5,14-15); és ez lényeges részét képezi a lélek azon átformálódásának, mely meghatározza az igazi keresztyént. Alárendelt indítékokat a hívő is érezhet; de az Istennek való tetszés és az ő dicsőítésének vágya, és az attól való szent félelem, hogy Őt meggyalázza, vagy megszomorítja, a legnagyobb erővel motiválja; és azok (az alárendelt indítékok) is, a testies gondolkozással ellentétesen, a főcéljait támogatják. 
 2. Más szabályok –
[A világ szokása (divatja) az a mérce, melyhez az emberek általánosan igazodnak viselkedésükben: de a keresztyén ember Isten Igéjét veszi vezetőjének, és Krisztus példáját mintaképének. És ahelyett, hogy az szabályt az ő eljárásához igazítaná, gyakorlati eljárását törekszik fölemelni a szabályhoz. Minden dolgot „a törvényhez és a bizonysághoz” mér: és Istennek egy világos kijelentése vagy parancsa többet nyom nála a latban, bármilyen emberi véleménynél, vagy az egész világ példájánál. Főtörekvése, hogy „úgy járjon, amint Krisztus járt”: és bár tudja, hogy sosem képes elérni az Ő tökéletességének szintjét (mércéjét), mégis szakadatlanul törekszik követni annak lefektetett modelljét (ideálját, mintáját), hogy tökéletes legyen, mint az ő Atyja a mennyben tökéletes (Mt 5,48).    
3. Más célok –
[Egy keresztyén ember sosem elégszik meg cselekedeteinek helyességével, még ha azokkal a szentség legmagasabb fokára érne is, hacsak lelkiismerete nem tanúsítja, hogy azokban nem a saját, hanem az Isten dicsőségét kereste. Mivel „véren lett megvásárolva”, tudatában van annak, hogy „nem rendelkezik önmagával” és következésképpen „nem magának kell éljen, hanem annak, aki meghalt érte”. Érzi, hogy ha bármiben csak a saját dicsőségét és érdekét keresi, ezzel Istentől vonja meg az Őt megillető dicsőséget. És ezért teljes szívvel törekszik amaz isteni rendelkezést követni, „akár esztek, akár isztok, vagy akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek” (1Kor 10,31)]
Ekképpen, a keresztyén ember átváltozik, nem csak külső életvitelében, hanem elméjében és lelkületében; és ezért kijelenthetjük tapasztalatból, hogy
III. Milyen eredményei lesznek e folyamatos megújulásnak –
Számos ellenvetést támaszt a világ a előbb leírt szentséggel szemben; és nagy ellenállásra talál minden újjá nem született személyben: de ennek megtapasztalása a leghatékonyabban felfedi, hogy ez mennyire
1. Jó önmagában –
[A kegyességről általában úgy vélekednek, mint szükségtelen pontosságról: és nincs másra szükségünk, hogy gyalázatnak és szégyennek tegyük ki magunkat, mint a világtól való elszakadásra, és a léleknek Isten képére való formálódására. Még az emberiség legjózanabb és megfontoltabb része is „kemény beszédnek” tartja az előttünk levő igei buzdítást, mely nem felel meg modern korunknak, és gyakorlati megvalósítása utópisztikus. De, amint Urunk mondta az ő tanításáról, hogy aki cselekedni akarja az Ő akaratát, meg fogja ismerni, hogy azok Istentől vannak (Jn 7,17), ugyanezt elmondhatjuk a parancsairól is. Amíg testi vágyaink megvakítanak, Isten parancsai nehezeknek tűnnek; és egyre inkább azon leszünk, hogy azokat kimagyarázzuk (félremagyarázzuk), mintsem engedelmeskedjünk nekik. De ha egyszer elfogadjuk azokat életvitelünk szabályának, szépségük és kiválóságuk világosan kitűnik; és meg fogunk győződni, hogy azoknak engedelmeskedni képezi az igazi boldogságot (És 32,17).]

2. Kedves Istennek
[Amíg a vallást babonaságnak tartják, nem csoda, hogy a keresztyénség legnemesebb kötelességeit visszautasítják, mint szükségteleneket, és azok gyakorlóit „túl igazaknak”, túlzóknak tekintik. De a lélek megújulása hamarosan szétfoszlatja e szörnyű tévedést, és feltárja előttünk, hogy minél teljesebb lesz Isten iránti odaszenteltségünk, annál értékesebbek leszünk Isten szemében. Ha egyszer Isten igéjét tesszük cselekvéseink mércéjévé, lehetetlen, hogy túlbuzgók legyünk a nekünk adott talentumok hasznosításában. Abban is bizonyosak lehetünk, hogy Isten helyeslésének jelei, melyeket nyerünk, arányosak lesznek az általunk hozott áldozatokkal, valamint az ő szolgálatában kifejtett buzgóságunkkal (Mt 25,20-23).]
3. Hasznosak az embernek –
[Általában úgy feltételezik, hogy az igében adott utasítások komolyan vétele gyengítené képességeinket, és elvonná elménket az élet közönséges dolgainak megfelelő végzésétől. De ennek épp az ellenkezőjéről tanúskodnak mindazok, akik ezt megtapasztalták. A mennyei gondolkozásmód egyre „tökéletesebbé” teszi Isten emberét, minden tehetségét illetően, „és mindenestől felszereli őt, minden jó cselekedetre”. Amíg ez nem uralja a lelket, az ember minden egyes kísértés játékszere, és hajlandó bármely szenvedély fogságába esni: de a kegyelem megerősíti a szívet; szilárd következetességet hoz egész viselkedésébe; átformálja magának Istennek a képmására; és „alkalmassá teszi őt a szentek örökségében való részvételre a világosságban”]
Alkalmazás. - Üzenet azokhoz, -
1. Akik még a világhoz szabják magukat –
[Ha cégéres bűnöktől szabad vagy, nem érted, hogy a világhoz való alkalmazkodásod miért adna okot a lelked biztonságának megkérdőjelezéséhez. De Isten nehezen tudná még világosabban kijelenteni vétkességedet és veszélyes állapotodat, mint ahogy megtette a Szentírás különböző helyein (Jn 17,16; Gal 1,4; 1Jn 2,15-16; Jak 4,4). Nem marad tehát más alternatívád, mint hogy kijöjj Szodomából, vagy elpusztulj benne; vagy belépsz a szoros kapun, és jársz a keskeny úton, vagy rád szakad az a veszedelem, mely vár a széles és legnépesebb úton járókra. Ó, Isten képesítsen a jó rész választására, s hogy ragaszkodj ahhoz, bármilyen keserűséget hozna is egyedülállóságod lelkedre.   
2. Azokhoz, akik vallják, hogy megtapasztalták a lélek átváltozását –
[Szükséges nagyon vigyáznod, és résen lenned, nehogy „miután a világ förtelmeitől megszabadultál, ezekbe ismét belekeveredj, és vereséget szenvedj” (2Pt 2,20). Bölcsességedre vall, ha kerülöd a kísértést, és óvatosan vigyázol a tőrökkel szemben, melyeket lábad elé vetettek. Bármilyen körültekintően járj is, elég okot fogsz találni számos hibád miatti bánkódásra. Ne vess hát önkezeddel botrányköveket saját utadba; hanem inkább igyekezz megtapasztalni az evangélium átformáló hatékonyságát: legyen megfeszítve a világ számodra, és te is a világnak (Gal 6,14). Mint engedelmes gyermekek, „ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben (1Pt 1,14-15)].


