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Atyámfiai, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők! Ennek az
üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. 27De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a próféták
szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. 28Bár semmiféle
halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. 29Amikor
véghez vitték mindazt, ami meg van írva róla, levették a fáról, és sírba tették. 30De az Isten feltámasztotta őt
a halálból, 31és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és
akik most az ő tanúi a nép előtt. 32Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten,
beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. 33Ahogyan meg van írva a második
zsoltárban is: Fiam vagy te, ma nemzettelek. 34Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem
fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket.
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Ezért más helyen is így szól: Nem engeded, hogy a te Szented elmúlást lásson. 36Mert miután Dávid a
maga nemzedékében, az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást
látott. 37Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. 38Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai,
férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, 39és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem
igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz.
Kedves Testvéreim!
Rubik Ernő neve a bűvös kockáról híresült el, bár ő nem egy játékot tervezett, hanem egy szemléltető
eszközt, amikor megalkotta ezt a tárgyat, de felismerte benne a siker lehetőségét. Itt a gyülekezeti teremben
is van egy kocka, ifjúsági órán, hittanon a gyerekek forgatják is rendületlenül. Az egyik ifis, majdnem az
egészet ki tudja rakni. A többiek addig faggatták, hogy elárulta: az apukája megmutatta neki a titkot, azt a
kódot, amely alapján a különböző színeket a helyükre lehet tenni. Megfelelő kézügyességgel és persze a
forgatási kódok ismeretében a kocka színei néhány másodperc alatt kirakhatóak, a világrekord: 5,66 mp.
Amikor Pál apostol első missziói útja során rengeteg nehézséggel megküzdve – átkelve az akkori léptékkel
igencsak veszélyes Taurus hegységen – Antiochiába érkezett. Sokszor úgy képzeljük, hogy Pál amikor egy
városba bement, egyből kiállt a fórumra és elkezdett Jézusról beszélni, pedig Lukács az ApCselben
részletesen leírja, hogy nem így történt. Pál először ha tehette, mindig a zsinagógába ment. Ott – mivel látták
az öltözködésén, hogy tanító, rabbi ezért – miután felolvasták a kijelölt szakaszt a próféták írásából, és a
zsoltárokból, felszólították, tanítsa őket. Pál nagyon jól tudott a szórványban, távol hazájuktól élő zsidóság
nyelvén, hiszen ő maga is idegenben született ezért nagyon szívhez szólóan tudott beszélni. Aztán ott volt az
is, hogy Jeruzsálemből jött, ami különlegessé tette őt, nem mindig jár jeruzsálemi tanító a hegyekben. Pál
tehát a legtöbb esetben szót kapott. Mit tett itt? Fogta a bűvös kockát és a szemük láttára kirakta. Nyilván
nem Rubik 1975-ös találmányáról beszélek. Pál a zsinagógákban nem csinál mást, mint, hogy helyére rakja
az Ószövetségben össze vissza elterülő próféciákat, egy megoldó kulcs segítségével. A megoldásra persze
nem ő jött rá.
A zsidóság már évtizedek, évszázadok óta forgatta a kockát, néha egy-egy oldal kirakása sikerült, de
valahogy nem állt össze az egész.
Tudták, nagyon jól tudták, hogy minek kell történnie. A zsidóság ismerte a ószövetség írásait, próféciáit,
amelyek arról szólnak, hogy eljön majd a Messiás. Minden apró részlete a messiás eljövetelének le volt írva
előre. Isten egy olyan könyvet – illetve tekercseket – adott a zsidó nép kezébe, amelyben minden meg volt
írva, ahogy a 139. zsoltárban olvashatjuk: könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem
szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.
Mindenki tudta, hogy hol fog megszületni: Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda
nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen – írja Mikeás több mint 700 évvel
Jézus születése előtt. Aztán ott van Ézsaiás, aki rengeteget beszél működéséről, most csak egy mondat:
Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az
alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a
megkötözötteknek.
Aztán ott a kereszt, amiről a kb. Kr.e. 1000 és 900 közé datált 22. zsoltárban ezt olvassuk: Torkom kiszáradt,
mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem,
gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők
pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.
De választ kaphatunk a miértekre is, az Ósz. alapján. Miért történik mindez? Ezt írja szintén Ézsaiás: a mi
vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az
ő sebei árán gyógyultunk meg. 6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az

ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a
bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.
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Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők
közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!
