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S?owa, które wypowiadasz s? odbiciem twojego serca! „Z obfito?ci serca mówi? usta” (Mat. 12:34).
Kiedy ja powiedzia?em co? niegrzecznego jako dziecko, moja mama p?uka?a mi usta myd?em. Ale to nie moje
usta potrzebowa?y oczyszczenia, lecz moje serce. Twój j?zyk mówi tylko to, co masz w sercu. Jezus powiedzia?,
?e lu?ne, beztroskie, z?e rozmowy mog? pochodzi? tylko ze z?ego, nieczystego serca.
Jako wierz?cy, nie przyj?li?my jeszcze powa?nie tego co nasz Pan powiedzia? na temat ujarzmiania naszego
j?zyka. On to przedstawia jako spraw? serca – spraw? ?ycia i ?mierci. Twój nieujarzmiony j?zyk nie tylko
dyskredytuje ca?? twoj? pozorn? duchowo??, ale równie? sprawia, ?e twoja twarz jest niezaprzeczalnym faktem, ?e
twoje serce jest nieczyste, ska?one.
Je?eli anga?ujesz si? w plotki, niegrzeczne uwagi, krytycyzm, brudne s?owa, wybuchy gniewu, to mo?esz by?
pewny, ?e co? w twoim sercu nie zosta?o za?atwione przed Ducha ?wi?tego. Jezus podchodzi do tej sprawy
bardzo powa?nie, kiedy mówi, „Je?eli jeste? nieostro?ny z twoim j?zykiem – k?ócisz si?, narzekasz, szemrzesz,
paplesz – to masz powa?ny problem serca i si?ga to bardzo g??boko.”
„Dobry cz?owiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobre rzeczy, a z?y cz?owiek ze z?ego skarbca
serca wydobywa z?e rzeczy” (Mat. 12:35).
?aden kaznodzieja czy chrze?cijanin nie jest wyj?ty spod tego ostrze?enia Pana. Jezus mówi, ?eby? sprawdza?
swoje serce i dowiedzia? si? dlaczego nadal mówisz nieostro?nie. Nie b?d? lekkomy?lny w sprawie
wypowiadanych s?ów. Kiedy Duch ?wi?ty przekonuje ci? o czym?, co powiedzia?e?, to zach?cam ci?, ?eby?
pokutowa? i potem pozwoli?, aby On zmieni? twoje negatywne s?owa w b?ogos?awie?stwo. Przekle?stwo i
b?ogos?awie?stwo nie mog? pochodzi? z tych samych ust (zobacz Jakuba 3:10).
Sekretem odnoszenia zwyci?stwa nad twoim j?zykiem jest poznanie Jego! Przybli? si? do Jego obecno?ci i pozwól
Mu, ?eby objawi? co jest w twoim sercu.
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