A Lélek
Ó, Szentlélek, te szállj közénk!
Lásd, egybegyűltünk várva rád!
Érints meg Isten ujjaként,
Heved bensőnket járja át,
Készíts mibennünk tűzhelyet,
S leszünk élő gyülekezet!

A Lélek hív és összegyűjt,
Kigyújtja pünkösd lángjait.
Szív, melyet bánat, gond megült,
Sok testvészívre várhat itt:
Ez Krisztus gyülekezete,
Scholz László
Isten ujjának műhelye.Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
A Lélek lángja, mint a tűz
Perzsel, fájdalmat is okoz,
De megtisztít, démont kiűz,
Meghátrál tőle a gonosz.
A zajló szívre béke száll,
Mihelyt bűnétől tiszta már.
A Lélek Krisztushoz vezet,
Mindent az övéből merít,
Bocsánatot ad, életet,
Örömre indít, felderít,
Az Úrhoz visz, ki nem halott,
Halott volt, ám feltámadott!

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim
úgy Jeruzsálemben, mint az
egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső
határáig.” (Ap. Csel. 1, 8.)

Az élő Krisztus küldi el
Lelkét ma is, mint valaha,
S vígasztal, gyámolít, nevel
Az egyházban Ő általa!
Hol Krisztus Lelke van jelen,
Újult fán jó gyümölcs terem.
Gyümölcse ízes, száma sok:
Hűség, szelídség, szeretet…
Szegények mind, sőt koldusok,
Kikben ezt föl nem lelheted;
Dúsak viszont, sőt kincsesek,
Kikben pünkösdi bor pezseg.
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Jóel 2, 27-29.
„És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem. És lészen azután,
hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és
szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.”
Apostolok Cselekedetei 2,1-8.

„Én ugyan vízzel keresztellek titeket
megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent
Lélekkel és tűzzel keresztel majd
titeket.” (Máté 3, 11.)

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt
valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek
előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a
Lélek adta nékik szólniok. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minekutána
pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy
mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é
ezek mindnyájan, a kik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a
saját nyelvén, a melyben születtünk?”

