
TWÓJ JĘZYK, TESTEM TWOJEJ DUCHOWOŚCI

Trzeci  rozdział  listu  Jakuba,  mówi  najwięcej  w  całej  Biblii,  na  temat  korzystania  z  naszego  języka.
Natomiast Przypowieści Salomona (Ks. Przysłów), mówią o mądrości w posługiwaniu się naszą mową.

W dniu Pięćdziesiątnicy,  pojawiły się nad ludźmi języki  ognia.  Niestety,  ostrożność w posługiwaniu się
naszą mową nie jest dostatecznie podkreślana wśród chrześcijan. Jeżeli poważnie myślisz o służenia Bogu,
to musisz traktować kontrolowanie swojego języka bardzo poważnie. Ignorancja tego tematu jest jednym z
głównych powodów tego, że wielu kaznodziejów nie otrzymuje słowa od Boga. Jeśli chcesz być Bożymi
ustami, to przede wszystkim musisz usunąć z nich to, co jest bezwartościowe i  „pospolite” (Jer 15:19).
Jeśli  w zwykłych rozmowach wypowiadasz pospolite słowa, to nie oczekuj,  że Bóg będzie przez ciebie
mówił, kiedy stajesz za kazalnicą. Drugim takim powodem jest brak zaufania w kwestii finansów. Bóg nie da
prawdziwego bogactwa Jego Słowa kaznodziejom, którzy są nieuczciwi w finansach (Łk 16:11).

Język jest  jak wędzidło,  które wkłada się się do końskiego pyska,  aby panować nad koniem zamieniać
kierunek jazdy (Jak 3:3). Konie, które nie mają w pysku wędzidła, będą szaleć i nic nie osiągną. Natomiast
te, które pozwalają się prowadzić za pomocą wędzidła, zdobywają nagrody na wyścigach. Jeśli chcesz w
swoim życiu coś zrobić dla Boga, to najpierw umieść wędzidło w swoich ustach i powiedz Panu, że chcesz
aby całkowicie zaczął kontrolować twoją mowę.

Język jest również jak ster statku (Jak 3:4). Ster jest małą stalową płytą na końcu każdej łodzi lub statku.
Po unieruchomieniu steru, statek cały czas płynie w jednym kierunku. Jest to mały element, który wyznacza
kierunek wielkiemu statkowi.

To nie aktywność lub znajomość Biblii jest testem twojej duchowości, lecz twój język. Pokaż mi sposób
w jaki używasz swojego języka, a powiem ci, czy jesteś osobą duchową. Jakub wykorzystuje te przykłady,
aby pokazać nam znaczenie naszego języka. Język to niewielka część ciała, która może wzniecić wielki
pożar (Jak 3:5), ponieważ języki wielu wierzących są rozpalone przez ogień piekielny (Jak 3:6) !

„Nikt z ludzi nie może ujarzmić swojego języka” (Jak 3:8).  W cyrku, nawet lwy i tygrysy są oswojone.
Niektórzy ludzie potrafią nawet włożyć głowę do paszczy lwa i lew jej nie odgryzie. Ale nikt nie potrafi
ujarzmić języka. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Należy prosić Ducha Świętego, aby go ujarzmił.
To właśnie dlatego, języki ognia pojawiły się nad głowami ludzi w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy zstąpił na
nich Duch Święty. Duch Święty mówi w ten sposób: „Od teraz, chcę kontrolować twój język za pomocą
Bożego ognia”. Jednak wielu chrześcijan tego nie rozumie.

Wielką tragedią jest to, że wiele osób, które przeżyły chrzest w Duchu Świętym, jest dziś bardziej chętnych,
aby modlić się w innych językach, niż na co dzień uprzejmie rozmawiać z innymi ludźmi w ojczystym
języku. To jest spowodowane wieloma podróbkami pośród tych, którzy modlą się w językach.

Duch Święty dał mi dar mówienia w nieznanym języku do mojego Ojca niebieskiego, i chwalę Go za to.
Ale najpierw umożliwił mi kontrolowanie mojego naturalnego języka, i za to chwalę go jeszcze bardziej.
W taki sposób można się dowiedzieć, czy otrzymaliśmy Ducha Świętego czy jakiegoś innego. Zastosuj ten
test u siebie: „Czy potrafisz kontrolować swój język?” Jeśli nie, to odrzucić każdy inny dar, który posiadasz
i ponownie zacznij szukać Boga, aby zostać prawdziwie napełnionym Duchem Świętym. Powiedz Bogu,
że  chcesz  mieć  moc,  aby  umieć  uprzejmie  rozmawiać  z  innymi  ludźmi,  bo  tylko  Duch  Święty  może
poskromić nasz język. Jak możesz błogosławić Boga na zgromadzeniu kościoła a następnie przeklinać ludzi
(Jak 3:9)?
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