
 
 

2019. december 14. szombat  Zs 79. Mt 17,10-13 
Illés ismét eljön 
 
1 Ászáf zsoltára. Ó, Isten! Pogányok törtek örökségedre, meggyalázták szent templomodat, 
romhalmazzá tették Jeruzsálemet.  
2 Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak.  
3 Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül, mint a vizet, és nem temette el őket senki. 
4 Csúffá lettünk szomszédaink előtt, környezetünk gúnyol és kinevet. 
5 Uram, meddig tart még haragod? Meddig lobog tűzként indulatod?  
6 Töltsd ki lángoló haragodat a pogányokon, akik nem ismernek téged, az országokon, ahol 
nevedet nem hívják segítségül! 
13 Mi pedig, a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. Nemzedékről 
nemzedékre mondunk dicséretet neked.   
 
Apokaliptikus kép!     
       

Ezen néhány sort alkalmaznám természetesen átvitt értelemben a mai helyzetünkre. 
Nem akarok politizálni, nem ez a célom. Nem állok egyik politikai oldalon sem. A célom az, 
hogy ismerjünk magunkra. Hiszen hasonló helyzetek ismétlődnek évezredeken át. 
Tehát a fent említett sorok ismerősnek tűnnek ma is, amikor a két politikai oldal egymásnak 
feszül a hatalom birtoklása érdekében. Pocskondiáznak, hibáztatnak, égbekiáltó bűnöknek 
titulálnak emberi tulajdonságokat. Mindenki úgy tesz és fogalmaz, mintha önmaga nem 
lenne hibás, hanem patyolat tiszta és a valóság csak a saját elmondásában lenne helytálló. 
József Attila szerint kellene tenni: „Az igazat mondd, ne csak a valódit” 
 
1 Szakasz alapján már várom, hogy az ellenzéki polgármesterekről kiderül ez. 
2-3 Szakasz személyi garnitúra csere. 
4 Az EU-ban ma is megtörténik. 
5-6 Az ellencsapás elvárása. 
13 Hála, ha megteszed az ellencsapást. 
 
Nos, ezek jutottak eszembe erről a zsoltárról. 
 
Amit inkább követnék és elvárnék magamtól és másoktól, - legalább most az Adventben: 

 A másik természete és véleménye értékrendjének mélyebb megismerése. 
 Türelem.  
 Jóra való törekvés és a jótett. 
 Bizalom a másikban 
 Igazságosság mindenkivel szemben 
 Testvériség az élet minden területén 
 Mértéktartás 
És végül, de nem utolsó sorban: 
 A hit 
 A remény 
 A szeretet 
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