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Az embernek fia 
157 alkalommal szerepel az „embernek fia” kifejezés a Károli fordítású Bibliában. 

Véleményem szerint ebben két nagy csoportra oszthatók a kifejezésekkel kapcsolatos megállapításaim, 
viszont Ezékiel prófétánál rendkívüli módon, sok helyen szerepel, amiért éppen ő képvisel egy 
különálló csoportosítást. Ez pedig azt jelenti, hogy így három felosztásban tárgyalom az ember fiával 
kapcsolatos összefüggéseket. Éspedig:  

1). Ószövetség 

2). Ezékiel próféta 

3). Újszövetség 

Ószövetség:  
Lényeges, hogy amikor az ószövetségi megjelenéseket említem, kivételt képezzen ez alól a 

korábban is szóba hozott Ezékiel próféta könyve. Tapasztaljuk majd, hogy bizonyos átfedés, hasonló 
gondolatok ott is megjelennek, de tekintettel a téma gazdagságára - ez utóbbinál, ennél egyszerűbb 
megnyilvánulásokra az Ószövetségben-, fontos, hogy külön válasszuk az említett részeket. 

Kicsoda az ember fia? 
Három meghatározást találtam arra vonatkozóan, hogy kicsoda az embernek fia. Egy testi 

teremtettségére utal, amikor a zsoltáros azt mondja, hogy „Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt 
mondod: Térjetek vissza embernek fiai!” (Zsolt 90, 3). A másik két bizonyíték már túlmutat az ember 
értéktelen voltán, hiszen a zsoltáros gondolkodásában megtaláljuk azt a többletet, ami később majd 
nyilvánvalóvá válik, amikor lelkének megmentéséről beszél. Tény, hogy ilyen elhatároltan nem 
fedezhető fel az emberi lélek fontossága, de szemben az értéktelen testtel, Istennek időnként gondja 
van arra, hogy megemlékezzen teremtményéről: „ Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az 
embernek fia, hogy gondod van reá?” (Zsolt 8, 5; Zsolt 144, 3).  

A harmadik és a fentiektől minden tekintetben eltérő jellemzés a bizalmatlanságra épül, melyet 
Mikeás próféta a következőképpen fogalmaz: „És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, 
mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik 
embernek fiaiban.” (Mik 5, 7). Amennyiben alaposan megfigyeljük az idézett verset, többszöri elolvasás 
után is valamilyen hátsó érzésünk támad. Nem pattan ki olyan hirtelen a bizalmatlanság, mint ahogy 
azt várjuk. Ez történik, hiszen Jákób maradékára értelmezzük a kijelentést, pedig éppen ennek 
ellentétéről van szó. Az ő nemzetsége olyan lesz, mint a harmat és a zápor a fűnek és ez a nemzetség 
bizalmatlan lesz Isten más teremtményeivel szemben. Nem hangzik ez kellemesen, de nyomban 
hozzátehetjük, hogy áldott szerencsénkre Jézus tanítása arra törekszik, hogy megszűntesse ezt a 
bizalmatlanságot. Az más kérdés, hogy Jákób sarja mennyire fogadja, vagy veti el ezt a jézusi tanítást! 

Erkölcstelen - jellemtelen 
Leszögezhetjük, hogy az embernek fia elég gyakran megmutatja a másik arcát, vagyis a 

jellemtelent. Voltak időszakok a történelem folyamán, amikor egyre nagyobb hangsúlyt kapott az 
egyén becsületességre való törekvése, sőt életet is kockáztattak sokan, hogy bebizonyítsák a 
társadalomnak is akár, hogy erkölcsileg megbízhatók. Az Ószövetség embere még nem ismerhette azt 
a követelményt, melyet jóval később állított fel Jézus, és aztán ami teljesen megváltoztatta az egyén és 
egyén, illetve az ember fia és Isten viszonyának értékelését.  

Első látszatra úgy tűnik, mintha az általam felhozott példák nem szemléltetnék azt a 
gondolkodást, melyet hangsúlyozni kívánok. Főként, ha máris a zsoltáros véleményével indítom az 
ember fia jellemtelen voltának hangsúlyozását. „Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily 
semmire teremtetted te mind az embernek fiait!” (Zsolt 89, 48). Két tényt közöl a zsoltáros. Az egyik 
valóban arra vonatkozik félreérthetetlenül, hogy nagyon rövid az ember élete. Itt nem csak arról 
beszélhetünk, ha valaki fiatalon távozik az élők sorából, hanem annak az élete is rövidre szabott, aki 
különben számokban kifejezhetően (70-80) viszonylag sok évet töltött Isten teremtett világában. A 
másik lényeges meglátása abban van a zsoltárosnak, hogy ez az életterjedelem „semmi” az ember fia 
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életében. Én most a semmit egyértelműen abban látom, amire nem volt képes, vagy amit nem sikerült 
megvalósítania az ember fiának egy rövidre szabott élet során. Ehhez már csak azt társíthatom, hogy 
ez azért nem sikerült neki, mert jellemtelen „Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, 
hogy megváltozzék.” (4Móz 23, 19) és gerinctelen, vagyis „halandó, a ki féreg, és az embernek fia, a ki 
hernyó.” 1 (Jób 25, 6) 

A cselekv ő 
A későbbiek során találkozunk még a cselekvő prófétával. Itt viszont arról szólnak a 

bizonyítékok, hogy miként látja a zsoltáros, vagy éppen Dániel próféta a cselekvő ember fiát. Három 
fontos ténykedést választottam ki, melyekkel ugyanakkor érzékeltetem azt a folyamatot, mely lezajlik 
a mindenkori ember fiában, aki ráveszi magát arra, hogy kissé túllásson zárt környezetén. Vagyis 
megjelenik az ember fia, aki felnőtté érve képes arra, hogy megfelelő ítéletet alkosson önmagáról, 
embertársairól, a világról és nem utolsó sorban Istenről. További kérdés marad azonban, hogy igazán 
ítélnek-e az embernek fiai? (Zsolt 58, 2). Amennyiben sikerül megfelelően megítélniük saját helyzetüket, 
akkor belenőnek abba a feladatba, mely csakis és kizárólagosan őket minősíti. Erre szolgálnak a jövőre 
szóló próféciák, melyek közül majd közelebbről is megismerkedünk néhánnyal Ezékiel prófétánál, de 
ami bizonyos tekintetben átível az emberi élet határain: „Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre 
szól ez a látomás.” (Dán 8, 17). Végül pedig itt is megjelenik a kilátástalanságban a reménysugár, hogy 
nincs minden veszve, hiszen jó az Isten, aki megfelelő bűnbánatot követően megbocsát népének és 
visszafogadja őt: „Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak 
árnyékába menekülnek.” (Zsolt 36, 8). Bár nem unitárius, ebben az esetben is felhívom a figyelmet a 
kegyelmesség „kifejezésre”. Azért érdekes, mert nem olyan rég folytattam egy beszélgetést, melynek 
nem volt a legkellemesebb végkicsengése. Történt ez azért, mert unitárius atyánkfia határozottan 
állította, hogy ő Isten kegyelméből érte el mindazt, amit megvalósításként felmutathat. Én csak abban 
akartam kiigazítani, hogy ezt akár gondviselésnek mondhatná egy jó unitárius, mert a kegyelem más 
értelmet hordoz, főleg az Újszövetség összefüggéseiben, nem beszélve Pál apostol krisztológiai2 
tanításáról.  

