
Napjaink társadalma igen vegyes összetételű, hiszen
különböző bőrszínű, nyelvű és szociális hátterű emberekből
áll. Sajnos mindig akadnak egyesek, akik ilyen szempontok
szerint osztályozzák embertársaikat. Ez valószínűleg így is lesz
egészen az Úr visszajöveteléig. De Istennek van egy olyan
népe, akiket azért hívott el, hogy segítsenek egymásnak és
másoknak is biztonságban tudni családjukat és otthonukat. Ez
a „kihívott lelki nép” Jézus Krisztus egyháza.

Ez azonban sosem volt könnyű küldetés. A korai keresz-
tyén egyháznak igencsak komoly problémákkal kellett szem-
benéznie. Az első gyülekezet ellen egy Saul nevű zsidó férfi
kezdeményezett üldözést Jeruzsálemben. A gyülekezet szét-
szóródott, de egy Fülöp nevű férfi merész vállalkozásba
kezdett:

„És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala
nékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel
figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a
jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan
lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és
sánta pedig meggyógyula. És lőn nagy öröm abban a város-
ban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban
a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét,
magát valami nagynak állítván: Kire mindnyájan figyeltek, ki-
csinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!
Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mester-
ségekkel elámította őket. De miután hittek Filepnek, a ki az
Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes
dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind
asszonyok. És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén,
Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek,
álmélkodik vala. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apos-
tolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz
Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, könyörögtek érettük,
hogy vegyenek Szentlelket: Mert még senkire azok közül nem
szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.
Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szentlelket. Mikor pedig
látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent
Lélek, megkínálá őket pénzzel, Mondván: Adjátok nékem is ezt
a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szentlelket vegyen.
De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt vesszen el,
mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen
megvehető. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban,
mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen
gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik
néked szívednek gondolatja. Mert látom, hogy te keserűséges
méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelvén pedig
Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy
semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jőjjön.“ (ApCsel
8,5–24).

Sokszor olvastuk már ezt a részt, de vajon észrevettük-e,
hogy milyen újszerű fordulatról van itt szó? Eddig az apostolok
zsidó és a pogányságból a zsidósághoz tért embereket merítet-
tek be. Tehát az első keresztyének zsidók és prozeliták voltak.
Most azonban, az üldözés következtében Fülöp Samáriában
kezdte el hirdetni Isten igéjét. Bizonyára azért tette ezt, mert
nem akart börtönbe kerülni, és nem maradt más választása.
Hiszen az ízig-vérig zsidó emberek nem álltak szóba a samári-
aiakkal (Jn 4,9). Meglehetett az oka annak, hogy a menekülés-
nek ezt az útját választotta. Mindenesetre nagyon különleges
dolognak számított akkoriban, ha egy zsidó ember samáriaiak
közé került. Hiszen a zsidók megvetették ezt a keverék nép-
csoportot, akik felerészt testvéreik voltak ugyan, de
évszázadokkal korábban beházasodtak a pogányok közé. A
zsidók eretneknek tartották a samáriaiakat, akik megrontották
Mózes törvényét, és a törvénynek csak bizonyos részeit tartot-
ták meg. Egy ízig-vérig zsidó ember még csak nem is utazott
keresztül ezen a vidéken, inkább messziről elkerülte. Ezért volt
olyan meglepő dolog, hogy Fülöp itt tartózkodott.

Persze, Fülöpnek magasabb rangú küldetése volt itt. Ő
azért jött ide, hogy a samaritánusok között hirdesse a Messiást.
Ahogyan a zsidók is, úgy a samáriaiak is évszázadok óta várták
a megígért Szabadítót. Ekkor kezdte el kijelenteni a Lélek
Fülöp igehirdetésein keresztül, hogy Jézus a Krisztus, és ez az
evangélium a samaritánusoknak is szólt. Ezen a példán
keresztül sok mindent tanulhatunk arról, hogyan kell elérnünk
napjainkban minden társadalmi csoportot. A minden csoport
alatt értsünk minden csoportot. Ez szóismétlésnek tűnik ugyan,
de éppen ez a fontos, ha meg akarjuk érteni ezt a leckét.
Amikor elkezdjük a Jézus evangéliumáról szóló „magvetést”,
akkor nincs szó arról, hogy hová kell érkeznie a „magnak”.
Miközben elérjük azokat az embereket, akik hozzánk hason-
lóak és úgy gondolkodnak, ahogy mi, elkerüljük azokat az
embereket, akik teljesen mások, mint mi (ahogy a samáriaiak
is mások voltak, mint Fülöp).

