Nem mondott fel nekem

Pünkösdi imádság

Mily’ szép is lenne,
Szolgálatára angyalok sietnek,
Ha az a Harmadik,
Parancsol viharoknak és szeleknek.
Az a dicső,
Megérteni, felfogni nem lehet,
Aki szélviharával
hogy meglátott, parányi porszemet,
Megrázta a
vetésed,
és szolgálatába vett. Átod, megáldja Ő könnyesFelházat,
Aranyló lánggal,
Szívemben ujjongva dalol a hála.
Tüzes nyelvekkel
Kerek világon nincs jobb gazda Nála!
Koszorúzta
Mikor szolgálatába fogadott,
A felfelé néző,
nem csak munkát, drága feladatot,
Sóvárgó szíveket, —
erőt is Ő adott.
Ma is zúghatna
Szentlelkét adta, segítsen, vezessen,
Hatalmas erővel
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Mennyei vihart,
Tekintete rajtam volt szüntelen,
Hogy elsöpörné
Mindenre elég volt a kegyelem.
Ezt a kavargó
Õ maga járt velem!
Sötét zűrzavart,
Gyűlölet, ármány,
Talált volna annyi hűségesebbet,
Mint a viasz
parancsainak engedelmesebbet.
Olvadna el,
Csodairgalmát áldja énekem,
Szentlélek Isten!
hogy szolgálhattam hosszú éveken,
Óhajtva várunk,
és nem mondott fel nekem.
Jövel! Jövel!
Pedig annyiszor megtehette volna!
S én szegény, gyenge, engedetlen
szolga,
türelmét, irgalmát dicsérhetem…
mert ezután sem mond fel… sohasem!
Övé az életem!
Túrmezei Erzsébet

***
Hallom imádat,
— a Lélek felel.
Én nem török be
Sehová gyorsan
Erélyesen,
Csak akik kérnek,
Csak akik várnak,
Akik engednek nekem,
ott a megtisztulás
Munkáját
Elvégezem.
Somogyi Gáborné
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Ésaiás 44, 3.
„Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te
csemetéidre.”
AZ ÍGÉRET: Jóel 2, 28-32.
„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. És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat. A
nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a
Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megígérte az Úr, és a
megszabadultak közt lesznek azok, a kiket elhív az Úr!”
A BETELJESEDÉS: Apostolok Cselekedetei 2, 1-6.
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal 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.”

