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PRZEDMOWA
„Od najmłodszych lat byłem religijnie skłonny. Kiedy całkiem mało ja
niejednokrotnie odmawiałem modlitwy, bo słyszałem, że to mówi
wszystko, co zrobiono na ziemi, zostało zapisane w niebie i chciałem to mieć
tyle, ile to możliwe, zapisane tam na moją korzyść.
„Kiedy miałem około dziesięciu lat, słyszałem, że są tacy, którzy tego nie
zrobili
wierzcie, że Biblia była Słowem Bożym, i to doprowadziło mnie do
przypuszczenia, że
nie było wystarczająco jasne, że pochodzi od Boga; bo gdyby dał
objawienie Jego umysłu człowiekowi musiało przybrać taką formę, że ono
byłoby niemożliwe, aby ktokolwiek uwierzył. Wyobraziłem sobie
ja sam, że gdyby Bóg postanowił to zrobić, mógłby umieścić wielkie litery
wzdłuż
niebiosa, „JA JESTEM PANEM” i wszyscy to ujrzą i uwierzą; i
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gdyby Biblia pochodziła od Niego, jej objawienie byłoby tak jednoznacznie
jasne,
że nie można wątpić w jego boskie pochodzenie.
„Ale to nie było ustalone przekonanie; i mój początkowy sceptycyzm był
nagle rozproszone przez sen. Myślałem, że poczułem intensywny upał; a więc
straszne stało się ostatecznie, że niebiosa zostały rozerwane na części i

zawinięte w płomienie, a na płonącym niebie nad nimi widziałem duże litery
ogień: „JA JESTEM PANEM”; ale miałem jednocześnie przekonanie, że to
było już za późno, by osoby, które nie wierzyły, mogły z tego skorzystać,
i ci, którzy nie uwierzyli Biblii, przemawiając do nich w imieniu
Pan uznałby teraz ich wieczną nędzę, że to prawda.
„Nie cieszyłem się wczesnym nauczaniem prawdy biblijnej, miałem wiele
trudności w odniesieniu do doktryn objawienia, a zwłaszcza
w odniesieniu do Trójcy. Nie mogłem zrozumieć, czy Bóg i
Chrystus był jedną lub dwiema istotami; i byłem zbyt bojaźliwy w wieku 12 lat
zapytaj moich seniorów.
„Gdy byłem w szkole, byłem pod wielkim wrażeniem powagi i godności
codziennego uwielbienia i żarliwie pragnął po powrocie do domu móc
wielbić rodzinę; ale moja nieśmiałość była silniejsza niż moje przekonania,
i nie podjęto próby. Nie mając chrześcijańskiego przyjaciela, który udzieliłby
mi rady,
kierownictwo i zachęta, moje religijne wrażenia na wskroś
wyparowało, a moja postać została bardzo pozostawiona władzy kształtującej
otaczające okoliczności. Ale zostali pouczeni, kiedy w szkole w
sąsiednie miasto w tym, co było właściwe, i doradzając, opuszczając je, przez
Chrześcijańska dama z miasta, jak mam się zachowywać
wracając do domu i będąc w odpowiedzialnej sytuacji, poczułem moralny ciężar
na mego ducha i ciążący ku dobru, prawości i prawdzie.
„Byłem bardzo oddany czytaniu i obfitości wybrańców
książki o charakterze historycznym i literackim pozwolono mi zadowalać moje
smak. Zdobycie informacji było moim wielkim celem. Miałem żar
pragnienie wiedzy, a każdy gatunek dzieł z wyjątkiem
lekka literatura, dla której miałem pogardę, została pochłonięta przeze mnie
zarówno w dzień, jak iw nocy. Solidna literatura pasowała do mojego
usposobienia, a ja przechowałem
umysł z przydatnymi informacjami na różne tematy. Kiedyś tak było
pochłonięty książkami, które kiedy miałem około piętnastu lat, przestałem
chodzić
Kościół, abym mógł mieć spokój dnia Pańskiego do czytania. Ale to ja
wkrótce okazało się, że jest bardzo źle i zostało przerwane.
„Z biegiem lat poznałem najbardziej ewangelicznych
minister w mieście, w którym mieszkałem; i zostawiłem elokwentnego
kaznodzieję, którego
dyskursy były dla mnie tylko „bardzo uroczą pieśnią” i uczestniczyły w służbie
ewangelii łaski Bożej. To bardzo materialnie zmieniło prąd
Strona 3

mojego myślenia i rodzaju czytania. Jest naturalnie podatny na
wrażenia religijne, stałem się poważny, pobożny i religijny. Niosłem mój
pragnienie wiedzy ze mną do mojej religii i szukałem

Pisma święte i czytać książki religijne z powagą i stałością
które były absorbujące. Dostałem „Życie Chrystusa” Fleetwooda i przeczytałem
je wiele
czasy; i było to tak wciągające, że czasami siedziałem, czytając go do dwóch
lub dwóch
trzecia rano bez zmęczenia. Okoliczności w
którym żyłem, a próby, które pogrążyły się na mojej drodze, były nie
wątpię w instynktowne otrzeźwienie mojego ducha pływalności i rzucenie mnie
na
przebieg obowiązku religijnego.
„Z instrukcji ambony i własnego czytania wkrótce stałem się,
w pewnym stopniu zaznajomiony z systemem doktryny chrześcijańskiej; i
wierząc, że jestem prawdziwym chrześcijaninem, ponieważ wiedziałem o
chrześcijańskiej prawdzie
i chrześcijańskie doświadczenie i podobało mi się wszystko, co dobre,
pomyślałem
moim obowiązkiem było dołączyć do kościoła. Byłem w stanie odpowiedzieć
na wszystko
pytania, które mi zadano, bo nie zadano mi pytania: Czy rodzisz się na nowo?
Zostałem przyjęty i jako członek regularnie otrzymywałem Wieczerzę Pańską.
Nawet w tym czasie chodziłem na znaczną odległość każdego Dnia Pańskiego
uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym o ósmej rano; ale to wszystko
„działa”, ponieważ czułem się, jakbym zyskał niezwykłą zasługę
wykonanie tego niezwykłego obowiązku. Miałem prawdziwą przyjemność
dobrze sobie radzić.
Potem uczęszczałem na lekcje biblijne i przygotowałem się na to tak dokładnie,
że ja
byłem w stanie przyćmić całą resztę moją wiedzą na tematy, które
zostały przesłane do rozpatrzenia. Aby dokładniej to zrobić
opanuj treść Pisma Świętego i zadowalaj mój umysł, postanowiłem
czytanie Biblii z komentarzem; i po przeczytaniu go jednym
komentarz dostałem inny i przejrzałem go z najwyższą starannością
żarliwość i wytrwałość. Z tymi pomocą spędziłem wiele godzin
przeszukiwanie Pisma Świętego i czerpanie z tego przyjemności bardziej niż
cokolwiek innego; ale to było
od braku miłości do samego Boga, ale po prostu w celu zdobycia informacji. ja
nie
pamiętajcie, że miałem duchowe poczucie grzechu, zanim stałem się
członek kościoła lub przez wiele lat po tym, i w konsekwencji
Czytam Biblię bardziej swoim umysłem niż sumieniem i moim
serce . Chciałem „ szukać ”, aby „dowiedzieć się o Bogu”, nieświadomy tego
Można go poznać tylko dzięki naszym potrzebom duchowym . Widziałem
prawdę, tak jak ja
wierzyłem, dość wyraźnie, ale nigdy nie byłem tak naprawdę przekonany, że tak

całkowicie zagubiony grzesznik, nigdy nie modliłem się z głębi serca: „ Panie,
wybaw mnie, ja
zginąć! „
„Ale z biegiem lat stałem się mniej zadowolony z mojej religii iz nią
siebie; ale kiedy byłem nieszczęśliwy, nie poszedłem bezpośrednio do Jezusa,
ale wręcz przeciwnie,
Starałem się właściwie czytać, odpowiednio się modlić lub dobrze pracować, i
przez jakiś czas mi się udało. Byłem najsurowszy w całej mojej deportacji,
sumienny i wzorowy; i mając sztuczne sumienie, czułem się
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żałosne, jeśli któregoś dnia nie przeczytałem dobrej oferty lub nie wykonałem
innych obowiązków.
Poranne rozmowy często mnie denerwują, udowadniając, jak to często robią
przerwa w mojej rundzie wyznaczonego obowiązku; i kiedy się spotkałem
sympatyczni, inteligentni przyjaciele i bardzo dokładnie przeszli do rozmowy,
Zapomniałem o boskich rzeczach; i kiedy znów zostałem dla siebie, po
czas zapomnienia o Bogu, czasami czułem, że miałem ogromny
daję sobie spokój, a ja postanowiłem to zrobić z całej siły. Kiedy tak
odciągnięty od religii, czasami miałem dłuższy okres
zapomnienie o Bogu, ale zwykle nastąpił okres konfliktu,
wyrzuty sumienia, walka i wytrwała pokuta. Aby podtrzymać moją religię
plan był bardzo trudną sprawą i bardzo niezadowalającą. Kiedy dobrze mi
poszło
czytać dobrze i przechowywać w pamięci prawdę Pisma Świętego, spełniłem
swój obowiązek jako
Nauczycielka szkółki niedzielnej, dystrybutorka traktatu i odwiedzająca
dystrykt, i była
wystarczająco szczerze, czułem się dobrze; ale jeśli zawiodę na służbie, ja
nadal nieszczęśliwy.
„Będąc całkowicie szczerym i sumiennym, konsekwentnym w moim
postępowaniu i
uważany przeze mnie i innych za naprawdę pobożnych - brnąłem przez to
legalny błot od wielu lat; i nigdy nie przyszło mi do głowy, że musi istnieć
radykalna wada mojej religii. Moje serce było niezadowolone; moje sumienie
kiedy w jakikolwiek sposób przebudzony, został uciszony obowiązkiem, ale nie
usatysfakcjonowany
sprawiedliwość, ani oczyszczona z martwych uczynków krwią Sprawiedliwych
Jeden. Moim błędem było wierzenie, że religia polega na poznaniu osobno
z realizacji ; a moje sumienie nie jest duchowo pobudzone, ja
wytrwałem w złudzeniu przez kilkanaście lat.
„Wierzę teraz, że popełniłem jeden błąd, który popełniłem
bardziej niż cokolwiek innego, by utrzymać mnie w nieszczęśliwym stanie pomyślałem

moje modlitwy tak całkowicie niegodne, aby były przedstawione Bogu, że
zamiast
rzucając się na całą moją grzeszność i niegodność przed tronem
łaska i bezpośredni kontakt z Bogiem zbawienia
stosował wyłącznie modlitwy innych. Często stosowałem wytrysk
moje własne modlitwy w ciągu dnia; ale kiedy przyszedłem
przed Bogiem formalnie czułem się tak całkowicie niegodny i niezdolny do
zamówienia mojego
przemówienie przed Nim, że zawsze byłem zmuszony używać języka
inne; albowiem modlitwa uważana jest za obowiązek chwalebny, czułem, że
musi
być zrobione dobrze, aby zostać zaakceptowanym, i bałem się poświęcić się
przedłużony adres do Diving Majesty. Duch Święty by to zrobił
pomógł moim słabościom i wstawił się we mnie, ale ja nie miałem
najodleglejsza koncepcja, jaką mógłbym, wierząc okiem
ku niebu, zabezpiecz Jego łaskawą pomoc; i tak zamiast „modlić się w
Duchu Święty, modliłem się tylko słowami moich współbraci, którzy
czasami spełniał mój warunek, ale częściej nie i zawsze
zdawało się, że trzymam mnie z dala od Boga i cieszę się bezpośrednim
osobisty stosunek z „Ojcem miłosierdzia” (2 Kor 1: 3).
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„W niezadowalający sposób, który właśnie opisałem, zmarnowałem i
straciłem moje młode lata „ i nic się nie poprawiło, a raczej pogorszyło się ”
(Marka 6:26). Byłem religijny , sumienny i konsekwentny; ale to było
po prostu „zamierzam ustanowić moją własną sprawiedliwość” (Rz 10,3)
system służby zignorował centralny fakt Boskiego Objawienia - że
„ Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników ” (1 Tm
1:15). „Ale Boże
który jest bogaty w miłosierdzie ”(Ef 2, 4), litował się nade mną i łaską
Jego Ducha Świętego, „objawił we mnie Swego Syna” (Ga 1, 16) i zwrócił „
cień śmierci rano ”(Amos 5: 8). Pierwszy blask ewangelii
światło, które wpadło do mojego zaciemnionego umysłu, polegało na czytaniu
małego przewodu, w którym
Nawrócenie Lutra jest wspomniane. Kiedy słowa Credo: „Wierzę
w odpuszczeniu grzechów ”zostały wypowiedziane podczas jego przesłuchania,
wziął je
i powtórzył je na swym łóżku chorym; ale powiedziano mu, że musi
wierzcie nie tylko w przebaczenie grzechów Dawida lub grzechów Piotra, ale w
to
musi wierzyć w przebaczenie własnych grzechów . Ta prawda stała się
wlot przebaczenia i pokoju do jego duszy; i czytając to poczułem, że moja dusza
był odwiedzany w niebiańskim świetle; i doprowadzono mnie do zobaczenia
tego przebaczenia

grzech był obecnym i osobistym błogosławieństwem. Ale nie byłem
zadowolony, że ja
wierzyłem dobrze.
„Wkrótce potem przeczytałem„ Życie wiary ”Romaine'a i natknąłem się na to
sentyment, - że najsłabszy wierzący jest tak cenny dla Chrystusa i równie
bezpieczny
jako najsilniejszy. Odwiedził mnie Dayspring z wysokości
czułem się skąpany w promieniach południa chwalebnego światła Nieba. The
wielki Oświeciciel napełnił moją duszę Jego przemieniającą obecnością. On,
który
rozkazał światłu, aby świeciło z ciemności, jaśniało w moim sercu
daj światło poznania chwały Bożej w obliczu Jezusa
Chrystus.' Byłem świadomy Boskiej Obecności ze mną i wierzyłem w to
święte światło, które weszło do mojej duszy, pochodzi bezpośrednio z
nieba. Chrystus
od tego momentu stał się głównym centralnym przedmiotem mojej
kontemplacji.
Gdy tylko się oświeciłem, Jezus wydawał się być centrum, słońcem,
księżyc i esencja Objawienia, a wraz z Nim kluczem, myślałem, że mogę
zrozumcie wszystko, co kiedykolwiek napisano na temat religii. Mój duch
radował się w Bogu, moim Zbawicielu, a jaźń i jej usługi były przemyślane
tylko
być potępionym jako całkowicie nikczemnym i bezwartościowym. Chrystus był
wszystkim .
„A gdy moja dusza była wypełniona boskim światłem i jaśniała miłością
Jezu, powiedziałem sobie, bo ze zdumieniem przypomniałem sobie to, co
ponure
przeszłość - „Jak mogłem być tak ślepy, że nie widziałem drogi zbawienia
kiedy jest tak jasno objawione, że „Jezus Chrystus jest wszystkim i wszystkim,
a my jesteśmy
zupełne w Nim ”- nie„ w Nim ”i naszych własnych czynach łącznie - ale w
On sam! Prawda jest tak jasna jak słońce w południe, tak jak Jezus
Sam, Nosiciel grzechu i Zbawiciel, a ja i moje prawne obowiązki i
sumienne pokuty są niczym innym jak „brudnymi szmatami”. Przeczytałem to
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sto razy Jezus przyszedł „szukać i zbawić to, co zginęło”
i ta sama prawda płynie przez całe Słowo Boże, a jednak ja nigdy
widziałem to do tej pory. Och, jakże ślepy byłem na chwałę Jezusa! Jak smutno
myśleć, że tyle o Nim przeczytałem z zasłoną na moje serce,
i nigdy nie widziałem Jego chwały jako Zbawiciela aż do tej błogosławionej
godziny! ja teraz
żałowałem, że każdy nie widział Pana tak, jak ja Go widziałem. Zastanawiałem
się nad tym

nie zrobili tego, a ja pomyślałem, że mógłbym Go im tak wyraźnie wskazać
wyraźnie, jak uczyniono z Boga dla nas mądrość, prawość, uświęcenie,
i odkupienie, „że nie mogliby w to nie wierzyć
Przyjmijcie Go jak ich i napełnijcie się niebiańską radością: - ale znalazłem
ten „stary Adam był zbyt silny dla młodego Melancthon”.
„Mniej więcej w tym czasie usłyszałem kazanie, z którego chciałem być
dobry; ale
minister zbliżał się ku końcowi, a ja nie znalazłem nic we wszystkim, co
powiedział
dla zadowolenia mojej duszy, gdy jako zdanie końcowe powtórzył słowa,
„Chrystus jest końcem zakonu ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu”
(Rz 10, 4); i to zostało poniesione na mojej duszy z wielką mocą
Duchu Święty, aby moje serce znów wypełniło się światłem, życiem i
miłość Boga. Jak wyraźnie wydawało mi się, że Chrystus zamiast mnie
spełnił wszystkie wymagania prawa! On napełnił to Swoimi
zadowolenie z jednego końca na drugi , bo w ten sposób zrozumiałem Jego
istnienie
koniec prawa. ” Zniósł prawo jako podstawę usprawiedliwienia
spełnianie każdego z wielu jego wymagań; i pozwala nam rozpocząć życie
z prawością tak doskonałą, jak gdybyśmy spełnili się doskonale we własnym
osoby co jota, czego wymaga prawo Boże. Nie miałem o tym pojęcia
moje lata niewoli; a konsekwencją było to, że w mojej ślepocie ja
zuchwale przystąpił do czynienia tego, co Chrystus uczynił dla mnie, i
którego nigdy bym nie poszedł na tym samym legalnym szlaku
zrobione dla siebie.
„Kiedy Duch Święty otwiera oczy, jakże to potworne
wydaje się, że grzeszne stworzenie próbowało wypracować
prawość, która może być dokonana tylko przez Stwórcę! „Chrystus jest
koniec prawa ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu i wierzącemu
w Jezusie odkryłem, że zamiast zacząć wypełniać prawo dla
sam miałem przywilej zacząć od „końca prawa”. Zamiast patrzeć
naprzód, aby móc wypełnić spełnienie, stwierdziłem, że (wierząc
w Jezusie) to, co według mnie byłoby zakończeniem życia w posłuszeństwie, ja
przedstawił mi teraz w ewangelii Chrystusa jako punkt, od którego ja
miał zacząć. Zaraz potem zdobędę Chrystusa jako moją doskonałą prawość
przez większą część mojego przeszłego życia, aby ustanowić prawość
mój własny, z powodu którego próżno myślałem o sobie
do przyjęcia dla Boga, to było dla mnie „ jak życie z martwych ” (Rz 11,15) ”.
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Czy to moje własne doświadczenie? Nie to nie moje; ale doświadczenie
inny, który został mi przesłany, gdy zamierzam to napisać
przedmowa, uznałem za tak odpowiednie, że napisałem to i podałem jako

jeden z najbardziej satysfakcjonujących powodów, dla których mógłbym
przedstawić wydanie tego prezentu
mała objętość. Nie może być wątpliwości, ale istnieje wiele takich przypadków
powyżej. Obawiam się, że nie kilku ściśle religijnych we wszystkich naszych
kościołach
nieświadomy „prawdziwej łaski Bożej” (1 Piotra 5:12), która daje Jezusowi „
koniec prawa ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu ”. Boję się również
w niektórych przypadkach z powodu mieszanki prawa i ewangelii w miejscach
publicznych
instrukcja, pytający mają wrażenie, że coś mają
robić , aby uzyskać „usprawiedliwienie życia” (Rz 5, 18). A kiedy my
rozważmy setki tysięcy przebudzonych przez Świętego
Duch w całym naszym i innych krajach, wierzę, że nie mogliśmy
angażować się w bardziej potrzebną usługę niż przygotowanie pracy takiej jak
teraźniejszość, w której „ objawia się sprawiedliwość Boga bez prawa ,
nawet sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na
wieki
wszyscy, którzy wierzą ”(Rz 3, 21,22).
Czasami słyszymy „roszczenia Chrystusa” wywierane na grzeszników; ale to
jest
mieszać Chrystusa z Mojżeszem i przedstawiać Jego zbawienie jako tylko
zmieniono ponowną publikację prawa „podanego przez Mojżesza”,
zapominając o „łasce”
a prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa ”(Jana 1:17). „Ewangelia, ściśle
wzięta,
zawiera ani roszczeń, poleceń, ani groźby, ale jest radosna wiesc o
zbawienie grzesznych ludzi przez Chrystusa, objawione w doktrynach i
obietnicach;
i ci objawili się ludziom jako grzesznicy , o mocnych sercach i daleki od
prawość. W dobrej nowinie z nieba o pomocy w Bogu przez Jezusa
Chrystus, dla zagubionych, samozniszczących stworzeń rasy Adama, nie ma
zasady. Wszystkie te przykazania, by wierzyć i żałować, nie są wykluczone,
należą do prawa i płyną z niego.
1