Számomra egyértelmű, hogy a zsoltáros még nem ebben az előbbi összefüggésben gondolt a 
kegyelemre, amikor arról értekezett, hogy Isten szárnyai alatt biztonságban lehetnek az emberek fiai. 
Számtalan alkalom van az emberek életében, amikor rádöbbennek, hogy legjobb pártfogójuk 
elvesztését követően már a korábbi otthon sem biztosít számukra biztonságos menedéket. Ebben az 
összefüggésben beszélünk sokan arról, hogy milyen jó nekünk, akik nemcsak emberi keretek közé 
szorítjuk kötelékeinkkel magunkat, hanem megpróbáljuk kiterjeszteni arra a valóságra, akit Istennek 
nevezünk. Nem félünk attól, hogy ezek a lelki kötelékek túl gyengének bizonyulnának arra, hogy 
tartós kapcsolat maradhasson fenn Isten és közöttünk. Mondjuk ezt azért, mert Jézus tanítsa alapján mi 
már a legjobb szülőt látjuk Istenben. Nem azt a haragtartó és folyamatosan büntetést kilátásba helyező, 
elérhetetlennek látszó urat, aki „lenéz” a világra, hanem akit komolyan érdekel, hogy miként tartják 
kezükben gyermekei az életüket. 

                                                      
1 A gondolat nem volt idegen néhai Simén Domokos csíkszeredai lelkésztől sem, aki úgy fogalmazott, hogy sokan az 
emberek közül veszítenek gerincet és egyebeket. Én pedig kérdezem: Hogyan nevezzük azokat az „állatokat”, melyek 
gerinctelenek? 
2 Az a tan, melynek középpontjában Jézus megváltása áll, vagyis az a tanítás, miszerint Isten azért küldte őt az emberek 
közé, hogy magára vegye az emberiség bűnét és mintegy kiengesztelő áldozattá váljon az emberek megmentése érdekében.  



AAAzzz   eeemmmbbbeeerrrnnneeekkk   fff iii aaa   4 

Ezékiel próféta 
Ezékiel próféta könyvében megtalálható ember fia kifejezéseket két részre osztottam. Az 

elsőben arra kerestem választ, illetve megfelelő bizonyítékokat, hogy mit mond és cselekszik Isten. 
Látni fogjuk, hogy milyen változatosságban jelentkezik az ember fiának viszonyulása, aminek 
következtében aztán számolnia kell mindazzal, amit Isten üzen neki a próféta segítségével, illetve el 
kell szenvednie a kiszabott büntetésben.  

A második részben a prófétát látjuk cselekvés közben. Ez volt tulajdonképpen, ami összeesett a 
2011. évi prédikációsorozattal, melyben némelyek magukra értették Isten üzenetét, melyet valóban én 
tolmácsoltam, csupán Ezékiel próféta lát- és szócsövén keresztül. Ma már teljességgel látom és ezért 
határozottan megismétlem, hogy csakis annak kellett magára vennie, aki úgy érezte, hogy 
magatartásában semmivel sem különbözik Ezékiel próféta kortársaitól. Legfentebb néhány évezred 
választja el időben.  

Isten mondja, cselekszi 
Sokan kétséggel közelítenek a hit területére utalható dolgokhoz, viszont hasonlóan fogadják az 

ószövetség emberének antropomorf megközelítéseit is. Azt is mondhatom, hogy egyfajta csapdát is 
jelent ez utóbbi gyakorlat, hiszen a hit személyes megélésekor arra van szükségünk a legtöbbünknek, 
hogy bizonyíthatóan mellettünk legyen Isten, akihez szólunk, akitől várjuk jövő útjaink egyengetését. 
Természetesen jelen van megszólításunkban, az imákban megfogalmazott közvetlen hangnemben a 
bensőséges viszony, viszont a kézzelfoghatóság, az érintés lehetőségének felszínen tartása sokszor 
megvillan a lelkünkben. Történik mindez akkor, amikor úgy érezzük, hogy nemcsak azok hagytak el 
bennünket, akik nagyon szerettek, hanem talán még Isten is. Az előbbieket azzal a szándékkal 
soroltam elő, hogy a későbbiek során ne idegenkedjünk olyan megállapításoktól, melyek 
megfoghatóvá akarják tenni a cselekvő Istent. Tény, hogy többnyire a korábban is megállapított 
helyzet áll elő, melyben folyamatosan kihangsúlyozásra kerül, hogy pártos nép az Istené, mely 
hamarosan átéli a számára tartogatott és kiosztható büntetést.  

Egyelőre szelíden indul a számonkérés, amikor azt kérdezi Isten, hogy „Embernek fia! micsoda 
közmondástok van néktek Izráel földjén? hogy azt mondják: a napok csak haladnak, ám semmivé lesz 
minden látás.” (12, 22). A közmondást követően egy példázatot találunk a két asszonyról3 (23. rész), majd 
egy találós mesét4 olvashatunk (17. rész).  

A nép erkölcstelensége 
Izrael házának részletes bemutatása következik, mely elsősorban erkölcstelenségében válik 

nyilvánvalóvá. Elmondja Isten a prófétának, hogy milyennek látja azt a népet, mely sajátja volt és talán 
marad is, amennyiben változtat életvitelén, azaz visszafordul a régi útra. Az alábbiak elősorolásával azt 
szeretném bemutatni, hogy milyennek látja Isten népét, melynek sok esetben teljesen más elképzelése 

