PRZENIKAJĄCE SŁOWO BOŻE
W Liście do Hebrajczyków 4:12 napisano: „Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary
i myśli serca”. Słowo Boże przenika do naszego serca i jak miecz, obnaża nasze myśli i zamiary.
W Nowym Przymierzu (co podkreśla List do Hebrajczyków), ważne są nasze „myśli i zamiary
naszego serca”. W Starym Przymierzu, ludzkie myśli i intencje nie były aż tak ważne, ponieważ
Izraelici nie mieli w sobie Ducha Świętego. Prawo nie obnażało złych myśli ani intencji człowieka,
dlatego nie mogło za nie karać. Dopóki człowiek zewnętrznie wypełniał prawo, to w świetle prawa
był czysty. Ale Nowym Przymierzu jest inaczej. Gdy człowiek żyje pod prawem, to Słowo Boże
ocenia go powierzchownie - tylko z zewnątrz - tak samo, jak lekarz powierzchownie bada pacjenta.
Ale w Nowym Przymierzu, Słowo Boże prześwietla człowieka jak skaner lub rentgen, ponieważ
teraz Boga interesują także nasze myśli, motywacje i zamiary. Czasami na zewnątrz wszystko może
wyglądać dobrze, jednak wewnątrz może być bardzo źle, tak samo, jak wiele osób chorujących na
raka w ogóle nie wygląda na chorych. Więc jeśli czytasz Słowo Boże i obciążają Cię tylko twoje
zewnętrzne grzechy, to prawdopodobnie nie słyszysz wszystkiego, co Bóg chce Ci powiedzieć.
Więc zawsze zadawaj sobie pytanie: „Czy Słowo Boże prześwietliło moje myśli i zamiary mojego
serca?”. Zauważ, że nacisk jest tutaj kładzniony na na serce, a nie na głowę.
Jeżeli Słowo Boże jest głoszone przez osobę namaszczoną, wtedy przeniknie Twój umysł, wejdzie
do serca i ujawni Twoje najskrytsze myśli oraz rzeczywiste zamiary. W 1 Liście do Koryntian 14:25
możesz przeczytać jaki jest skutek głoszenia z namaszczeniem. Wtedy wychodzą na jaw zamiary
ukryte wewnątrz ludzkiego serca i taka osoba odda chwałę Bogu wyznając, że Bóg rzeczywiście
jest w tym zgromadzeniu. To samo może mieć miejsce podczas rozmowy z pobożnym człowiekiem,
który pod namaszczeniem może wypowiadać prorocze słowa. Namaszczone słowo zawsze ujawnia
ludzkie myśli i skryte zamiary, ponieważ Słowo Boże jest ostre jak miecz obosieczny.
Jeśli chcesz służyć Panu, to upewnij się, że to ostrze przenika także Twoje serce, wtedy będzie ostre
także w Twoich ustach. Nigdy nie stępiaj ostrza tego miecza i nie ubieraj Bożego Słowa w piękne
słówka, aby było bardziej dyplomatyczne i łatwiejsze do przyjęcia, bo wtedy ludzie nie będą mieli z
niego żadnego pożytku, bo nie będzie ich wtedy przenikać ani robić tego, co robić powinno.
Czy próbowałeś kiedyś kroić mięso tępym nożem? Możesz je ciąć bez końca i nadal nie będzie
pokrojone. Dlatego kaznodzieja, który stępia Boże Słowa, po swojej usłudze może być pewien, że
nikt nie usłyszał Bożego głosu, gdyż Boże Słowa są ostre jak miecz obosieczny. Taki kaznodzieja
musi pozwolić, aby ten miecz najpierw rozciął jego serce i ujawnił jego myśli oraz zamiary!
Dopiero wtedy może go używać do rozcinania serc innych ludzi. Jeśli Słowo Boże nie przeniknęło
jeszcze do Twojego serca, to nie bierz się za głoszenie. Większość kaznodziejów nie osądza siebie
Słowem Bożym, więc wolą osądzać innych.
Słowo Boże przenika i osądza także nasze motywacje. Jeśli czytając Słowo Boże jesteś otwarty na
głos Ducha Świętego, to w końcu będziesz mieć całkowicie oczyszczone serce, ponieważ zostaną
ujawnione Twoje wszystkie złe myśli oraz nieczyste zamiary Twojego serca, i będziesz mógł się
z nich oczyścić. Wierzący człowiek powinien tak żyć każdego dnia. Podobnie jak Izraelici każdego
dnia otrzymywali mannę na pustyni, tak samo i my, codziennie musimy otrzymywać namaszczone
Słowo Boże.
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