Ewangelia jest zapowiedzią pokoju
zakupione przez KRWI CHRYSTUSA dla biednych grzeszników i ofiarowane
im.
2)

Ewangelia przynosi jeńcom dźwięk wolności, przebaczenia
skazani przestępcy, pokój buntownikom, dźwięk życia dla umarłych i
zbawienie dla tych, którzy leżą na granicach piekła i potępienie.
3)

To jest
nie sama ewangelia, ale objawiony w niej Chrystus, który leczy

grzesznik. To Chrystus ma zostać przyjęty; ale został przyjęty, jak zaoferowano
w
ewangelia, a ewangelia oddaje Chrystusa oku wiary. Ewangelia jest
w odniesieniu do Chrystusa, czym był biegun w stosunku do węża ”.
4

Dlatego ewangelia nie wzywa nas do twierdzenia, których nie możemy
wprowadzajcie w życie, ale to daje nam wolną łaskę Boga w Chrystusie Jezusie,
i pozwala nam domagać się Syna Bożego jako naszego Odkupiciela i przez
Niego
cieszyć się „wszystkimi rzeczami” dotyczącymi życia w wierze i nadziei
chwały.
Jesteśmy proszeni o to, aby nie dawać Bogu niczego dla zbawienia. On jest
wielkim Dawcą . Nasz
właściwą pozycją jest stanąć przed Nim jako żebrak w postawie
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odbieranie . „Ten, który nie oszczędził Swego Syna, ale wydał Go za nas
wszyscy, jak On nie może z Nim również dobrowolnie nam wszystkiego dać?
” (Rz 8,32).
Ewangelia łaski Bożej nie polega na naciskaniu na obowiązek
zdefiniowane słowami: „ Oddaj swoje serce Chrystusowi ”, choć często tak jest
nierozsądnie naciskali na pytających po zbawieniu, jakby to była ewangelia; ale
sama istota ewangelii zawarta jest w słowach: „Mając wolność
wejdźcie do najświętszego PRZEZ KRWI JEZUSA, przez nowego i żywego
droga, którą nam poświęcił przez zasłonę, to znaczy swoją
ciało; i posiadanie arcykapłana nad domem Bożym; zbliżmy się
z prawdziwym sercem w pełnej pewności wiary ”(Hebr. 10: 19-22).
„ Oddaj swoje serce Chrystusowi” jest raczej prawem niż ewangelią . To jest
najbardziej właściwe
że należy to zrobić, bo sam Bóg tego wymaga; ale tylko wzywając
robienie tego jest dalekie od ewangelii. Prawdziwa ewangelia brzmi: Przyjmij
darmowy prezent
zbawienia od gniewu i grzechu poprzez przyjęcie samego Jezusa i wszystkich
innych
korzyści, które nabył za „JEGO WŁASNĄ KRWI” (Dz 20,28) i twoje
serce będzie za chwilę Jego, podarowane Mu, a nie z mocy prawa ,
ale miłości ; na, jeśli masz miłość swego serca wlewa się do twoich przez jego
błogosławiony Duchu, poczujesz się pod ograniczającym wpływem
spontaniczny duchowy impuls, by w zamian dać Mu swoje serce i wszystko
inne
posiadasz. Dobrze jest oddać Mu swoje serce, ale chyba, że otrzymacie je po raz
pierwszy
Jego , nigdy nie oddasz Mu swojego .
Projekt następnych stron ma pokazywać „prawdziwą łaskę Boga”

„Bez uczynków zakonu” i tylko „przez KRWI JEZUSA”
(Hbr 10,19). Naszym wielkim celem jest chwała Chrystusa w nawróceniu
dusze; a środki zastosowane do osiągnięcia tego celu są proste
stwierdzenia dotyczące wielkiej prawdy Pisma Świętego, że jesteśmy od razu
zbawieni,
całkowicie i na zawsze dzięki łasce Boga „bogatego w miłosierdzie” i tym
podobne
nie mamy żadnego udziału w kwestii naszego zbawienia oprócz części żebraka,
przyjęcia go jako „darmowego daru”, zdobytego dla nas przez „PRECIOUSA”
KREW CHRYSTUSA ”(1 Piotra 1:19).
I, jak wiele z nich stara się wstać coś własnego w cenie do
przynieście Bogu, aby kupił Jego zbawienie, zadaliśmy sobie trud, aby ukazać
całkowita bezużyteczność wszystkich takich wysiłków; i wskazaliśmy, jak
sądzimy, z
pewien stopień jasności i na różne sposoby, że cała prawdziwa religia
ma wyraźny początek , a ten początek pochodzi z czasu, kiedy:
grzesznik stoi na Golgocie świadomy swego całkowicie zrujnowanego stanu, i
zdaje sobie sprawę z prawdy, że Jezus tak całkowicie zadowolił Boga za grzech,
że On
mógł powiedzieć, zanim porzucił ducha: „ Wykonało się ” (Jan 19:30); więc
że „mamy odkupienie przez JEGO KRWI, przebaczenie grzechów,
zgodnie z bogactwami Jego łaski ”(Ef 1: 8). „On sam nas obnaża
grzeszy we własnym ciele na drzewie ”(1 P 2, 24), a tym samym„ dokonawszy
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pokój przez KRWI JEGO KRZYŻA ”(Kol 1, 20), możemy od razu być
„Zbliżony przez KRWI CHRYSTUSA” (Ef 2:13), bez niczego
nasz własny. Ten Bóg, który Go wystawił, „przebłaganie przez wiarę
w JEGO KRWI, aby głosić Jego sprawiedliwość ”(Rz 3, 25) w przebaczeniu
grzech, przebaczy WSZYSTKIM grzechowi przez wiarę w Niego, ponieważ
Jego własne świadectwo jest takie:
że „KREW JEZUSA CHRYSTUSA Jego Syn oczyszcza nas od wszystkich
grzech ”(1 Jana 1: 7).
„KREW JEZUSA” jest dla każdego gruntem pokoju z Bogiem
wierzący grzesznik poniżej, a będzie to temat wiecznej pieśni
odkupione powyżej. To jest WSZYSTKO dla akceptacji z Bogiem, dla
przebaczenia
grzech za „usprawiedliwienie życia”, za adopcję do rodziny Bożej, za świętość
i chwała. Gdy ołtarz z płynącą krwią stał przy samym wejściu
starożytnego tabernakulum, więc Pan Jezus Chrystus i „Krew
JEGO KRZYŻ ”spotkajmy się przy samym wejściu do kościoła odkupionych.
Przelewanie Jezusa jako „przebłaganie za nasze grzechy” (1 Jana 2: 2)
leży u progu życia chrześcijańskiego. To jest alfabet chrześcijański
doświadczenie, aby poznać wartość „KRWI WIROWANIA” (Hebr

12:24). Pierwszym krokiem w kursie chrześcijańskim jest „ fontanna otwarta ”
(Zach 13: 1).
„KRWI JEZUSA” to nasz wspaniały i jedyny motyw w dalszej części
strony. Niech Duch Święty sprawi, aby każdy czytelnik „mocą Boga
do zbawienia ”(Rz 1,16).
Zamykając te wstępne strony, pisarz może zauważyć, że mimo to
napisanie tego w całości byłoby zarówno łatwe, jak i zachwycające
sam celowo wprowadził fragmenty różnych pisarzy
należące do różnych sekcji Kościoła Chrystusowego - Episkopaliści,
Prezbiterianie, Niezależni, Baptyści i tak dalej, jak niespokojny badacz może
ciesz się korzyścią z tego, że zbawcza prawda została mu przedstawiona w
różny sposób
aspekty, a jednocześnie mogą odczuwać moralny efekt obserwacji
idealna zgoda nauczanych przez Ducha chrześcijan w różnych gałęziach
Kościół Chrystusa w odniesieniu do jedynej drogi akceptacji grzesznika
z Bogiem, „PRZEZ KRWI JEZUSA”.
Ponownie wydaje się żarliwą modlitwę, aby Duch Święty pobłogosławił
wszystkim pytającym, którzy ją czytają, aby „mogli wejść do najświętszego
przez
KREW JEZUSA ”(Hbr 10,19) i naucz się śpiewać„ radosnymi ustami ”
pieśń odkupienia: „Temu, który nas umiłował i obmył nas
grzeszy w swojej KRWI WŁASNEJ i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga
i Jego Ojciec; Jemu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen,"
(Obj. 1: 5,6).
William Reid
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3 George Square, Edynburg.
Styczeń 1863 r.

I. PRZEBACZENIE GRZECHÓW
PRZEZ KRWI JEZUSA
Bóg miłości, drogi czytelniku, w Swoim spisanym Słowie, który daje
wyjaśnienie
o bogatym miłosierdziu, które On zapewnił winnym, mówi wam, że możecie
być
zapisane. Jego Słowo zapewnia cię, że możesz być zbawiony od winy, grzechu i
gniew . I to Słowo informuje was również, że wasze zbawienie nie zależy od
was
cokolwiek możecie czynić, ale na podstawie tego, co Bóg już uczynił. Dobre
wieści o
Bóg dotarł do naszego świata, a wierząc w te radosne wieści, uczynisz to
uratować się. To jest dobra nowina: „Bóg poleca Swoją miłość do nas w

że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł ”(Rz 5,8). "Dla
Boga
tak umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna każdemu
wierzący w Niego nie powinni zginąć, ale mieć życie wieczne ”(Ew. Jana 3:16).
„Chrystus umarł za bezbożnych” (Rz 5, 6). „Uczynił Go grzechem
my, którzy nie znaliśmy grzechu; abyśmy mogli stać się prawością Boga w
On ”(2 Kor 5:21). Jeśli po prostu wierząc w dobrą nowinę o tym, co Bóg
przez Chrystusa uczynionego dla grzeszników stajemy się „ uczestnikami
Chrystusa ”
(Hbr 3:14) i zostaną „ przyjęci w Umiłowanym ” (Ef 1, 6), stanie się
kwestia osobistej świadomości i duchowej radości, którą „mamy
odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów zgodnie z
bogactwa Jego łaski ”(Ef 1: 7). „Przetoż niech wam to wiadomo
przez tego człowieka głoszone jest wam przebaczenie grzechów; i przez Niego
wszyscy, którzy wierzą, są usprawiedliwieni ze wszystkich rzeczy ”(Dz 13:38).
Błagam was, abyście w myślach uznali „ przebaczenie grzechów ” (Dz
13:38) leży u progu życia chrześcijańskiego. To potrzebne błogosławieństwo
i do zdobycia teraz. Musisz mieć przebaczenie lub zginąć na zawsze; ty
musisz to mieć teraz , inaczej nie możesz mieć pokoju. To z pewnością
najbardziej zachwycająca
Pomyślałem, że możesz mieć poczucie winy za wszystkie swoje przeszłe
grzechy
i na zawsze! Bóg przebacza swobodnie i natychmiast. Nie wpuszcza żadnych
przygotowanie w celu ułaskawienia. Ten, który znał błogosławieństwo radości
Jego przebaczające miłosierdzie świadczy o tym w ten sposób: „Jeśli
wyznajemy nasze grzechy,
jest wierny i sprawiedliwy, aby wybaczyć nam nasze grzechy i oczyścić nas od
wszystkich
niesprawiedliwość; ” i to świadectwo zostało złożone na podstawie tego, co on
w tym samym liście potwierdził, że „krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu ”(1 Jana 1: 7,9). On nie mówi: Po tobie
żałował dokładniej, po spędzeniu dni i tygodni
bolesna modlitwa, po tym, jak zostaniecie bardziej gruntownie pouczeni o
boskości
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rzeczy, a po latach „kłopotów i smutku”, to wy
może zaryzykować nadzieję na przebaczenie. Nie; ale wiedząc, że Chrystus
umarł
odrzućcie grzech, jesteście uzasadnieni, po prostu zajmując miejsce grzesznika,
i przyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela, aby uwierzyć, że poprzez
wszechmocne zasługi Chrystusa, wybaczacie tę samą chwilę i cieszcie się
doskonały pokój z Bogiem; albowiem Bóg „ usprawiedliwia bezbożnych ” (Rz
4, 5).

Pokój z Bogiem poprzez przebaczenie wszystkich waszych grzechów może być
tym samym
uzyskane w dowolnym momencie, widząc, że nie trzeba za to żałować, pracuj
albo czekajcie na to, ale po prostu wierzcie w to, co Bóg mówi o Chrystusie
„ Zawarł pokój krwią Swego krzyża” (Kol 1, 20). „I bycie
usprawiedliwiony swobodnie przez Jego łaskę, przez odkupienie, które jest w
Chrystusie
Jezus ”(Rz 3, 24) - i będąc w pełni usatysfakcjonowanym, że grzech został
przebaczył wam w sprawiedliwy sposób, będąc odsuwanym przez „drogocenną
krew
Chrystus ”(1 Piotra 1:19) - Bóg jest„ zadowolony z Jego sprawiedliwości ”
sake ”(Iz 42:21) -„ sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w
Jezusa ”,
(Rz 3:26) - „nastanie pokój, który przewyższa wszelki rozum” (Flp 4,7)
spontanicznie w waszej duszy, jak świeży, płynący prąd
wieczna fontanna.
W odniesieniu do przebaczenia grzechów, nie ma czasu do stracenia, ponieważ
„
Duch Święty mówi: „Dzisiaj” (Hbr 3, 7); i czy teraz odmawiasz słuchania,
a umierając w grzechach przed wschodem słońca, musielibyście nieuchronnie
zgińcie na wieki, bez względu na wasze przekonanie o grzechu i niepokoje
dusza; bo sam Jezus zapewnia nas, że „ten, kto nie wierzy, będzie
przeklęty ”(Mk 16:16). Poza tym nie możesz zrobić nic innego, co udowodni
zadowalające dla ciebie lub miłe Bogu, dopóki go nie osiągniesz
przebaczenie twoich grzechów. I jako pierwsze przebaczenie grzechów
czuję potrzebę, więc jest to pierwsza rzecz, którą przedstawia Bóg miłości
za twoją akceptację; albowiem Bóg wciąż znajduje się „w Chrystusie
pojednującym
grzesznicy sobie, nie przypisując im wykroczeń ”(2 Kor
5:19).
Co więcej, będzie to miało wpływ na całe twoje życie i charakter
uderzające przez biblijne lub niebiblijne poglądy, które teraz
bawić się „ Bogiem wszelkiej łaski ” (1 Piotra 5:10) i serdecznością lub
wahanie, z jakim przyjmujesz Jego przebaczające miłosierdzie. Jak człowiek
na jego pozycję w świecie ma bardzo istotny wpływ jego charakter
elementarna edukacja i wczesne szkolenie, tak samo jest z prawdą
wierzący w Chrystusa wywierali materialny wpływ nie tylko na tym świecie, ale
także na
świat, który ma nadejść, ponieważ jest gruntownie uziemiony lub nie uziemiony
w
wielkie elementarne prawdy ewangelii łaski Bożej, która głosi
przebaczenie i natychmiastowy pokój „ każdemu, kto wierzy ” (Rzym
1:16). Wasza pozycja , a także przeznaczenie na czas i na wieczność, są teraz
do ustalenia!
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Dlatego niezwykle ważne jest, abyś dogłębnie do niego przystąpił
poglądy biblijne i inteligentne doświadczenie łaski Bożej w jej obecnym
kształcie
objawiony wam, grzesznikowi, w osobie i dziele Jego Syna Jezusa
Chrystus. I znowu, charakter waszej służby dla Boga i wasz sukces
w zdobywaniu dusz będzie bardzo zależeć od przejrzystości, z jaką
urzeczywistniacie swoje własne zbawienie przez krew Chrystusa w
rozpoczęcie kursu chrześcijańskiego; bo jak mogłeś pracować
wiernie, aby inni mogli poczuć ograniczającą moc miłości
Chryste, chyba że sam poczułeś pewność, że osobiście cię kochał
i odłożyć swój grzech? Najbardziej użytecznym życiem musi być zawsze to, co
jest
mocno oparty na znajomości Chrystusa ukrzyżowanego jako jedynej podstawy
akceptacja u Boga, usprawiedliwienie i pokój „ przez ”
nasz Pan Jezus Chrystus, który za nas umarł ”(1 Tes 5: 9,10). Zostanie
znaleziony
że ci, którzy czynią najwięcej dla Boga i ich grzeszników, są tacy jak on.
Wielebny Robert M'Cheyne, który wiedział, że Bóg mu wybaczy i jest
bezpieczny
na wieki - o czym mówi jego biograf, że „wszedł spokojnie
prawie nieprzerwana społeczność z OJCEM i SYNEM ”; i kto
sam opisuje w ten sposób swoje niewątpliwe nawrócenie w jedynym zapisie, w
którym on
opuścił go: „Kiedy obudziła mnie wolna łaska przez światło z wysoka,
Potem wstrząsnęły mną legalne obawy, zadrżałem, by umrzeć;
Żadnego schronienia, żadnego bezpieczeństwa w sobie nie mogłem zobaczyć…
Jehowa Tsidkenu
5

mój Zbawiciel musi być.
„Wszystkie moje lęki zniknęły przed słodkim imieniem,
Moje winne obawy zniknęły, przyjąłem śmiałość
Pić w Fontannie, życiodajny i darmowy Jehowa Tsidkenu jest dla mnie wszystkim. ”

II. JAK PODJĘTE SĄ NASZE GRZECHY
Z dala od krwi Jezusa
Jest każdy powód, dla którego powinieneś teraz inteligentnie i wiarygodnie
oto Baranek Boży, „ który gładzi grzech świata ” (Jan
1:29). W tym fragmencie nie jesteś skierowany do Zbawiciela, który już to
zrobił
„ Zabrał grzech świata”, ale Temu, który „ gładzi grzech