Néha úgy látom, előre elhatározzuk, hogy kiket akarunk
megszólítani. Tipikusan azokat, akik számunkra szim-
patikusak, mert hozzánk hasonlók. Fülöp azonban Isten
országába egy egészen új csoportot hívott be, olyanokat,
akikkel a zsidók nem tudtak mit kezdeni. Nem csoda, ha kevés
idő elteltével a jeruzsálemi gyülekezet két apostolt küldött a
városba. Kíváncsiak voltak, hogy ezek a samaritánusok
valóban megtértek-e. Vajon félzsidókból nem félkeresztyének
lettek-e? 

Mivel Krisztus mindenkiért meghalt, amikor a
gyülekezetünk terjeszkedik, el kell érnünk azokat az embereket
is, akik olyanok, mint az egykori samáriaiak. Lehetnek köztük
a társadalom perifériáján élők. Lehetnek egykori alkoholisták,
drogosok, elvált emberek vagy válófélben lévő szülők gyer-
mekei. Lehetnek börtönviselt emberek. Lehet, hogy más nyel-
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vet beszélnek vagy más a bőrszínük. Fülöp evangélistához
hasonlóan meg kell osztanunk velük a jó hírt. És ha ezek az
emberek a megtérés gyümölcseit termik, be kell őket
merítenünk.

Valójában minden megtérőnek van valamilyen múltja.
Amikor elkezdjük az élet kenyerét osztani, olyan embereket is
el fogunk érni, akikre nem gondoltunk. A megtérők nem
mindig könnyű körülmények közül érkeznek, melyeket gyor-
san meg lehet változtatni. Úgy vettem észre, a legtöbb ember
olyan, mint a samaritánusok. Megvannak a régi vallási szoká-
saik, melyeken változtatniuk kell. Más magaviseletre van szük-
ségük, mint eddig, ehhez türelmet és megértést kell kapniuk.
Más beszédmódot kell elsajátítaniuk, ehhez szeretetre és
bátorításra van szükségük. Az a helyzet, hogy nem fogunk
olyan embert találni, akinek ne lenne valamilyen múltja.
Mindenekelőtt a bemerítés a bűnök megbocsátásának jelképe
(ApCsel 2,38). Más szóval, bűnös embereket merítünk be.
Néhányan közülük iszonyatos dolgokat követtek el. Néhányan
közülük olyanokat, melyeket már nem lehet helyrehozni, vagy
nem lehet jóvátenni. Mégis tanítanunk kell őket és
bemerítenünk, ahogyan Fülöp tette. Simon mágus a legjobb
példája ennek. Néhányan ezt mondhatták erre: „Ez az ered-
ménye annak, ha bemeríted a samaritánusokat, és a bűnösök
barátja vagy!” De Fülöp és az apostolok tudták, hogy amikor
az emberek megtérnek, még megmaradnak a rossz beideg-
ződéseik, és magukkal hozzák a múlt szokásait. Simonnak is
folyamatosan kell felismernie hibáit, és újra bűnbánatot kell
tartania. Így tesznek mindazok, akik megtérnek. De nekünk így
kell elfogadnunk és tanítanunk a megtérőket, hogy a múlt hibái
és a jelen tévedései ne távolítsák el őket Istentől. 

Problémák adódhatnak a múlttal
Mivel az emberek sokszor olyanok, mint a samaritánu-

sok, mindenféle vallási és személyes szokásokkal, ez
várhatóan problémákhoz fog vezetni. A jeruzsálemi gyülekezet
is tudatában volt ennek az eshetőségnek, ezért elküldtek két
apostolt, hogy járjanak utána sejtéseik beigazolódásának. És
teljesen nyilvánvaló módon probléma adódott, amikor Simon
mágus megpróbálta pénzen megvenni a Szentlélek hatalmát.
Ez az ember ennyire romlott volt. 

Ez könnyen megtörténhet ma is, ha elkezdünk misszi-
ózni, és a legkülönfélébb emberek válaszolnak a felhívásunkra.
Lehet dolgunk függőkkel, akik a vonat alá akarják majd vetni
magukat. Találkozhatunk tolvajokkal, akik újból és újból visz-
szaesnek bűnükbe. Ami megtörtént Simonnal, az megtörténhet
másokkal is. Amikor az ember bemerítkezik, nem törlődnek ki
a régi szokásai egyszer és mindenkorra. És ha becsületesek
vagyunk önmagunkkal szemben, mi magunk is küzdünk vissza-
visszatérő rossz szokásokkal. Néhányan közülünk talán évek
óta harcolnak egy-egy bűn ellen. Ne lepődjünk meg tehát, ha a
frissen megtérők is magukkal hozzák a múlt kísértéseit a szen-
tek közösségébe, ami megzavarhatja némelyek nyugalmát.
Fülöp számára az volt az elsődleges szempont, hogy meg-
mentse ezeket az embereket, és megtanítsa őket
engedelmeskedni Jézus minden parancsának. Amíg a testvérek
„eljutnak az érett nagykorúságra” Krisztusban, számos meg-
próbáltatáson kell keresztülmenniük. 