A zsidóság tehát jól ismerte a próféciákat, mégsem ismerték fel Jézusban a messiást. Nem sikerült kirakni a
teljes kockát. Mert hiányzott a megoldó kulcs. Ez a kódot maga Jézus adta meg, és éppen az oltár előtt
felolvasott igében, húsvét 2. napjának evangéliumában találkoztunk vele: Akkor ő így szólt hozzájuk: „Ó, ti
balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! 26Hát nem ezt
kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” 27És Mózestől meg valamennyi prófétától
kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. És mi hitelesíti ezt a kódot: maga a
feltámadás. Az emmausi tanítványok a feltámadottal beszélnek, akit nem sokkal később fel is ismernek,
ekkor így szólnak:
Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?
A kód neve: feltámadás.
Mai igehirdetési alapigénkben, Pál apostol nem tesz mást, mint amit Jézus tett az emmausi úton. Kirakja a
teljes kockát, hogy minden a helyére kerüljön. 32Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az
atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust.
Az Antióchiai zsinagógában a feltámadott Jézusról beszél. Hogy nem kell tovább várakozni, nem kell
keresni az élet értelmét, nem kell várni a szabadításra, a bűnöktől való megtisztulásra. Nem kell tovább a
törvényt kijátszani, vagy épp minden erőfeszítéssel a betartására törekedni. 38Vegyétek tehát tudomásul,
atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, 39és mindabból, amiből Mózes törvénye
által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz.
Antiochiában a reakció sem marad el. A következő napon megtelik a zsinagóga. Mindenki megy és hívja a
szomszédjait, családtagjait hogy Pál Jézusról szóló igehirdetését hallhassa, mert felismerték az igazságot Pál
szavaiban. Mert meglátták a teljesen kirakott bűvös kockát. Minden a helyére került.
Amikor az egyik ifi előtt kiraktam a kocka egyik oldalát, megkérdezték tőlem az ifisek: leszedted a
matricákat? Emlékszem én is hasonló gondolatokkal küzdöttem, amikor először láttam, hogy valaki kirakta.
Mindig a trükköt keressük, mert nekünk nem megy, mert nekünk nem áll össze a kép, akkor biztos valami
turpisság van a dologban. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene
mondtak Pál beszédének. 46Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: „Először nektek kellett hirdetnünk az
Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a
pogányokhoz fordulunk.
Kedves Testvéreim!
A húsvéti csoda arról szól, hogy Isten szeretné nyitogatni a szemünket. Mire törekszünk? Nyugodt, csendes
életre. Békességre, boldogságra. Szeretnénk biztonságban tudni a családunkat, szeretteinket. Biztos munkát,
kényelmes megélhetést remélünk és ezekért meg is küzdünk. Sokat teszük, hogy mindez megvalsuljon. De
nem olyan ez, mint amikor az embernek sikerül kiraknia egy oldalt a kockán, és azt szépen leteszi a polcra
úgy, hogy mindenki azt lássa, csak ő tudja, hogy nincs kirakva, csak ő tudja, hogy a többi oldal össze-vissza.
Isten húsvéttal megoldást kínált fel. A teljes életrendezés lehetőségét. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi azt
elképzeltük. A zsidóságnak is volt elképzelése a messiás érkezéséről. De ő máshogy jött. Az írások szerint,
de más úton.
Ma szeretne hozzád is belépni, hogy rendezze az életedet. Nem azon az úton jön, ahonnan várnánk. Nem
úgy, ahogy mi elképzeljük.
Ma is szól hozzánk az igéje. Az első lépés, hogy legyen egy kockánk, aminek ismerjük a célját. Hallgassuk,
olvassuk az ő igéjét. Legyen a Biblia mindennapos olvasmányunk, útmutatónk. Önmagában is hasznos, de a
kulccsal együtt válik teljessé. A kulcs pedig a húsvét hajnali csoda: Krisztus feltámadt.
Ha ez igaz, ha elfogadom ezt a kulcsot, akkor megnyílik a teljes írás, akkor értelmet nyer minden szó, akkor
helyére kerül a kereszt, helyükre kerülnek Jézus tanításai, gyógyításai, akkor helyére kerül az Ósz. minden
próféciája, és rendeződik az életem, mert – ahogy Pál mondta Antiochiában: őáltala mindenki megigazul,
aki hisz.
Néha csak egyetlen forgatás kell, néha teljes átrendezés. De aki ismeri a kódot, annak csukott szemmel is
megy: a kocka csukott szemmel való kirakásának világrekordját egy magyar tartja: 28,8 mp alatt. Az
emmausi tanítványoknak elég volt a kenyér megtörésének néhány másodperce. Az Antiochia zsinagógában
sem telt el sok idő, és rengeteg ember lett keresztyén. Vajon a budafoki templomban mennyi idő kell? Bízd
rá magad. Jézus él! És azt szeretné, ha te is élnél vele!