świat." Jasne jest to, że Jezus jest Bogiem wyznaczonym
Zabranie grzechu światu. Widzimy, że on to potwierdza, gdy mówi:
„ Syn człowieczy ma moc na ziemi, aby odpuszczać grzechy ” (Mat. 9:
6); "Wszystko
moc ”(lub autorytet)„ jest mi dana w niebie i na ziemi ”(Mat. 28:18).
Jezus jest jedynym i w zupełności wystarczającym, ponieważ
jest upoważnionym, Odprowadzającym
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grzechu dla całego świata. Cały świat został wcześniej uznany za winnego
Bóg „ wszyscy zgrzeszyli ” (Rz 3, 23); a prawdziwa ewangelia Boga jest taka
kiedy ktoś należący do naszego grzesznego świata uważa, że jego grzech jest
uciążliwy,
i wraz z nim dochodzi prosto do „Baranka Bożego”
uznaje to i mówi o swoich obawach i pragnieniu
pozbyć się go, przekona się, że Jezus ma zarówno moc, jak i wolę, aby go wziąć
z dala ; i widząc, jak została zdjęta z niego przez „krew Jego krzyża” (Kol
1:20), „tak daleko, jak wschód jest od zachodu” (Psalm 103: 12), zostanie
włączony
śpiewać z wdzięcznym sercem i „radosnymi ustami” „Kładę swoje grzechy na Jezusie,
Nieskazitelny Baranek Boży;
On nosi je wszystkie i uwalnia nas,
Z przeklętego ładunku. ”
Nigdy nie możesz dokonać przebłagania za swoje przeszłe grzechy ani osobiste
posłuszeństwo nadaje tytuł dziedzictwu chwały; ale Jezus chce
zabierzcie wszystkie swoje grzechy i nadajcie Jego własny tytuł chwalebnym
królestwie, jeśli tylko zgodzicie się powierzyć Mu samotne zbawienie.
„Cóż”, być może postanowicie, „pójdę do Niego i narzucę się
Jego miłosierdzie, a jeśli zginę, zginę ”. Ach, ale nie musicie do Niego
przychodzić
ten duch, ponieważ budzi wątpliwości co do wystarczalności Jego spełnionego
pokuta za grzech i Jego doskonałe, nieskazitelne życie w posłuszeństwie.
Sam Jezus mówi: „Bóg tak umiłował świat, że dał Swego
Jednorodzony Syn, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale zginął
mieć życie wieczne ”(Jana 3:16). Są to „prawdziwe powiedzenia Boże”
(Obj. 19: 9), gdzie, o przyjacielu, jest najmniejszy powód, dla którego mówisz,
z
wahanie i wątpliwości: „ Jeśli zginę, umrę? ”(Estera 4:16). Poprawny
myślałeś, że powinieneś mieć odniesienie do chwalebnej Ewangelii, to ten Bóg
tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby umarł za
grzeszników,
i zapewnia mnie, że jeśli ja, ginący grzesznik, uwierzę w Niego, nie uwierzę

zginąć, ale mieć życie wieczne; Wierzę w Jego Słowo i uważam, że jeśli On
dał Swego Syna, aby umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, On z
Nim pójdzie
także dobrowolnie udzielajcie wszelkich takich rzeczy, jak przebaczenie i
czystość, łaska i chwała; i
jeśli, zgodnie z Jego łaskawym zaproszeniem, spoczę moją duszę na Jego
okazywała miłość w Chrystusie Jezusie, wierzę, że będzie to niemożliwe
zginę, jakbym Bóg zmienił Swoją naturę lub skasował słowo
łaska i prawda, że „krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas
od wszystkich grzechów ”(1 Jana 1: 7).
Bóg Ojciec kochał grzeszników tak bardzo, że posłał Jezusa, aby za nich umarł.
Jezus kochał grzeszników tak bardzo, że oddał swoje życie za ich odkupienie.
Duch Święty tak bardzo kochał grzeszników, że napisał zapis
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Bóg objawił im miłość w Jezusie Chrystusie i On sam przyszedł
osobiście, aby objawić tę duszę ich duszom, aby mogli zostać zbawieni.
A jeśli wy, niespokojni, zgodzicie się teraz na Bożą metodę przeniesienia
wszystko, czego Boska sprawiedliwość wymaga od ciebie wobec Jezusa, „który
został złożony z
niewiasta stworzona zgodnie z prawem ”, który doskonale był posłuszny i
zadowolił Ojca
w Jego świętym życiu i śmierci poniósł i wyczerpał karę za grzech,
otrzymacie przebaczenie, pokój, łaskę i świętość; pełna fala miłości
Boga, który przekazuje wiedzę, wpłynie do twojej duszy, a także w
duchu adopcji, będziesz płakać: „Abba, Ojcze” (Gal 4: 6), poczuj
ograniczając wpływ miłości Chrystusa i żyj dla chwały „Niego
który umarł za nas i zmartwychwstał ”.
Aby uczynić metodę zbawienia grzesznika tak „jasną, że on
czyta to ”(Hab 2: 2), może mieć oczy swojego umysłu tak pełne jego
znaczenia,„ że
może pobiec ”od razu do Jezusa Chrystusa, jako Jego Boskiego nosiciela
grzechu, przedstawię
następująca domowa i niepowtarzalna ilustracja: —Jednak stojąc
dzień na peronie stacji Aberdeen kolei północno-wschodniej,
Zauważyłem powóz z tablicą wskazującą, że biegnie przez całą drogę
z Aberdeen do Londynu. Drzwi były otwarte, tragarze
kładąc na nim bagaż pasażerów, a było kilka osób
wchodzenie lub zbliżanie się do różnych przedziałów. Szukali tego
szczególny przewóz, gdy tylko miną kasę biletową, oraz
widząc na nim „Londyn”, wrzucili dywaniki, weszli i
miejsca siedzące, przygotowane do podróży.
Po wyposażeniu się w bilety i przewodników kolejowych i zadowoleni
sami, że byli we właściwej karecie, czuli się najwyżsi

pewność siebie i nie zauważyłem żadnego z nich wychodzącego z
powozić i biegać w stanie podniecenia, wzywając ludzi wokół
im: „Mam rację? Czy mam rację?"
Nie widziałem też, aby ktoś odmawiał wejścia, ponieważ przewidziany był
powóz
tylko ograniczona liczba przejazdów tym pociągiem. Może być 80 000
mieszkańcy miasta i jego okolic; ale wciąż nie było nikogo, kto mówił
absurdem jest zapewnienie zakwaterowania tylko dla około siedemdziesięciu
osób
praktycznie okazało się, że jest całkowicie wystarczający. Pociągi opuszczają
miasto
kilka razy dziennie, i okazuje się, że jeden powóz do Londynu w
pociąg jest dość wystarczający dla liczby pasażerów; a konkretnie
zauważyłem, że dzień, do którego teraz się odnoszę, był tak duży,
że jeden z pasażerów miał dla siebie cały przedział. The
powóz jest dla całego miasta i okolicy, ale przewozi tylko takie
mieszkańcy przybywają i siedzą w nim z dnia na dzień.
Bóg w swojej nieskończonej mądrości zapewnił nam podobny rodzaj
zaginiony świat. Zapewnił ciąg łaski, aby nieść tyle jego
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mieszkańcy nieba, wielka metropolia wszechświata, jak tylko są gotowi
skorzystajcie z łaskawego postanowienia.
Kiedy wzywamy was głoszeniem ewangelii, sens jest taki, że wszystko
kto może przyjść i przechodząc przez biuro rezerwacji w
usprawiedliwienia przez wiarę, posadzić sobie w wózku oznaczonego „ Od
Wina do chwały . ” Ilekroć słyszysz bezpłatną i ogólną ofertę zbawienia,
nie musicie stać w głowie, zastanawiając się nad pytaniem: „ Czy to po to
mnie? ”- bo tak jak firma kolejowa przewozi wszystkich, którzy się do niej
stosują
drukowane przepisy, niezależnie od charakteru moralnego, więc jeśli
przyjdziesz do
stacja łaski w ogłoszonym czasie, który jest „ teraz ” - dla „Oto teraz
jest czasem przyjętym ”(2 Kor 6: 2) - znajdziesz pociąg zbawienia
gotowy; i jedyne przepisy, które należy spełnić, aby je spełnić
niesiony przez to, że zgadzasz się, aby Pan Jezus Chrystus oskarżył
Sam płacąc za twoje miejsce - które z pewnością nie może być niczym innym
jak
łatwy i pożądany układ, ponieważ nie masz możliwości zapłaty
dla siebie.
Czy przyjeżdżasz na dworzec kolejowy bez pieniędzy w kieszeni, i
pragnie podróżować pociągiem, który ma się ruszyć, aby zostać w posiadaniu
cenne dziedzictwo pozostawione tobie przez przyjaciela; i wszyscy mogli się
spotkać

przy drzwiach kasy i powiedz: „ Zapłacę za ciebie opłatę za przejazd ”
nie poczułbyś niczego poza największą satysfakcją z przestrzegania
takie rozporządzenie; i czy nie jest ci łatwo przyjechać do
stacja miłosierdzia, aby poddać się regulacji ewangelii, aby pozwolić Jezusowi
zapłacić
Twoja opłata za pociąg łaski, abyś mógł zająć swoje miejsce
pewność siebie i nieść nową i żywą drogę do wieczności
chwała?
Jeśli chcemy poznać ewangelię i zostać zbawieni, musimy poznać Jezusa jako
naszego
Nosiciel grzechu ; ponieważ Chrystus ukrzyżowany jest sumą ewangelii i
bogactwa
to. Paweł był tak wzięty z Jezusem, że nic słodszego niż Jezus nie mógł upuścić
z jego pióra i ust. Zauważono, że ma słowo JEZUS pięć
sto razy w jego listach.
„Jezus” był jego stałym przedmiotem medytacji i pochodzi z dobrego skarbu
z serca mówił ustami, a pióro pisał. Czuł, że Chrystus był
uczynione mu przez Boga „mądrość i sprawiedliwość, i uświęcenie, i
odkupienie ”(1 Kor 1:30) i chwałę w Panu i na Jego krzyżu
zdecydowany nie wiedzieć nic wśród tych, których głosił i
napisał: „ uratuj Jezusa Chrystusa i Tego, który został ukrzyżowany ” (1 Kor 2:
2). Ta wiara, która
nie opiera się na umierającym Chrystusie, ale jest niebezpiecznym snem: Bóg
obudził wszystkich
to w nim jest!
„Tylko Chrystus jest naszym zbawieniem—
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Chrystus, skała, na której stoimy;
Poza tym pewnym fundamentem,
Zostanie znaleziony, ale tonący piasek.
Chrystus, Jego Krzyż i zmartwychwstanie,
Jest sam błaganie grzesznika;
Na tronie doskonałości Boga
Nic innego nie może go uwolnić.
„Mamy wszystko, co Chrystus posiada;
Życie wieczne, drugie narodziny;
Przebaczcie, pokój i błogosławieństwo,
Podczas gdy my pozostajemy tutaj na ziemi;
I przez oczekiwanie wiary
Przedsmaki radości powyżej,
Za darmo otrzymaliśmy zbawienie,
Przez Ojca w Jego miłości.
„Kiedy nasza doskonała radość wejdzie,

„W Nim nasza błogość wzrośnie;
On jest esencją, duszą i centrum,
Chwały na niebie:
W cudownej historii odkupienia
(Plann'd przed upadkiem naszych rodziców),
Od Krzyża do chwały
Jezus Chrystus jest wszystkim. ”

III. Krew Jezusa, a nie przekonanie
GRZECHU, FUNDACJI NASZEGO POKOJU
I RADOŚĆ
Jeśli Duch Święty obudzi cię do prawdziwego zrozumienia twojego
niebezpieczeństwa
jako buntownik przeciwko autorytetowi Bożemu - winny, zanieczyszczony,
zasługujący na piekło
grzeszniku - musicie być głęboko zaniepokojeni i takie pytania
ponieważ muszą one być zawsze obecne przy tobie: - „Co muszę zrobić, aby
zostać zbawionym?
Jaka jest prawdziwa podstawa pokoju grzesznika z Bogiem? Co ja mam zrobić
wierzyć, aby zostać zbawionym? ” Cóż, w zakresie, w jakim położono
podwaliny
wasze pojednanie dotyczy; pragnę, abyście zauważyli, że tak
nic do roboty; albowiem Wszechmocny Poręczyciel grzeszników powiedział na
Golgocie: „ Tak jest
skończone ”(Jan 19:30). Jezus uczynił wszystko, co uznał Święty Jehowa
konieczne do zrobienia, aby zapewnić całkowite przebaczenie, przyjęcie i
zbawienie
wszystkim, którzy wierzą w Jego imię. Jeśli weźmiecie Jezusa za swojego
Zbawiciela, zrobicie to
budujcie bezpiecznie na wieczność. „Albowiem nikt inny nie może położyć
fundamentu
jest złożony, którym jest Jezus Chrystus ”(1 Kor 3:11). On jest kamieniem
węgielnym
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zbawienie złożone przez samego Boga, a na Jego skończonym dziele
odkupienia tylko wy
zostali pouczeni, aby spoczywać na zbawieniu waszej duszy, a nie na niczym
dokonane przez ciebie, dokonane w tobie, odczuwane przez ciebie lub
wychodzące od ciebie.
Sprawą najwyższej wagi jest wyjaśnienie, że jest to dzieło
Chrystus bez ciebie, a nie dzieło Ducha w tobie, to musi

stanowią jedyną podstawę waszego wyzwolenia z poczucia winy i gniewu oraz
z
pokój z Bogiem. Musisz wystrzegać się spoczywania w pokoju na swoich
uczuciach,
przekonania, łzy, pokuta, modlitwy, obowiązki lub postanowienia. Musisz
zacznijcie od przyjęcia Chrystusa, a nie czyńcie zakończenia kursu
od poleżeć przygotowania. Chrystus musi być Alfą i Omegą. On musi być
WSZYSTKO w naszym zbawieniu, inaczej On będzie niczym . Uważaj na
siebie
wpadnijcie w powszechny błąd, zakładając, że będziecie bardziej mile widziani
i przyjęty przez Chrystusa, jeśli zostaniesz poddany strasznemu procesowi
„Praca prawnicza”. Jesteście teraz tak mile widziani w Chrystusie, jak
będziecie. Czekać
nie dla głębszych przekonań o grzechu, bo dlaczego miałbyś preferować
przekonanie
Chrystus? I choć nie miałbyś jednego jota większego bezpieczeństwa
głębsze przekonania o grzechu niż jakikolwiek grzesznik kiedykolwiek
miał. „Przekonania o grzechu są
cenny; ale nie przynoszą bezpieczeństwa, pokoju, zbawienia, bezpieczeństwa,
ale
wojna, burza i kłopoty. Kiedy dobrze jest się obudzić ze snu
niebezpieczeństwo wisi nad nami; ale przebudzenie się ze snu nie oznacza
ucieczki
niebezpieczeństwo. Ma być wyczulony na niebezpieczeństwo, nic więcej.
Podobnie przekonanie o swoich grzechach jest po prostu rozsądne
że twoja dusza jest w niebezpieczeństwie. Już nie ma. To nie jest
wyzwolenie. O tym samym
nie może przynieść wyzwolenia; nie mówi o żadnym Zbawicielu. Mówi nam
tylko, że my
potrzebny. Jednak jest wielu, którzy mają głębokie przekonania
grzechu, silny strach prawa, pogratulujcie sobie, jakby wszyscy byli zdrowi.
Mówią: „Ach, przekonałem się o grzechu; Byłem pod postrachem; to
ma się ze mną dobrze; Jestem bezpieczny." Dobrze z tobą Bezpieczny? Czy to
dobrze z
marynarz, gdy się obudzi i zobaczy, że jego statek rozpada się na kawałki
skały wśród wściekłości falującej fali? Czy dobrze jest z podkładem, kiedy
budzi się o północy wśród płomieni swojego mieszkania? Czy on mówi: „Ach,
dobrze ze mną; Widziałem płomienie? W ten sposób grzesznicy nie są
nierzadko doprowadzało do zadowolenia z pewnego miejsca do spania
krótszego niż
mianowany jednym. Pragnienie głębokich przekonań i zadowolenie
po doświadczeniu są zbyt często środkiem, który
Szatan używa odwracając oko grzesznika od doskonałego dzieła

Jezusie , który sam poniósł nasze grzechy we własnym ciele na drzewo. Nasz
pokój
z Bogiem nasze przebaczenie, nasze pojednanie płyną całkowicie z
pojednująca grzech ofiara Jezusa.
Oto więc, o duszy przekonana Duchem, Baranek Boży, który zabiera
grzech świata! W Jego śmierci na krzyżu oto Baranek Boży
który gładzi grzech świata! Oto w Jego śmierci na krzyżu
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potężna ofiara, okup za grzechy wielu! Zobacz tam sumę
całe Jego posłuszeństwo i cierpienia! Oto ukończona praca! — Dzieło
olbrzymia wielkość, którą tylko On mógł podjąć i
znakomity! Oto nasza ofiara, nasza gotowa ofiara, nasza doskonała
odkupienie, jedyna podstawa naszego pokoju, nadziei i radości. "On jego
obnażajcie nasze grzechy we własnym ciele na drzewie ”(1 Piotra 2:24). Nie
jest
powiedział, że nasze obowiązki, nasze modlitwy, nasze posty lub nasze
przekonania o
grzech, nasza skrucha, nasze uczciwe życie, nasze jałmużny, nasze fatih lub
nasza łaska - nie mówi się, że ponieśli nasze grzechy; to był Jezus, Jezus
On sam, sam Jezus, Jezus i nikt inny jak Jezus „poniósł nasze grzechy w swoich
własnych
ciało na drzewie. ” Spoczywajcie zatem w pokoju z Bogiem poprzez
nasz Pan Jezus Chrystus.
„Chrystus wykonał potężną pracę;
Nic nam nie zostało do zrobienia,
Ale aby wejść na Jego trud,
Wejdź też w Jego triumf.
„Jego praca, nasza reszta;
Jego śmierć, a nasze życie;
Nasze owoce zwycięstwa,
Jego udręka i walka.

IV. LIST O NAS
KREW JEZUSA
„Wzywam cię” - napisał wybitny autor 6 do umierającego człowieka „Wzywam cię do rzucenia
od razu, w najprostszej wierze, nad Panem Jezusem Chrystusem i nad tobą
zostanie uratowany . Całe twoje prawdziwe przygotowanie do śmierci jest
całkowicie zakończone
siebie i Pana Jezusa. Obmyty Jego krwią i ubrany
dzięki Jego prawości możesz pojawić się przed Bogiem w sposób boski, pełny,
swobodny,
i na zawsze zaakceptowane. Zbawienie wodza grzeszników jest przygotowane

ukończone i pełne w Chrystusie (Ef 1: 6; Kol 2:10). Znowu powtarzam, twój
oko wiary musi teraz być kierowane wyłącznie na zewnątrz i od siebie do
JEZUS. Strzeż się szukania jakiegokolwiek przygotowania na śmierć w
sobie . To
wszystko jest w Chrystusie . Bóg nie przyjmuje cię z powodu złamanego
serce - lub serce czyste - lub serce modlące się - lub serce wierzące. On
przyjmuje cię całkowicie i całkowicie na podstawie ODKUPNIENIA z
Jego błogosławiony Syn. Rzuć się na to w dziecinnej wierze
pokuta - „Chrystus umiera za bezbożnych ” (Rz 5, 6) - a wy jesteście
zapisane! Usprawiedliwienie jest biedne, potępione przez prawo,
samo-potępione,
samozniszczący grzesznik, oplatający się wiarą w sprawiedliwość
Pan Jezus Chrystus, „który jest dla wszystkich i dla wszystkich wierzących”
(Rzym
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3:22). On jest zatem usprawiedliwiony i jest gotowy umrzeć, i tylko on, który
rzuca
od niego szata jego własnych praw i wpada na tego błogosławionego
„Miasto schronienia” - Pan Jezus - i ukrywa się tam przed
„zemsta krwi”, wykrzykując w języku triumfalnej wiary,
„NIE MA TERAZ POTWIERDZENIA dla tych, którzy są w Chrystusie
Jezusie”
(Rz 8, 1). Spójrz więc na Jezusa skruszonego serca - szukaj Jezusa
czyste serce - szukaj Jezusa w sercu wierzącym - szukaj Jezusa w miłości
serce - a Jezus da wam wszystko.
„Dotyk jedna wiara w Chrystusa, a jeden boski dotyk od Chrystusa zbawi
najgorszy grzesznik. Och, najciemniejsze, najodleglejsze spojrzenie wiary,
odwracające ją
ospałe oko na Chrystusa, uzdrowi i zbawi duszę. Bóg jest przygotowany na to
przyjmijcie się w Jego błogosławionym Synu, i dla Niego porzuci on wszystkie
wasze grzechy
za Jego plecami i zabierzcie cię do chwały, gdy umrzesz. Jezus nigdy nie był
znany z odrzucenia biednego grzesznika, który przyszedł do Niego pusty i „z
niczym”
zapłacić.' Bóg uwielbi Swą wolną łaskę w waszym zbawieniu i dlatego też
zbawić cię takim, jakim jesteś , „bez pieniędzy i bez ceny” (Iz 55: 1). ja
na zakończenie odpowiedź Pawła na niespokojnego strażnika: „Uwierz w Pana
Jezusa
Chryste, a będziesz zbawiony '' (Dz 16,31). Nie ważne co masz
byłeś lub czym jesteś, zanurz się w fontannie otwartej na grzech i na
nieczystości ”(Zach. 8: 1), a będziecie czyści,„ obmytej bielszej niż
śnieg ”(Ps. 51: 7). Nie słuchajcie sugestii szatana ani niewiary. Odlew
siebie u stóp Jezusa, a jeśli zginiecie, zgińcie tam! O nie! zginąć

nigdy nie będziecie, bo powiedział: „Tego, który do mnie przychodzi, nie
uczynię
wyrzućcie ”(Jana 6:37). „Przyjdźcie do MNIE” (Mat. 11:28), jest Jego
błogosławiony
zaproszenie; niech twoja odpowiedź brzmi: „Panie,
nadchodzę! Przychodzę! Przychodzę! Oplatam moje
słabe, drżące ramiona wiary wokół Twojego krzyża, wokół Ciebie i jeśli ja
umrę, umrę, przyszywając się, przylgnąwszy, patrząc na Ciebie! Więc działaj i
wierz
i nie musicie obawiać się śmierci. Patrząc w twarz Zbawiciela, możesz
spójrz na śmierć w twarz, wykrzykując ze starym dobrym Symeonem: „Panie,
teraz
niech sługa twój odejdzie w pokoju; bo oczy moje widziały twoje
zbawienie ”(Łk 2:29). Obyśmy poprzez bogatą, wolną i suwerenną łaskę
spotykajcie się w niebie i jednoczcie się, wołając: „Godny jest Baranek; dla
Został dla nas zabity! ”(Ap 5:12).
„Jak chwalebne jest TWOJE NAZWA,
Przez cały gospodarz okupu
O WARTA BARANKA, która przyszła,
Szukanie i ratowanie zgubionych!
„Jesteś niezrównany,
Najcenniejszy na naszych oczach!
Niż synowie ludzi bardziej sprawiedliwi,
I nieskończona moc!
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„Twoja idealna praca boska,
Sprawia, że zawsze jesteśmy błogosławieni;
Tutaj lśni prawda i miłosierdzie,
A ludzie z Bogiem odpoczywają ”.

