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A János evangélium 6. fejezete egy hatalmas sokasággal kezdődik (2. vers) és 11 
emberrel fejeződik be (70. vers). Ha meg akarod tudni, hogyan javítsd a minőséget és 
csökkentsd a létszámot a gyülekezetedben, megtanulhatod ebből a fejezetből Jézustól. 
Természetesen a legtöbb igehirdető és pásztor nem érdekelt ebben, mert ők a 
gyülekezet létszámának növelésében érdekeltek. Jézus a legnagyobb Mester volt a 
minőség javításában és a mennyiség csökkentésében. 
 
Isten lecsökkentette Gedeon seregét 99%-al (33 000–ről 300-ra) és azt mondta, hogy 
azokkal fog győzni. Isten a tervét mindig egy kevés kiválasztottal viszi véghez. Jézus 
is hasonlóan cselekedett. A vele való keresztre feszítést hirdette (ami = enni az Ő testét 
és inni az Ő vérét – 56. vers). A hatalmas sokaságban a legtöbb embernek nem tetszett 
ez és a tanítványai közül is a legtöbben elhagyták. A következőt mondták: „kemény 

beszéd ez kicsoda hallgathatja" (60., 66. vers). Jézus sohasem kért meg senkit, hogy 
maradjon.  
 
Jézus még az ottmaradt 12-höz is odafordult és megkérdezte tőlük: ti is el akartok 
menni? Jézus hozzáállása a következő volt: "Ha valakinek nem tetszik a keresztről 
szóló beszédem és el akar menni, az elmehet. Nem fogok visszatartani senkit. Nem 

fogom lecsökkenteni a tanítványság minőségi szintjét, hogy mások tetszésének 

megfeleljek”. 

 

Milyen erőteljes gyülekezeteink lennének a földön, ha minden igehirdető így állna 
ehhez a kérdéshez. Ma az igehirdetők hívják az embereket, hogy Jézushoz jöjjenek. 
Bővölködést és fizikai gyógyulást ígérnek nekik. Ki ne akarna egy ilyen „Jézushoz” 
jönni, aki ilyen dolgokat kínál neki? De ez egy „másik Jézus". Sokan nem hirdetik a 
bővölködést mégis azt gondolják, hogy Isten áldásának az a jele. Ez azonban 
megtévesztés. Figyeld meg a sok ügyeskedő üzletembert minden felekezetben. Ők 
teremtik elő a pénzt a gyülekezetek számára és mindenki azt hiszi, hogy ez Isten áldása! 
 
Isten áldásának egyetlen jele, hogy egyre inkább Krisztusra hasonlítunk. Jézus arra hív 
mindenkit, hogy „jöjjenek és haljanak meg". Nem sokan vannak, akiket vonzana egy 
ilyen üzenet. Nem kell meglepődni ezen. Jézus előre megmondta, hogy csak kevesen 
fogják megtalálni az örök életre vezető utat (Máté 7.14). Azok a kevesek, akik Jézus 
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gyülekezetét alkotják, sok szenvedéssel, félreértéssel és nyomorúsággal fognak 
szembenézni a földön, ahogyan azt Jézus a János 16.33-ban megmondta. Ők azok, akik 
Isten munkáját cselekszik a földön minden korban. 
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