                                                      
3 A két asszony tulajdonképpen a két leány, akiknek személyén keresztül példabeszéddel érzékelteti Ezékiel próféta, hogy 
mennyire megbántottnak érzi magát Isten, aki szerette és magáénak hitte leányait (országait és népét), de aztán azok 
paráznasága miatt meg kellett válnia tőlük. Számomra egyik legszebb mondatban adja tudomásunkra sértődöttségének 
okát: „Mivelhogy elfelejtkeztél én rólam s hátad mögé vetettél engemet, te is hordozd fajtalanságodat és paráznaságaidat.” 
(Ez 23,35).  
4 Erről a példázatról olvasható egy beszédem (http://papgylaszlo.wordpress.com/irasaim/beszedek/peldabeszedek/6-a-nagy-
saskeselyu-peldazata/), melyben röviden arról van szó, hogy egy nagy saskeselyű, melynek színes csapótollai voltak, 
rászállt a cédrusfa tetejére. Néhány ágat letört a fiatal hajtások közül, melyeket azután a kalmárok földjére vitt. Úgy ültette 
el ezeket a friss ágvégződéseket, mint a fűzfát szokás beszúrni a nedves, folyó, vagy tóparti földbe. Gyorsan megfogantak 
ezek a hajtások, melyek nyomban új ágakat hajtottak. Volt azonban egy másik saskeselyű is – folytatódik a példabeszéd. A 
kihajtott ágak feléje hajlottak, hogy öntözze, gondozza azokat. Ő is hajtásokat tépett, vizes helyre ültette el, mint előző 
esetben, hogy mielőbb hajtásokat hozzon és gyümölcsöket teremjen. A példabeszédben felmerül néhány kérdés: Vajon 
szerencsés lesz-e ez utóbbi ültetés? Majd: elszárad-e a hajtás? Lehull-e idő előtt a gyümölcs? Sőt az is szóba jöhet, hogy 
vajon nem tépi-e ki gyökerestől a nép azokat a növényeket? A kérdések sora még nem ér véget, hiszen olyanok 
következnek, melyek aztán meghatározói lesznek az egész példabeszéd magyarázatának: Vajon jószerencse kíséri-e az 
ültetést, majd: Elszárad-e az ültetvény már az ültetés „ágyában”? 
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van korábbi gondviselőjéről és talán arról az Istenről, aki nemcsak kilátásba helyezte folyamatosan 
büntetését, hanem időnként megmutatja „haragját”. Azt még el kell mondanom, hogy legtöbbször a 
prófétához szól Isten, vagy éppen az ő tudomására hozza mindazt, amit aztán a szószólónak közölnie 
kell a néppel. Ennek egyik beszédes bizonyítéka, amikor arra utal Isten, hogy ráadásul a népek vénjei 
mondogatják, hogy „Nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet.” (Ez 8, 12).  

Lassan értelmet kap minden utalás, hiszen most már nem csak meggondolatlanság miatt szólt a 
nép, hanem a gőg is ösztökélte bennük az elfordulást Istentől. Sőt egyszerűen Istennek képzeli magát 
Tírus fejedelme, holott csak ember és nem Isten. (28, 2). A fejedelmi gőgöt a gyalázat múlja felül. Ami 
aztán ráadás, hogy mindezt az atyák tették: „Így szól az Úr Isten: Még ebben is gyalázattal illettek 
engem a ti atyáitok, hogy hűtlenül elszakadának tőlem” (20, 27). Ettől a pillanattól kezdve szorosan 
társul az Ószövetségben hangsúlyossá váló paráznaság, ami ebben az esetben más, azaz idegen istenek 
imádásában merül ki és nem a szó szorosan vett, családon belüli házasélet megbontásában. Érdemes 
megfigyelnünk viszont a hasonlatot, mely máskor is megelevenedik a szövegekben, amikor fertőzésről 
beszélnek az írók. Vagyis megfertőződött a nép és Isten kapcsolata. Ezt a nő havonta jelentkező 
„ tisztátalanságában” (36, 17) látja Isten, majd nevének megfertőzésében fedezi fel, melyet „Izráel háza, 
ők és királyaik paráznaságukkal” (43, 7) követtek el. Azt is hangsúlyozza Isten, hogy pártos házzá (12, 2; 

12, 9) vált az a nép, melyet ő gondviselésre kiválasztott. Ez viszont ne tévesszen meg senkit, hiszen még 
koránt sem enyhül Isten panasza és fájdalma. Népe ugyanis utálatossá vált előtte korábban is jelzett 
magaviselete miatt. Isten a prófétával „beszélget” és azzal nyugtatja, hogy ennél nagyobb 
utálatosságokat is fog majd látni (8, 15), mint amelyekről eddig meggyőződhetett. A panasz határa 
lassan tolódik kifele, hiszen Izrael házának utálatosságai olyan méreteket öltöttek, hogy Isten el kell 
távozzon a szent helyéről, ahogy olvassuk: „még a földet is betöltik erőszakossággal, és engem megint 
haragra ingerelnek” (8, 17). Az utálatos magaviselet és a köréje szőhető gondolat-csoport még a 
későbbiekben megismétlődik, amikor Ezékiel prófétát látjuk, halljuk cselekvés közben.  

Izrael házának számtalan rossz tulajdonsága kerül napvilágra, melyek aztán egyértelműen 
beletorkollnak a bűn és Istentől való elpártolás fertőjébe. Néhány enyhébb jellemvonást emelek ki a 
következőkben, melyekben szintén a panaszló Istent halljuk, amint közli gondolatait a prófétával, 
helyenként pedig olyan érzésünk támad, mintha valamilyen szinten felhívná a próféta figyelmét még 
jobban arra, hogy mi is történik körülötte, sőt időnként vele kapcsolatosan. Első helyen említhetem 
Isten figyelmeztetését, amikor kihangsúlyozza, hogy a férfiak „gonoszt eszelnek ki és rossz tanácsot 
adnak ebben a városban” (11, 2). De nemcsak kipattant az eszükből, hanem beszélnek is egymás közt 
arról, hogy „micsoda beszéd az, amely az Úrtól jő ki?” (33, 30). Aztán egy nem mindennapi 
foglalatosságból kölcsönvett hasonlattal érzékelteti Isten, hogy Izrael háza salakká lett számára (22, 18.), 
vagy értéktelen, haszontalan venyigévé (15, 2) vált, mely elsatnyul az erdő fáinak árnyékában. Végül 
pedig szóba jön az örökség. Nem megszokott módon és nem is ígéretként, hanem mintegy 
adományról, mely kijár a származásnak köszönhetően. Ennek a gondolatnak a következőképpen adnak 
hangot, amikor kimondják, hogy „Egyetlen egy volt Ábrahám, mikor örökségül kapta a földet, mi 
pedig sokan vagyunk, nékünk a föld örökségül adatott.” (33, 24).  

Isten útjaitól való eltávozás nem volt szokatlan az ószövetségi ember számára. Folyamatos 
elpártolás, visszakérezkedés és visszafogadás jellemzi Isten és ember kapcsolatát. Ennek figyelembe 
vételével láthatjuk Ezékiel prófétánál is a folyamatot, melyet kilátásba helyez Isten az eltévedt népe 
számára. Ezt a későbbiek során is szemlélhetjük, amikor a prófétát cselekvés közben találjuk népe 
körében. A nép Istentől történő eltávozásának gondolata részben összefügg az öröklés tudatával és 
érdekes módon mégis arra bíztatják egymást, hogy távozzanak el az Úrtól. (11, 15). Ebben a kiragadott 
szövegben azt érezzük, hogy valamilyen ellentmondás feszül, hiszen, amennyiben elhagyja a nép az 
örökséget biztosító Istenét, akkor miként juthat mégis annak birtokába? A válasz egyértelmű, 
amennyiben a földre, mint területre figyelünk. Úgy érzi a nép, hogy számára mindent megad majd az 
örökségül megnyert terület.  