V. ZBAWIENIE POPRZEZ
KRWI JEZUSA, DAREM BOGA
Drogi Czytelniku, bo obawiam się, że jednym wielkim tematem jest zbawienie
przez przelanie krwi samego Jezusa - powinno być postawione przed wami
różnorodność aspektów, że jeśli przegapisz to w jednym, możesz to zrealizować
w innym,
Przedstawiłbym to teraz jako dar łaski. „Albowiem łaską zbawieni jesteście”
(Ef
2: 8). „ Darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”
(Rzym
6:23). „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał na wieki

życie ”(Jana 3:16). „Tutaj”, mówi jeden z angielskich reformatorów, „Boże,
który
jest nieskończony i niewymowny, daje po taki sposób, jak wszystko przemija.
Za to, co daje, daje nie jako zapłatę za pustynię, ale za zwykłą wypłatę
miłość. Tego rodzaju dawanie, które ma swoją zakochaną wiosnę , czyni ten
prezent jeszcze bardziej
doskonałe i cenne. A słowa Chrystusa są jasne, że Bóg miłuje
nas. I jak Bóg, Dawca , jest niezmiernie wielki, tak też jest dar, który On
daje, który jest Jego jedynym Synem. Rozumiemy, że nie jest powiedziane, że
Bóg jest
zły na świat, ale kochać go tym, że za niego dał Swego Syna. Bóg jest
miłosierny dla nas i kochający nas, i z samej miłości dał nam swego Syna
nie powinniśmy zginąć, ale mieć życie wieczne. I jak Bóg daje miłość
i miłosierdzie, więc bierzemy i otrzymujemy przez wiarę, a nie inaczej. Wiara
tylko - to znaczy zaufanie do miłosierdzia i łaski Bożej - należy do samej ręki
który bierzemy ten prezent. Ten dar ma nas zabezpieczyć przed śmiercią i
grzech. I jest to dane światu, a świat oznacza wszystko
ludzkość. Dlaczego nie mielibyście cierpieć z powodu tego imienia, widząc
że Chrystus prostymi słowami mówi, że Bóg nie dał Swego Syna tylko za
Maryja, Piotr i Paweł, ale dla świata, aby wszyscy Go przyjęli
czy synowie ludzcy? Zatem, jeśli ty lub ja powinniśmy Go przyjąć tak, jakby
On tego nie zrobił
odnoszą się do nas, naprawdę wynikałoby z tego, że słowa Chrystusa są
nieprawda, podczas gdy On mówi, że został dany i wyzwolony dla świata.
Z czego wynika, że przeciwnie, z całą pewnością jest to prawda,
że ten dar należy zarówno do ciebie, jak i do Piotra i Pawła, ponieważ
Ty też jesteś człowiekiem, jakim byli, i częścią świata…
„Kimkolwiek jestem, Boga nie należy uważać za niewiernego wobec Jego
obietnicy. ja
jestem częścią świata; dlatego jeśli nie wezmę tego daru za mój, robię to
Bóg nieprawdziwy. Ale powiesz: „Dlaczego mi tego nie pokazuje?
Wtedy uwierzyłbym i na pewno pomyślałem, że mi się to podobało. Ale to jest
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z wielką uwagą, że Bóg mówi tutaj tak ogólnie, w intencji,
Zaprawdę, nikt nie powinien myśleć, że jest wykluczony z tej obietnicy
prezent. Ten, kto się wyklucza, musi wyjaśnić, dlaczego to robi. 'Będę
nie osądzajcie ich - mówi On - ale będą sądzeni sami
usta ”... Jesteśmy więc zbawieni tylko dzięki łasce Boga i to osiągamy
łaska tylko przez wiarę, bez cnoty, bez zasług i bez uczynków. Dla
cała sprawa, która jest niezbędna do uzyskania życia wiecznego i
odpuszczenie grzechów, jest całkowicie iw pełni zrozumiane w miłości i
miłosierdzie Boże przez Chrystusa ”. 7
„Niech będzie błogosławiony Bóg, nasz Bóg!

Który dał nam Swego umiłowanego Syna,
Jego dar prezentów, wszystkie inne prezenty w jednym.
Niech będzie błogosławiony Bóg, nasz Bóg!
„Nie oszczędził swego Syna!
„To ucisza każdy rosnący strach,
„To sprawia, że trudna myśl znika;
Nie oszczędził swego Syna! ”
„Muszę powiedzieć - napisał dr Chalmers w liście do przyjaciela - że nigdy tego
nie miałem
bliskie i satysfakcjonujące spojrzenie na zbawienie ewangelii, tak jak ja byłem
Doprowadziło to do rozważenia w świetle prostą ofertą na jednej stronie, a
z drugiej strony prosta akceptacja . Po prostu mówi do nas wszystkich: „Tam
jest przebaczenie przez krew mego Syna: weźcie go; ”i ktokolwiek
uważa, że rzeczywistość oferty ją przyjmuje. To nie jest żadna forma nagrody
nasze własne usługi; ... jest to dar Boży przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego. To jest
nie dane, ponieważ jesteś tego godny, ale dlatego, że jest to dar
godny naszego uprzejmego i pojednanego Ojca, by go obdarzyć. Jesteśmy
skłonni do zachwiania
na wielkość niezamówionej oferty i nie możemy do niej przywiązać wiary,
dopóki my
stworzyliśmy własny tytuł. Prowadzi to do dwóch psotnych
konsekwencje. Utrzymuje domniemanie jednej klasy chrześcijan,
którzy nadal będą myśleć, że jest to coś w sobie i na temat
sami, którzy dają im prawo do zbawienia, i to potwierdza
melancholia innej klasy, która patrzy w swoje serca i swoje
własne życie, i okazuje się, że nie potrafią znaleźć cienia tytułu do
boska łaska. Błąd obu polega na tym, że patrzą na siebie, kiedy
powinni patrzeć na Zbawiciela . „Spójrz na mnie i bądźcie zbawieni wszyscy
krańce ziemi.
„Syn Człowieczy został tak wywyższony, że każdy, kto w Niego wierzy,
powinien
nie zginąć, ale mieć życie wieczne (Jana 3: 14,15). To po prostu twoja część
uchwycić się przyznanego dobrodziejstwa. Jesteś do tego zaproszony; ty jesteś
błagał o to; nie, co więcej, nakazano ci to zrobić. To jest
prawda, że jesteście niegodni i bez świętości nikt nie może zobaczyć Boga; ale
bądź
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nie bój się, tylko wierz! Nie możecie zdobyć się na świętość, ale Chrystus tak
podjął się, aby ci to zapewnić. Jest to jedno z tych duchowych błogosławieństw
które On ma dyspensę i które obiecał wszystkim, którzy
uwierz w Niego. Bóg obiecał, że wraz ze Swym Synem da dobrowolnie
wy wszyscy, (Rz 8,32) - że On będzie chodził w tobie i mieszkał w tobie (2

Kor 6, 16), że przez wiarę oczyści twoje serce (Dz 15, 9), że On
umieści Jego prawo w twoim sercu i zapisze je w twoim umyśle (Hbr 8, 10).
„Gdybym miał przyjść jako akredytowany agent z górnego sanktuarium z…
list z zaproszeniem do ciebie, z twoim imieniem i adresem, nie zrobiłbyś tego
wątp w swój nakaz, aby go zaakceptować. Oto Biblia, twoje zaproszenie do
przyjdź do Chrystusa. Nie nosi twojego imienia i adresu, ale mówi
„Ktokolwiek” - który cię zabiera; mówi „wszystko” - to cię obejmuje; mówi,
jeśli
„any” - to cię w to wciągnie. Co może być pewniejsze lub bardziej swobodne?
„Chwalebimy” - mówi stary Traill of London - „w imię hańby Chrystusa
który został na nas narzucony za zapewnienie absolutnej nieograniczonej
wolności
łaska Boża, która wyklucza wszelką zasługę i wszystko podobne;
absolutność przymierza łaski, bo przymierze odkupienia było
wyraźnie i ściśle warunkowy, a najszlachetniejszy ze wszystkich warunków był
w tym. Syn Boży bierze na siebie naturę człowieka i ofiarowuje ją
poświęcenie, było surowym warunkiem całej chwały i nagrody, które zostały
obiecane
Chrystus i Jego nasienie (Iz 53: 10,11), w którym wszystko jest obiecane
dobrowolnie,
a wiara wymagana do zapieczętowania interesu człowieka w przymierzu jest
obiecane w nim i dokonane dzięki jego łasce (Ef 2: 8). Ta wiara na początku
jest dokonany i działa na podstawie pełnej i absolutnej oferty Chrystusa i
wszystkich
Jego pełnia; oferta, która nie ma w niej żadnego warunku , ale ta rodzima dla
wszystkich
oferty, akceptacja : iw samym akcie tej akceptacji akceptant doth
wyraźnie zrzekajcie się wszystkiego w sobie, ale grzeszności i nędzy.
„Ta wiara w Jezusa Chrystusa jest usprawiedliwiona (chociaż, nawiasem
mówiąc, tak ma być)
zauważył, że nigdy nie jest napisane w Słowie, że wiara usprawiedliwia
aktywnie, ale
zawsze pasywnie, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę i że Bóg
usprawiedliwia
ludzie przez wiarę, ale przyjmując to zdanie) tylko jako zwykłe
instrument, przyjmując przypisaną sprawiedliwość Chrystusa, za którą my
są uzasadnione; i że ta wiara w urzędzie usprawiedliwienia nie jest żadna
warunek, ani kwalifikacja, ani nasza sprawiedliwość ewangelii, ale w samej jej
treści
wyrzekajcie się wszelkich takich pozorów.
„Ogłaszamy, że rynek łaski jest wolny (Iz 4: 1-3). To ostatni Chrystus
oferta i najniższa (Obj. 22:17). Jeśli mówi się o jakiejkolwiek cenie lub
pieniądzach, to o tym
jest bez ceny, bez pieniędzy . A gdzie takie są warunki, jeśli my

być zmuszonym do nazywania ich tak, musimy powiedzieć, że wyglądają
bardziej jak
rezygnacja, niż przechwalanie się wszelkimi kwalifikacjami lub warunkami. Na
pewno
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warunki umowy o ewangelię są następujące : Bezpłatne dawanie przez Boga,
nasze bezpłatne przyjmowanie i
odbieranie ”.
Jest to dla nas całkiem naturalne, urodzone tak jak my, zgodnie z prawem i
wychowane
pod ograniczającymi wpływami religii i cywilizacji, aby to przypuszczać
możemy być uratowani tylko poprzez przestrzeganie pewnych zasad i
wdrażanie
określone warunki. Trudno odłożyć na bok wykonywanie wszystkich
obowiązków jako
sposób na bycie przyjętym przez Boga łaskawie i poddanie się poszukiwaniu
i zbawieni po prostu jako zagubieni grzesznicy, przez kochającego Odkupiciela,
który nas wybawia
z poczucia winy, korupcji i zatracenia, „ bez pieniędzy i bez ceny ”,
(Iz 55: 1).
Wybitny pisarz ubiegłego wieku mówi naprawdę: - „Ewangelii jest wiele
zachmurzone przez warunki prawne i kwalifikacje. Gdyby moja doktryna była:
Pod warunkiem , że uczyniłeś to i tak - wierzysz i żałujesz, i
opłakujcie, módlcie się i słuchajcie, i tym podobne - wtedy będziecie mieć łaskę
Boże - nie odważę się, bo moje życie mówi, że to jest ewangelia. Ale ewangelię,
której pragnę
głoszę wam: czy będziecie mieć Chrystusa do działania wiarą, pokutą, miłością,
i wszystko w tobie dobre, i stanąć między tobą a mieczem Bożym
gniew? Tutaj nie ma miejsca na sprzeciw wobec tego, że nie masz kwalifikacji,
ponieważ jesteście tak zatwardziałymi, nieugiętymi, ślepymi i głupimi
łajdakami. Dla
pytanie nie brzmi: czy usuniesz te zło, a następnie przyjdziesz do Chrystusa?
ale czy będziesz miał Chrystusa, który by je dla ciebie usunął? To dlatego, że
jesteś
nękane przez te choroby, które wzywam was, abyście przyszli do lekarza, który
On
może ich uzdrowić. Czy jesteś winny? Ofiaruję Mu za sprawiedliwość.
Czy jesteś zanieczyszczony? Ofiaruję go tobie dla uświęcenia. Jesteś
nieszczęśliwy i opuszczony? Ofiarowuję Mu, jak został stworzony przez Boga,
kompletny
odkupienie. Czy jesteś serdeczny? Ofiaruję Mu w obietnicy: „Wezmę
serce z kamienia ”(Ez 36:26). Czy jesteś zadowolony, że On cię złamie
twarde serce? Przyjdź więc i włóż swoje twarde serce w Jego rękę. ”

„Znalazłem perłę najlepszej ceny!
Moje serce śpiewa z radości;
I śpiewaj, muszę, Chrystus, który mam!
Och, jaki mam Chrystusa!
„Mój Chrystus jest Panem panów,
On jest królem królów;
On jest Słońcem Sprawiedliwości,
Z uzdrowieniem w Jego skrzydłach.
„Mój Chrystus jest Drzewem Życia,
Który w ogrodzie Bożym rośnie;
Czyje owoce żywią się, których liście goją się;
Mój Chrystus jest Różą Sharon.
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„Chrystus jest moim mięsem, Chrystus jest moim napojem,
Moje lekarstwo i moje zdrowie;
Mój pokój, moja siła, moja radość,
Moja korona, moja chwała i moje bogactwo ”.

VI. KREW JEZUSA, TYLKO NASZE
PODSTAWA POKOJU Z BOGIEM
Kiedy wy, którzy troszczycie się o swoją duszę, słuchacie dużo modlitwy
ofiarowane przez chrześcijan za Ducha Świętego, możesz dojść do wniosku, że
pierwszy
musicie także modlić się za Ducha Świętego; ale sam Jezus
naprawia cię w tej sprawie, kiedy mówi: „ To jest dzieło Boże
wierzcie w Tego, którego posłał ”(Jana 6:29). Jeśli chcesz to zrobić
na tronie łaski, naprawcie tam wszystko, ale nie idźcie do tego
wszystko inne obecnie. Wierzący w Jezusa modlą się „ w Duchu Świętym ”
(Juda
20) aby ożywił dzieło Boże w sobie i w nich
współwyznawcy - prowadźcie przebudzone dusze do Jezusa - i przekonajcie
grzeszników
ich niegodziwość i niewiara; ale jako jedyny fundament pokoju
przebaczenia, czystości i chwały można znaleźć w przelaniu krwi przez Jezusa,
Twoim najbliższym zajęciem jest „ ujrzeć Baranka Bożego ” (Jan
1:29). Bez wątpienia, szybka obecność Ducha Świętego jest najważniejsza
niezbędne do zobaczenia Jezusa dla zbawienia twojej duszy i powinieneś
wszelkie środki wymagają, aby Jego łaskawa obecność była dla ciebie
gwarantem
kontemplujcie ukrzyżowanego Odkupiciela; ale szukanie tego nie jest biblijne
uświęcenia twego serca przez Ducha przed uzasadnienia z
wasza osoba przez Chrystusa i mieszanie tych dwóch jest równie niebiblijne,
i zależą częściowo od jednego, a częściowo od drugiego; dla Jezusa i Jezusa

jest tylko przedmiotem, na którym twoje niespokojne oczy muszą spoczywać
dla pokoju
Bóg i zmiana serca. „ To Chrystus umarł ” (Rz 8,34); i
Urząd Ducha ma kierować cię do Tego, który powiedział na Golgocie:
„ Wykonało się ”
(Jan 19:30). Nigdzie nie jest zapisane w Piśmie Świętym: Dzieło Boga Świętego
Duch oczyszcza nas z grzechu; ale jest napisane, że „ Krew Jezusa
Chrystus, Jego Syn, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu ”(1 Jana 1: 7). Czym
jesteś
wezwany, a szczególnie, aby to zrobić, to przyjąć Jezusa jako swojego
Odkupicielu , abyś mógł „ odkupić się przez Jego krew,
odpuszczenie grzechów, zgodnie z bogactwami Jego łaski ”(Ef 1, 7); dla tego
jest napisane: „ Tyle, którzy Go przyjęli, dał im moc, aby się stali
synowie Boży, nawet tym, którzy wierzą w Jego imię (Jan 1:12).
Nie musimy być przygotowani jako synowie, a następnie przyjść i zostać
przyjęci
Boga; bądźcie usprawiedliwieni i niech nasze grzechy zostaną przebaczone
przez Jezusa; ale my
zostali pouczeni, aby przyjść do Jezusa, abyśmy mogli być usprawiedliwieni
przez Jego
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łaska i uczyniła synów poprzez żywe zjednoczenie z Tym, który jest wieczny
Syn Boży. Jesteśmy usprawiedliwieni jako grzesznicy i jesteśmy w ten sposób
zaakceptowani
Umiłowani, stajemy się synami Boga i mamy naturę, doświadczenie i
chodzenie Jego dzieci. Przebudzony grzesznik! zacznij na początku
alfabet zbawienia, patrząc na Tego, który został przebity na Golgocie
krzyż za nasze grzechy - spójrz na Baranka Bożego i patrz dalej
do Jezusa, a nie przy waszych pokutach, postanowieniach, reformacji,
modlitwie,
czytanie, słuchanie lub cokolwiek z twoich, które stanowią powód, dla którego
ty
powinniście zostać przyjęci, ułaskawieni i uratowani - a wkrótce znajdziecie
pokój,
i zajmijcie miejsce wśród tych, którzy „wielbią Boga w Duchu, radujcie się
Chrystusie Jezusie i nie ufajcie ciału ”(Flp 3: 3).
Nie znam bardziej uderzającej ilustracji zbawienia przez krew Jezusa
sam, niż ten, który zapewnia kropienie krwi
baranka paschalnego na domach Izraelitów, w przeddzień ich
odkupienie z niewoli egipskiej. Zabezpieczona krew na nadprożu
Pokój Izraela.
Nic więcej nie było potrzebne, aby cieszyć się trwałym pokojem
odniesienie do niszczącego anioła, niż zastosowanie „krwi

tryskający. „Bóg nie dodał niczego do krwi, ponieważ nic więcej
było konieczne, aby uzyskać zbawienie od miecza sądu. Nie zrobił
powiedz: „Kiedy zobaczę krew i przaśny chleb lub gorzkie zioła, to zrobię
pomijać." W żaden sposób. Te rzeczy miały swoje właściwe miejsce i swoje
właściwa wartość; ale nigdy nie można ich traktować jako podstawy pokoju
obecność Boga.
„Najbardziej potrzebne jest proste i jasne, co to jest
podstawa pokoju. Tak wiele rzeczy jest pomieszanych z pracą
Chryste, dusze pogrążone są w ciemności i niepewności co do swoich
przyjęcie. Wiedzą, że nie ma innego sposobu na zbawienie, jak tylko
krew Chrystusa; ale diabły o tym wiedzą i przynosi im to pożytek. Co
potrzebna jest wiedza, że jesteśmy zbawieni - całkowicie, doskonale, na wieki
zapisane. Nie ma czegoś takiego jak częściowe zbawienie, a częściowe
zagubienie; częściowo
uzasadniony i częściowo winny; częściowo żywy i częściowo martwy,
częściowo zrodzony z Boga
a częściowo nie. Są tylko dwa stany i musimy być w obu
ten lub inny.
„Izraelita nie był częściowo osłonięty krwią, a częściowo narażony
miecz niszczyciela. Wiedział, że jest bezpieczny. Nie miał takiej nadziei. On
nie modlił się o to. Był całkowicie bezpieczny. I dlaczego? Ponieważ Bóg
powiedział: „ Gdy ujrzę krew, przejdę was ” (Wj 12,13). On
po prostu oparł się na Bożym świadectwie o przelanej krwi. Ustawił się na
swoim
pieczęć, że Bóg był prawdziwy. Wierzył, że Bóg miał na myśli to, co
powiedział i to
dał mu spokój. Był w stanie zająć swoje miejsce na uczcie paschalnej w
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pewność, spokój i pewność, wiedząc, że niszczyciel nie może
dotknij go, gdy zamiast niego zmarła nieskazitelna ofiara.
„Gdyby zapytano Izraela o radość z pokoju, czyż nie?
powiedzieli: „Wiem, że nie ma innej drogi ucieczki poza krwią
owieczka; i wiem, że jest to bosko doskonały sposób; a ponadto wiem o tym
ta krew została przelana i pokropiona moim słupkiem; ale jakoś ja
nie czuć się całkiem komfortowo. Nie jestem pewien, czy jestem
bezpieczny. Obawiam się, że tak
nie cenię krwi tak, jak powinienem, ani nie kocham Boga moich ojców, jak
powinienem?
Czy taka byłaby jego odpowiedź? Z pewnością nie. A jednak setki
wyznający chrześcijanie tak mówią, gdy pytają ich, czy mają pokój. Włożyli
ich myśli o krwi zamiast samej krwi, a zatem w
w rezultacie uzależnijcie zbawienie od siebie tak bardzo, jak gdyby byli
być uratowanym przez dzieła.

