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Mindnyájan vágyunk a teljes békére, az igazi örömre és a mennyek

országa  utáni  vágy  mélyen  a  szívünkbe  van  oltva.  Az  evangéliumi
példabeszéd  a  mennyek  országát  egy  földbe  rejtett  kincshez  hasonlítja,
amelyet egy ember megtalált.

Az  első  dolog,  amit  ezzel  a  kinccsel  kapcsolatban  fontos
megjegyezni, hogy a mennyek országa, ez a kincs, létezik. Ez nem „kincs,
ami nincs”, hanem olyan kincs, ami van, és ami el van rejtve. Meg kellene
újítanunk a hitünket  ebben a kincsben.  Abban,  hogy létezik  a  mennyek
országa,  nem  csak  a  túlvilágban,  hanem  már  a  földi  életben  is
rátalálhatunk, benne örülhetünk. Ha nem hinnénk, hogy létezik az igazi,
teljes öröm, akkor hamar kiüresedetté és abszurddá válna az életünk. Ha
nem létezne a mennyek országa, akkor semmi sem tudná betölteni igazán a
szívünk vágyait. Akkor továbbra is csak mindenféle pótlékok maradnának,
hamis kincsek, amelyek nem adnak örömet. 

A  kincs  létezését,  amíg  nem találunk  rá,  nem lehet  bizonyítani,
hanem csak hittel elfogadni. A példabeszédből nem derül ki, hogy az illető
hogyan talált rá a kincsre. Lehet, hogy csak építkezett, alapot ásott és úgy
bukkantak  rá  hirtelen.  A  példabeszédből  azonban  valószínűbb,  hogy
szántás  közben  akadt  meg  valamiben  az  ekéje.  Mindemellett  az  is
megeshet,  hogy  valahogyan  megsejtette,  hallott  róla  és  kereste  is  ezt  a
kincset. Egy bizonyos, hogy rátalált, fölismerte, nem ment el mellette. A
kincs már ott volt, csak rá kellett találnia. 

Jó  így  nekiindulni  minden  napnak,  a  hétköznapi  feladatoknak,
minden  tábornak  vagy  a  nyári  pihenésnek.  Ma  is,  most  is,  ebben  a
helyzetben, ebben a találkozásban is ott van az igazi öröm, el van rejtve
benne a mennyország. 

Ebből következik a második dolog, ami fontos tényező egy ilyen
kinccsel  kapcsolatban,  hogy  míg  valami  módon  keresni  kell,  hogy
megtaláljuk,  a  kincs  mégis  úgymond  ajándékként  van  ott.  A  mennyek
országa,  nem  olyan  valóság,  amelyet  mi  állítunk  elő  a  saját
erőlködésünkből,  nem olyan kincs, amit mi rejtünk el magunknak, hogy
megtaláljuk. Furcsa és mesterkélt lenne, és nem okozna túl nagy örömet,
ha valamit, ami már addig is a miénk volt elásnánk és aztán kiásva úgy
csinálnánk,  mintha  most  találtunk  volna  rá.  Nem túl  hitelesek  az  olyan
ásatások, amikor előre a föld alá teszik, amit meg fognak találni. 



A  mennyek  országának  tehát  egy  másik  vonása,  hogy  nem  mi
állítjuk elő, hanem csak fölfedezzük és örömmel megtaláljuk. A mennyek
országa  nem  annyira  a  szervezésen,  görcsös  erőlködésen,  tökéletes  és
ideális állapotokon múlik, hanem sokkal inkább ajándék, amit kérhetünk,
kereshetünk  és  megtalálhatunk.  Így  volt  ez  a  múlt  heti  táborban  is,
amelyben  100,  tizenéves  fiatallal  voltunk  együtt.  Természetesen  volt
mögötte szervezés, sok összefogás, áldozathozatal. Mégis, az adott keretek
között  egészen Isten munkálkodott,  mert  mindenki  a  lényegre figyelt,  a
kölcsönös szeretet kincsére.

Ebből  a  szempontból  ragyogó,  amit  a  Királyok  első  könyvében
Salamon királyról olvasunk. Isten megjelenik neki álmában és azt mondja:
„Bármit  kérsz,  megadom  neked!”  Elsőre  talán  a  mesebeli  tündérek
juthatnak eszünkbe, akik három kívánság lehetőségét  kínálják fel.  Az is
lehet,  hogy kicsit  irigykedve  gondolunk Salamon királyra,  hogy bezzeg
neki ilyen lehetőséget adott Isten. 

Pedig a mi Istenünk olyan Isten, aki mindnyájunkkal ugyan így van.
Atyánk, aki szívesen mindent megad nekünk, amit csak kérünk és aki a
lehető  legjobbat  szeretné  nekünk adni.  „Bármit  kérsz  megadom neked!”
Isten megígérte Krisztus által, hogy valóban bármit kérhetünk, Ő szeretné
nekünk adni, és hogy különösképpen is szeretné nekünk adni Önmagát, a
Szentlelket, Szeretetének teljességét. 