A büntetés többféleképpen jelentkezik. Három példát hoztam ennek érzékeltetésére. Az 
enyhébbel kezdem, amikor Isten azt kérdezi a prófétától, hogy engedjen-e népének abban, hogy 
kérdéseket tegyenek fel számára? (14, 13). Amikor már fokozódik Isten haragja, akkor eltörné a 
kenyérnek botját, éhséget bocsátana reá és kiirtana embert és barmot (14, 3). Ez viszont még mindig 
feltételes módban olvasható, nem, mint a büntetés valós megérkezése, amikor azt halljuk Istentől, hogy 
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„A Faraónak, Égyiptom királyának karját” (30, 21) eltörte, sőt arról is gondoskodott, hogy ne 
orvosolhassák és így a későbbiekben se foghasson fegyvert. A büntetés során visszatér saját népéhez, 
akitől elveszi „erősségöket, dicsőségök örömét, szemeik gyönyörűségét és lelkök kívánságát, fiaikat és 
leányaikat” (24, 25). Ebben a pillanatban elérkezett a pusztulás, melytől aligha lesz menekvés. Ennek 
egyik bibliai gondolata található Ezékiel prófétánál: „ Embernek fia! ímé, én elveszem tőled szemeidnek 
gyönyörűségét hirtelen halállal, és ne sírj és ne jajgass, se könyed ne hulljon.” (24, 16). Mi következhet 
a halál után? Gyászének. És miről szóljon ez? „Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes 
bölcseséggel, tökéletes szépségben.” (28, 12). A jegygyűrű, a nász mindig hűséget követelt, melyet eskü 
pecsételt. Lassan feloldódik a hangulat és most már megjelenik Izrael háza, aki más véleményt formál 
a prófétáról. Korábbi véleményével ellentétben hosszú távúnak minősíti a próféta beszédét. Ez néhány 
fokkal közelebb viszi elhagyott Istenéhez. Talán már karnyújtásnyira is van, amikor még egyetlen 
feltételnek kell megfelelnie ahhoz, hogy újra rendezettnek minősüljön Isten és népe kapcsolata, mely a 
korábbi áldozat gyakorlatában elevenedik fel. Isten oltárt építtet a prófétával és kijelenti, hogy „Azon a 
napon, mikor elkészül, hogy égőáldozattal áldozzanak rajta és vért hintsenek reá” (43, 18). 
Tulajdonképpen ellentéthelyzet alakul ki a korábban megszületett véleménnyel szemben, mely a vér 
szükségtelenségét hangsúlyozta, a nép visszatérése viszont annyira rendkívüli alkalomnak bizonyult, 
hogy az elmaradhatatlanul fontos Isten kiengesztelésére. Nemcsak az áldozati alkalom lehetősége 
merült fel, hanem átvitt értelemben a nép feltámadása is szóba került. „Elszáradtak a mi csontjaink és 
elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!” (37, 11) – mondták. Majd megkérdezte Isten a prófétát, hogy 
vajon megélednek-e a tetemek (37, 3), mire a próféta Istenre bízta a bizonyosságot. A fentiekhez még 
csak annyit teszek hozzá, hogy a bibliai szövegek közelebbi megismerését követően bizonyossággal 
kimondható, hogy Isten újból és újból visszafogadta népét, mely felé aztán az ismételt elpártolásig 
folyamatosan mutatta szeretetét.   

A próféta cselekvés közben 
Mindig lenyűgözött a cselekvő próféta egyénisége. Sok kérdés felmerült időközben bennem, 

melyek megválaszolására ez alkalommal nem kerülhet sor. Hogy mi ennek az oka? Elsősorban az, 
hogy igen sok gondolatot kellene betűznöm az ember fia kifejezés mellé és mögé annak érdekében, 
hogy megfelelően megrajzoljam Ezékiel próféta alakját. Erre viszont csak abban az esetben 
vállalkoznék, amennyiben ismertetni tudnám azokat a jellemvonásokat, melyek bemutatják a hangos 
próféta teljes profilját. Az alábbiakban három részben összegeztem az emberfiával kapcsolatos 
tudnivalókat, melyek egymás váltakozásában jelennek meg a könyv egész terjedelmében.  

Az érzékel ő próféta 
Azt mondhatom, hogy szinte mindennapi ténykedések sorakoznak fel hamarosan, melyek 

nemcsak Ezékielre jellemzőek, hanem ránk, bármelyikünkre is. Mégis van valami különbség, ami 
másként teszi érzékelővé a prófétát, mint ahogyan hatással van ránk az éhség, szomjúság, vagy éppen a 
beszélő készség. Ebben meghatározó szerepe elsődlegesen Istennek van, aki folyamatosan buzdítja, 
szorgalmazza a prófétát. Meglátásom, hogy Isten kérései között alig találunk olyant, mely ne illene 
ránk is valamilyen körülményben, főként, ha napi szükségleteinken túl meglátjuk amaz másikat, a lelki 
igényt is.  

Először a harmadik fejezetben szereplő biztatással kezdem, miszerint meg kell ennie a 
prófétának mindazt, ami előtte van, s miután megtöltötte a türettel a gyomrát, akkor elmehet és szólhat 
Izrael házának. (3, 1. 3.). A következő felszólítása Istennek már nem ilyen érthető és egyértelmű, hiszen 
így szól: „Embernek fia! kenyeredet rettegéssel egyed, és vizedet reszketéssel és félelemmel igyad.” (12, 

18). Az evés-ívásra vonatkozó harmadik és befejező példában már nem a prófétához szól Isten, hanem 
inkább egy néphez szóló üzenetként közli, hogy hamarosan számíthatnak arra, amikor csak 
„mértékkel” jutnak hozzá a betevő falathoz és vízhez (4, 16).  

Az étkezést követően – amint utaltam is erre – azonnal szólnia kellett a prófétának. 
Közelebbről beszélnie kellett a népnek vénjeivel, akik ebben az esetben (is) szerették volna 
megkérdezni Istent. Igen ám, de Isten elhatárolódott ettől, amikor kimondta, hogy „Élek én, hogy nem 
engedem, hogy megkérdezzetek engem, ezt mondja az Úr Isten.” (20, 3). A prófétának két irányban 
kellett megnyilatkoznia. Az egyik általában a vezető felé (fáraó) történt (31, 2), több esetben viszont 
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népe fiaihoz intézte figyelmeztető szavait (33, 2; 33, 12). Isten minden esetben komolyan gondolta, hogy a 
lehető legkeményebb szavakkal illesse a próféta népét, akiről megbizonyosodott már sokszor, hogy 
elhagyta a szerződést, megtagadta Istenét és új, idegen Istenek után szaladgált. Azt is érezzük, hogy 
időnként valóban nem is érdemesült a nép Isten gondviselésére és szeretetére.  