„Teraz Izraelita został uratowany przez samą krew , a nie przez jego myśli
o tym. Jego myśli mogą być głębokie lub płytkie; ale głębokie lub
płytkie, nie mieli nic wspólnego z jego bezpieczeństwem. Nie został przez niego
uratowany
myśli lub uczucia, ale przez krew. Bóg nie powiedział: „Kiedy widzisz
krew, przejdę nad tobą. Nie; ale „kiedy widzę krew”. Co dało
Pokój izraelski polegał na tym, że oko Jehowy spoczęło na krwi. To
uspokoił jego serce. Krew była na zewnątrz, a Izraelita w środku, więc
że nie mógł tego zobaczyć; ale Bóg to widział i to wystarczyło.
„Zastosowanie tego w kwestii pokoju grzesznika jest bardzo jasne.
Chrystus, przelawszy Swoją krew jako doskonałe przebłaganie za grzech, wziął
ją
w obecność Boga i tam pokropił; i świadectwo Boże
zapewnia wierzącego, że wszystko zostało załatwione w jego
imieniu. Wszystkie roszczenia
sprawiedliwość została w pełni wysłuchana, grzech został doskonale usunięty,
więc
aby przypływ odkupieńczej miłości spłynął z serca Boga,
wzdłuż kanału, który dla niej otworzyła ofiara Chrystusa.
„Tej prawdzie Duch Święty daje świadectwo. On zawsze przedstawia fakt
Boża ocena krwi Chrystusa. Wskazuje grzesznikowi oko na
dokonane dzieło krzyża. Oświadcza, że wszystko zostało zrobione; ten grzech
ma
zostały wprowadzone daleko, a sprawiedliwość przyniósł prawie tak blisko, że
jest " do
wszyscy, którzy wierzą ”(Rz 3, 22). Wierzysz w co? Uwierz w to, co Bóg mówi,
ponieważ On to mówi, a nie dlatego, że oni to czują.
„Teraz jesteśmy stale skłonni do patrzenia na coś w sobie jako na
konieczne, aby stworzyć podstawę pokoju. Jesteśmy skłonni uznać pracę
Duch w nas, a nie dzieło Chrystusa dla nas, jako fundament
nasz pokój. Jest to błąd. Wiemy, że działania Ducha Świętego
Bóg ma swoje właściwe miejsce w chrześcijaństwie; ale Jego dzieło nigdy nie
jest przedstawione
jako od tego zależy nasz pokój. Duch Święty nie zawarł pokoju;
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ale Chrystus tak uczynił: nie mówi się, że Duch Święty jest naszym
pokojem; ale Chrystus jest.
Bóg nie posłał „ głoszenia pokoju ” przez Ducha Świętego, ale „ przez Jezusa
Chrystus ”(Dz 10,36; Ef 2: 14,17; Kol 1,20).
„Duch Święty objawia Chrystusa; Sprawia, że poznamy, cieszymy się i
karmimy
na Chrystusa. Daje świadectwo Chrystusowi, przyjmuje rzeczy Chrystusa i
pokazuje je nam. On jest mocą komunii, pieczęcią, świadkiem,

poważnie, namaszczenie. Krótko mówiąc, Jego operacje są niezbędne. Bez
Nie możemy ani widzieć, słyszeć, wiedzieć, czuć, doświadczać, cieszyć się, ani
wystawiać
nic z Chrystusa. Jest to jasne, zrozumiałe i przyznane przez każdą prawdę
i właściwie pouczony chrześcijanin.
„Mimo wszystko jednak dzieło Ducha nie jest podstawą
pokój, chociaż pozwala nam cieszyć się pokojem. Jednak nie jest naszym
tytułem
Ujawnia nasz tytuł i pozwala nam się nim cieszyć. Duch Święty jest nadal
wykonując swoje dzieło w duszy wierzącego. On wstawia się za nami
z jękami, których nie można wypowiedzieć ”(Rz 8,26). On stara się przynieść
nas w bardziej pełnej zgodności z Panem Jezusem Chrystusem. Jego celem jest
„ do
przedstawiać każdego doskonałego w Chrystusie ”(Kol 1, 28). On jest autorem
każdego
właściwe pragnienie, każde święte dążenie, każde czyste i niebiańskie uczucie,
każde boskie doświadczenie, ale Jego praca w nas iz nami nie będzie pełna
dopóki nie opuścimy obecnej sceny i nie zajmiemy naszego miejsca z
Chrystusem w
chwała. Podobnie jak w przypadku sługi Abrahama, jego dzieło nie zostało
ukończone
dopóki nie przedstawił Rebeki Izaakowi.
„Nie tak dzieło Chrystusa dla nas; to jest absolutnie i wiecznie kompletne.
Mógł powiedzieć: „ Skończyłem dzieło, które mi dałeś do wykonania ” (Jan
17: 4); i ponownie: „TO JEST Skończone” (Jan 19:30). Błogosławiony Duch
nie może jeszcze powiedzieć, że zakończył pracę. Był cierpliwie i
wiernie działający przez ostatnie tysiąc dziewięćset lat jako prawda Boski Namiestnik Chrystusa na ziemi. Nadal działa wśród różnych wrogich
wpływy otaczające sferę Jego działań. Nadal pracuje
serca ludu Bożego, aby je wychować, praktycznie i
eksperymentalnie, zgodnie z bosko wyznaczonym standardem; ale On nigdy nie
uczy
dusza opiera się na Swojej pracy na rzecz pokoju w obecności Boskiej
świętości. Jego
urząd ma mówić o Jezusie. On nie mówi o sobie. „On” - mówi Chrystus „ przyjmie moje i pokaże wam ” (Jan 16: 4). On może
przedstawiaj jedynie dzieło Chrystusa jako solidną podstawę, na której dusza
musi odpocząć
na zawsze. Tak, to z powodu doskonałego zadośćuczynienia Chrystusa, że On
przejmuje Jego siedzibę i kontynuuje swoje działania w wierzącym. 'W kim
także po tym, w co uwierzyliście , zostaliście zapieczętowani tym Duchem
Świętym
obietnica ”(Ef 1,13). Żadna moc ani energia Ducha Świętego nie mogła
anulować

grzech; krew to zrobiła. „Krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza
wszelki grzech ”(1 Jana 1: 7).
Str. 28

„Jest niezwykle ważne, aby rozróżnić działania Ducha w
nas i dzieło Chrystusa dla nas. Tam, gdzie są zdezorientowani, rzadko się
znajduje
zapanował pokój w kwestii grzechu. Ilustruje rodzaj Paschy
rozróżnienie bardzo prosto. Pokój Izraelitów nie był oparty na
przaśny chleb lub gorzkie zioła, ale na krew . Tak też nie było
w jakikolwiek sposób, to kwestia tego, co on myśli o krwi, ale to, co Bóg
myślałem o tym. Daje to ogromną ulgę i komfort dla serca. Bóg
znalazł okup i objawia nam ten okup, grzesznikom, aby to zrobić
możemy spoczywać w nim, na autorytecie Jego słowa i na Jego łasce
Duch. I chociaż nasze myśli i uczucia muszą być zawsze dalekie od tego
nieskończona cenność tego okupu, o ile Bóg nam to mówi
On jest całkowicie zadowolony z naszych grzechów, my również możemy być
zadowoleni. Nasz
sumienie może znaleźć spokój, w którym świętość Boga znajdzie spokój.
„Umiłowany czytelniku, jeśli jeszcze nie znalazłeś pokoju w Jezusie, modlimy
się do ciebie
głęboko się nad tym zastanowić. Zobacz prostotę podłoża, na którym Twój
pokój ma odpoczywać. Bóg jest zadowolony z ukończonego dzieła Chrystusa „ dobrze
zadowolony ze względu na Jego sprawiedliwość ”(Izajasza 42:21). Taka jest
sprawiedliwość
nie opiera się na twoich uczuciach lub doświadczeniu, ale na przelanej krwi
Baranek Boży; i dlatego wasz pokój nie jest zależny od waszego
uczucia lub doświadczenie, ale z tej samej cennej krwi, którą jest
niezmienna skuteczność i niezmienna wartość w sądzie Bożym.
„Co zatem pozostaje dla wierzącego? Jak on się nazywa? Aby zachować
święto przaśnego chleba, odkładając wszystko przeciwne
uświęcona czystość jego wzniesionej pozycji. Jego przywilejem jest karmienie
się tym
cenny Chrystus, którego krew skasowała całą jego winę. Zapewniam to
miecz niszczyciela nie może go dotknąć, ponieważ spadł na niego
Zamiast tego do Chrystusa należy ucztowanie w świętym spoczynku wśród
zabitych krwią
drzwi, pod doskonałym schronieniem, które miłość Boża zapewniła w
krew krzyża. Niech Bóg Duch Święty prowadzi wszelkie wątpliwości,
chwiejne serce, aby znaleźć odpocznienie w boskim świadectwie w nich
zawartym
słowa: „ Gdy zobaczę krew, przejdę nad tobą ” (Wj 13:13). ”
Dopóki nie ujrzałem krwi: piekło było moją duszą;

I mroczna i ponura w moich oczach pojawiła się przyszłość,
Podczas gdy sumienie opowiadało swoją historię grzechu,
I spowodował w środku ciężar nieszczęścia.
Ale kiedy zobaczyłem krew i spojrzałem na Tego, który ją przelał,
Od razu dostrzegłem moje prawo do pokoju, a ja z transportem przeczytałem je;
Znalazłem się przy Bogu przyprowadzonym,
„Zwycięstwo” stało się moim płaczem.
Moja radość była we krwi, o której wiadomość mi powiedziała:
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Ten nieskazitelny jak Baranek Boży, mój Ojciec mógł mnie ujrzeć,
I cała moja chwała była w Jego imieniu,
Przez kogo przyszło to wielkie zbawienie.
A kiedy ze złotymi harfami otaczający tron Boga,
Brzmią święci w białych szatach wokół tronu;
Razem z nimi będę chwalić tę cenną krew,
„Który odkupił nasze dusze Bogu.

VII. REGENERACJA POPRZEZ
KREW JEZUSA
Drogi czytelniku, Jezus mówił o regeneracji jako niezbędnej do zbawienia; i to
jest
możliwe, że możesz poczuć się tak, jakby to doświadczenie stało pomiędzy tobą
a
„ Cenna krew Chrystusa ” (1 P 1,19). Wydaje się, że tak, ale tak nie jest;
albowiem jesteśmy zbawieni przez obmycie regeneracji i odnowy Świętego
Duch, który „obficie spływa na nas przez Jezusa Chrystusa, naszego
Zbawiciela ”
(Tytusa 3: 6). Możesz zrobić dobrze, jeśli weźmiesz pod uwagę potrzebę
narodzin
jeszcze raz, bo od razu pokaże wam waszą całkowitą bezradność i
wystarczająca krew samego JEZUSA, aby dać wam pokój z Bogiem
i nowe serce. Nie uciekamy od pełnego stwierdzenia prawdy
Pismo na ten temat, bo okaże się, że nie koliduje ono z samym sobą
przynajmniej z prawdą, którą szczególnie pragnę przekazać, że nie jesteśmy
uznani za sprawiedliwych przed Bogiem inaczej niż w Chrystusie; ponieważ,
mówi
Słowo: „Uczynił Go grzechem dla nas, którzy nie znamy grzechu, abyśmy
mogli być
uczynił w nim sprawiedliwość Bożą. „Konieczność ponownych narodzin
pokażą nam tylko wyraźniej, że musimy być zbawieni przez wiarę w Jezusa
Sam Chrystus. Zwróć się i przeczytaj trzeci rozdział Ewangelii Jana i
następnie rozważ następujące przemyślenia na ten niezwykle ważny temat, i

zobaczcie, jak zostaliście pozbawieni wszelkich próśb o litość wynikających z
was, i
ustanowiony jako zagubiony grzesznik pod krzyżem Chrystusa, który musi być
zbawiony przez
Sama „ łaska ”.
Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, stwierdza absolutną konieczność
regeneracja, kiedy mówi: „ Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Z wyjątkiem
człowieka
narodzić się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego ”(Jana 3: 3). I dalej
dalej, mówi uroczyście i zdecydowanie: „ Z wyjątkiem człowieka, który się
narodzi z wody
i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego ”(Jan 3: 5). I
Podaje fakt jako przyczynę tej konieczności: „ To, co zrodziło się z
ciało jest ciałem ”(Jana 3: 6). „Ciało” lub skorumpowana ludzka natura człowiek taki jak on
jest - nie nadaje się do wejścia do królestwa Bożego i zawsze tak będzie. Nie
należy się spodziewać samoregeneracji. Całkowita deprawacja natury ludzkiej
czyni radykalną duchową zmianę absolutnej konieczności. Cały wyścig,
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a każdy indywidualny „człowiek” jest całkowicie zdeprawowany w sercu, a
jego wola jest niechętna
z dobra jego sumienie jest skalane, jego zrozumienie zaciemnione, jego
uczucia są wyobcowane od Boga i skupione na niegodnych przedmiotach, jego
pragnienia są skorumpowane, jego apetyty nie są kontrolowane; i, chyba że
Duch Święty
nadaj nowy charakter i pracuj nad całą zmianą na wszystkich wydziałach
jego umysł przez „zmywanie wody przez słowo”, oczyszczanie jego
nieczystość ducha, gdy woda oczyszcza zewnętrzne skalanie, musi
pozostańcie nieodpowiednim podmiotem dla świętego królestwa Bożego.
I zauważ, że Jezus mówił tylko o dwóch klasach - „ cielesnych ”
i ci, którzy są „ duchowi ”. Jesteśmy naturalnie połączeni - jak wszyscy
ludzkość - z tymi, którzy „ narodzili się z ciała ”, którzy z tego powodu
konto, nie może nawet „ zobaczyć królestwa Bożego”; i możemy
wyjdźmy z naszego naturalnego stanu tylko przez duchowe narodziny; tylko dla
„ tego, co jest
zrodzony z Ducha jest duchem ”(Jana 3: 6). Wszyscy urodziliśmy się z
rodziców, którzy
same zostały upadłe i zepsute, z konieczności zostały zainfekowane przez
dziedziczna skaza zepsucia natury; a poza tym „ cielesny umysł jest
wrogość wobec Boga i nie podlega prawu Bożemu , ani też
może być. Zatem ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu ”(Rz 8, 7,8),
i nie mogą wejść do Jego królestwa. Próby moralności nie mają znaczenia
z Bogiem. Morałowi Nikodemowi powiedziano, że wymaga czegoś głębszego i

bardziej kompleksowa niż zgodność z określoną normą, która przechodzi
ze światem moralności. Bożym standardem świętości nie jest moralność , ale
duchowość .
Ale niektórzy mogą powiedzieć, że publikując tak ekstremalne poglądy,
możemy się zgodzić
wiele osób o dobrych intencjach czuje obrzydzenie do religii i odchodzi od niej
całkowicie.
Ale to nie nasza wina, że robią to z powodu niemożliwości
Boska prawda. Czy jesteś przekonany, że Pismo Święte ma rację, gdy mówi:
„The
serce jest ponad wszystko kłamliwe i rozpaczliwie złe ”(Jer 17: 9)? Zrobić
wierzysz, że jako człowiek w ciele jesteś bardziej podobny do Szatana niż
Bóg? - niezdolny do poznania, kochania lub służenia Bogu i chociaż w nim
reputacja najwyższej moralności, całkowicie nieprzystosowanej do wejścia do
Jego świętości
Królestwo?
Bez wątpienia trudno uwierzyć, że własne ja jest tak złe, jak ja
wskazano, i nikt poza Duchem Świętym nie może nas naprawdę przekonać ; ale
robi
nie Jezus reprezentuje naszą sytuację jako całkowicie zdeprawowaną - jako
„ ciało? " Robi
Nie mówi uroczyście, że bez nowych narodzin z góry nie ma jednego - nie,
nawet nie moralne, dowiedział się, pytając
Nikodema-można zobaczyć lub wprowadzić
Królestwo Boga? Nie mówi, że nie może , ale nie może ,
wejść - pozostawiając wywnioskować, że jest to moralnie niemożliwe . I to
powstaje
z faktu, że jest królestwem , a także z faktu naszego
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deprawacja. Anarchista zdecydował się nie lubić konstytucji i osiedlić się
rząd; więc człowiek, który nienawidzi praw, według których królestwo Boże
jest
rządzone, nie mogą być lojalnym poddanym Jego świętej administracji. Bóg by
to zrobił
wymagać zmiany Swojej natury, zanim dopuści którykolwiek z nas do Swojego
królestwo z naszą naturą bez zmian. Ale ponieważ Bóg nie może się
zmienić, musimy
zostać zmienionymi , jeśli chcielibyśmy zobaczyć lub wejść do Jego
królestwa. Zanim będziemy mogli
szczęśliwi i lojalni poddani, musimy się „ narodzić na nowo ”; i będąc nowym
stworzenia, miejcie prawa zapisane w naszych umysłach i sercach.
Poza tym, jak profesor jednego z naszych uniwersytetów dobrze zauważył: „To
jest

zasada naszej natury, że aby być szczęśliwym, muszą być pewne
korespondencja między gustami , usposobieniem , nawykami mężczyzny,
oraz scenę, w której się znajduje, społeczeństwo, z którym się miesza, oraz
te usługi , w której jest zatrudniony. Tchórz na polu bitwy, a
rozkoszować się w domu modlitwy, zawrotny świat stojący obok
łóżko śmierci, pijak w towarzystwie świętych ludzi, odczuwa to instynktownie
są zgubieni - nie cieszą się tam. ” I jaka przyjemność
czy nieodrodzeni ludzie mogliby mieć w królestwie Bożym, na ziemi lub w
niebie? 8
Nawet zewnętrzne usługi sanktuarium poniżej są dla nich niesmaczne,
proporcjonalnie do ich duchowości. Tak długo, jak kaznodzieje trzymają się
przy obrazku
i ilustracyjne - i mówią o porach roku, pięknej ziemi,
i starożytne morze, góry i równiny, rzeki i jeziora, pola, kwiaty
i owoce, słońce, księżyc i gwiazdy - rozumieją dyskurs i
oklaskiwać to; ale kiedy głęboko duchowa i wiecznie ważna forma
temat, czują się apatyczni i charakteryzują go jako nudny, prozy i
nieinteresujący. Ale jeśli nie możemy cieszyć się wysoce duchowym dyskursem,
musi to zrobić
ponieważ jesteśmy „cielesni” i pragniemy duchowego „zmysłu”, który zawsze
towarzyszy nowemu narodzeniu; bo „ człowiek naturalny nie przyjmuje rzeczy
Duch Boży; albowiem oni są dla niego głupstwem; on też nie może wiedzieć
ponieważ są duchowo rozpoznani ”(1 Kor 2:14).
I czy nie jest to niepokojąca prawda, że to, że „NARODZIŁ SIĘ PONOWNIE”,
nie jest
czyniąc siebie lepszymi, ale istotą stworzoną duchowo przez Boga
samego siebie! Wydaje się to oczywiste z tego, co Jezus powiedział podczas
Swojego
rozmowa z Nikodemem. Jego słowa brzmią: „Z wyjątkiem człowieka, który się
narodzi
wody i DUCHA, nie może wejść do królestwa Bożego ”
(Jana 3: 5). Ta wielka zmiana jest dokonywana przez Ducha Świętego za
pomocą środków
żywej „wody” Słowa Bożego - świadectwo Jezusa - i jest
o duchowej naturze, „bo to, co narodziło się z Ducha, jest duchem ”. To
nie polega na zewnętrznej reformacji, ale na wewnętrznej
transformacji. Musimy
odrodzić się w duszy, aby prawdziwie zreformować się w życiu. Zmiana
dotyczy
taka natura, że z pewnością przejawia się na zewnątrz, jeśli istnieje
wewnętrznie.
Jeśli chcesz mieć święte życie, musisz narodzić się na nowo. Modlitwa, płacz
walka z grzechem i przestrzeganie praw Bożych jest tak wielką stratą pracy,
chyba że masz to doświadczenie „ narodzone na nowo”.
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Ach! ale mówicie, gdy czytasz to trudne powiedzenie: To mnie całkowicie
kładzie
padać przed Bogiem, chorym i umierającym grzesznikiem; i mogę się poddać
od razu rozpacz, bo takie doświadczenie jest całkowicie poza moim zasięgiem.
Nie, wcale nie! Możecie rozpaczać nad sobą , bo jaźń jest nieuleczalnie zła, ale
przez to jesteście zamknięci, aby zaufać „ tylko Jezusowi ” (Mk 9: 8). Dla
pamięci,
Jezus nadal leżał przed tym przebłaganiem żydowskiego władcy przez siebie,
wzniesiony jako Pośrednik i ucieleśniona wolna miłość Boga do ginącego
świata
w darze i dziele Jego Syna. Chcesz się narodzić na nowo? Jezu
chciałbyś, abyś spojrzał na Syna Człowieczego podniesionego, tak jak Mojżesz
podniósł
wąż na pustyni, a zatem zostaniesz ułaskawiony i doprowadzony do życia.
Mówisz, że jesteś pokłoniony i bezradny - z trucizną węża
przepływa przez ciebie - chory i umierający, a ty chcesz żyć - do
doświadczyć nowego życia, które okaże się nie tylko obecnym
przeciwdziałaniem
wirusowi tej strasznej trucizny śmierci, ale także trwałej duchowości
rzeczywistość? Cóż, Jezus mówi w tej rozmowie z pytającym władcą, że
„Bóg tak umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna
kto wierzy w Niego, nie powinien zginąć, ale mieć życie wieczne ”
(John 3:16).
Bóg posłał Swego Syna, aby nie skazał ginących ludzi świata na kłamstwo
ich zepsute i chore warunki i zginą na wieki, ale On
On sam może umrzeć, aby zostali ułaskawieni i uratowani! I ci, którzy
są wyleczeni z choroby zepsucia, powiedz nam, że „się urodzili
znowu ”, nie kłamając w swoim zepsuciu i wołając o nową naturę, i
spodziewając się, że przyjdzie to w dowolny arbitralny i inny sposób niż wiara;
ale ich jednolite świadectwo brzmi: „Z własnej woli zrodził nas słowem
prawdy ”(Jakuba 1:18); jesteśmy nowymi stworzeniami , „narodzonymi na
nowo przez
słowo Boże ”(1 Piotra 1:23); i „każdy, kto wierzy, że Jezus jest
Chrystus narodził się z Boga ”(1 Jana 5: 1). 9
Wykonanie regeneracji istoty
przez wiarę w Jezusa, jeśli to konieczne, musicie wypełnić oczy pokutnym
krzyżem
usunęlibyście winę i musicie skierować oczy na zmartwychwstałych
Żyjąc po prawicy Boga i przez Niego wyjdźcie ze starego
stworzenie wraz z jego potępieniem i śmiercią, w nowe stworzenie wraz z nim
usprawiedliwienie i życie, gdybyście wiedzieli, co to znaczy „narodzić się na
nowo” i