A nehézségek lehetőségekké válhatnak
Péter még egy olyan embert sem akart elveszíteni, mint

Simon, ezért inkább keményen megfeddte őt. Az apostol nem

tűrte el a gonoszságokat a hívők között, ha valakinek elfoglalta
a szívét az ördög. Mégsem írta le Simont ezután, mint egy
elveszett embert. Szigorú volt az intése, azért, hogy ez az ember
„felocsúdhasson az ördög tőréből”. Péter a büntetés helyett
esélyt adott a megtévedt léleknek a megbánásra. 

A gyülekezetünkben felmerülő problémákat ugyanígy
kell kezelnünk. A nehézségek lehetőségekké válhatnak hitünk
elmélyítésére, Isten szentségének teljesebb megismerésére. A
nehézségek mások megmentésének eszközeivé válhatnak, és
másokat is visszatarthatnak a bűntől. Ráadásul Simon története
ma is aktuális figyelmeztetés a mohóság és az anyagiasság
gonoszságára. 

Isten országában nincsenek félpolgárok. Nincsenek
másodrendű polgárok, akik nem juthatnak el az első helyre. A
gyülekezetben mindannyian egyenlők vagyunk. Ez azt jelenti,
hogy akit befogadunk, attól függetlenül, hogy milyen ember ő,
testvérünkként kell szeretnünk. És ez akkor is igaz, ha az illető
téves tantételekben hisz vagy nem teljes a hite. Ez akkor is áll,
ha visszaeső bűnösről van szó, aki bűncselekményeket követett
el és másoknak kárt okozott. Nem az a feladatunk, hogy „a
konkolyt kiválogassuk a búza közül”. Az a feladatunk, hogy
tanítsuk a hozzánk érkezőket, bemerítsük őket, szeressük őket
és segítsünk nekik a növekedésben Krisztus felé, a múltjukat is
elhordozva. 

Tehát: Fogadjuk el mindenkinek a múltját!
Péter és János látták, hogy a megvetett samaritánusok

megtérése valódi volt. Bekapcsolódtak a munkába és segítettek
Fülöpnek a hívők tanításában. De a Simonéhoz hasonló múlt
továbbra is végigkísérte a gyülekezet életét. Ne lepődjünk meg
tehát, ha a megtért és megmosott hívők időnként visszaesnek
régi bűneikbe, és a sátán áldozataivá válnak. Valljuk be
őszintén, néha mi is elesünk egy-egy kísértésben, mennyivel
inkább a kezdő hívők, néha igen komoly dolgokban is,
ahogyan Simonnál láthattuk. De ahhoz, hogy építeni tudjuk
testvéreinket, nem szabad őket a bűnük miatt kevesebbre
értékelnünk. A megváltottak bemerítésük után ugyanolyan
értékesek az Úr számára, mint annakelőtte. Péterhez és
Jánoshoz hasonlóan erőseknek és becsületeseknek kell lennünk
a bűn elleni harc-ban. Elsődleges feladatunk, hogy megtartsuk
és megmentsük a lelkeket. 

Más szóval: Fogadjuk be Jézust!
A samaritánusok hittek Fülöp bizonyságtételének, és

bemerítkeztek. Ez ilyen egyszerű. Senkinek sem kellett jó
zsidónak lennie ahhoz, hogy elnyerje a megváltást. Egyszerűen
hinniük kellett Jézusban, elfordulni a bűntől, és bemerítkezni.
Napjaink emberének is ezt kell tennie. Függetlenül attól,
milyen múltja van, Jézushoz jöhet. Nem számít, mennyire áll-
nak távol tőle a hit dolgai, Isten örömmel fogadja be a család-
jába. Tartozhat bármilyen megvetett társadalmi csoporthoz, a
bemerítésben megváltást nyer, és elfogadják olyannak, ami-
lyen. A samaritánusok a múltjuk ellenére hittek és bemerít-
keztek. Miért ne hinnének e mostani korszak ige által megérin-
tett emberei is! 

Bátorítson bennünket az evangélium hirdetésében, az
emberek Krisztushoz hívásában e bibliai történet! Fülöp szívét
nem uralta a félelem. Bátor lépést tett. Eredménye lett.
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