Azonban, amikor egy ilyen lehetőséggel találkozunk, hogy bármit
kérhetünk, megadják nekünk, jó átgondolnunk a kérdést, hogy nehogy úgy
járunk,  mint  a  buta  viccekben,  amikor  fölösleges  dolgokra  pazarolja  el
valaki  a  kívánságait.  Mit  kérnék,  ha  volna  egy  kívánságom  és  bármit
kérhetnék?  Valószínű  érdemes  volna  a  lehető  legértékesebb  dolgot
kérnünk.  Valami  olyat,  ami  örökké a  miénk  és  igazi,  teljes  örömet  ad.
Érdemes  volna  a  mennyországot  kérnünk.  Érdemes  volna  azt  kérnünk,
hogy megtalálhassuk és miénk lehessen ez a földbe rejtett kincs. Ha pedig
ezt kérjük, miénk lehet Salamon tapasztalata, mert ez éppen az, amire Isten
leginkább vágyik, hogy nekünk adja. Ha ezt kérjük, ezzel a kinccsel már
valóban miénk minden.

Milyen  jó  volna  így  indulni,  így  jelen  lenni  mindenféle
élethelyzetben,  ezzel a kéréssel:  „Istenem, segíts,  hogy fölfedezhessem a
legnagyobb kincset, hogy beléphessek a mennyek országába!” Konkrétan
kérhetjük azt, amit Salamon kért, hogy mi is meg tudjuk különböztetni a
jót meg a rosszat, hogy tudjuk, mi visz közelebb ehhez a kincshez és mi
távolít el tőle. Isten nagyon vágyik arra, hogy minket is megajándékozzon
bölcsességével. 



A  valódi  kincs,  a  mennyek  országa  nem tárgyi,  anyagi  valóság
hanem  inkább  kapcsolat.  A  mennyek  országa,  nem  valami,  nem
körülmények, hanem a szeretet teljességében való részesedés. A mennyek
országa  bekapcsolódás  Isten  életébe,  a  szentháromságos  szeretetnek  a
megtapasztalása.  Ezért  ez  a  kincs,  amit  tudva,  vagy  nem  tudva,  de
mindnyájan  keresünk,  nem  igazán  érhető  el  egyedül.  A  kölcsönös
szeretetben megélt  kapcsolatok,  mint egy fém-kereső, fölerősítik a kincs
közelségét és segítenek rátalálni, megtapasztalni. Amikor legalább ketten
vagy hárman készek valódi szeretetben együtt lenni, ott kézzel foghatóan
megjelenik  a  mennyek  országa  és  elkezd  felragyogni  ez  a  kincs.  Ahol
ketten vagy hárman Jézus nevében, a kölcsönös szeretetben vannak együtt,
ott titokzatos de valóságos módon Jézus van jelen és Ő munkálkodik.

Bárki  megtapasztalhatja  mindezt,  minden  nehezítő  körülmény
ellenre,  munkahelyen,  családi  nyaraláson,  egy  jó  táborban  vagy  az  élet
különböző  helyzeteiben.  Ha  pedig  valóban  Istennel  találkozunk  egy
közösségben,  ha  valóban  rátalálunk  erre  az  egyetlen  igazi  kincsre  a
kapcsolatainkban, akkor onnantól kezdve már csak ezért akarunk élni. Ez a
harmadik dolog, amit tapasztalhatunk ezzel a kinccsel kapcsolatban.
 Amikor a példabeszédbeli ember megtalálja a földbe rejtett kincset,
teljesen ennek a kincsnek a vonzásába kerül.  Olyan öröm tölti  el,  hogy
többé már semmi más nem érdekli.  „Boldogan elmegy, eladja mindenét,
amije  csak  van  és  megveszi  a  szántóföldet.”  Bizonyos,  hogy  kellett
erőfeszítést  tennie  azért,  hogy a  kincsre  rátaláljon,  de  onnantól  kezdve,
hogy  megtalálta,  már  mintha  minden  magától  menne.  Már  mindent  az
örömnek ebben a vonzásában tesz.

A kincs van, a mennyek országa létezik, nem nekünk kell görcsösen
emberi  erőlködéssel  létrehoznunk,  hanem  csak  rá  kell  találni  a
testvérünkben,  a  kapcsolatainkban,  találkozásainkban,  pihenésünkben  és
munkáinkban. A  keresésben  sem  vagyunk  egyedül,  mert  bármit  kérünk
Istentől,  Ő meg  adja  nekünk.  Ha  pedig  már  egyszer  megtaláltuk  ezt  a
kincset,  csak az a feladatunk,  hogy boldogan elmenjünk és eladjuk érte
mindenünket,  amink  csak  van:  a  pillanatnyi  kedvünket,  fáradtságunkat,
kényelmünket,  elképzeléseinket.  A  kölcsönös  szeretetben  jelenlévő
mennyek országa valóban mindennél értékesebb. Ahogy Chiara Lubich ír
róla:  „Ha egyek vagyunk,  Jézus köztünk  van.  És  ez  a  fontos.  Többet  ér
minden más kincsnél, melyet szívünk birtokolhat: többet anyánál, apánál,
testvéreknél,  gyermekeknél.  Többet  egy  nagy  város  –  mondjuk  Róma –
műkincseinél,  többet  üzleti  ügyeinknél,  többet  a  természetnél,  amely



virágokkal,  rétekkel,  tengerrel  és  csillagokkal  övez;  többet  ér  a
lelkünknél.”

Kérjük Istent, hogy segítsen nap, mint nap ennek a kincsnek, az Ő
szeretetének  vonzásában  élnünk  és  boldogan  elmenni  és  pillanatról-
pillanatra bátran eladni érte mindenünket.