napełnijcie swoje serce boskim życiem (zob. Rz 6 i Ef 2). To jest
prawda, której Jezus nauczał w rozmowie z Nikodemem; i
cała wędrówka Ewangelii, w której się ona pojawia, jest kopią umysłu
Chrystusa
W tym punkcie; dla powiada pisarz, w kierunku jego końca, „Są one
napisane, że
możecie uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym; i to wiara
możecie mieć życie przez Jego imię ”(Jan 20:31).
Jeśli nadal czujesz, że nie wiesz nic o „ ponownym narodzeniu ”, przynieś swoje
myśl o szerokim i natychmiastowym kontakcie z CAŁYM z tego
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rozmowa. Nie zamykaj książki i nie narzekaj na swoją nędzę
stwierdzajcie, jak to teraz odkryliście zawarte w przebudzonych prawdach
od wersetów 3 do 9; ale idź dalej, dopóki nie odkryjesz
prosty, łaskawy, wolny i prawy sposób na wyjście ze śmierci i
nędza, tak jak ją złożyłeś Jezus, kiedy mówi (z
od czternastego do siedemnastego wersetu) Jego całkowicie wystarczającej
ofiary, oraz
Niezrównana miłość Jego Ojca i łaskawy zamiar zginięcia
grzesznicy i Jego gotowość do zbawienia i życia wiecznego każdemu, kto
wierzy w Niego. „ Kto ma Syna, ma żywot ” (1 Jana 5:12).

VIII WIARA W KRWI JEZUSA
NIEZBĘDNE DLA ZBAWIENIA
Jest to nasza wiara w świadectwo Boga dotyczące Jego własnej łaski i
Chrystusa
praca, która wprowadza nas w posiadanie błogosławieństw, w związku z
którymi
świadectwo przemawia. Nasze przyjęcie Bożego świadectwa to zaufanie do
Boga
On sam, aw Chrystusie Jezusie Jego Synu; bo skąd pochodzi świadectwo
osoba lub pozdrawia osobę, wiarę w zeznania i zaufanie do
osoba to rzeczy nierozłączne. Dlatego Pismo Święte czasami mówi
zaufania lub zaufania jako zbawienia nas (patrz Psalmy wszędzie, np. 13: 5,
52: 8; także 1 Tm 4:10, Ef 1,12), jakby powiedział grzesznikowi: „Tak jest
łaskawy charakter Boga, że musisz tylko włożyć swoją sprawę w Jego
ręce, jakkolwiek by to było złe - tylko Mu ufać w życiu wiecznym - i On to
uczyni
z pewnością nie zawstydzę cię. ” Stąd też tak się dzieje
zbawiony przez znajomość Boga lub Chrystusa; to znaczy po prostu wiedząc
Bóg tak, jak nam się objawił (Iz 5: 3,11; 1 Tm 2: 4; 2 Piotra
2:20); albowiem „to jest życie wieczne, aby mogli poznać Ciebie jedynego
prawdziwego Boga,

i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś ”(Jana 17: 2). I jakby zrobić
prostota prostsza, apostoł, mówiąc o faktach Chrystusa
śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie mówi: „Przez co i wy jesteście zbawieni,
jeśli będziecie trwać
na pamięć tego, co wam zwiastowałem ”(1 Kor 15: 1,2).
Bóg chciałby, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób się stajemy
połączony z Chrystusem , aby otrzymać życie wieczne, polega na „poznaniu”
Go, lub
„Słyszeć” Go - „Mu ufać”. Świadectwo jest nierozerwalnie związane z
osoba zeznająca; i nasz związek ze świadectwem, przez wiarę w to,
w ten sposób łączy nas z osobą. W ten sposób wiara tworzy więź między nami
i Syna Bożego, nie z powodu niczego samego w sobie, ale wyłącznie z tego
powodu
jest tylko za pośrednictwem prawdy znanej i uważanej, że dusza może
chwycić Boga lub Chrystusa. Wiara jest niczym, z wyjątkiem tego, co obejmuje
Chrystus i czyni to, chwytając prawdę o Nim . "Przez
łaski jesteście zbawieni PRZEZ WIARĘ; i to nie z was; to jest
dar Boży ”(Ef 2: 8).
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Wiara jest zatem ogniwem, jedynym ogniwem łączącym grzesznika z darem
Boga
przebaczenie i życie. To nie jest wiara, a wraz z nią coś jeszcze ; to wiara
sam ; wiara, która bierze Boga za Jego słowo i przypisuje Mu uznanie za
mówienie
uczciwa prawda, gdy ujawnia się Jego przesłanie łaski - Jego „zapis”
życia wiecznego dotyczącego „Baranka Bożego, który gładzi grzech
świat ”(Jana 1:29).
„Jeśli sprzeciwisz się temu, w co nie możesz uwierzyć , oznacza to, że tak
postępuje w złym kierunku. Nadal pracujesz nad tym pomysłem
że to wiara jest pracą do wykonania przez ciebie, a nie przez
potwierdzenie pracy wykonanej przez inną osobę. Mógłbyś coś zrobić
aby uzyskać pokój, a myślicie, że gdybyście tylko mogli zrobić tak wspaniale
rzecz, „wiara” - gdybyś mógł wykonać ten wielki akt, zwany
wiara - Bóg od razu cię wynagrodzi, dając ci pokój. Taka jest wiara
uznany przez ciebie za cenę w ręce grzesznika, za którą on kupuje
pokój, a nie tylko wyciąganie ręki, by uzyskać pokój, który ma
już kupiony przez innego. Tak długo, jak dołączasz jakieś
zasłużone znaczenie dla wiary, jakkolwiek nieświadomie się wprowadzacie
zły kierunek - kierunek, z którego nie może dojść do pokoju.
Z pewnością wiara nie jest dziełem . Przeciwnie, jest to rezygnacja z pracy. To
jest
nie wspinanie się na górę, ale zaprzestanie próby i pozwolenie
Chrystus niesie cię w swoich ramionach. Wydaje ci się, że to twoje

własny akt wiary, który ma was zbawić, a nie przedmiot waszej wiary,
bez którego twój akt, jakkolwiek dobrze wykonany, jest niczym.
W związku z tym myślisz o sobie i mówisz: „Cóż to za wielkie dzieło
wiarę - jaki wysiłek wymaga z mojej strony - jak mam działać
to?' Tutaj niestety się mylisz, a twój błąd leży głównie tutaj, przypuszczając
że twój pokój ma pochodzić z właściwego działania z twojej strony
akt wiary, podczas gdy ma on pochodzić całkowicie z właściwego postrzegania
Tego, na którego Ojciec wskazuje twoje oko, i na którego On jest
mówiąc: „Oto mój sługa, którego wybrałem, spójrz na Niego, zapomnij
wszystko inne - wszystko o tobie, twojej własnej wierze, twojej własnej
pokuta, twoje własne uczucia - i spójrz na Niego! Jest w Nim, a nie w
wasz biedny akt wiary, że zbawienie leży i nie z niego, nie z waszego
aktem wiary jest pokój, który ma nadejść.
„Myląc w ten sposób sens wiary i sposób, w jaki wiara zbawia
ty wpadasz w zamieszanie i mylisz się ze wszystkim, co jest z tym związane
twój pokój. Mylisz się z prawdziwą naturą tej niemożności uwierzenia
na co tak bardzo narzekacie. Ta niezdolność nie kłamie, jak ci się podoba
z powodu niemożności waszego spełniania tego wielkiego aktu wiary,
ale powstrzymania się od wszelkich takich samowolnych prób wykonania
jakiegokolwiek czynu, lub
wykonujcie jakąkolwiek pracę, aby być zbawionym. Więc to prawda
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prawda jest taka, że jeszcze nie widziałeś takiej wystarczalności w jednym
wielkim dziele
Syna Bożego na krzyżu, aby doprowadzić was całkowicie do zaprzestania
waszego
błędne i bezcelowe wysiłki, aby wypracować coś własnego. Tak szybko
jak pokazuje Duch Święty, macie całą tę wystarczalność wielkich
przebłaganie, natychmiast przestajesz podejmować te próby działania lub pracy
coś własnego i weźcie zamiast tego, co Chrystus uczynił.
Jedną wielką częścią dzieła Ducha jest to, by nie pozwalać temu człowiekowi
coś, co pomoże go uratować, ale żeby oderwać go od jego własnego
czyny, aby był zadowolony ze zbawienia, które Chrystus
skończył, kiedy umarł i zmartwychwstał.
„Być może jednak możesz sprzeciwić się dalej, że nie jesteś zadowolony ze
swojego
wiara. Nie, naprawdę, i prawdopodobnie nigdy nie będziesz. Jeśli wcześniej na
to poczekasz
weźcie pokój, zaczekacie, aż życie się skończy. Biblia nie mówi:
„Zadowoleni z naszej wiary mamy pokój z Bogiem;” po prostu mówi:
„Będąc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem” (Rz 5,1). Nie
zadowolenie z własnej wiary, ale zadowolenie z Jezusa i Jego
praca - to Bóg naciska na was. Mówicie: „Jestem zadowolony

Chrystus.' Jesteś? Czego więcej więc chcesz? To nie jest satysfakcja
Chrystus wystarczy dla ciebie, czy dla każdego grzesznika? Nie, i nie jest to
najprawdziwsze
rodzaj wiary? Być zadowolonym z Chrystusa, to jest wiara w Chrystusa. Być
zadowolony z Jego krwi, czyli wiary w Jego krew. Co więcej mógłbyś
mieć? Czy twoja wiara może dać ci coś, czego Chrystus nie może? lub będzie
Chrystus nic ci nie da, dopóki nie będziesz w stanie wytworzyć wiary pewnego
rodzaju i
jakość, czyja doskonałość uprawnia cię do błogosławieństwa? Nie oszałamiaj
siebie. Nie przypuszczaj, że twoja wiara jest ceną, łapówką lub zasługą. Jest
nie sama istota prawdziwej wiary, tylko twoje zadowolenie z Chrystusa? Są
naprawdę jesteście z Nim zadowoleni i co On uczynił? Więc nie rób
zastanawiaj się nad swoją wiarą, ale idź swoją drogą radując się, mając
w ten sposób zostali usatysfakcjonowani tym, którego poznajemy, pokój i
życie i zbawienie.
„Mówisz, że nie jesteś zadowolony ze swojej wiary. Cieszę się, że nie jesteś.
Gdybyś tak był, naprawdę byłbyś daleko na uboczu. Robi
Gdziekolwiek Pismo Święte mówi o tym, jak osiągacie pokój, kiedy się
usatysfakcjonujecie
z twoją wiarą? Nie, nie należy zakładać, że tak się stanie
na koniec bądź niezadowolony z siebie, ze swojej wiary, ze wszystkiego wokół
ciebie i
w tobie i zadowolony tylko z Jezusa? Czy jesteś z tego zadowolony?
Mu? Więc idź w pokoju. Bo jeśli satysfakcja z Niego cię nie da
pokój, nic więcej, co zawiera niebo lub ziemia, nigdy wam nie da
pokój. Chociaż wasza wiara powinna stać się tak doskonała, że byliście
całkowicie
zadowolony z tego, że nie uspokoiłoby waszego sumienia ani nie ulżyło wam
obawy. Wiara, jakkolwiek doskonała, sama w sobie nie ma nic do zaoferowania
przebaczenie lub życia. Jego palec wskazuje na Jezusa. Jego głos mówi, że
wyglądasz
prosto do Niego. Jego celem jest odwrócenie się od siebie i od siebie
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razem, abyście Go ujrzeli, a gdy Go ujrzycie, będziecie zadowoleni
z nim; a będąc zadowolonym z Niego, miejcie „radość i pokój” ” 10
„Wiara nie jest tym, co czujemy lub widzimy, to zwykłe zaufanie
W tym, co powiedział Bóg miłości, o Jezusie jako o „sprawiedliwym”.
Tym, czym jest JEZUS, i tylko to, jest błagalna prośba wiary,
Nigdy nie zajmuje się mną grzesznym ani prawym.
Mówi mi, że jestem uważany przez Boga za „martwego”,
Mówi mi, że „narodziłem się ponownie” w CHRYSTUSIE, moim
zmartwychwstałym Panu.
Jeśli jest wolny, to jestem wolny od wszelkiej nieprawości;

Jeśli On jest sprawiedliwy, to Ja jestem sprawiedliwy, On jest MOJĄ
sprawiedliwością ”.

IX KREW JEZUSA
ŻYCIE I POKÓJ WIERZĄCEGO
Odchodzę teraz od zwracania się specjalnie do nienawróconych przebudzonych ,
abym mógł kilka myśli przed braćmi w Chrystusie, którzy się budzą
do głębszego zrozumienia ich obowiązków i odpowiedzialności.
Żyjemy w najważniejszej erze historii naszego świata! W jaki sposób
melancholia warunek, i jak złowieszczy stosunek do ziemi
narody! Wojownicze moce konfrontują się ze sobą i ich krwią
bitewni gospodarze rzucają torrenty! Jak wytrwały i odnoszący sukcesy jest
człowiek
w realizacji swoich gigantycznych planów i ulubionych ruchów!
Dziwne jest również to, że niemal uniwersalny płacz o regenerację wśród
narody ziemi powinny być tworzone równocześnie z wołaniem o Święte
Duch, aby osiągnąć dla wyznającego Kościół potężne przebudzenie duchowe.
Nie możemy nie dać się pobudzić naszym wysiłkom na rzecz Chrystusa,
przez przyleganie do nieustannej ziemskiej działalności przejawiającej się ze
wszystkich stron; ale
gdyby to była nasza jedyna zachęta do działania, nasza gorliwość byłaby
fałszywa; dla wszystkich
wysiłek i aktywność w głoszeniu ewangelii, które są potomstwem zwykłego
naśladować i pochodzą wyłącznie w pobliżu aktywności wyświetlanej przez
świat, zamiast opierać się na osobistej wierze w Chrystusa i życie
komunia z Bogiem, nie tworzą nic wyższego i nic lepszego niż „ sprawiedliwy
pokazać w ciele. ”
Ale mamy powód, by wierzyć, że potężny oddech Boskiego Ducha jest
teraz przechodzi nad ziemią. Kościół żywego Boga rozproszony
przez różne wyznania odczuwa swój wpływ; i
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pojawia się rezultat Jego łaskawej obecności i mocy ożywienia
znacznie wzrosła aktywność religijna i zapał do nawracania dusz.
To jest kwestia wdzięczności. Musimy odnowić naszą młodość
abyśmy byli zdrowi, świezi i energiczni, aby angażować się energicznie w
wielkie dzieło, które należy wykonać dla Boga w tych pełnych wydarzeń
dniach, które są teraz
przejeżdżając nad nami. I zawsze miejmy na uwadze, że ten wielki warunek jest
konieczny
dokładna użyteczność polega na tym, że sami powinniśmy się „wzmocnić
mocą Jego Ducha w człowieku wewnętrznym ; aby Chrystus zamieszkał w
waszych sercach

przez wiarę ; abyście, będąc zakorzenionymi i zakorzenionymi w miłości, byli
w stanie
zrozumieć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i głębokość
oraz
wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przenika wiedzę, że wy
mogą być wypełnione całą pełnią Boga ”(Ef 3,16-19). Gdybyśmy byli
wypełnione łaską Bożą i odświeżone w naszych duszach, jest to niezbędne
taki czas jak teraźniejszość, że powinniśmy stale pamiętać i głęboko
rozważcie wielkie prawdy fundamentalne, na których spoczywaliśmy w czasach
naszych
konwersja. „ Spoglądanie na Jezusa ” (Hbr 12,2) jest najbardziej orzeźwiające
ćwiczenie, w które możemy się zaangażować; i najkrótsza droga do prawdziwej
duchowości
przebudzenie odbywa się przez krzyż z Golgoty.
Kiedy wielebny WH Hewitson leżał na łożu śmierci i miał kilka tekstów
ilustrujący wierność Boga cytowaną mu przez przyjaciela, on
zauważył po wycofaniu się jego przyjaciela: - „Takie teksty nie dają
mnie tyle pociechy, co „Bóg tak umiłował świat, że dał Swoje
Jednorodzony Syn, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale zginął
mieć życie wieczne ”(Jana 3:16); lub „Ten, który nie oszczędził Swego Syna,
ale wydał Go za nas wszystkich, jakże i On nie może z Nim dobrowolnie dać
nam wszystkim? (Rz 8,32). Proste stwierdzenia doktrynalne, ukazujące serce
Boże, są dla mnie bardziej podtrzymujące niż zwykłe obietnice. Lubię się w to
wciągać
kontakt z żywą osobą. ” To doświadczenie jest bardzo powszechne w takich
przypadkach
okoliczności. Kiedy najbardziej inteligentny chrześcijanin zbliża się do śmierci,
on
uważa, że nie może spoczywać w zaufaniu tylko na wielkich
elementarne prawdy chwalebnej ewangelii Boga i Jego żyjącego człowieka
zmartwychwstały Syn. A kiedy jesteśmy w stanie duchowego rozkładu; kiedy
nasza „dusza jest
pełen kłopotów, a nasze życie zbliża się do grobu ”(Ps 88: 3); kiedy
nasz „duch jest przytłoczony, a nasze serce w nas jest opuszczone” (Ps
113: 4); nie ma nic tak ożywczego i ożywczego jak przewodzenie
podstawowe prawdy ewangelii Chrystusa. Wierni mówią: „ten Chrystus
Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, których jestem naczelny ”(1
Tym
1:15), jest zarazem środkiem ożywienia chrześcijanina i ożywienia
samozadowolący grzesznik; ponieważ ewangelia jest „mocą Bożą dla
zbawienie dla każdego, kto wierzy ”(Rz 1,16). „Nikt oprócz Jezusa” może
pomóż nam albo dla spokoju sumienia w odniesieniu do przeszłości
przestępstwa, spokój serca w odniesieniu do obecnych okoliczności, lub

dla spokoju ducha w odniesieniu do przyszłych perspektyw. To nie jest teoria,
ale
doświadczenie, jak wie każde dziecko Boże.
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„Czuję”, pisze inny, „że nic nie może mi pomóc, oprócz osobistego kontaktu
z żywą osobą Pana Jezusa. Patrząc na systemy i
wyznania wiary - doktryny i obowiązki - mogą być bardzo dobrze na swoim
miejscu, ale jeśli
Mam być zdrowym, owocującym chrześcijaninem, muszę wyglądać stabilnie i
ufnie wielkiemu Najwyższemu Kapłanowi, który przyjął naszą naturę, aby ją
ponieść
grzechy i zdobądź nasze zaufanie. Kiedy przez wiarę jesteśmy w stanie
naprawić wszystko
spójrz na Jezusa, jak mało zależy nam na uśmiechu i zmarszczeniu brwi na
świecie!
„Spoglądanie na Jezusa” umożliwia „robakowi Jakubowi” młócenie gór,
i pobijajcie ich, a pagórki uczyńcie jak plewy ”(Iz 41:15). Ale ja często
czuję, że bardzo trudno jest oderwać wzrok od siebie, chociaż jestem
na pewno nigdy nie dostanę niczego, co sprawiłoby, żebym był szczęśliwy Nie,
wszystko jest w moim
Odkupiciel, i to tylko wtedy, gdy patrzę na Niego jako na całe moje zbawienie
Czuję się usatysfakcjonowany i myślę, że mogę spokojnie stawić czoła śmierci.
”
Nieżyjąca lady Colquhoun była tą, która znała wartość i moc
spoczywania tylko na Chrystusie Jezusie dla pokoju, pocieszenia i zbawienia, i
od
osobiste doświadczenie „była w stanie uczyć także innych”. Pisanie do młodego
przyjacielu, udzieliła tej doskonałej rady: - „Tak samo w nasze zimy jak i nasze
latem fundacja jest pewna - „Chrystus jest wszystkim”. Z Nim nie ma
zmienność, ani cień odwrócenia. Drogocenna prawda! Spoczywajmy na tym,
i przestańcie na próżno starać się znaleźć w nas wszystko, co może dać
cień nadziei. Trwała nadzieja musi być utwierdzona w zmieniającym się
przedmiocie
nie. Zmieniamy się codziennie, co godzinę. Pozostaje chwalebnie w świętości
na wieki.
I ta doskonałość jest na dworze niebieskim, naszym przedstawicielu. Czy
możemy
chcieć więcej? Powiedzmy, że dodam kilka moich cnót i łask do
konto? Kiedy jesteśmy winni tego szaleństwa, znudzimy się szukaniem
ich, bo nie można ich znaleźć, a nasza harfa wisi na wierzbach. Ale
wznawiamy pieśni Syjonu, kiedy patrzymy całkowicie od siebie do „The
Panie, nasza sprawiedliwość. Jak to jest z tobą? Czy możesz radować się w
Panu?

