
Ez 37,1-14 

A Szentlélekről a hitvallásban ez az egyik dolog, amit vallunk, hogy 

Ő „Urunk és éltetőnk”. Őáltala ad nekünk életet Krisztusban a Mennyei 

Atya. A biológiai, fizikai életünkkel kapcsolatban az élet ajándékát három 

féle módon tapasztaljuk. Egyrészt az élet kezdeténél, hogy megkapjuk, 

megszületünk. Másrészt az élet folyamán, hogy nap, mint nap részesedünk 

az életben, Isten teremtő szeretete létben tart minket. Harmadrészt pedig 

ismerjük az élet megújulását, a betegségből gyógyulást, sőt az újraélesztést 

is. Az új, feltámadt, krisztusi életünkkel kapcsolatban, amelyet közvetlenül 

a Szentlélektől kapunk, ugyancsak igaz mindez. Nem csak megkaptuk 

egyszer a keresztségben és a bérmálásban, hanem folyton táplálja és élteti 

bennünk a kegyelmi életet a Szentlélek és mindig képes megújítani, 

meggyógyítani, újjáteremteni minket. 

Ezekiel próféta látomásában különösen is erre az újjáteremtő, 

feltámasztó szeretetre csodálkozhatunk rá. Elnézve ezeket a kiszáradt 

egymástól eltávolodott, élettelen csontokat abban a völgyben emberi 

szempontból semmi esély nem volna arra, hogy életre keljenek. Az Úr maga 

is kérdezi Ezekielt: „Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?” Ezekiel 

prófétával együtt mi is hittel mondhatjuk: „Uram, Istenem, te tudod!” Uram, 

Istenem, a te éltető Lelkednek semmi sem lehetetlen!” 

Ezen a pünkösdön először is ezt érdemes újra tudatosítanunk, a Lélek 

életet adó, teremtő erejébe vetett hitünket érdemes megújítanunk. Nincs 

olyan helyzet, nincs olyan meghalt, kiszáradt, szétesett, tönkre ment állapot, 

kapcsolat, amelybe Isten lelke ne tudna újra életet lehelni. Nincs olyan 

szomorúság, amelyet ne tudna újra örömre változtatni.  

Ugyanakkor nem elég mindezt csak általánosságban elhinnünk, 

hanem hinnünk kell, hogy mindez konkrétan a saját életünkben, a saját 

környezetünkben, a könnyen kiszáradó, önzéseink miatt élettelenné váló 

szíveinkben is lehetséges. Mindez nem csak Ezekiel próféta idejében egy 

látomásban működött, nem csak Istennek egy távoli ígérete volt, amely 

egyszer pünkösdkor az apostolokon megvalósult és kifejtette erejét, hanem 

itt és most, mirajtunk, mibennünk is lehetséges. 

A Szentlélek ajándékozásában egészen Istené a kezdeményezés, Ő 

kéri meg Ezekielt is, hogy jövendöljön a csontokról és az éltető Lélekről és 

Ő ígéri meg a próféta által, hogy kihozza népét a sírjaikból, beléjük oltja 

Lelkét és életre kelti őket.  

Mégis mi az, amit nekünk kell tennünk azért, hogy ez a csoda 

megtörténhessen a mi „kiszáradt csontjainkkal”, a mi elhagyott, reménytelen 

csatatereinkkel? 



Ezekiel próféta látomását figyelve, három fő feladatunk van a Lélek 

működésével kapcsolatban.  

Először is azt kell tennünk, mint a prófétának, akit Isten elvezetett a 

kiszáradt csontokkal teli völgybe. Nekünk is szembe kell néznünk, kicsit 

végig kell járnunk és bátran Isten elé hoznunk mindazt, ami kiszáradt, 

élettelen, megfáradt, tönkrement, meghalt a szívünkben, a kapcsolatainkban. 

Bátran, egyszerűen a Mennyai Atya elé kell hoznunk a szegénységünket, a 

törékenységünket. Nem szabad úgy tennünk, mintha minden rendben volna. 

Engednünk kellene, hogy isten kinyissa a sírjainkat, ahhoz, hogy új életet 

adhasson. Nem szabad úgy tennünk, mint amit Jézus egyszer a farizeusok 

szemére vet, hogy olyanok, mint a kívül szép fehérre meszelt sírok, de belül 

tele vannak mindenféle élettelen rosszasággal. Bátran, békével Isten 

irgalmas szeretete elé hozhatjuk és szembe nézhetünk mindazzal, amit 

elrontottuk, ami nem megy, ami tönkrement. Megtehetjük ezt egy jó 

gyónásban is, ahol különösen is munkálkodik a Szentlélek a szentség 

erejében. És megtehetjük ezt nap, mint nap, amikor szembesülünk a 

szegénységünkkel, törékenységünkkel és ahelyett, hogy megjátszanánk, 

hogy mindent kézben tartunk, mindennek urai vagyunk, átengednénk 

Istennek a terepet. A Szentlélek csak ott nem tud működni, ahol elzárjuk 

előtte az életünket. Csak oda nem tud bejönni, csak ahhoz nem tud 

hozzáférni, amit el akarunk rejteni előle, és magunk elől is. 

A pünkösdi Szekvencia a Szentlelket többek között „Drága 

Vendégnek” is nevezi. Egy vendég csak oda jön be, ahová beengedik. Ha 

egy vendégnek azt mondják, hogy ebbe a szobába ne menjen be, akkor oda 

nem megy be. A Szentlélek azonban olyan vendég, aki nem udvariaskodni 

jön, nem a szép nappaliban, vagy vendégszobában akar csak tartózkodni, 

hanem szeretné megújítani, kiszellőztetni, rendbe rakni azt a helyiséget is, 

ahová minden nyomorúságunkat bezsúfolnánk.  

