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List do czytelników,
Szanowny czytelniku,
Przyczyną, która skłoniła mnie do napisania tej książeczki, chociaż istnieje wiele wydanych
wyśmienitych rozpraw na ten temat, które prowadzą do nawrócenia grzesznika, było moje
pragnienie, aby skorzystać z tej prostej metody głoszenia ewangelii i wezwać do pokuty
grzeszników. Dlatego ośmielam się zapraszać i zachęcać najgorszych ludzi, aby przyszli do
Chrystusa po życie wieczne.
Sam byłem nędznikiem, ale otrzymałem miłosierdzie i chciałbym, aby moi uprzedni
towarzysze grzechu też otrzymali miłosierdzie, dlatego piszę tę książeczkę. Nasz naród Angielski
roi się od podłych ludzi, jest jak zwykle, od kiedy stał się narodem. Moja mała książeczka w
niektórych zaułkach nie może krążyć z domu do domu, ale znajdzie odpowiednich ludzi, którzy ją
przeczytają. Skoro Pan Jezus Chrystus jest gotowy, aby zbawić najgorszych łotrów, to czemu nie
mogli by oni pod tym swoim imieniem ,,najgorszego łotra" przyjść do Chrystusa, aby otrzymać
miłosierdzie?
Gdy nawrócony zostanie wielki grzesznik staje się, jeśli można tak powiedzieć, łupem
Chrystusa; dlaczego Pan Jezus miałby stracić chwałę, a grzesznik swoją duszę z braku zaproszenia?
Odniosłem dzięki łasce Bożej, wielki sukces w głoszeniu na ten temat, i może odniosę też
sukces, gdy napiszę tę książeczkę. Ta książeczka jest podobna do sieci zarzuconej na połów. Oby
Pan Jezus złapał wielkie ryby przez nią, ku wywyższeniu Jego prawdy. Istnieją najbardziej podłe
łotry w oczach ludzi, i istnieją wielkie łotry we własnych oczach, istnieją też niektórzy, którzy
chowają swoją podłość za przykrywką lub pobielają wapnem swój grób. Lecz ich serca są nagie i
otwarte dla oczu tego, przed którym musimy zdać sprawę. Dla wszystkich typów ludzi Bóg posłał
Zbawiciela, Jezusa, i to dla nich drzwi miłosierdzia są otwarte.
Dlatego proszę ciebie bezbożny człowieku, przeczytaj tę książeczkę. Chodź, otrzymaj
przebaczenie, a NIEBO i chwała będą twoim udziałem. Niech twoje pożądliwości i głupota nie
wyprowadzą cię poza drzwi miłosierdzia, ponieważ te drzwi są otwarte dla ciebie. Manasses był
złym człowiekiem, a Maria Magdalena złą kobietą, nie mówiąc już o łotrze na krzyżu, czy o
mordercach Chrystusa; a jednak uzyskali łaskę, Chrystus chętnie przebaczył im.
Czy nie sądzisz, że ci, którzy uprzednio byli źli, a teraz są w Niebie, dobrze zrobili,
ponieważ nawrócili się oraz pozostawili własne grzechy dla Chrystusa, gdy byli na tym świecie?
Wierzę, że myślisz, że dobrze zrobili. Cóż grzeszniku, zrób to co oni. Chrystus przy bramie Nieba
mówi do ciebie ,,Chodź tutaj." A zły przy bramie piekła woła, żebyś poszedł do niego. Co powiesz
na to grzeszniku? Nie idź do ognia, bo się popalisz. Nie pozwól, żeby Pan Jezus przestał pragnąć
cię zbawić, przyjdź do Niego i żyj.
Jeszcze kilka sów i zakończę. Grzeszniku, usłyszysz tutaj o miłości Bożej, proszę nie
prowokuj jej, i nie obracaj jej w nieczystość. Ten, kto umiera za zlekceważenie miłości, najgłębiej
zapadnie się w piekle, i będzie nękany myślami o jej odrzuceniu. Strzeż się tego i nie uczyń miłości
swoim dręczycielem.
Żegnajcie.
JOHN BUNYAN

2. DOBRA WIADOMOŚĆ DLA NAJPODLEJSZYCH LUDZI; INACZEJ MÓWIĄC
POMOC DLA ZROZPACZONYCH DUSZ
,,POCZĄWSZY OD JEROZOLIMY" Łukasza 24,47:
Cały werset brzmi następująco: ,,I, że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być
głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów."
Chrystus powiedział te słowa, po zmartwychwstaniu, mają one wydźwięk historyczny,
zawierają także w sobie polecenie i specjalny nakaz. Polecenie dotyczy głoszenia ewangelii i jest
zapisane w ewangelii Mateusza i Marka ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" etc. (Mateusza
28,19) ,,Idźcie na cały świat i głoście ewangelię każdemu stworzeniu" (Marka 16,15). Specjalny
nakaz jest umieszczony w ewangelii Łukasza, który powiada, że Chrystus chce, aby głoszono
doktrynę o pokucie i przebaczeniu grzechów w jego Imieniu, wszystkim narodom począwszy od
Jerozolimy. Grzesznicy Jerozolimscy mieli pierwsi usłyszeć ewangelię.