A prófétának sok mindent közölnie kellett a néppel. Többek között meg kellett mondania, hogy 
nem kapott esőt a harag napján (22, 24), vagy nagy Izrael népének a bűne (33, 10), sőt gyűljenek egybe, 
mert nagy áldozatot szerez a népnek, hogy egyenek húst és igyanak vért (39, 17). Ez utóbbi kijelentést 
először és most sem sikerült értelmeznem, hiszen állandóan visszakapcsolódik gondolkodásom arra a 
pontra, amikor megelégelte Isten a népe iránt gyakorolt büntetést és megsajnálva ismételten 
visszafogadta őt. Mai unitáriusként is csak egyre az válik hangsúlyossá bennem, hogy ebben az 
esetben is Istennek hasonló, szerető szándéka nyilvánult meg a korábban még emlegetett büntetéssel 
szemben. A szóbeli közlésnek van egy hangosabb változata is, amikor arra kéri Isten a prófétát, hogy 
kiáltson és jajgasson, mert az ő népéről van szó! 

Isten figyelmeztetése a továbbiakban a próféta látására vonatkozik. Négy megjelenési 
formával találkoztam, melyek közül első helyen említem azt a megfogalmazást, hogy emelje fel 
szemét Ezékiel és lássa meg, vegye észre a bosszúság bálványát az oltár kapujának bejáratánál (8, 5). 
Istennek ez a figyelmeztetése akár jelképes is lehet(ne), de a tényleges látás miatt nem ragadtatom el 
magam ezzel a próbálkozással. Főként, ha megnézzük a szöveget és elolvassuk a további 
összefüggéseket, melyek a szó szoros értelmében figyelmeztetnek a valóságos bálvány létére. A 
következő fogalmazásban az szerepel, hogy a próféta fordítsa arcát „népének leányaira” (13, 17), majd 
„délre” (20, 46), végül pedig „Jeruzsálem felé” (21, 2). Később a prófétának „vetnie kell tekintetét” a 
fáraóra (29, 2), Gógra és Magógra (38, 2), Sidonra (28, 21) és végül Seir hegyeire (35, 2).  

Úgy tapasztaltam, hogy Isten figyelmeztetése szinte állandósul a próféta felé, amikor hasonlóan 
fogalmaz: „Embernek fia, figyelmetes légy, és lásd szemeiddel, és füleiddel halld meg, valamiket én 
szólok te veled az Úr házának minden rendtartásairól és minden törvényéről, és légy figyelmetes a 
háznak bejáratára a szenthelynek minden kijáratánál.” (44, 5). Természetesen arra is vonatkozik a 
szüntelen figyelmeztetés, hogy a próféta mindenkor maradjon éber, és azonnal hallja meg Isten szavát. 
Óvakodjon attól, hogy ő is pártossá váljon, mint Izrael (2, 8).  

Végül még két figyelmeztetés maradt. Egyik sem kellemes és komolyan eltűnődhetünk azon, 
hogy miként is váltotta valóra a próféta Isten utasítását. Ha arról lenne szó, hogy jelképes cselekedetet 
vigyen véghez a próféta, akkor nem lenne semmi kétségem afelől, hogy ezt megfelelő módon 
végrehajtja. Mivel azonban nem érzem a leírtakból, hogy erre kéri Isten, így csak az marad, hogy 
képzeletemre bízzam az eseményeket és így figyeljem a prófétát, amint nyög népe szeme láttára (21, 6), 
vagy éppen sír „Égyiptom sokaságán, /…/, kik sírgödörbe szálltak.”(  32, 18).  

Jelképes cselekedet 
A továbiakban néhány jelképes cselekedettel ecsetelem Ezékiel próféta rátermettségét, illetve 

azt a tevékenységét, melyet áthat az Isten iránti engedelmesség. Megtörténhet, hogy a felsoroltak 
között van olyan is, melyben hasonlóan az előbbiekhez elég nehéz eldöntenünk, hogy melyik 
csoportosításba tartozik, de ebben az esetben is segít, ha elővesszük Ezékiel próféta könyvét és 
elolvassuk teljes terjedelmében azt.  

Nekem a legjobban az írott fáról szóló jelképes cselekedet tetszett a legjobban (37, 16), hiszen a 
gondolat mélysége ragadott magával. Talán többszöri olvasásra sem válik egyértelműen lenyűgözővé 
mindnyájunk számára a szóban levő rész, melyben a próféta kötelessége, hogy két fát vegyen a kezébe, 
melyek egyikére Izrael, a másikra pedig Júda nevét kell írja. A történet akkor éri el a tetőfokát, amikor 
a próféta a kezében egymás mellé helyezi a fákat, hogy azok jelképesen máris eggyé váljanak. Ez az 
egység gondolata ragadott magával. Milyen jó lenne sokszor, ha ilyen egyszerűen történne az egység 
megvalósítása! 

Persze nem csak én vagyok úgy, hogy sorozatosan döngetem a meg nem értés süket falát, 
hanem igen sokan, akik szeretnék végre mások tudomására hozni, hogy az, amit szándékukban áll 
megvalósítani, túlmutat minden egyéni törekvésen és megvalósulása esetén nem csak a tervezőnek, 
kieszelőnek hoz dicsőséget, hanem mindenki learatja a neki járó babért, hiszen közösségi ügyről lévén 
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szó, a közösség boldogságát szolgálja. Ilyen lehetett, amikor Isten azt mondta a prófétának, hogy 
rontson át a falon! (8, 8).  

A korabeli figyelmeztető egyik megnyilvánulási formája, amikor azt mondja Isten a prófétának, 
hogy írja fel egy nap nevét örök figyelmeztetésként, mert „Babilon királya épen ezen a napon jött 
Jeruzsálemre.” (24, 2). Az írást követően azt említem, amikor Isten arra szólította fel a prófétát, hogy 
álljon lábaira (2, 1), mert beszélni akar vele. A lábra állás nem jelenti egyértelműen azt, amikor a 
tisztelet jeleként pl., felállunk ülőhelyünkről, hogy úgy köszönthessük a hozzánk érkezőt. Annál is 
inkább, mert nem tudjuk a próféta esetében, hogy éppen milyen körülmények között beszélt vele Isten. 
A lábra állás, tehát ebben az esetben inkább a járás biztonságát, a talpon maradást jelképezi.  

A következő jelképes cselekedet az építésre utal. „És te, embernek fia, végy magadnak egy 
téglát, tedd azt elődbe, és véss reá egy várost, Jeruzsálemet” (4, 1). Ezt sem kell szó szerint érteni, 
hiszen Jeruzsálem már készen volt. Hogy mennyire csúszhatunk el fantáziánknak köszönhetően az új 
Jeruzsálem építése felé, az még egyelőre ne legyen olyan kérdés, mely választ követel. Az építéshez 
nagyon közel áll az útkészítés gondolata és éppen ezért társítottam ide. Azt mondja Isten a prófétának, 
hogy „te, embernek fia, csinálj magadnak két útat, a melyen jőjjön a babiloni király kardja; egy földről 
jőjjön ki mind a kettő; s egy kezet véss föl, a városba vezető út fejénél vésd föl.” (21, 19). 
Elvonatkoztattam minden hivatalos állásponttól, mely befolyásolhatja meglátásomat és ennek 
köszönhetően – talán – félremagyarázhatom ezt a jelképes cselekedetet. Ettől függetlenül úgy 
értelmeztem Isten tanácsát, mint, aki arra kérte a prófétát, hogy két veszedelemre mutasson rá, hogy 
láthassa népe. Az egyik Babilonból érkezhet, a másik teljesen váratlanul. Igen ám, de a város falára 
festett kéz egy harmadik figyelmeztetés, melyben akár a nép saját Istenének támogató jobbját láthatja 
és tapasztalhatja meg.  

