
Mécs László: A Szentlélek ekéi 
 
Hogy angyalkézből bezárult az Éden 
átok morajlik, forr a föld szívében, 
s a kéreg tövist, bojtorjánt terem. 
 
Az ember itt vergődött rögre esve, 
tövis szurkálta lábait sebesre, 
s kiszúrta lelke álmodó szemét. 
 
S míg könnye hull a föld ugarszívére 
a Szentlélek már néhány ezer éve 
jár, jár a bojtorjános föld felett. 
 
Szánt vihar-vemhes titkos paripákon, 
ölében mag van, édes álom-mákony, 
s amerre megy, a vak szem mennybe lát… 
 
Így jár a földön néhányezer éve, 
megtüzesült emberszív az ekéje, 
s évszázados barázda jár nyomán. 
 
Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, 
mikor egy vaksi, rögre görnyedt bűnöst, 
szántó, izzó ekéje megérint. 
 
Az volt a pünkösd, mikor az a hitvány 
gyáván bujdosó tizenegy tanítvány 
a Szentlélek tüzes ekéje lett. 
 
Az volt a szántás! Végtelenbe vágtak 
barázdát minden táján e világnak, 
és Föld és ember újról álmodik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benedek Elek: Pünkösdi harangok 
 
Olyan szépen cseng a harang, 
Mintha nem is harang volna, 
hanem ezer harangvirág 
Imádságos szava szólna. 
 
Piros pünkösd vasárnapján 
Piros rózsa nyíl a kertben, 
Kis szívünkben tiszta öröm 
Imádsága énekeljen. 
 
Piros pünkösd vasárnapján 
Szálljon reánk a szentlélek, 
S térde hullva mondjunk hálát 
A mindenség Istenének. 
 

Népdal 
Mi van ma, mi van 

ma piros pünkösd napja. 
Holnap lesz, holnap lesz, 

a második napja. 
Királyné pálcája. 
szálljon a házára, 
ha nem a házára, 

az úr asztalára 
  

Lányok ülnek a toronyba, 
arany koszorúba. 

Arra mennek a legények. 
sárga sarkantyúba, 

levenném a süvegemet, 
annak örülnétek. 

 Királyné pálcája, 
szálljon a házára, 
ha nem a házára, 

az úr asztalára. 
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Isten számára te  vagy az  a  kis pénzérme,  amelye t  az Úr 

megál lás né lkül  keres.  E l  akar ja  mondani  neked,  hogy ér tékes 

vagy a szemében,  egyedülál ló  vagy!  Senki nem helye ttes í thet  

téged I s ten sz ívében.   
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Könyvajánló 

 

Dolto, Catherine – Faure-Poirée: Most 

már tudom! Érzések és érzelmek 
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ink a Pagony szerzőtől 

Pozsonyi Pagony, 2021 

Innes, Shona: A család olya, mint egy 
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Vidám rejtvények gyerekeknek 



 

… Istent a legtökéletesebb lénynek ismerjük meg, ami a teljes igazság 

– és ez az Isten lényege. Tökéletes, mert a legfőbb jót öröktől fogva 

birtokolja. Szabadsága is tökéletese, mert nem kell válogatnia a jó és 

a rossz között, hanem a tökéletes jót választja öröktől fogva, ami 

megmásíthatatlan elkötelezettség, mely öröktől fogva van. 

Ilyen értelemben az isteni személyek személyessége is tökéletes. A 

személyesség kifelé a megismerésben és szeretetben nyilvánul meg. 

Ezért az Atya öröktől fogva ismeri a Fiút, és szereti őt, a Fiú öröktől 

fogva ismeri az Atyát, és szereti őt, és ennek a tökéletes megismerésnek és szeretetének gyümölcse a Szentlélek Úr-

isten, a harmadik isteni személy. Az Atyának inkább a világ teremtését tulajdonítjuk, a Fiúnak a megváltást, a Szent-

léleknek pedig a világ megszentelését. De ahol az Atya működik, itt vele együtt működik a Fiú és a Szentlélek is, 

ahol a Fiú működik, ott vele együtt működik a Fiú és a Szentlélek is, s ahol a Szentlélek működik, ott jelen van az 

Atya és a Fiú is. Az újszövetségi Szentírásból azt is tudjuk, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus az Atya küldötteként 

váltotta meg a világot, egylényegű az Atyával, és elküldi a Szentlelket. A Szentlélek Jézus Krisztus tanításán és éle-

tén keresztül az idők végezetéig jelen van, prolongálja, meghosszabbítja azt az utolsó ítéletig. 

Mi a Szentlélek korszakában élünk, ami előkészületi korszak, az Egyház korszaka egészen az utolsó ítéletig. Az Egy-

ház feladata, hogy különféle szinteken és megbízatások alapján az apostolok módjára tanúbizonyságot tegyen a vi-

lágban Jézus igazáról. Tudniillik Jézusnak adatott át minden hatalom a mennyben és a földön. Ő lesz az utolsó ítélet 

ítélőbírája, és ő ad majd vissza mindent az Atyának. 

Az evangéliumban hallottuk, hogy az Úr Jézus milyen küldetést ad az apostoloknak. Azt mondja, menjetek és hirdes-

sétek az evangéliumot minden népnek és nemzetnek. Az Egyháznak egyetemes, nemzetek fölötti küldetése van, örök 

igazságot hirdet az ember életének értelmére és végső céljára. Erkölcsi rendet ad, hiszen az Isten örök erkölcsi törvé-

nyeit hirdeti. 

Azt is mondja az apostoloknak, hogy „tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet”. „A tanítvány nem lehet 

különb a mesterénél.” Jézusi sorsot kell vállalnia annak, aki Jézus tanítványa akar lenni. Ennek feltétele a megtérés, 

amikor az ember fölismeri, hogy szűk látókörű életfelfogása nem elégséges és nem méltó az igazi élethez. A hit vilá-

gosságánál ennek a szónak az értelmi kitágul, és az ember Isten örök szándéka szerint kezdi nézni a saját életét, má-

sok életét és az egész emberi történelmet, illetve a teremtett világot. 

A keresztség a megtérés megpecsételése. Az Úr Jézus azt mondja, hogy menjetek és kereszteljétek meg az embere-

ket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez nagyon fontos. A szentháromságos egy Istenben kell megkeresztelni 

az embereket, hogy Krisztus tanítványai lehessenek, és ezt a Szentlélek műveli bennünk. Aki nem a szentháromsá-

gos egy Isten nevében van megkeresztelve, arra zsurnaliszták és politikusok mondhatják, hogy keresztény, de teoló-

giai szempontból mégsem az. 

A Szentháromság titkában ismerjük meg az Isten tökéletes szeretetét, amelyből részesedik minden közösség, ami a 

mennyben és a földön van. Azért van az emberekben a szeretet iránti vágy, azért próbálgatják botladozva és tökélet-

lenül gyakorolni a szeretetet, mert részesednek a szentháromságos Isten életközösségéből, ami egység, de nem uni-

formizálódás és tökéletes szeretet. Isten kegyelme nélkül nem tudjuk a szeretetet gyakorolni, de meg sem közelíteni. 

Ezért van szükség a Szentlélek megszentelő erejére, az isteni kegyelemre, ami különösen a szentségekben van. 

S végül az Úr Jézus mennybemenetele előtt azt mondja az apostoloknak, ha törvényeim szerint tesztek, akkor megta-

pasztaljátok majd, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig.   

... 
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