Ha szeretnénk állandóan tapasztalni a pünkösdi Lélek éltető erejét, 

akkor érdemes beengedni őt, a szívünk sírjaiba, a kiszáradt csontjainkhoz.  

Egy második dolog, amit Ezekieltől Isten kér, hogy jövendölnie kell 

az életető Lélekről. El kell mondania, örömmel, erővel mindazt, amit Isten 

a csontokkal tenni akar, meg kell fogalmazza mindazt, amit nagyságában 

Isten művelni készül. Ezekielt ebben a Szentlélek bizalommal teli hívásával 

tudjuk követni, hogy mi is kérjük, hívjuk az éltető Lelket. Ugyanakkor ez a 

jövendölés arra is utal, hogy Szentlélek ereje és csodái különösképpen is 

megmutatkoznak a dicsőítő imádság által.  

 



Raniero Cantalamessa atya a napokban írt erről. Pál és Szilás esetét 

idézi, amikor egy helyen letépték a ruhájukat, megvesszőztették őket és 

lábukat kalodába zárva kettős börtönbe vetették őket, és ők csak imádkoztak 

és Isten dicsőítették ott a börtönben a többi fogoly füle hallatára. Talán 

furcsának tűnik, hogy éppen egy ilyen nyomorúságos helyzetben, nem Isten 

segítségéért könyörögnek, hanem dicsőítik az Istent, de mindezt azzal a 

mélységes hittel tehetik meg, hogy biztosan tudják, hogy „minden a javukra 

válik azoknak, akik Istent szeretik” (Róm 8,28). Nem azért a rosszért, 

fájdalomért dicsőítjük az Istent, hanem azért, mert biztosak vagyunk abban, 

hogy valami jót fog kihozni ebből. 

Cantalamessa atya így magyarázza: „A Szentlélek legnagyobb csodái 

nem a könyörgéseink válaszaként kapjuk, hanem a dicsőítésünkre válaszul. 

Ahogyan a három zsidó ifjúról, akiket a tüzes kemencébe vetettek, azt 

olvassuk, hogy egy hangon énekelni kezdtek és dicsőítették és áldották Istent, 

azt az éneket énekelve, amelyet minden vasárnap és ünnepnap a Laudesben 

imádkozunk: „Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene…” (Dn 3,51). A dicsőítés 

legnagyobb csodája az, ami azokban történik, akik a dicsőítést végzik, 

különösképpen a megpróbáltatás idején. Pál és Szilás csodája a börtönben 

– három ifjú csodája a tüzes kemencében – mindez megismétlődik oly sokféle 

körülmény között a végtelenségig: betegségekből szabadulnak meg, 

függőségektől, ítéletektől, saját múltjuktól, akik eltűntek előkerülnek… Ki 

kell próbálni, hogy aztán higgyünk benne, valaki ezt tanácsolta egy erről 

szóló könyvében.” 

Nem csak Pünkösd vigíliáján a Szentlélek-váró dicsőítésünkben 

élhetjük ezt, hanem nap, mint nap, sokféle formában. Dicsőíthetjük Istent 

egyedül, vagy közösségben, gitárral, vagy orgonával, énekelve, vagy 

magunkban, a zsoltárokkal, a zsolozsmával, vagy új, karizmatikus 

énekekkel. Dicsőíthetjük Istent, éppen a nehézségek közepette is, 

jövendölve az éltető Lélekről, a Szentlelket hívogatva, aki életre kelti, ami 

meghalt, újjáéleszti, ami kiszáradt, összerakja, ami szétesett.  

Végül harmadikként megjegyezhetjük Ezekiel próféta látomásából, 

hogy abban a csodában, amiben ott része volt, hogy a csontok összeálltak és 

az újjá épített emberek életre keltek, ebben a csodában Ezekiel csak azt tette, 

ami a dolga volt. Csak jövendölt az életető Lélekről, csak hívta Őt. Nem 

kezdett el nyüzsögni, nem kezdett el a csontokból embereket 

összebarkácsolni. Nem kezdett ő maga körbejárni és belefújni az összerakott 

emberek orrába a levegőt.  

 



Biztos, hogy a Szentlélek szereti az emberi közvetítést és nem 

működik egészen nélkülünk, de mégis nagyon fontos, hogy mindig a 

magunk helyén maradjunk és meghagyjuk az Ő művének, amit csak Ő tud 

megtenni. Sokszor szívesen erőlködnénk, nyüzsögnénk és mi akarnánk 

előbbre vinni a dolgokat. Ha azonban nem vagyunk a helyünkön, akkor 

előfordul, hogy inkább akadályozzuk a Lélek működését, mint segítjük Őt. 

A Szentlélek akkor tud csak csodákat tenni, ha alázatos engedelmességben 

maradunk és csak azt tesszük, amit egészen biztosan Ő kér tőlünk. 

Hívjuk, kérjük ezen a pünkösdi vigílián együtt a Szentlelket, azzal a hittel, 

hogy Ő valóban Urunk és életetőnk és képes mindent életre kelteni. 

Dicsőítsük és áldjuk Istent, aki Atya Fiú és Szentlélek, mindazért, amit tesz 

és amit tenni fog bennünk és közöttünk. Kérjük az Ő kegyelmét, hogy 

tanítson meg a dicsőítésben maradni akkor is, amikor megpróbáltatásban 

vagyunk és legyen bennünk az engedelmesség Lelke, hogy együtt 

működhessünk az Ő újjáteremtő szeretetével. Amen. 

 


