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Emberfia! Rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt:
Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az ÚRtól! 31Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre
jönnének; odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Ismételgetik, mint a pajzán
dalokat, de az eszük nyereségen jár. 32Csak ennyi vagy nekik: pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és
jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. 33De ha majd beteljesedik – mert
beteljesedik! –, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük.
Kedves Testvéreim!
Teams, Classroom, Zoom, Discord… A mögöttünk álló három hónapban diákok, tanárok, szülők
megtanultuk nem csak ezeket a fogalmakat, hanem ezeknek a digitális oktatásban használt programoknak a
használatát is.
Egy kihívásokkal teli időszak áll mögöttünk, amelynek pozitívumai is voltak természetesen, de azért
örülnénk, ha nem térne vissza újra, ha szeptemberben nem ugyanígy digitális formában kellene kezdenünk a
tanévet.
Az mögöttünk lévő héten lezárult a tanév, a diákok egy része át is vehette a bizonyítványát, bár van, aki ezt
is, csak digitálisan kaphatta meg. Mint ahogyan volt digitális ballagás is, bár mire idáig jutottunk az elmúlt
hetekben már hozzászoktunk, és tulajdonképpen elfogadtuk azt, hogy lehet így is.
Ahogyan az istentiszteleteket is lehet digitálisan követni, és remélhetőleg most is sokan csatlakoztak be a
közvetítésbe.
Daninál az iskolában egy olyan felületet használtak, ahol nem egyszerre csak két-három kamerának a képét
mutatták, ráadásul a hangot is le kellett némítani a készüléken. A gyerekek látták a tanárokat, akik
magyarázták a feladatokat, és közben felszólították a diákokat, hogy olvassanak, vagy oldjanak meg egy-egy
feladatot. Eleinte, az első időben még nagy volt a figyelem, izgalommal várták, hogy bekapcsolhassák a
mikrofont, esetleg a kamerát, hogy megmutassák a képernyőn keresztül a feladatokat. Szépen együtt
haladtak, két óra alatt átnézték a tananyagot, aztán jött a feladatok egyéni megoldása és végül a
lefényképezett feladatlapok feltöltése. Eleinte szépen rendezetten zajlott minden. De a gyerekek
természetesen felismerték a lehetőségeket. Rájöttek, hogy akár előre is dolgozhatnak, így míg valaki 2.-os
tempóban olvasott, addig pl. fiunk megoldotta a feladatokat, így mikor neki kellett élesben felelnie, már
megvolt a kész válasz. Sőt még olyan is volt, hogy közben játszott egyet, vagy a többieknek írogatott egy
másik felületen, ahol a tanárok nem látták. Miért merem ezt elmondani, mert mindenki ezt csinálta. Nem
csak a gyerekek a felnőttek is. Mert a videókonferencián, amikor valaki lekapcsolta a kamerát és miközben
ment egy előadás, elintézett néhány dolgot, jó esetben a számítógép előtt ülve és hallgatva a másikat. Nálam
is volt, hogy miközben vezettem egy ülést, segítettem a matekháziban, de sokak ebédet főztek, vagy éppen
mostak, teregettek miközben igyekeztek odafigyelni a feladatukra.
De gondolom csak nálunk történt olyan csoda, hogy miközben otthon nézte a család az istentisztelet
közvetítést, elkészült a vasárnapi ebéd.
Mai igénkben Ezékiel próféta, akinek életébe, prófétai elhívásába a múlt héten kaphattunk bepillantást, most
az Isten igéjét hirdeti a fogságban élő népnek.
Egy kis bepillantást kaphatunk abba is, hogy hogyan, milyen technikát alkalmazva adta át Ezékiel az
üzenetet. 32Csak ennyi vagy nekik: pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot.
Egy jó hangú, magát lanton kísérő költő képét vetíti elénk a 32. vers. Érdekes itt a pajzán dalok énekese
kifejezés – ezek szerint Ezékiel a szerelmi költészetet használta – ahogyan aztán később sokan másik is,
hogy az üzenetet átadja. Nem volt ezzel egyedül, Ézsaiás ugyanígy tette, de elég elolvasni az Ósz. legszebb
szerelmi költeményét az Énekek Énekét – amelyben bár látszólag másról olvasunk, mégis Isten és népe
kapcsolata tárul fel előttünk.
Ezékiel használta a kínálkozó lehetőségeket. Jó hangja volt, lanton játszott, költői vénája is volt és nem félt
ezeket használni az üzenet átadására. Nem félt, hiszen ahogyan a múlt héten hallhattuk maga Isten erősítette
őt.
De vajon milyen volt a fogadó oldal?
Hozzuk ide Ezékielt, a mai korba. Ezékiel egy Youtube sztár lenne. Mai igénkből legalábbis ez derül ki.
