CHRYSTUS
Doskonały Zbawiciel:
Wstawiennictwo Chrystusa,
I Kto Jest Nim Objęty.
Znaczenie słowa

,,WSTAWIENNICTWO.”
Korzyści z wstawiennictwa Chrystusa. Jego wieczność.
Chrystus żyje na wieki, aby się wstawiać. Osoby, których to dotyczy.
Napisane przez J O H NA .B U N Y A NA.

Wydano przez E. Chandlera, J. Wilsona, i C. Doe, 1692r.
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I. WSTĘP EDYTORA
Niezależnie od tego jak dziwnym może się to wydawać, jest to niezbitym faktem, że
serce człowieka, dopóki nie zostanie przygotowane przez Boga uświadomieniem sobie
niezmiernie wielkiej niegodziwości znajdującej się w grzechu, odrzuca Chrystusa jako
doskonałego Zbawiciela. Pycha ludzkiej natury nie pozwoli, aby człowiek padł na twarz,
bezbronny i całkowicie zanieczyszczony grzechem w ramiona Boskiego miłosierdzia.
Człowiek preferuje częściowego Zbawiciela takiego, który z pomocą grzesznika staje się
kompletnym, całkowitym i doskonałym Zbawicielem. Ale to nie były doktryny Johna Bunyana,
piec ostrego przekonania o grzechach wypalił dumny żużel Bunyana ducha, który uwierzył
świadectwu Pisma mówiącego, że od stóp do głów, cała natura człowieka jest zepsuta, tak że z
nieuświęconego serca człowieka pochodzą złe myśli, morderstwa i smutny katalog grzechów,
które wymienia nasz Pan Jezus Chrystus, a które kalają nasze najlepsze uczynki dążące do
czystości serca i życia. Żaden grzesznik nie będzie całkowicie polegał na Zbawicielu, dopóki
nie uświadomi mu się jego własnego potępionego stanu; a także tego, że jego dusza wisi na
cienkiej nitce życia nad otwartą otchłanią wiecznego potępienia; i że pogrąża się w grzechu,
który pochłonie go w tych okropnych mękach, które oczekują grzeszników, czując, że grzech
przysposobił go jak suche ściernisko dla ognia piekielnego, i wtedy z jego serca wypłynie
wołanie ,,Panie, zbaw mnie bo ginę”. I wtedy dopiero jesteśmy wstanie przyjąć ,,Chrystusa jako
kompletnego, doskonałego zbawiciela,” nie dlatego, że On może zbawić, ale dlatego, że
jesteśmy zmuszeni do tego. To był temat wszystkich książek Bunyana i niewątpliwie
wszystkich jego kazań. Pragnął on skierować wszystkich grzeszników do Baranka Bożego,
który może zabrać grzech. Ta mała książeczka była jednym z tych dziesięciu ,,wspaniałych
manuskryptów,” które po śmierci Bunyana, znaleziono wśród jego rzeczy, a które były
przygotowane do druku. Opublikowano tę książeczkę po raz pierwszy w 1692 roku, przez
Bunyana przyjaciół E. Chandlera, J. Wilsona i C. Doe.
Niniejsze dzieło ogranicza się do tematu, który zbyt często jest zbywany milczeniem,
ponieważ dzieje się poza zasłoną - wstawiennictwo Chrystusa, jako końcowe dzieło zbawienia
grzesznika. Wielu ludzi ogranicza ,,patrzenie na Chrystusa” do widzenia go na krzyżu,
powszechny błąd katolicki, bo takie patrzenie nie wystarcza, musimy w naszych umysłach iść
w ślad za Panem Jezusem do niewidzialnego świata, wstąpić za zmartwychwstałym
Zbawicielem i oglądać wiarą Pana Jezusa po prawicy Ojca, gdy wstawia się za nami z powodu
naszych codziennych grzechów. I jest on naszym JEDYNYM Wstawiennikiem, a szukanie
pośrednictwa kogoś innego jest odrzucaniem Jego wstawiennictwa. Któż jest taki szalony, aby
prosić Mojżesza, (Który tak samo nie może pomóc jak Maria czy inni zmarli), aby wstawiał się
za nim u Boga Ojca? Odkupienie za grzech wymaga niesamowitej ceny krwi Chrystusa, który
był ,,Bogiem objawionym w ciele.”
Pan Jezus podjął się wstawiennictwa przez Przymierze, i wszyscy zbawieni tworzą
część Jego mistycznego ciała, w ten sposób doskonale wypełniają Prawo w Nim. Pan Jezus
wydał swoje życie, aby otworzyć źródło dla oczyszczenia ducha ludzi z grzechów i
nieczystości, a ponieważ ludzie podlegają zanieczyszczeniu, gdy przechodzą przez ten świat,
tylko On jest w stanie, i żyje na zawsze, aby wstawiać się u Ojca o odpuszczenie naszych