zawsze? Jeśli nie, doświadczenie nauczy Cię, że żyjesz w oparciu o ramy i
uczucia
nie zrobię - ten komfort odpływa i odpływa wraz z nimi - i że ty w równym
stopniu
łudz się, gdy pocieszasz się poczuciem bliskości
Boże, lub kiedy go stracisz, ponieważ brakuje ci tej radości w ćwiczeniach
oddania,
co jest jednak niezwykle pożądane i należy je docenić. To,
różni się jednak od radości w Chrystusie ukrzyżowanym iw Chrystusie naszym
prawość; i bardzo możliwe jest odczuwanie małego serca do modlitwy i do
opłakuj nieobecnego Boga, a jednak stań mocno na pewnym fundamencie,
radować się w Chrystusie i nigdy nie wątpić, że jesteśmy w Nim pełni ”.
Powód, dla którego wielu prawdziwych chrześcijan jest nękanych
wątpliwościami, obawami i
ciemność polega na tym, że rezygnują z oparcia się całkowicie na swoim
umiłowanym Zbawicielu,
i spoczywają na sile wiecznego dobrobytu ich dusz
doświadczenie. Owoce sprawiedliwości dokonane w nas przez łaskę
Duch Święty jest cenny jako dowód, ale nie można mu ufać
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podstawy zbawienia, chyba że z wielką duchową szkodą dla naszych dusz.
Leigh Richmond, pisząc do swojej matki, mówi: - „Twoje sporadyczne
wątpliwości
a lęki wynikają ze zbytniego traktowania wiary i pokuty jako
podstawy , a nie dowody zbawienia. Nasze zbawienie nie jest
ponieważ robimy dobrze, ale ponieważ „Ten, w którego wierzymy, dokonał
wszystkiego
dobrze.' Wierzący grzesznik nigdy nie jest bardziej szczęśliwy i bezpieczny niż
kiedy
w tej samej chwili widzi i czuje swoją własną nikczemność, a także swoją
Doskonałość Zbawiciela. Za dużo patrzysz na siebie i na nieskończoność
cena zapłacona za ciebie za mało . Aby przekonać, musisz spojrzeć na siebie,
ale
dla wygody waszego Zbawiciela. Tak więc ranni Izraelici mieli tylko patrzeć
w bezczelny wąż do odzyskania. Łaski Ducha są dobrymi rzeczami
dla innych, aby nas osądzać, ale to sam Chrystus został przyjęty, uwierzył,
spoczęła na nas, kochała i szła za nimi, co będzie mówić do nas o pokoju . Przez
patrząc na Niego będziemy świętymi; i bardziej święci wzrastamy,
więcej będziemy opłakiwać grzech i będziemy rozsądni, jak bardzo niedługo
nadejdziemy
tego, czym jeszcze chcemy być. Podczas gdy nasze uświęcenie jest stopniowe i
nieruchome

niedoskonała praca, nasze uzasadnienie jest doskonałe i kompletne : pierwsze
jest
dokonane w nas, to drugie dla nas. Polegaj po prostu jako bezwartościowy
grzesznik na
Zbawicielu, a ten drugi jest cały wasz, wraz z towarzyszącymi mu
błogosławieństwami
przebaczenie, przyjęcie, adopcja i nieprzypisanie grzechu waszemu
opłata. Stąd płynie wdzięczne posłuszeństwo, poświęcenie serca i tak dalej. To
zbawienie odbywa się wyłącznie przez wiarę, a zatem zbawienie wiary działa
przez miłość. Uścisk
zasady te są swobodnie, w pełni i bezstronnie, a będziesz cieszyć się naprawdę
pokój biblijny, pewność i komfort ”.
„Bo jeśli Chrystus narodzi się w środku, wkrótce podobieństwo się pojawi
Które serce straciło przez grzech, obraz Boży sprawiedliwy i jasny,
A dusza pogodna i jasna, odzwierciedla swoje niebiańskie światło. ”

X. WIARA W KRWI JEZUSA
WIOSNA ŚWIĘTOŚCI
Warto zauważyć, że apostoł Paweł, który najbardziej usilnie się utrzymuje
usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa, zawsze łączy je ze świętym życiem, i
często pokazuje, że jest to mocne przekonanie o prawdziwości doktryny
prowadzi do nowego posłuszeństwa w życiu. W swoim Liście do Tytusa, po
rozmowie o
„Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel”, i „usprawiedliwiony przez Swoją łaskę” i
„uczyniony
spadkobiercy zgodnie z nadzieją życia wiecznego ”, kieruje tą doktryną
zbawienie jedynie dzięki wolnej łasce powinno być stale
potwierdzane, aby to osiągnąć
wierzący mogą zachować dobre uczynki (Tytusa 3: 4-8). I nigdy nie będzie
bądźcie „dobrymi” uczynkami, ale na zasadzie „usprawiedliwienia przez wiarę
Chrystus, a nie uczynki zakonu ”(Ga 2, 16). Nigdy nie robimy dobrze
działa, dopóki ich nie zrobimy, ponieważ jesteśmy zbawieni, a nie po to, aby tak
było . ZA
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żywe poczucie odpuszczenia wielu grzechów sprawi, że będziemy kochać dużo
i okazywać to
praktycznie (Łukasza 7:47). I powinniśmy mieć tak istotny związek z
Chrystus i taka głęboka społeczność z Nim, która wyklucza wszystkich
oczekiwania co do naszej akceptacji. Jeśli mamy pełnić służbę podobną do
Pawła, to my
musi ćwiczyć doświadczenie podobne do Pawła. A to zapis tego, w co wierzył
i żyłem: „Jestem ukrzyżowany z Chrystusem: niemniej jednak żyję; jeszcze nie
ja, ale

Chrystus żyje we mnie; a życie, które teraz prowadzę, żyję wiarą
Synu Boży, który mnie umiłował i oddał się za mnie ”(Gal 2:20). My
musimy być pewni miłości Boga w Chrystusie Jezusie, do naszych własnych
dusz w
szczególnie, zanim będziemy mogli powiedzieć: „To jedno, co robię: staram się
być
święty, jak Bóg jest święty ”. „Ratowanie wiary”, mówi jeden z najlepszych
starych pisarzy
„Zawsze ma wpływ uświęcający i pocieszający. Prawdziwy wierzący to robi
nie oddzielajcie sprawiedliwości od uświęcenia ,
ani przebaczenia od czystości . Tak,
przychodzi do Chrystusa po odpuszczenie grzechów dla właściwego końca; i to
jest,
uwolnieni od winy grzechu, możemy uwolnić się od panowania
z tego. Wiedząc, że jest u Niego przebaczenie, że można się go bać,
nie wierzy w odpuszczenie grzechów, aby mógł oddać się
popełnienie grzechu. Nie? Nie; krew Chrystusa, która oczyszcza sumienie
od winy grzechu, oczyszcza również sumienie z martwych uczynków, do
służyć żywemu Bogu. Ci, którzy przychodzą do Chrystusa w sposób biblijny,
przychodzą do
Go dla sprawiedliwości , aby mieli Go także dla uświęcenia ;
w przeciwnym razie człowiek tak naprawdę nie pragnie łaski i radości Boga,
lub być w przyjaźni z Tym, który jest świętym Bogiem. Prawdziwy wierzący
zatrudnia Chrystusa, aby uczynił go świętym i szczęśliwym, a zatem przyciąga
cnota od Niego za zabicie grzechu i przyspieszenie go na drodze obowiązku.
Wiara, która nigdy nie uchroni cię przed grzechem , nigdy nie ochroni cię przed
piekłem ;
a wiara, która nie może cię ponieść do twoich obowiązków , cię nie poniesie
nieba . Usprawiedliwiająca wiara jest uświęcającą łaską. To prawda, ponieważ
ją uświęca
nie usprawiedliwia; ale ta wiara, która usprawiedliwia, również uświęca. Jak
słońce
który oświeca wraz z nim ciepło; ale to nie jest ciepło słońca
oświeca, ale światło; tak wiara, która usprawiedliwia miłość i
świętość z tym; ale nie miłość i świętość usprawiedliwiają, ale wiara jako
zamykanie się z Chrystusem.
„Jeśli człowiek nie wierzy w dobroć Pana, nie ma nadziei na Jego łaskę
Chryste, gdzie jest jego czystość i świętość? Nie, to on ma tę nadzieję
który oczyszcza się tak, jak Bóg jest czysty. Nie wiem, jakie masz
doświadczenie
ale niektórzy z nas wiedzą, że kiedy nasze dusze są najbardziej pocieszone i
powiększone
z wiarą Bożej łaski przez Chrystusa i z nadzieją Jego
dobroć, wtedy mamy najwięcej serca do naszych obowiązków; i kiedy

niewiara, mamy surowe myśli o Bogu jako rozgniewanym sądzie, to mamy
brak serca do obowiązków i ćwiczeń religijnych; i przekonuję się, że to jest
doświadczenie świętych w każdym wieku. ” Jest zatem nierozłączny
związek między naszą wiarą w miłość Boga do nas w Chrystusie Jezusie,
świętość i duchowa pociecha. Chyba że „zbliżymy się z prawdziwym sercem
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pełna pewność wiary ”nie możemy oczekiwać, że„ nasze serca zostaną
pokropione
ze złego sumienia, a nasze ciała obmyły czystą wodą ”(Hebr
10:22).
A ponieważ krew Jezusa jest naszą podstawą zaufania w przyjściu do Boga w
pierwsze przebaczenie grzechów, ostoja w opałach i wiosna
wszelkiego godnego posłuszeństwa, więc musi to być nasz jedyny apel w
zbliżaniu się do nas
niebiański Ojciec za wszystkie potrzebne duchowe błogosławieństwa. Jeśli
chcemy mieć nasze
własne dusze ożywiły się i ożywiły, albo osiągnięto wielkie dzieło Ducha
w całym kraju, a miliony dusz nawróciły się, imię Jezusa
musimy być naszym jedynym błaganiem, gdy przychodzimy błagać o te
błogosławieństwa na tronie
łaski. „We wszystkich prawdziwych modlitwach” - mówi inny - „należy kłaść
wielki nacisk
krew Jezusa: być może żaden dowód nie odróżnia deklinacji w
moc i duchowość modlitwy silniejsza niż przeoczenie tego.
Tam, gdzie pokutująca krew jest niewidoczna, nierozpoznana, nieproszona,
nie czyniąc wielkiego zarzutu , brakuje mocy w modlitwie. Słowa
są niczym, płynność wypowiedzi niczym, subtelności języka i
błyskotliwość nic nie myśl, gdzie krew Chrystusa - nowa i
żywy sposób dostępu do Boga, ten wielki zarzut, który porusza Wszechmoc, że
dopuszcza się do świętości świętych - jest lekceważony, niedoceniany i
nie stanowiły podstawy każdej petycji. Och, ile to kosztuje
pomijane w naszych modlitwach - jak pokutująca krew Immanuela
lekceważony! Jak mało wspominamy o tym w świątyni, w ambonie, w
krąg społeczny! Podczas gdy to sprawia, że modlitwa jest taka, jak w przypadku
Boga.
Każda modlitwa jest możliwa do zaakceptowania przez Boga i tylko wtedy, gdy
pojawia się perfumowana
z krwią Chrystusa; cała modlitwa jest wysłuchana, ponieważ pobudza krew
Chrystus jako jego prośba; to krew Chrystusa zaspokaja sprawiedliwość i
spotyka się
wszystkie wymagania prawa przeciwko nam; to krew Chrystusa
kupuje i sprowadza wszelkie błogosławieństwa do duszy; to jest krew
Chrystus, który wnosi o spełnienie Jego ostatniej woli i testamentu

cenne dziedzictwo, które przychodzi do nas wyłącznie z powodu Jego
śmierci; tego, że
jest też tym, co daje nam śmiałość na tronie łaski. Jak biedny grzesznik może
podejście bez tego? Jak on może podnieść wzrok - jak może zapytać - jak on
może
stawić się przed świętym Bogiem, ale gdy przynosi rękę wiary
cenna krew Jezusa? Poza Chrystusem Bóg nie może powstrzymać
komunikacja z nami; - wszystkie stosunki są zawieszone - każda droga
podejście jest zamknięte - wszelkie błogosławieństwa są wstrzymane. Bóg
ukoronował Swoje
szczerze umiłowany Synu, i On sprawi, że i my Go ukoronujemy; i my nigdy
połóż jaśniejszą koronę na Jego błogosławionej głowie niż wtedy, gdy błagamy
Go
dokończył prawość jako podstawę naszej akceptacji i Jego zadośćuczynienia
krew jako nasz wielki argument za udzieleniem wszelkiego błogosławieństwa
Bogu.
Jeśli zatem, drogi czytelniku, czujesz się biednym, podłym, bezbożnym
grzesznikiem - jeśli
odstępca, którego nogi wędrują od Pana, w którego duszy
duch modlitwy zanikł, a jednak wciąż odczuwa się w nim tajemną tęsknotę
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wracajcie i nie ważcie się, bo tacy źli, tacy bezbożni, tacy odstępcy; jeszcze ty
może powrócić, „mając odwagę wejść do najświętszego przez krew
Jezus ”(Hbr 10,19). Przyjdźcie, bo krew Jezusa prosi; powrót, dla
krew Jezusa was wita ”. „Jeśli ktokolwiek grzeszy, mamy orędownika
z Ojcem, Jezusem Chrystusem sprawiedliwym ”(1 Jana 2: 1). A jeśli jesteś
poruszony w duchu dla dusz ginących wokół was, aby mogły być
zbawiony, a dla dzieła Bożego, aby mógł zostać wskrzeszony, wspomnij o nim
KREW JEZUSA i możesz odpocząć zadowolony, że „masz
prośby ”, które„ od niego pragnąłeś ”(1 Jana 5:15). Jezus przeszedł Swój
słowo, że czyniąc to, otrzymacie pragnienia swego serca; dla niego
mówi: „Jeźliście trwać we mnie, a słowa moje w was trwać będą, pytacie o co
wy
będzie i stanie się wam ”(Jan 15,7). „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wy, cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, on to da
ty ... Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna ”(Jan
16: 23,24). Jeśli zatem nie będzie wielkiego odrodzenia dzieła Bożego, nie
będzie wielkiego
przebudzenie i nawrócenie ginących dusz, niech nie dzieje się tak dlatego
grzech leży u naszych drzwi, że nie użyliśmy krwi Jezusa jako naszego
wszechobecny apel w modlitwie? O! nie używajmy już tego „szlachetnego”
krew ”tak oszczędnie w naszych błaganiach o przebudzenie, ale nalegajmy na
nią jak na naszą

tylko i nasz nieustanny apel i udowodnijcie Bogu, czy tego nie uczyni
wylejcie nam błogosławieństwo, aby nie było miejsca na jego przyjęcie,
(Mal 3:10).

XI KREW JEZUSA
Esencja EWANGELII
Nasze dojrzałe przekonanie jest takie, że wielka rzecz potrzebna obecnie nie jest
taka
wiele kazań o przebudzeniu lub odradzających się spotkaniach modlitewnych,
jak PRAWDA ODWRÓCONA;
i ponieważ samą istotą tej prawdy jest „ ewangelia Boża dotycząca Jego
Syn Jezus Chrystus, nasz Pan ”(Rz 1, 1,2), lub innymi słowy
świadectwo Ducha Świętego ( zewnętrznie w głoszeniu Słowa i
wewnętrznie w duchowym zastosowaniu) do wszechstronności i nieomylności
skuteczność „SZCZĘŚLIWEJ KRWI CHRYSTUSA” (1 Piotra 1:19) - to
co jest szczególnie wymagane w celu ogólnego ożywienia religii
to pełna, jasna, inteligentna i szczera wypowiedź wielkiego przywódcy
doktryny „ ewangelii łaski Bożej ” (Dz 20:24). Prawdziwe przebudzenie jest
nie do uzyskania jedynie przez głoszenie o przebudzeniu, ale przez stałą
głoszenie tej najważniejszej prawdy, którą posługuje się Święty
Duch, który to stworzy, „że Chrystus także kiedyś cierpiał za grzechy,
Sprawiedliwych
dla niesprawiedliwych, aby nas przyprowadził do Boga ”(1 Piotra 3:18). On
udowodni
najskuteczniejszy kaznodzieja w sprawowaniu świętego, głębokiego
przebudzenia duchowego,
który nadaje największe znaczenie tym trzem wielkim faktom: „To
CHRYSTUS UMARŁY za nasze grzechy zgodnie z Pismem Świętym; i że był
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Zakopany; i że ZNOWU PONOWNIE trzeciego dnia, zgodnie z
Pisma ”(1 Kor 15: 3,4).
Jestem przekonany, że powód, dla którego tylu ministrów prawie się
wyczerpało
całą ich moc przekształcania (mam na myśli instrumentalnie ) podczas
pierwszych kilku
lat ich posługi, podczas gdy niektórzy nadal ją posiadają i kończą swoją
oczywiście z radością, w dużej mierze dzięki temu pierwszemu, który porzucił
prostotę
w Chrystusie i przystępując do kazań piszących o drugorzędnych
sprawy, podczas gdy te ostatnie sprawiają, że CHRYSTUS SKRZYŻOWANY
jest ich „Alfą i
Omega." Och, że wszyscy usługujący Jezusa Chrystusa powrócą po kilka