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Az internetes közösségi oldalakon egymásnak ajánlják ezeket a dalokat, rengeteg feliratokozó a csatornára,
és az élő közvetítésnél több milliós nézettség. Mert egyszerűen jó. De miről énekel? Meghallgatjuk,

betesszük háttérzenének, főzéshez jó lesz, szuperül megy a teregetés is, miközben hallgatjuk ezt a csodálatos
muzsikát. JÓ a zene, szuper a hang… de miről is énekel? ááá… valami szerelmes nóta.
Tegnapelőtt összefutottam egy népszerű magyar popegyüttes frontemberével. Régóta ismerjük egymást, két
éve eskettem. Van egy, a rádiókban is nagyon népszerű számuk… az Úton a címe. Csak egy sorát idézem:
„végig kísérsz az úton, fogod a kezemet, ha kudarc, vagy fenn a csúcson, nekem te jelented az életet.”
Néhány részletét eltekintve, még esküvőkön is elhangozhatnak ezek, az összetartozás szépségét leíró költői
gondolatok. Csakhogy nem erről szól, és Boldiék bevallottan Istenről írták ez a számot. A milliós nézettség
azt mutatja, hogy tényleg népszerű ez a zene, de vajon hányan hallják meg azt az üzenetet, amelyet
közvetíteni igyekszik.
Ezékielt hallgatva is ugyanez a helyzet. Szép az ének, sokan dúdolgatják, éneklik, sőt adják tovább Ezékiel
szavait, de az üzenet közben elveszik. A dolog talán annyival rosszabb, hogy Ezékielnél az emberek direkt
azért mennek, hogy meghallgassák az Istentől jövő üzenetet, de mégsem ezt hallják meg. Így beszélgetnek
maguk közt: Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az ÚRtól! 31Azután eljönnek hozzád, mintha
népgyűlésre jönnének; odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Ismételgetik,
mint a pajzán dalokat, de az eszük nyereségen jár. 32Csak ennyi vagy nekik: pajzán dalok énekese, akinek
szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. 33De ha majd
beteljesedik – mert beteljesedik! –, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük.
Azért jövünk össze vasárnapról vasárnapra, azért követjük online is az istentiszteletet mert szeretnénk az
Isten igéjét hallgatni. De vajon eljut-e a szívünkig.
A mai evangéliumi szakasz is erről szól: a király hívja a embereket, de azok kifogásokat keresnek, nagyon jó
kifogások, egytől egyig megállják a helyüket, de vajon mit érünk majd el vele?
Meghalljuk-e az Isten üzenetét? Az Isten nagyon sok csatornát felhasznál, hogy eljusson hozzánk ez az
üzenet. Mennyire figyelünk rá. Felületesen hallgatjuk mosogatás közben? Nem ezzel van a baj. Ha a gyerek
játszik az online oktatás alatt, de tud figyelni, és megérti és meg tudja oldani a feladatot, akkor játsszon, nem
ez a lényeg, hanem az, hogy komolyan vesszük-e azt, amikor az Isten szól hozzánk.
Ha azt gondolom, hogy Isten egy távoli valaki, akinek fogalma sincs, hogy mikkel kell megküzdenünk ezen
a földön, akkor nagyon nem jó úton járunk.
Kimondva, kimondatlanul sokakban megfogalmazódik a kérdés – a népszerű és valóban páratlan
teljesítményt felmutató vízilabda ikon halálát követően, hogy miért pont ő, és miért pont így. Sok cikk szól
Benedek Tiborról, aki nem különleges tehetségével, hanem akaraterejével lett bajnok. Halál napján a
bibliaolvasó Útmutatóban az az ige állt előttünk: értsétek meg, mi az Úr akarata. Nekem eszembe juttatott ez
az ige egy másikat: Pál mondja: 14Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla! 15Hiszen így
szól Mózeshez: „Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” 16Ezért tehát nem azé,
aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Remélni tudom, hogy Isten rajta is könyörült, de
meg kell látnunk, hogy bár sok minden múlik a mi akaratunkon, de nem minden.
Ezért érdemes odafigyelni, és hallgatni rá. De jó lenne, ha Isten akarata érvényesülhetne, ha valóban és
őszintén tudnánk imádkozni: legyen meg a te akaratosd.
De ehhez oda kell figyelnünk rá. Hallgatnunk kell rá. Bármit teszünk is, dolgozunk vagy nyaralunk,
feladatainkat végezzük, vagy pihenünk, családdal vagyunk vagy magányunkban figyeljünk oda rá, hagyjuk
bekapcsolva azt a felületet, ahonnan hangzik az ige.
A bizonyítványosztás folyamatban van. Hogy mikor kerül rád a sor azt nem lehet tudni, de hogy rád kerül az
biztos, és hogy mi lesz a bizonyítványban, az azon múlik, hogy mennyire figyeltél az órán, azaz
meghallottad-e az Isten szavát? Megláttad-e Jézus Krisztusban a feléd karját nyújtó Urat?