codziennych upadków. W ten sposób staje się On kompletnym, całkowitym Zbawicielem. Pan
Jezus ukoronuje wieczną chwałą głowy tych, którzy Jemu zaufali. W tym dziele zawarte są
piękne i rozgrzewające duszę i ducha myśli, które na pewno wywrą wielkie wrażenie na
czytelniku. Bunyan odrzuca prawienie komplementów w tak poważnych sprawach. Opisuje on
serce jako niepoddające się ,,obróbce cieplnej” znakomite wyrażenie pochodzące z kotlarstwa;
Bunyan powiada, że nic z wyjątkiem łaski nie jest w stanie tak rozgrzać serca, aby umożliwić
młotowi przekonania o grzechu zespolić takie serce z Chrystusem, a gdy to się stanie, to taki
człowiek staje się połączony z Chrystusem. Istnieje też nadzieja dla powracającego renegata,
opisana w tym dziele, Bunyan opisuje dwóch ludzi, przychodzącego i powracającego po
odejściu, grzeszników. Ten ostatni jak Jonasz w brzuchu piekła, a jego grzechy jak gadające
demony, spowodowały, że powrócił z powrotem do Zbawiciela. Grzech pociąga za sobą karę,
której unikamy, jeśli trzymamy się wąskiej drogi. Dobre uczynki zachowują nas od doczesnych
niedoli, które przydarzają się tym co pobłażają grzechowi, ale jeśli upadniemy, mamy
Adwokata i Wstawiennika, który nas podniesie. Jeśli kochasz swoją duszę, czytelniku, nie
pogardzaj wiedzą o piekle, gdyż ona i Prawo, są ostrogami, które Chrystus używa, aby pobudzić
nas do biegu do niego. Przyśpiesz kroku, na dobrej drodze, albo te ostrogi wbiją się w twoje
boki. A ty prześladowco, uważaj jesteś jak Saul szalony, a piekło będzie twoim domem. Drogi
czytelniku, strzeż się fałszywej wiary, żadna nie jest prawdziwa z wyjątkiem tej, która jest
nabyta przez klęczenie, poszukiwanie, i dążenie do prawdy ukrytej, podobnej do ukrytego
skarbu. Pamiętaj, drogi czytelniku, że śmierć jest jakby Bożym prokuratorem, aresztuje ciebie
bez ostrzeżenia. Dla wierzących grób jest końcowym miejscem rozstania pomiędzy łaską i
grzechem. Nie zapominaj, drogi czytelniku, iż dobre zreformowanie życia uczyni twoją małą
łaskę kwitnącą. Kończąc, drogi czytelniku, życzę, aby łaska Boża pomogła nam zapamiętać te
zdrowe prawdy na zawsze.
GEORGE OFFOR

II. CHRYSTUS DOSKONAŁY ZBAWICIEL.
,,DLATEGO TEŻ MOŻE ZBAWIĆ DO KOŃCA TYCH, KTÓRZY PRZEZ NIEGO
PRZYSTĘPUJĄ DO BOGA, BO ŻYJE ZAWSZE, ABY SIĘ WSTAWIAĆ ZA NIMI.”
(Hebrajczyków 7,25 KJV).
Apostoł, w niniejszym rozdziale, przedstawia nam dwie rzeczy; to znaczy, wielkość
osoby Pana Jezusa Chrystusa, a także Jego kapłaństwo.
Po pierwsze, apostoł przedstawia nam wielkość osoby Pana Jezusa Chrystusa, w tym,
że preferuje go nad Abrahama, który jest ojcem wszystkich wierzących, i nad Melchizedeka,
który był nad Abrahamem i pobłogosławił Abrahama, który miał obietnice.
Po drugie, jeśli chodzi o kapłaństwo Pana Jezusa, apostoł pokazuje jego wielkość, w
tym, że
Pan Jezus został uczyniony kapłanem, nie przez Prawo cielesnego przykazania, ale przez moc
niekończącego się życia. A i to nie bez przysięgi Tego, który powiedział ,,Przysiągł Pan i nie
pożałuje, Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka.” ,,Ale Ten sprawuje
kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki.” Tekst mojego kazania jest wyciągnięty z
tego wniosku, a mianowicie, że Chrystus jest kapłanem na wieki. ,,Dlatego też może zbawić do
końca tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.”
(Hebrajczyków 7,25 KJV).
W tych słowach można zauważyć cztery rzeczy: PO PIERWSZE, jeśli chodzi o
wstawiennictwo - Chrystus wstawia się. PO DRUGIE, jeśli chodzi o korzyści z Jego
wstawiennictwa - ,,Dlatego też może zbawić, do końca.” PO TRZECIE, mamy tutaj, również
osoby objęte wstawiennictwem Chrystusa - a są nimi osoby, które przez Niego przystępują do
Boga. PO CZWARTE, mamy tutaj też pewność uzyskania tej korzyści przez osoby
przystępujące przez Niego do Boga, ,,bo żyje zawsze aby się wstawiać za nimi.”

Jest to fragment większego traktatu, pracujemy nad korektą tekstu. Wkrótce
wydana zostanie ta pozycja wraz z innymi traktatami w formie książki. Po
wydaniu książki całość tekstu zostanie umieszczona na stronie.

