Háromszorosan is lehetsz igaz:
1./ Mivel az Úr Jézus érted adta az életét, elhordozta helyetted a bűneidet, és
kifizette azok büntetését – igaz lehetsz, ha hittel elfogadod Tőle, amit megtett érted. A
tiéd Isten igazsága. Ajándékba. Jóságából. Amit tenned kell: igényled („Uram, bűnös
vagyok, szükségem van a bocsánatra, kérlek, bocsáss meg nekem!”) és elfogadod
(„Köszönöm Uram, hogy megtetted értem, hogy elhordoztad a bűneim büntetését, és
hogy felszabadítasz ezek súlya alól – köszönöm a megbocsátást! Ámen.”).
2./ Mivel az Úr megajándékozott az új élettel, ez az Ő élete benned, ami
igazságban és valóságos szentségben teremtetett (Ef 4,23) és így lettél új teremtéssé
(2Kor 5,17), Isten gyermekévé. Ez az új élet benned, „önműködően” kimunkálja, elvégzi,
megteszi, kiformálja Isten igazságát – ha hagyod. Ennyi kell hozzá. Hit, készség,
engedelmesség. Ennyi. Ez az új élet ÉL benned, és dolgozik, ha új teremtés vagy.
Meglátszik tetteiden is. Átformálja életedet. Ez ajándék. Az Ő jóságosságából. Azért,
hogy mindig Hozzá méltó életed legyen.
Ha pedig elrontottad, máris működik az 1./-es (bűnbánat – bűnbocsánat – megigazítás –
felszabadulás), és utána megint ott a 2./-es (az új élet benned elvégzi, megteszi – ha
hagyod a hit által és engedelmesség által).
3./ A harmadik arról beszél, hogy állandóan éhezed és szomjazod Isten
igazságát. Keresed Istennek országát és az Ő igazságát – először, minden mást
megelőzően – mert érzed és tudod, enélkül nem tudsz és nem is akarsz élni. Ezért az
Igére éhes vagy, és amit mond, azt megteszed. Tudod, hogy az Ő igazsága élő, mindig,
minden helyzetben megragadható, Ő szól, juhai hallják szavát, vezet, és irányba állít,
szól terveiről, és te vágyod ezt. Az igazak állandóan járnak ebben az igazságban. Ez van
előttük, ezt vágyják, ez élteti őket. „Szenteld meg őket a Te igazságoddal. A Te Igéd
igazság.” (Jn 17,17.) Ez a vágy is Belőle fakad. Az új életből – az Ő Lelkéből. Ha
elrontod – megint ott az új kezdés lehetősége, minden nap. Akárhányszor?
Akárhányszor. Ha kell, 70x7-szer is. Mert Ő Önmagáról beszélt, amikor Péternek ezt a
mértéket felállította. (Mt 18,21-22.) Ha nem sikerült, ha eltávolodtál, van visszaút. Az 1./es – bűnbánat, bűnbocsánat, megigazítás, felszabadítás, majd a 2./-es, az új élet
benned, és ez dolgozni fog, és ott lesz minden nap a 3./-as is.
Ha ez hat át, ebben élsz napról-napra, tudhatod, teljes bizonyossággal, hogy
„Mert Te Uram, megáldod az igazat, és körülveszed a Te jó-voltoddal, mint egy
pajzzsal.” S tudod, hogy téged is megáld. Mert meg akar áldani. Mert MÁR megáldott a
mennyben, minden szellemi áldással, a Krisztus Jézusban. (Ef 1,3.) Mert azt akarja,
hogy az Ábrahám áldása (ebben pedig minden benne van, amire szükséged van) a
Krisztus Jézusban LEGYEN a pogányokon. Az övék legyen! (Gal 3,13-14.) Szóval áldott
vagy és Ő minden nap megáld, és áldás alatt is tart téged. Mert igaz vagy. Az Ő
igazságával! És körülvesz téged az Ő JÓVOLTÁVAL, mint egy pajzzsal.

