
POPRAWA JAKOŚCI TO ZMNIEJSZENIE ILOŚCI

Szusty rozdział Ewangelii Jana rozpoczyna się wielkim tłumem w wersecie 2, a kończy się na 11 oso-
bach w wersecie 70. Z tego rozdziału można się dowiedzieć jak poprawić jakość swojego kościoła,
zmniejszając jego rozmiar. Oczywiście większość pastorów i kaznodziejów nie jest tym zaintereso-
wana, bo ich interesuje wyłącznie wzrost liczebny. Ale Jezus był mistrzem w poprawianiu jakości i
zmniejszaniu ilości.

Bóg zmniejszył armię Gedeona o 99%, z 33.000 do 300. Właśnie to sprawiło, że Bóg był z Gedeonem
i zapewnił mu zwycięstwo. Bóg zawsze osiąga swoje zamiary i wyłącznie ze swoimi wybrańcami.
Dokłądnie tak samo Jezus postępował, gdy głosił swoje ukrzyżowanie (kto je moje Ciało i pije moją
krew). W ten sposób zraził większość wielkiego tłumu i większość jego uczniów go opuściła mówiąc,
że to jest trudna mowa (w. 60, 66). Jezus nigdy nie próbował nikogo zatrzymywać. Nawet 12 apo-
stołów pytał, czy też mają zamiar odejść. Założenie Jezusa było takie: "Jeśli kogoś oburza moje prze-
słanie o braniu własnego krzyża i chce mnie zostawić, to w każdej chwili może odejść. Nie będę nikogo
zatrzymywał,  bo nie  zamierzam obniżać standardów uczniostwa z powodu czyichś  wyobrażeń lub
błędnych przekonań."

Czy wiesz, jak silne duchowo były by zbory, gdyby każdy kaznodzieja miał taką postawę. Jednak
dzisiaj  kaznodzieje  wolą  przekonywać  ludzi,  aby  przychodzili  do  Jezusa  po  błogosławieństwo
finansowe i zdrowie, bo kto nie chce przyjść do takiego Jezusa? Ale to jest inny Jezus. Dzisiaj jest
wielu wierzących, którzy nie głoszą teologii sukcesu, ale wierzą, że przejawem błogosławieństwa jest
dobrobyt. To też jest oszustwo. Nie łudź się, że Bóg błogosławi tłumom pokrętnych biznesmenów
obecnych w każdej religii tego świata, którzy zarabiają kolosalne pieniądze! 

Jest tylko jeden znak Bożego błogosławieństwa, który przejawia się w tym, że człowiek staje się coraz
bardziej podobny do Chrystusa. Prawdziwy Jezus zaprasza nas słowami: "chodź za mną i umieraj dla
świata".  Ale  taki  komunikat  przyciąga  niewiele  osób.  Nie  jest  to  zaskakujące,  ponieważ  Jezus
powiedział, że tylko niewielu znajduje drogę do życia wiecznego (Mt 7:14) i tylko ci nieliczni tworzą
Jego Kościół i tak jak Jego (J 16:33), spotka ich wiele cierpień, niezrozumienia i ucisków na ziemi.
Lecz to właśnie oni wykonują na ziemi Boże dzieła, które będą trwać wiecznie. 
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