Chociaż mieli tak wielkie zlecenie, które dawało im podstawę, żeby iść i głosić ewangelię na
całym świecie, jednak przez ten specjalny nakaz, byli ograniczeni, aby na początku swej służby
głosić ewangelię w Jerozolimie, ,,Począwszy od Jerozolimy".
Zanim przejdę do analizy słów, muszę króciutko powiedzieć o dwóch rzeczach, mianowicie
PO PIERWSZE, czym była Jerozolima. PO DRUGIE, co oznaczało głoszenie tam ewangelii.
PO PIERWSZE, Jerozolimę należy rozważać w odniesieniu do pochodzenia ludzi tam
mieszkających, albo w odniesieniu do ich preferencji i wywyższenia lub w odniesieniu do ich
obecnego stanu jakim jest ich upadek.
Jeśli chodzi o pochodzenie tych ludzi, początek ich sięga Abrahama poprzez synów Jakuba,
Bóg wybrał ten naród, ze wszystkich narodów ziemi i ukochał ich.
Co się tyczy preferencji lub wywyższenia, Jerozolima była miejscem oddawania czci Bogu,
i miała specjalne znaki Bożej obecności i łaski, ponad wszystkie narody na ziemi. Dlatego plemiona
Izraela szły do Jerozolimy, żeby oddawać cześć Bogu; w Jerozolimie był dom Boży, Arcykapłan a
ofiary były przyjmowane. Oczy Boże i serce były nakierowane na to miejsce (Psalm 76,1-2; 122,1;
1 Królewska 9,3).
Należy rozważyć Jerozolimę w odniesieniu do moralnego upadku, w którym się znajdowała,
jak to wykażę za chwilę, ponieważ to wiąże się z tekstem kazania. Jerozolima była jak
powiedziałem wcześniej, miejscem i siedzibą Bożego uwielbienia, ale teraz była zdegenerowana i
zeszła na złe drogi. Słowo Boże przestawiające przepisy dotyczące uwielbienia Boga, zostało
odrzucone przez ten naród, i w ich miejsce wstawili swoje własne tradycje, Odrzucili ważne
nakazy, a w ich miejsce wstawili własne wymysły (Mateusza 15; Marka 7). Jerozolima odeszła z
prawdziwej drogi wiary i stała się miejscem, w którym prawda i prawdziwa religia zostały
pomieszane z tradycją.
Jerozolima stała się miejscem grzechu, siedliskiem hipokryzji i przepaścią, w której
utopiono prawdziwą religię. Panowała w niej teraz, zarozumiałość i bezpodstawne zaufanie Bogu,
które jest zgubą duszy. Zarządzający, przywódcy i doktorowie Prawa zazdrościli jedni drugim, byli
źli, objadali domy wdów, sprawiedliwi byli na pokaz a wewnątrz byli pełni bezprawia, nie było w
nich mocy pobożności. Bluźnili i sprzeciwiali się pobożności, a nawet samemu Panu i
Stworzycielowi Jezusowi Chrystusowi.
Mówiąc krótko, Jerozolima stała się rzeźnią dla świętych. Była miejscem, w którym prześladowano
i okropnie mordowano proroków, Chrystusa i chrześcijan. Ludzie mieszkający w Jerozolimie byli
tak zatwardzeni w swoich grzechach, że nie bali się popełnić największego grzechu wydając na
krzyż Syna Bożego i wołając, aby krew Jego była na nich i na ich potomstwie. Chociaż Jezus
Chrystus przez doktrynę, świętość życia i cuda chciał oczyścić ich z ich niegodziwości, jednak
zamknęli swoje oczy by nie widzieć, zatkali swoje uszy by nie słyszeć i nie spoczęli, póki nie zabito
Chrystusa. Ale tego było im mało, chcieli też wymazać jego imię i jego doktryny z tego świata,
dlatego przeciwko zdrowemu rozsądkowi i pomimo działania Boga i pomimo niezaprzeczalnego
dowodu zmartwychwstania dali żołnierzom srebrniki, aby kłamali, że uczniowie ukradli ciało z

grobu. A wszystko to po to, żeby ludzie nie uważali Go za zbawiciela świata i nie wierzyli mu, żeby
On odpuścił im grzechy.