Azt tanácsolta Isten a prófétának, hogy vegyen egy éles kardot és vágja le vele szakállát és 
haját. Ezt követően ossza kétfelé a szőrzetét egy serpenyőben. (5, 1). Most már csakugyan nem akarok 
esetleg újabb hibát elkövetni azzal, hogy valakit vakvágányra vezessek gondolkodásában. Azt viszont 
meg kell jegyeznem, hogy a szakáll és hajnövesztés kedves dolognak számított Isten előtt Ezékiel 
korában, ennek ellenére éppen fordított cselekedetre készteti Isten a prófétát. Azzal kapcsolatosan, 
hogy kettéosztotta a szőrzetet, csak annyit mondhatok, hogy a két országrészre vonatkozik a jelképes 
cselekedet.  

A megkötözés cselekedete akár valóságosnak is vélhető. Így hát nehéz megmondanom, hogy 
mennyi benne a jelkép és mennyi minősíthető gyakorlatba átültetett tettnek. (3, 25). A lényeg itt is abban 
van, hogy a próféta bármikor számíthat népének haragjára, mely időnként nem fogja némán eltűrni 
azokat a vádakat, melyeket folyamatosan fejéhez vág. Sőt arra is gondolhatunk, hogy bizonyos 
tekintetben megkötözött a próféta, hiszen saját népének kell tudomására hoznia állandóan azt a 
magatartását, mely pártossá, fertőzötté, paráznává tette őt.  

A jelképes cselekedet egyik igen jellemző példája, amikor arra kérte Isten a prófétát, hogy „ te, 
embernek fia, készíts magadnak vándorútra való eszközöket, és vándorolj ki nappal szemeik előtt, és 
vándorolj ki helyedről más helyre szemök láttára; talán meglátják! mert ők pártos ház.” (12, 3). Nem 
szabad senkinek arra gondolnia, hogy most végre megszabadultak egy olyan embertől, aki állandóan 
borsot tört az orruk alá, hanem arról szól a történet, hogy a népnek végre észre kell vennie, hogy saját 
akaratából vonul ki Isten embere és távozásával nem számíthatnak többé Isten támogatására.  

Annyira szerettem volna, ha Ezékiel szájából gyászéneket hallok, de ez nem történt meg. Isten 
ugyanis arra szólította fel a prófétát, hogy Egyiptom királyáról kezdjen gyászéneket, melyben 
hangsúlyozza ki, hogy olyan volt, mint a nemzetek fiatal oroszlánja, a krokodil a tengerekben, amikor 
pedig kijött a folyókon, akkor lábaival felkavarta a vizet (32, 2). Persze ezzel nincs vége az éneknek, 
hiszen a legkeményebb büntetésre számíthat a fáraó.  

Szeretjük, ha a vége jól hangzik egy-egy történetnek, fejezetnek. A szerkesztés műve, hogy 
ebben az esetben csakugyan ilyenre sikerült a jelképes cselekedetekről szóló rész. Azt olvastam 
ugyanis, hogy Isten megkérdezte a prófétát: „Láttad-é, embernek fia? És visszavezete engem a folyó 
partján.” (47, 6). A jelképes cselekedetek során, de a mindennapok rendjén Isten mindent megmutatott a 
prófétának. Többnyire kellemetlenségek és nehézségek érték, időnként megtagadás és kitaszítottság 
érzése népe részéről. Sőt, amikor éppen úgy adódott, akkor Isten is arra kérte, hogy kivegye részét a 
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kellemetlenségekből. Mindennek ellenére, mégis számíthat Isten támogatására, mert mellette van, 
kézen fogja és visszavezeti a bőség partjára.  

Visszavonhatatlan cselekedet 
Visszavonhatatlan cselekedetek alcím alá gyűjtöttem össze azokat a tetteket, melyek 

egyértelműen utalnak a cselekvő prófétára, akinek ezek határozzák meg életét, melyet Isten szavára, 
tanácsaira épített. Isten továbbra is kitart amellett, hogy szól, üzen a prófétának, akitől elvárja, hogy 
hűségesen teljesítse parancsait. Ezeket a cselekedeteket állítottam rendbe az elkövetkezőkben, 
melyeket a számomra nagyon fontos személlyel, az őrállóval kezdek. Félreérthetetlen az üzenet, 
amilyen beosztást elfoglal a próféta és amilyen küldetést kell teljesítenie: „És te, embernek fia, őrállóul 
adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.” (33, 7).  

A továbbiakban nem feladatként, hanem lehetőségként kapja a próféta, hogy ítélkezzen. Két 
esetről tudok. Az egyik a már említett két asszony példázata, akik parázna voltuk miatt hívták fel 
magukra a figyelmet (Ohola és Oholiba, 23, 36), a másik már sokkal fontosabb és kiterjedtebb, hiszen 
megkapja a lehetőségét annak, hogy a „vérontó város” (22, 2) fölött ítélkezzen, tudomására hozva annak 
minden utálatosságát. Az ítélkezést követően, mely végeredményben kiterjed az atyákra is (20, 4) 
tudatnia kell Jeruzsálemmel (16, 2) mindazt, amit Isten gondol róla.  

A figyelmeztetés következő hangsúlya arra esik, hogy a próféta szívlelje meg Isten minden 
beszédét, melyet szól feléje (3, 10). Ezen többször is elgondolkodtam. Mármint azon, hogy vajon 
komoly erőfeszítésébe került-e a prófétának, hogy értelmezés nélkül közölje népével Isten akaratát, sőt 
végrehajtsa azokat a jelképes és valóságos cselekedeteket, melyekről olvashatunk a leírtakban? 
Bizonyára nem esett nehezére Ezékielnek, mert erre elegendő hite és bizalma volt, annál is inkább, 
mert folyamatosan közölte Isten vele, hogy nincs mitől tartania, félnie, mert „ha bogácsok és tövisek 
vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédöktől ne félj, orczájoktól ne rettegj, mert ők 
pártos ház.” (2, 6).  