miesiące co najmniej raz w roku, do wszystkich wspólnych tekstów, z których
pochodzą
głosił dyskursy, które wydawały się tak bardzo pobłogosławione, aby się
obudzić i
ratuj dusze we wczesnych dniach ich posługi! Gdyby wzięli serię
takie teksty jak Mateusz 11:28: Jan 3:16: Rzymian 1:16: 1 Koryntian 2: 2; 1
Tymoteusza 1: 12-17; 1 Jana 1: 7; i po przywróceniu ich i przyniesieniu
wszystkich
światło ich czytania, wgląd duchowy i doświadczenie, które można wywrzeć na
ich wystawianie i egzekwowanie, aby głosić od nich Świętym
Duch i żywa wiara, że dzięki łasce Ducha Świętego
towarzyszący ich głoszeniu nie nawróceni wśród ich ludu
natychmiast się nawróćcie, może nastąpić wielkie i ogólne przebudzenie,
i dziesiątki tysięcy mogą być dodane do Pana.
Ogromne znaczenie ma także przedstawianie „ prawdy ewangelii ” jako
Świętego
Sam Duch nam to przedstawił w „ słowie Chrystusa ” (Kol 3, 16). To
zostało dobrze powiedziane: „Przekroczenie Boskiego porządku prawdy jest
takie samo
niebezpieczne i znacznie bardziej subtelne niż zaprzeczanie samej prawdzie. W
rzeczywistości do
odwrócenie kolejności polega na zaprzeczeniu prawdzie . Nie mamy tylko
utrzymywać obu
Praca Chrystusa i praca Ducha w ich indywidualnej integralności, ale w ich
dokładna kolejność pism świętych ”. Wierzymy, że odświeżenie prawda, że „
krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu ”(1
Jana 1: 7)
wielkie centralne słońce, które rzuca powódź światła na cały system
boskie objawienie. Zadośćuczynienie przez przelanie krwi przez Chrystusa jest
podłoże chrześcijaństwa; dla jedynej podstawy pokoju grzesznika z
Bóg jest „KRWIĄ JEZUSA”. My, którzy kiedyś byliśmy „daleko”, jesteśmy
zbliżone krwią Chrystusa; bo On jest naszym pokojem ”(Ef 2, 13,14),„ w
komu mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów ”
(Ef 1: 7); i tak, „będąc usprawiedliwieni przez Jego łaskę poprzez
odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił
przebłaganie przez wiarę w Jego krew ”(Rz 3, 24,25):„ mamy pokój
z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego również mamy
dostęp
wiara w tę łaskę, w której stoimy, i radujcie się w nadziei na chwałę
Boże ”(Rz 5, 1,2).
W „Krótszym katechizmie” Westminster Assembly, który jest rozważany
przez wszystkich ortodoksów, aby stanowić doskonałe streszczenie doktryny
chrześcijańskiej,
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znajdziesz tę samą prawdę, którą przedstawiliśmy i
potwierdzone powyższymi cytatami i dla których piszemy
publikacja prawie codziennie przez ostatnie dziesięć lat.
Odpowiedź na pytanie zawarte w tym katechizmie: „Czego wymaga Bóg
nas, abyśmy mogli uciec przed Jego gniewem i przeklinać nas za grzech?
” zaczyna się
z: „ Bóg wymaga od nas wiary w Jezusa Chrystusa, pokuty do życia” itd .
To pokazuje, że twórcy tego symbolu zdrowej doktryny byli
dokładne w swoich koncepcjach i precyzyjne w deklaracji kolejności
i położenie tej wielkiej biblijnej prawdy. Przypuszczają niespokojnego badacza
pragnąc wiedzieć, jak ma uciec przed gniewem i przekleństwem Bożym z
powodu
za grzech; i czy mówią, że pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, jest modlić
się za
Duchu Święty, niech jego umysł się zmieni, a jego bezbożne serce uświęci się,
wcześniej wierzył w Jezusa? Nie . Pierwszą rzeczą, której uczą
przebudzonym grzesznikiem jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa i zbawienie .
Teraz jest to tym bardziej niezwykłe, biorąc pod uwagę, że przy leżeniu
system boskiej prawdy teologiczne , mieli umieszczone praktycznego powołanie
przez Boskiego Ducha przed usprawiedliwieniem przez wiarę . Tam rozmawiają
z
intelekt nawróconego człowieka i pouczony chrześcijanin; ale o to chodzi
odwraca się, gdy niespokojny grzesznik ma być prowadzony, co ma robić
bądź zbawiony, a my wierzymy w Jezusa Chrystusa postawionego przed pokutą
życie ; pokazując nam, że utrzymywali, że chociaż musimy kiedykolwiek uznać
to
konieczność działania Ducha Świętego w celu stworzenia i wykonywania
zbawiając wiarę, nigdy nie powinniśmy kierować niespokojnego grzesznika,
aby spojrzał na Ducha
jak jego Zbawiciel , ale tylko Chrystusowi; nigdy nie kieruj pytającego, by
najpierw szukał
zmiana wewnętrzna , ale zewnętrzna - stan uzasadniony, aby cieszyć się
uświęcone serce - ten pierwszy jest niezbędnym prekursorem drugiego.
Pokuta jest, właściwie mówiąc, zmiana myślenia , czy nowy umysł o
Bóg; regeneracja jest zmianą serca lub nowym sercem ku Bogu;
nawrócenie jest zmianą życia lub nowym życiem dla Boga; adopcja jest zmianą
rodziny lub nowego związku z Bogiem; uświęcenie jest zmianą
zatrudnienie lub poświęcenie wszystkich Bogu; gloryfikacja to zmiana
miejsce lub nowy stan u Boga, ale usprawiedliwienie, które jest zmianą
stan , lub nowa pozycja przed Bogiem, muszą być przedstawione niespokojnym
pytający, który idzie przede wszystkim, ponieważ bycie „ zaakceptowanym w
Umiłowanym ” jest tym
podstawa i przyczyna wszystkich, a właściwie „cennego nasienia”

z których cała reszta rodzi się, kwitnie i wydaje owoce: i w konsekwencji
pierwszym i wielkim obowiązkiem tych, którzy mają do czynienia z
przebudzonymi duszami, jest
wyjaśnij to bardzo wyraźnie i utrzymuj je bez przerwy w kontakcie z
błogosławiona prawda ewangeliczna: „Człowiek nie jest usprawiedliwiony
przez uczynki zakonu,
ale przez wiarę Jezusa Chrystusa ”(Gal 2:16).
Z tego wszystkiego zauważysz, drogi czytelniku, że nie rozstrzygam
stanowisko, które doktryna teologiczna powinna zajmować, ale po prostu
zajmować
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z praktycznymi potrzebami niespokojnego badacza. Zostałem wezwany do
przedstawiać moje poglądy teoretycznie, powiedziałbym, że są one opisane
przez co
inny nazwał Jehovahism „dla z Nim i przez Niego, i dla
On jest wszystkim; niech będzie chwała na wieki ”(Rz 11,36); ale nie jestem
kontemplowanie grzesznika jako stojącego przed tronem chwały , ale przed nim
tron łaski , a ja nie staram się rozstrzygać subtelnego pytania
w teologii, ale aby dać praktyczne rozwiązanie pilnego pytania
zbawienie . Nie próbuję ustanowić systemu boskości, ale
odkryjcie rodzaj i porządek prawdy, wyznaczony i nadany przez Boga
natychmiastowy spokój przebudzonych i dociekliwych dusz. I mam nadzieję, że
aby osiągnąć ten najważniejszy cel, przedstawiam „TYLKO JEZUSA”, „bo On
jest
nasz pokój ”, który„ zawarł pokój przez krew Swego krzyża ”
(Kol 1, 20), przyszedł „i głosił pokój ” (Ef 2:17) przez Niego
„Wieczna ewangelia” dla nich, „którzy byli daleko, i dla tych, którzy byli
blisko."
Pierwszy praktyczny krok w kierunku realizacji i uznania
suwerenność Boga polega na „ pozwoleniu, aby pokój Boży panował w waszych
sercach ” (Kol
3:15). Możesz mieć wiarę dźwiękową z dumnym, nieprzerwanym sercem i być
głębiej potępiony z tego właśnie powodu. Ale jeśli chcesz poznać Boga
całą chwałę Jego bytu i atrybutów, musicie zrozumieć manifestację
tej chwały, która jest wcielona i zamanifestowana w osobie Jezusa Chrystusa.
Chwałę Boga jako Władcy można poznać tylko poprzez urzeczywistnienie
Jego łaski
jako Zbawiciel. Albowiem „Bóg objawił się w ciele” (1 Tm 3,16). „The
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (i widzieliśmy Jego chwałę,
chwała jednorodzonego Ojca), pełna łaski i prawdy ”(Jan
1:14). „Ani jeden człowiek nie zna Ojca, oprócz Syna, a on wie
kogokolwiek Syn mu objawi ”(Mat. 11:27).
„Umysł w„ doskonałym pokoju ”z Bogiem; Och, co to za słowo!

Grzesznik pojednał się przez krew ; To rzeczywiście jest pokój!
„Z natury i praktyki daleko - jak daleko!” Od Boga;
Jednak teraz dzięki łasce przybliżonej do Niego poprzez wiarę w krew Jezusa .
„Tak blisko, tak bardzo blisko Boga, nie mogę być bliżej;
W Osobie Jego Syna jestem tak blisko, jak On .
„Tak drogi, tak bardzo drogi Bogu, Bardziej drogi nie mogę być;
Miłość, którą kocha Syna, taka jest Jego miłość do mnie.
„Dlaczego miałbym być ostrożny, skoro taki Bóg jest mój?
Patrzy na mnie dzień i noc i mówi mi: „ Mój jest twój. „”
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XII ŚWIADECTWO DUCHA ŚWIĘTEGO
DO KRWI JEZUSA
To wielkie dzieło, które Duch Święty obecnie wykonuje
że z kierowania grzeszników do Jezusa, i skłaniając i umożliwienie im przyjść
Jemu, aby zostali zbawieni; a ponieważ tak jest, jestem
współpracownik z Bogiem Duchem Świętym tylko w takim stopniu, w jakim
mówię z niepokojem
grzesznicy, ABY WYGLĄDAĆ TYLKO JEZUSA, i „mieć odkupienie przez
Niego”
krew , odpuszczenie grzechów ”jako ich pierwszy i wielki interes ; i „ to
jedną rzecz, którą robię . ”
Pytanie nie brzmi, czy uważamy to za biblijne przebudzenie
grzesznik pragnie tajemnej i dającej moc obecności Ducha Świętego
otwórz oczy jego zrozumienia i pokaż mu wszechstronność
Chrystus. Tego nie zrobilibyśmy ani my, ani żaden inny prawdziwy
chrześcijanin
Pomyśl chwilę o zakazaniu. Nie jest też pytanie, czy dzieło
Duch Święty jest niezbędny do zbawienia. Sam fakt pisania jako
zrobiliśmy o regeneracji w poprzednim rozdziale, a także o pisaniu
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do
zachęcajcie naszych braci do spotykania się razem, a także do spotykania się
módlcie się, aby Duch Święty wygłosił ożywiające, uświęcające, przekonujące,
i przekształcanie mocy, zadowoli wszystkie pomysłowe umysły, które
posiadamy
absolutna konieczność działania Ducha Świętego w celu
regeneracja i nawrócenie ginących dusz.
Jedyne pytanie, które należy rozważyć, brzmi: co mam powiedzieć
przebudzonemu i niespokojnemu grzesznikowi? Czy mam po prostu powiedzieć
„ Uwierz w
Panie Jezu Chryste, a będziesz zbawiony ”(Dz 16:31), jak powiedziano
apostoł pogan do drżącego więzienia Filippi? czy jestem ja , jak

po pierwsze , napominam go, aby modlił się, aby Duch Święty go przekonał
głębiej o swoim grzechu, oświeć jego ciemne zrozumienie, odnów swoje
przewrotna wola i pozwoli mu uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa
zbawienie jego duszy? Czy mam go pokierować, jak to musi zrobić
uwierz w Jezusa i zaakceptuj Jego przelanie krwi jako jedyny fundament
jego pokój z Bogiem; lub poszukiwanie dzieła Ducha jako dodatek do
Dzieło Chrystusa, aby mógł być usprawiedliwiony? Ten pierwszy prowadzi do
usprawiedliwienie przez samą wiarę , prawdziwa doktryna apostolska
kościołów w
pierwszy wiek; to ostatnie prowadzi do usprawiedliwienia przez uświęcenie ,
zgubne
doktryna późniejszej epoki, obejmująca, do której człowiek nigdy nie dojdzie
zadowalająca pewność, że jego grzechy są ułaskawione, nawet po życiu
doświadczenie religijne oraz pobożne i szczere spełnianie obowiązków
religijnych
obowiązki; podczas gdy nauczając o zbawieniu jedynie krwią Chrystusa ,
człowiek
niech, podobnie jak filipiński więzień , „radujcie się, wierząc w Boga całym
swoim
dom ”(Dz 16,34),„ w tej samej godzinie ”, w której Chrystus jest przedstawiony
jako
sam obiekt z osobistej wiary i pojednania konsekwencji.
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Istnieje, z przykrością sądzić, duża klasa wyznających chrześcijan, którzy
wydają się mieć w swoich umysłach bezpodstawne pojęcie, że Chrystus
przyszedł jako Zbawiciel w pełni czasu i po odrzuceniu i
przyjęty do chwały, Duch Święty zstąpił, aby być Zbawicielem
grzesznicy zamiast niego i to, czy ludzie mają być teraz zbawieni czy zgubieni
zależy całkowicie od działania Ducha Świętego w nich, a nie od
dzieło Chrystusa dla nich wykonane; podczas gdy Duch Święty został dany jako
ukoronowanie dowodów, że JEZUS JEST WCIĄŻ ZBAWICĄ, nawet teraz
On jest w niebie; a wielkim dziełem Ducha Świętego nie jest zajmowanie tego
miejsca
Jezusa jako naszego Zbawiciela, ale aby dać świadectwo Chrystusowi Jezusowi
jako jedynemu
Zbawicielu i przez Jego ożywioną łaskę przyprowadź do Niego grzeszników, że
oni
mogą stać się „dziećmi Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa” (Ga 3:26). To
Zrobił to w błogosławiony dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy tysiące bosko
przyspieszone dusze otrzymały Jego świadectwo, uwierzyły „w imię Jezusa”
i otrzymali „odpuszczenie grzechów” (Dz 2:38).
Duch Święty nie jest Zbawicielem i nigdy nie twierdził, że tak jest, ale
Jego wielkim dziełem, jeśli chodzi o nienawróconych, jest reżyserowanie

grzeszników dla Zbawiciela i aby przekonać ich, aby objęli Go i polegali na
nich
na Niego. Mówiąc o Duchu Świętym, Jezus powiedział wyraźnie do Swojego
uczniowie: „Nie będzie mówił o sobie ... ON MÓWI CHWAŁA”
(Jana 16: 13,14). Jeśli wielbić Chrystusa, bądź wielkim celem i szczególnym
dziełem
Duch Święty, czy nie powinien to być również główny cel i ciągłe działanie
ci, którzy w Niego wierzą, a zwłaszcza Jego słudzy
ewangelia?
Cały dryf natchnionych wyroczni Ducha Świętego, gdy je mamy
Biblia ma wychwalać Chrystusa ; a posługa ewangelii została udzielona przez
Jemu (Ef 4, 11,12), aby nieustannie dotrzymywać znaczenia Pisma Świętego
przed ludzkimi umysłami i czyniąc to, błagajcie grzeszników, aby byli
pojednany z Bogiem. Pismo Święte wyraźnie uczy, że:
po prostu z powodu tego ukończonego, wystarczającego i wiecznego
skuteczne działanie Chrystusa, grzesznicy wierzący w Niego są
„ usprawiedliwieni
wszystkie rzeczy ”; że jesteśmy „ usprawiedliwieni przez Jego łaskę poprzez
odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg postanowił być
przebłaganie przez wiarę w Jego krew ”(Rz 3, 24,25); i my jesteśmy
usprawiedliwieni jako „ grzesznicy ” jako „ bezbożni ” (Rz 5, 6,8), a nie jako
mający
początkowa osobista sprawiedliwość dokonana w nas przez Ducha
Świętego. Mało
ludzie z Słowem Bożym w ręku podpisaliby się pod takim
doktryna; a jednak jest to ukryte wyznanie znacznej większości profesji
Chrześcijanie W rzeczywistości jest to uniwersalne wyznanie naturalnego
serca. Upadły
przerażona natura ludzka mówi: „Za wszelką cenę osiągnij lepszy stan;
czujcie się lepiej, módlcie się lepiej, róbcie lepiej; stańcie się bardziej święci i
zreformujcie swoje życie i
postępujcie, a Bóg zlituje się nad wami! Ale łaska mówi: „ Oto Boże
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jest moje zbawienie! ”(Iz 12,2). Aby dać Bogu równowartość Jego miłosierdzia,
albo w formie wewnętrznego dzieła uświęcenia, albo zewnętrznego
dzieło reformacji, naturalny człowiek może zrozumieć i zaakceptować; ale
być usprawiedliwionym samą wiarą na podstawie ukończonego dzieła
Chrystusa,
bez względu na jedno i drugie, jest zupełnie poza jego zrozumieniem. Ale
głupota Boga jest mądrzejsza od ludzi ”(1 Kor 1, 25); zamiast zamiast
głosząc świętość jako podstawę pokoju z Bogiem, „głosimy Chrystusa
ukrzyżowany ”(1 Kor 1, 23),„ dla innego fundamentu nikt nie może położyć ”dla żadnego z nich

usprawiedliwienie lub uświęcenie - „ niż to jest ustanowione, którym jest Jezus
Chrystus ” (1
Kor 3:11); i cokolwiek zrobią inni, jestem „zdeterminowany, aby nie wiedzieć
wszystko między wami, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa i Tego
ukrzyżowanego ”(1 Kor 2: 2).
„O mój Odkupicielu, który dla mnie zostałeś zabity,
Którzy przynoszą mi przebaczenie i uwolnienie,
Czyja śmierć ponownie wykupiła mnie na Boga,
A teraz moje serce może spoczywać w doskonałym pokoju!
Jeszcze bardziej czyń odkupić moją duszę,
Z każdej niewoli uwolnij mnie całkowicie;
Choć może wydawać się zło najpotężniejszej mocy,
Nadal uczyń mnie kimś więcej niż zwycięzcą, Panie, w Tobie! ”
PRZYPISY:
1 odpowiedzi przedstawicieli na pytania (szpik współczesnej boskości).
2)

Thomas Boston.
3)

Ebenezer Erskine.
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Ralph Erskine.
5

Tłumaczenie - Pan, nasza sprawiedliwość
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Jakiś czas temu wielebny dr Winslow z Bath otrzymał list od
młodzieży, najwyraźniej bliskiej śmierci, prosząc go o odpowiedź w kolumnach
nasz periodyk, który zrobił, i powyższy cytat zawiera najwięcej
ważna część jego odpowiedzi. Podporządkowane są notatki dr Winslow do
autor i interesująca notatka młodzieży do dr Winslow: „SZANOWNY PANI, - Kilka dni temu otrzymałem następującą notatkę. Będzie
pozwalasz na krótką odpowiedź na najważniejsze pytanie, które zawiera,
poprzez
kolumny szeroko rozpowszechnionego i najbardziej przydatnego
czasopisma? Piszę w pośpiechu,
i w podróży, ale postaram się udzielić odpowiedzi apostoła na
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obudziłem z więzienia mój model za punkt i zwięzłość. No i może
ten sam Boski Duch stosuje odpowiedź z natychmiastowym i zbawczym
wynik!„DO REW. DR WINSLOW.
„SZANOWNY PANI, bardzo byś zobowiązał grzesznika, gdybyś napisał
kawałek na wrzesień i powiedz mu, co musi zrobić, aby przygotować się na
śmierć - co
jest przygotowaniem wymaganym przez Boga - i kiedy jest on zdolny
umrzeć. Przez Twój

czyniąc to, bardzo zobowiązujesz młodego człowieka, który czuje, że ma swój
czas
krótko na tym świecie. Czym jest uzasadnienie? i kiedy jest grzesznikiem
usprawiedliwiony?'"
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Twórczość Thomasa Bacona, ur. 1510
8 Dr Owen mówi: „Jeśli człowiek cielesnego umysłu zostanie wprowadzony do
dużej grupy,
będzie miał wiele do zrobienia; jeśli wejdzie w grono chrześcijan, niewiele się
poczuje
zainteresowanie; jeśli wejdzie w mniejsze towarzystwo zajmujące się sprawami
religijnymi, zrobi to
czuć mniej; ale jeśli zostanie schowany w szafie i zmuszony do medytacji o
Bogu i
wieczność, to będzie nie do zniesienia. ”
9 „ Mówi się, że każdy, kto naprawdę wierzy , narodził się z Boga ; i jak każdy
prawdziwy wierzący jest człowiekiem nawróconym, z tego wynika,
że produkcja zbawienia
wiara jest równoznaczna z pracą regeneracyjną … Właściwe nawrócenie
polega na tym, że grzesznik zostaje sprowadzony, inteligentnie i serdecznie, do
zamknijcie się i postępujcie zgodnie z objawioną wolą Boga na Jego temat
zbawienie. ”- Profesor Buchanan , DD, LL.D.
10 Zaczerpnięte z „Boskiej drogi pokoju” Horatiusa Bonara.
11 Autor odnosi się do swojej książki „ Duch Jezusa ”, która jest całkowicie
poświęcony wyjaśnieniu dzieła Ducha Świętego w nawróceniu
dusz.

