Égi tűzben, zúgó szélben

Égi tűzzel, zúgó széllel
Ma is eljön Isten Lelke,
Égi tűzben, zúgó szélben
Szent harcunkat: Krisztus ügyét
Jött el egykor Isten Lelke,
Vele visszük győzelemre…
Hogy a Krisztus kis seregét
Ha ránk fúj a mennyei szél:
A szent harcra elvezesse.
is tüzet
fog a lelkünk,
Átod, megáldja Ő Ma
könnyes
vetésed,
Lángra gyúltak hívő szívek
Ma is veszünk ajándékot,
És megnyíltak bezárt ajkak, –
Ha az Úrhoz hittel esdünk!
Fénye lobbant, öröme kélt
A győzelmi virradatnak!
Ó, Szentlélek, áldj meg minket,
Add erődet bő mértékben,
Boldogságtól repdesett a
Küzdő zarándokok kérnek
Tanítványok árva lelke,
Sok bajban és kísértésben.
A szerető Mester karja
Keskeny úton a cél felé
Valamennyit átölelte…
Törtet a mi fáradt lábunk, –
Heteken át imádkozva,
Segíts, hogy a célhoz érjünk,
Szent egységben várva-vártak, –
S feleúton meg ne álljunk!
Somogyi Imre
Pünkösd napján a remények
Ímé mind valóra váltak.
A krisztusi gondviselés
Vigasztalót adott nékik,
Hisz a válás perceitől
Fájó szívük most is vérzik…
De mit a Mester ígért:
Vigaszt, erőt, mindent nyernek,
Mert nagy hatalma van
Az isteni szeretetnek!
Apostolok, hős férfiak,
Lángoszlopok gyanánt járnak,
A mennyei üzenetet
Elviszik a nagyvilágnak.
Szentléleknek erejében
Békét, áldást, üdvöt visznek,
És egyre nő a tábora
A krisztusi igaz hitnek.

Róma 8, 26-27.
„Hasonlatosképpen pedig a
Lélek is segítségére van a mi
erötelenségünknek.
Mert azt, amit kérnünk kell,
amint kellene, nem tudjuk;
de maga a Lélek esedezik mi
érettünk kimondhatatlan
fohászkodásokkal.
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.”
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„Akin az Úrnak lelke
megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek
lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr
ismeretének és félelmének lelke.”
János 7, 37-39.
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és
kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt
pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának
az Őbenne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.”