A próféta sorsa nem volt más, mint egy isteni küldetés. Mennie kellett Izrael fiaihoz (2, 3), mint 
a pártos nemzedékhez, akik nemcsak pártot ütöttek, hanem vétkeztek is Isten ellen. Hozzuk kellett 
elmenjen a próféta, hogy szóljon Isten szavaival (3, 4), „hogy piruljanak vétkeik miatt.” (43, 10). 
Hirdetnie kellett, tehát Isten üzenetét, de főként a prófécia közlése miatt kellett felkeresnie népét. Ez 
kétféleképpen jelenik meg Ezékiel könyvében. Az egyik a „prófétálj” felszólítás, melyet küldetésként 
kellett végeznie, a másik pedig a „prófétálás” teljesítésében kap hangsúlyt. Lássuk a nem lényegbeli 
elhatárolódást! 

A „ prófétálj” felhívás során öt elkülöníthető tevékenységet figyeltem meg. Az első arra 
vonatkozik, amire mindnyájan gondolunk és melyben körvonalazódik tulajdonképpen a próféta 
cselekedete. Ez arra utal, hogy hallaniuk kell az Úr beszédét, amikor az ember fia prófétál Izrael 
hegyei felől (36, 1). A prófécia második megnyilvánulása Gógnak, vagy ellene szól (38, 14; 39, 1). A 
harmadik figyelmeztetés a pásztorokra összpontosít: „Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, 
prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik 
önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?” (34, 2). A negyedik és 
ötödik figyelmeztetésben felerősödik Isten hangja és figyelmünket a kettős kard (21, 14), illetve a 
büntetésként lesújtó fegyver (21, 9; 21, 28) felé fordítja.  

A prófétálás gondolata is hasonlóan alakul Ezékiel pályafutásában. Az eddigiek során többször 
is hallottuk már Isten biztatását, hogy a próféta szóljon Izrael hegye, vagy hegyei ellen. Itt is 
megismétlődik a kérés (6, 2), majd a prófétálásnak az emberek ellen kell fordulnia (11, 4). Az 
általánosítást követően pontosít Isten és meghatározza, hogy ki ellen szóljon a prófétálás: Ammon fiai 
(25, 2) és Izrael prófétái ellen (13, 2). A prófétálás mintegy végkicsengéseként olvasom, hogy „Embernek 
fia! prófétálj és mondd: Így szól az Úr Isten: Jajgassatok! Jaj annak a napnak!” (30, 2). Ne feledjük, 
hogy ezt a napot sokan az utolsó ítélet napjának hírnökeként jelölik. Itt viszont arról a napról beszél 
Isten, amikor már tovább nem tűri népe elfordulását, pártoskodását és lesújt rá a legkeményebb 
büntetéssel. Ezt erősíti meg, amikor így nyilatkozik: „És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel 
földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára!” (7, 2).  
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Ezékiel könyvében szereplő ember fia kifejezések, valamint az összefüggések ismertetése 
végén valamilyen frappáns mondattal kellene zárjam azt a sok kellemetlenséget, büntetési szándékot, 
mely ott lapult, vagy domborodott szinte minden egyes mondatban. Nem tudok ilyen összegezéssel 
szolgálni, hiszen magam is úgy látom, hogy a prófétának, aki őrállóul szegődött „Isten mellé” egy ügy 
érdekében nem szabad soha mérlegelnie, hogy mi lenne kellemes számára és mi lenne kedvező azok 
részére, akik felé tolmácsolja Isten üzenetét. A kellemest és a szükségest elég nehéz összekapcsolni 
úgy, hogy mindenkinek megfeleljen. Éppen ezért én is mindig Pál apostol tanítása felé fordítom 
fülemet, amikor érezheti hallgatóságom, hogy keményebben fogalmazom Isten üzenetét, mint 
szeretnék. Osztom ugyanis azok véleményét, akik hangsúlyozzák, hogy szólni kell Isten szavát 
alkalmas és alkalmatlan időben (2 Tim 4,2) egyaránt. Ha Isten szolgája mindig arra vár, hogy kedvező 
legyen a hangulat, hogy senki meg ne sértődjön az elhangzottak miatt, hogy ne hajtson malmára több 
vizet, mint amennyi magától ráfolyik, az válasszon magának más tevékenységi területet! 
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Újszövetség 
Jól teszi, aki örömmel lép be az Újszövetség ember fia gondolatkörébe! Ismeret tekintetében, 

vagy régebbi események, gondolatok felfrissítése céljából megfelelőnek tartom magam is. Ami viszont 
a kifejezés mögötti tartalmat illeti, nem ilyen egyértelmű a helyzet. Annál is inkább, mert jól lehet 
unitárius szemszögből elég nehéz figyelnünk azokat az összefüggéseket, melyekben főként az utolsó 
időre vonatkozó utalásokat, valamint a megdicsőült Jézust találjuk, mint ember fiát.  

Kijelenthetem azt is, hogy az Újszövetségben mindenütt Jézus személyével kapcsolható össze a 
tárgyalt kifejezés együttes. Talán egyetlen kivétel van erre, amikor a következőképpen fogalmaz Pál 
apostol: „Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, 
avagy az embernek fia, hogy gondod van reá?” (Zsid 2, 6). Ez az egy eset, amikor egy ószövetségi helyre 
utal Pál és Jóbot idézi (7,17.). A többi előfordulásban nemcsak következtetnünk lehet Jézusra, hanem 
egyértelműen kimondhatjuk, hogy kizárólagosan róla van szó. Nézzük most sorban ezeket a 
megjelenési változatokat! 

A cselekv ő ember fia 
Arra törekedtem a csoportosításkor, hogy – amennyiben tőlem telik – folyamatként mutassam 

be a cselekvő ember fiát, azaz Jézust. Legkézenfekvőbb az evés – ivás összefüggése volt, melyben 
először tőle halljuk a felhívást, hogy „Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az 
eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya 
pecsételte el, az Isten.” (Jn 6, 27). Ezt követően az evés-ivás kapcsán szintén Jézustól ismerjük a 
mondást, miszerint azt tartják róla, hogy „nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök 
barátja!” (11, 19), melyhez Lukács evangéliuma hozzáteszi, hogy falánk és borivó ember (Lk 7, 34).  

A cselekvő ember hozzáfog a magvetéshez (Mt 13, 37) és kiemelten hangsúlyozza, hogy „az 
embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon” (Mt 20, 28; Mk 10, 45). 
Persze arra is felhatalmazást kapott, hogy ítélkezzen (Jn 5, 27), bár jól lehet többször is szóba hozza 
ennek ellentét. Nem szabad elfelednünk viszont, hogy ez az ítélet többnyire az utolsó időszak 
eseményeire vonatkozik. A cselekvő ember fiának egyik kiemelkedő eseménye, amikor arról 
értekezik, hogy valaki szégyelli beszédét, „e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is 
szégyelni fogja azt” (Mk 8, 38; Lk 9, 26). Számítani is lehet rá ismételten, mert az ember fia azért jött, hogy 
megtartsa, ami elveszett (Mt 18, 11), Lukács evangélista szerint az emberek lelkét (Lk 9, 56). Végül, de nem 
utolsó sorban egyfajta biztatásként hangzik felénk, hogy számíthatunk segítségére abban is, hogy tesz 
néhány jó szót az érdekünkben, amennyiben mi is hasonlóan cselekszünk: „Valaki vallást tesz én 
rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt” (Lk 12, 8).  

