PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁG
A pünkösdi ünnepkörhöz fűződő szokás. Európa jelentős részében a középkor óta választanak pünkösdi (májusi)
királyt. Hazánkban a 16. században már általánosan ismert volt a pünkösdi királyság múló, értéktelen voltára utaló
szólás, amelyből a szokás általános és régi elterjedésére következtethetünk.
A pünkösd ünnepe eredetileg a zsidó valláshoz kapcsolódik. Ekkor - a Pészach utáni ötvenedik napon - ünneplik a
hetek ünnepét, a tóra adását, és a betakarítást.
Miért is ünneplünk mi keresztények pünkösdkor?
Jézus Krisztus ígéretének beteljesedése ekkor következett be: „Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb
nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt
hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem
hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e
világ fejedelme megítéltetett.”
„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság
Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az
eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” János 16, 7-15.
Ez a beteljesedett ígéret, nem a hagyományokban élő „pünkösdi életű” valóság, hanem kétezer év óta jelen van, és
keresztények sok millióit segítette új életre, reménységre, bizonyosságra, üdvösségre.
A legfontosabb jelenlét, valóság, melyet meg kell élnie minden Jézus követőnek, a Lélek bizonyságát, hiszen így
szól az írás: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét
féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi
lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei
Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” Róma 8, 14-17.
Ez a vezetés tud új életet adni, megerősödést, életváltozást, lelki békét, szeretetet… és ha ez az Isten Lelke által
történik, akkor, ez a valóság nem rövid életű, „pünkösdi királyság”, hanem egy örökkévalóságra szól! Ezt a
Megváltó Jézusunk által kínált királyságot kívánom mindenkinek, aki még nem részese ennek a királyságnak!
Isten Lelkétől áldott pünkösdöt!