Ludzie Jerozolimy byli przeciwni wszystkim ludziom, gdyż nie tylko zamknęli drzwi wiary
przed samymi sobą, ale zabronili by były otwarte dla innych. Paweł mówił, że przeszkadzali mu
głosić ewangelię poganom, żeby mogli być zbawieni. Ale gniew Boży spadł na tych Jerozolimskich
grzeszników na dobre. (1 Tesaloniczan 2,14-16; Mateusza 23,35; 15,7-9; Marka 7,6,8, Mateusza
3,7,9, Jana 8,33-41; Marka 3,30; Mateusza 23,37; Łukasza 13,33-34; Mateusza 27,25; 20, 11-16).
Taka była Jerozolima, tacy byli jej ludzie, taki był ich charakter i takie były ich grzechy, nie
mieli równych sobie w grzechu na całym świecie. Bo jacy ludzie, jaki naród, jakie grzechy można
porównać z nimi i z ich grzechami? Szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę grzechy przeciw
światłości poznania, które mieli i nadużycie cierpliwości Bożej. Te grzechy były straszne.
Po mędrcach i prorokach, których zabijali bądź przepędzali, Bóg posłał im Jana Chrzciciela,
aby ich nawrócić na prawdziwą drogę, a potem wysłał swego Syna, aby ich odkupił, ale oni nie
chcieli ani być nawróceni na prawdziwą drogę, ani odkupieni i prześladowali ich obu na śmierć. Ale
nie zatrzymali się na tym, ponieważ potem prześladowali świętych apostołów, a ich uczniów i
chrześcijan prześladowali i przepędzili na cztery strony świata.
PO DRUGIE, Nie opiszę tu co to znaczy głosić im ewangelię. Łukasz mówi, że apostołowie
mieli głosić im ,,pokutę i przebaczenie grzechów” w imieniu Chrystusa lub jak powiedział Marek,
kazać im ,,pokutować i wierzyć ewangelii.” (Marka 1,15). Nie żeby pokuta była przyczyną
odpuszczenia, ale znakiem szczerego jej przyjęcia. Pokuta zatem oznacza, że żadna udawana wiara
w ewangelię nie kwalifikuje się do zbawienia, oraz że zbawieniu musi towarzyszyć pokuta. Marek
powiedział to celowo, bo nie chciał żeby ludzie zwodzili samych siebie; bo na podstawie jakiej
wiary człowiek może oczekiwać przebaczenia grzechów w imieniu Chrystusa, gdy nie pokutuje ze
swoich grzechów? Albo jak człowiek nie pokutujący będzie mógł pokazać innym w sposób
widoczny, iż szczerze podlega ewangelii?
Dlatego pokuta tutaj jest połączona z wiarą, w relacji do otrzymywania ewangelii. Wiara jest
tym, bez czego nie można otrzymać w ogóle pokuty, a pokuta jest tym bez czego nie można przyjąć
szczerze ewangelii. Dlatego, gdy Chrystus mówi, że chce, aby głoszono pokutę i odpuszczenie
grzechów w jego imieniu pomiędzy wszystkimi narodami, jest to tak jakby mówił, że chce aby
wszyscy ludzie wszędzie żałowali za swoje grzechy, i przyjęli miłosierdzie z Bożej ręki przez
Niego, ażeby nie popadli pod gniew sądu. Gdyż bez prawdziwej pokuty, ludzie mogą sobie mówić
co chcą, że mają wiarę itp., ale nie będą mogli uciec od przyszłego gniewu. Dlatego apostoł Paweł
pisze, iż Bóg nakazuje ,,wszystkim ludziom wszędzie pokutować.” (aby zostali zbawieni): ,,Gdyż
wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża którego ustanowił,
potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.” (Dzieje Apostolskie 17,31).
Teraz przejdę do tego nakazu ,,począwszy od Jerozolimy”. Chrystus chciał, aby Jerozolima
usłyszała ewangelię jako pierwsza. 1. To polecenie spowodowane było tym, iż Jerozolima nie miała
już żadnego prawa sama z siebie do tego, ludzie z Jerozolimy, stali się gorsi od ludów dookoła;
grzechy Jerozolimczyków pozbawiły ich wszystkich przywilejów. 2. Ludzie z Jerozolimy nie stali
więcej na uprzywilejowanej pozycji w relacji do najgorszych grzeszników okolicznych ludów, to
raczej ci grzesznicy mieli bardziej uprzywilejowaną pozycję wobec Jerozolimczyków. Ponieważ
Jerozolima na długo przed ukrzyżowaniem Chrystusa była gorsza niż narody, które Bóg wypędził
przed Izraelem (2 Kronik 33). 3. Z tego wynika, że słowa ,,począwszy od Jerozolimy” zostały
dodane do polecenia głoszenia ewangelii tylko z łaski i współczucia, z obfitego miłosierdzia, gdyż
Jerozolimczycy byli najgorszymi łotrami i znajdowali się w najbardziej pożałowania godnej
sytuacji w porównaniu do wszystkich ludów pod niebem.

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.

