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Zamyslete se nad t?mito zaslíbeními, které nám B?h dal, a posu?te, jestli vaše odpov?? zní "Ano a amen!"
1. B?h vás utvrdil, ozna?il pe?etí, naplnil a pomazal Duchem Svatým. "Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu
a kdo nás pomazal, je B?h, který nás také ozna?il svou pe?etí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku." (2. Kor.
1:21-22)
Nem?žete chodit v Duchu, pokud nev??íte, že jste napln?ni Duchem. A pravdou je, že Duch Svatý je s námi
neustále, i ve chvílích, kdy d?láme špatné v?ci. Ve skute?nosti Ho pot?ebujeme stejn?, když h?ešíme, jako když
d?láme v?ci správn?.
2. Ježíš slíbil, že Duch Svatý s námi z?stane "nav?ky, totiž Duch pravdy... vás nau?í všemu a p?ipomene vám
všechno, co jsem vám ?ekl." (Jan 14:16-17, 26) Stru?n? ?e?eno, Duch napl?uje naši mysl pravdou a v té pravd?
nás vede. M?žete ?íct ano tomuto zaslíbení? M?žete ?íct, "Amen, Pane, a? je to tak v mém život?"?
3. Ježíš slíbil, že Duch bude naším vnit?ním hlasem, který nás povede, oslaví v nás Krista a ukáže nám v?ci
budoucí. "Ale až p?ijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. ... oznámí vám i v?ci budoucí." (Jan 16:13)
Pochybujete ješt?, že tak úžasný slib v?bec m?že být pravda? Zdá se vám jako p?íliš dobré to, že vás chce Duch
vést na každém kroku? Nebo m?žete ?íct, "Ano, Pane, a? to tak je"?
4. B?h nám slíbil, že nám poskytne vedení na každé cest?. "Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé
stezky urovná." (P?ísloví 3:6) P?ijali jste Jeho vedení na svých cestách - doslova na každém kroku každého týdne,
dne, momentu? Jdete v?rn? tímto zp?sobem? Je to pro vás ano a amen?
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