Az utolsó id ő 
Ezzel rátérek azokra az eseményekre, melyek – amint említettem – az utolsó időre utalnak és az 

azokban található kifejezések mind a várakozás utáni reménységre utalnak. Kissé nehezemre esik 
elkezdeni és folytatni ezt a részt, de amint sokkal korábban megjegyeztem, nem kerülhetjük el azokat a 
bibliai megjelenéseket, melyek ugyan nem kapnak előkelő helyet vallásos felfogásunkban, de igen 
csak előnyt élveznek a keresztény világ titokzatos szemléletében. 

Sokan felteszik a kérdést, hogy miként is lehet leírni azt a különös napot, melyről helyenként 
Jézus is nyilatkozik? Van, amikor egyáltalán nem kecsegtető mindaz, amire várhatunk, hiszen Sodoma 
és Gomora pusztulásához hasonlítja Jézus azt a bizonyos napot (Lk 17, 30). Ennél talán valamivel 
kellemesebb, amikor „miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az 
embernek Fia is az ő napján.” (Lk 17, 24). Az bizonyos, hogy úgy kell viselnünk magunkat, hogy 
nyugodtan állhassunk meg Jézus, az ember fia előtt (Lk 21, 36), amikor Isten dicsőségében és angyalok 
kíséretében megérkezik (Mt 16, 27; Mt 13, 41).  

Emlékszünk a legtöbben arra a tanításra, ami kissé megosztotta vallásos gondolkodásunkat. 
Egyik felől tudtuk, ismertük a mindenkori ünnepnappal, vasárnappal kapcsolatos felfogást, hogy azt 
több, mint illik megtartani, hiszen Isten is így rendelte. Ezzel szemben értetlenül álltunk a szombatnapi 
kalásztépést követően, amikor kijelentette Jézus, hogy „Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is 
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ura.” (Mk 2, 28; Mt 12, 8; Lk 6, 5.). Nemcsak ezzel a helyzettel kellett szembenézzünk a farizeusok és írástudók 
kísértése kapcsán, hanem a szüntelen jel-kívánás során is. A legismertebb Jónás jele (Mt 12, 40; Lk 11, 30), 
melyet nem sokára követ az a bizonyos feltámadási ügy, mellyel szemben minden bizonnyal sokan 
fenntartással vannak. Ezt megelőzően viszont elárulják (Mt 26, 2), kézbe adják (Mt 26, 45; Mk 14, 41; Lk 9, 44.), 
majd „az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a 
pogányok kezébe adják őt” (Mk 10, 33).  

A fentiek után Jézus elmegy, de „jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja” (Mt 26, 

24; Mk 14, 21; Lk 22, 22). Ez még nem az, amire máris gondolhatunk. Az viszont tagadhatatlan, hogy 
tanítványait is így tanította: „Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt; de ha 
megölték, harmadnapra föltámad.” (Mk 9, 31). Erről viszont tilos volt beszélni. Több alkalommal is 
megtiltotta, hogy addig nem szabad erről nyilatkozniuk, míg „fel nem támadt az embernek Fia a 
halálból.” (Mt 17, 9; Mk 9, 9). Most már beszélhetünk arról, hogy hol is találjuk a továbbiakban az 
embernek fiát, Jézust! „Az Isten hatalmának jobbja felől” (Lk 22, 69) ül megdicsőült állapotban (Jn 12, 23), 
királyi székben (Mt 19, 28) és természetesen a mennyben (Jn 3, 13).  

Az utolsó gondolatkörben az ember fia eljövetelével kapcsolatos újszövetségi helyeket 
csoportosítottam. Azzal nem foglalkozom, hogy valakinek van-e oka különösebb félelemre az ember 
fia eljövetele, vagy annak éppen kiszámíthatatlan megérkezése miatt. Szerintem mindenki tudja már, 
hogy úgy kell végeznie mindennapi feladatait, hogy abban ne találjon Isten semmi kivetnivalót. 
Köznyelven fogalmazva: feleljen meg mindenki az erkölcsi normáknak és tartsa be az aranyszabályt, 
mely egyértelműen kimondja, hogy csak azt tegyél embertársaddal szemben, amit te is szeretnéd, hogy 
cselekedjen veled. Ez a Törvény és a Próféták. Amennyiben ezt mindnyájan betartjuk, akkor semmi 
okunk a különösebb félelemre. Ha hisszük, vagy tagadjuk az ember fiának visszajövetelét.  

Maradjunk az ismeretszerzés gondolatánál és zárjunk ki magunkból minden kételkedést. 
Sokszor felmerült a kérdés, hogy mikor is jeleníti meg a napot, a pillanatot az embernek fia, Jézus, 
amikorra várhatják visszajövetelét? E kérdés megválaszolása érdekében öt bizonyítékot hoztam. A 
következő sorrendet állítottam fel:  

1. Vigyáznia kell mindenkinek, mert ismeretlen a nap és az óra (Mt 25, 13).  

2. Akkor érkezhet, amikor senki sem gondolja (Lk 12, 40).  

3. Mindennél lényegesebb, hogy hitet találjon az emberekben, amikor megérkezik (Lk 18, 8).  

4. Már akkorra visszajön, amikor még be sem jártuk Izrael városait (Mt 10, 23).  

5. Végül pedig a második gondolat ismétlődik gazdagabb formában: „Azért legyetek készen ti 
is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.” (Mt 24, 44).  

Egyetlen gondolat maradt még az ember fia kifejezéssel kapcsolatosan. Ezzel zárom ezt a 
dolgozatot is, hiszen úgy érzem, hogy szíve joga minden embernek úgy hinni, vélekedni Isten 
dolgairól, ahogyan az neki tetszik. Ezt a véleményt nem az unitáriusok találták ki, csupán 
megerősítették és lobogójukra tűzték. Ezen a más felekezetek meggyőződése iránti tiszteleten túl 
kötelessége minden jó érzésű embernek, hogy a hétköznapi szaladásában is megbecsülje azokat, akik 
vallásos szemlélettel átitatott élettel, folyamatos reménységgel végzik feladataikat és várakozó 
bizakodással áhítoznak egy békésebb, igazságosabb, boldogabb világ után. Ezeket az embereket még 
kinevetni sem szabad, még kevésbé ítéletet mondani fölöttük, mert senki nem szólhat Isten ügye ellen. 
Aki pedig megbizonyosodott arról, hogy nála van a teljes igazság, a többi hite semmit sem ér, az 
túllépte Jézus tanításainak lényegét, és Isten akaratát is. Szinte azt mondhatom, hogy megbocsátható 
bűnt követ el, ha az ember fia ellen szól, de meg kell fontolnia, hogy mi történik majd, ha az 
ajándékozó Szentlélek ellen nyilatkozik?! 

Debrecen, 2011-10-11 


