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„?íkám vám však pravdu: Prosp?je vám, abych odešel. Když neodejdu, P?ímluvce k vám nep?ijde. Odejdu-li, pošlu
ho k vám.“ (Jan 16,7)
Ježíš — Mesiáš — uzdravoval, vyhán?l démony, osvobozoval od h?íchu, vzk?ísil z mrtvých, chodil po vod?, a kázal
Boží pravdu jako nikdo jiný. Mluvil s autoritou a hluboce miloval své u?edníky. Tak jak je možné, že by snad bylo
lepší, aby odešel? U?edníci si neum?li p?edstavit, jaká by to pro n? mohla být výhoda.
Ježíš zmírnil bolestivost svého oznámení tím, že ujistil své u?edníky, že Duch svatý bude d?lat velké v?ci pro n? i
pro celé lidstvo. „On p?ijde a ukáže sv?tu, v ?em je h?ích, spravedlnost a soud: H?ích v tom, že ve mne nev??í,
spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespat?íte; soud v tom, že vládce tohoto sv?ta je již odsouzen.“
(J 6,8-11)
Ježíš nazna?oval, že Duch svatý je pomocník a bude d?lat dokonce více, než d?lal sám Ježíš, když byl na zemi.
Bude usv?d?ovat sv?t z h?íchu a pot?eby Spasitele - a to je dob?e. Svým následovník?m Ježíš ?íkal, že Duch
svatý je usv?d?í z jejich vlastní spravedlnosti.
Takže jakmile ses setkal s Ježíšem, on t? obmyl svojí krví a o?istil t? od vší nespravedlnosti, vytrhl t? z království
temnoty a p?enesl t? do svého nádherného království sv?tla. A nyní je úkolem Ducha svatého p?esv?d?it t? o tom,
kdo jsi v Kristu Ježíši — p?esv?d?it t? o tvé nové spravedlnosti! Haleluja! Ty i já pot?ebujeme toto p?esv?d?ování
každý den, protože když padneme, mohli bychom být v pokušení vše vzdát a jít zp?t.
Duch svatý je zde, aby t? p?esv?d?oval — aby ses nezam?stnával myšlenkami se vzdát. On chodí s tebou v lásce,
aby t? ujistil, že nepat?íš zp?t do království temnoty, protože Ježíš t? o?istil. On t? miluje a u?inil t? spravedlivým!
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