Példabeszéd a földbe rejtett kincsről
A példázat hátterében az a korabeli kortörténeti kép áll, hogy az ókorban a városokat
és településeket fallal vették körül. A falakon belül voltak a lakóházak, hogy így azok védve
legyenek a rablók és más népek támadásaitól. A falakon kívül pedig a városhoz tartozó
szántóföldek terültek el, amelyeknek a megművelése nem volt kockázatmentes.
Aki ugyanis a falakon kívül tartózkodott, az nem volt olyan biztonságban, mint a
városban, amelyet még őriztek is. A példázatban egy olyan mozzanat áll, amely során egy
ember kiment valakinek a szántóföldjére, amelyet bérelőként művelt meg, hogy a családjának
biztosítsa a mindennapi kenyeret.
Amint a földet művelte megtalálta a földbe rejtett kincset, amelyet egy korábbi
tulajdonos áshatott el arra gondolva, hogy amikor elmúlik a közvetlen veszély, akkor majd
kimegy érte. Ám erre, valamilyen okból nem került sor. Előfordulhatott az, hogy a kincs
gazdája vagy maga a település sem élte túl egy-egy ellenséges nép támadását. Az elrejtett
családi vagyon pedig a földben maradt. Kézenfekvő gondolat volt, hogy valaki a városon
kívül rejtse el a kincsét, mert, ott senki sem fogja keresni. Jézus egy ilyen képet használt fel
arra, hogy tanítson az Isten országáról.
Miben ad nekünk eligazítást ez a példázat az Isten országáról? Például abban, hogy az
Isten országa ebben a világban rejtett módon van jelen és nem „széles sávú frekvencián”.
Itt pedig arra gondolok, hogy nem kap a fennálló társadalmi vagy politikai erőktől
támogatást, nem kerül reflektorfénybe és ma sincs különösebb hírértéke az írott vagy az
elektronikus sajtóban.
A szántóföldbe rejtett kincs tulajdonképpen az evangélium, a jó hír, az örömhír,
amelyet Krisztus mondott el, mutatott be.
Az Isten fiaivá akar fogadni minden embert személyválogatás nélkül Jézus Krisztus
által, s amikor erre valaki rátalál, az kincset talál és nagy lesz a belső öröme még szenvedések
közepette is, mert az élete végső alapot és értelmet nyer.
Csak ennek az Isten irántam való szeretetének a megtapasztalása törheti össze önzésemet,
hogy én is Isten szeretetéhez méltóan viszontszerethessem Őt, és minden embert. Ez az a
kincs, amelyik arra késztet, hogy már ne legyek önző, ne féltsem az életemet, a kényelmet, az
időmet és mindenemet, hanem szánjam oda azt Isten szolgálatára.
A kalózokról szóló filmek azért olyan sikeresek és népszerűek, mert minden az
elrejtett kincsek körül forog.
Amikor a 12-ben elsüllyedt Titanicot megtalálták. Életüket kockáztatva több ezer
méterre mentek le a tenger mélységébe, a jéghideg vízbe, csakhogy némely kincset vagy
használati tárgyat fölhozzanak
Kalifornia strandjait egész éjjel kutatják fémkereső detektorokkal a kincskeresők, hogy
a gazdagok elejtett vagy elvesztett ékszereit, értékeit megtalálják.
Nálunk leginkább a lomtalanítások mozgatják meg a fantáziát

A mai felolvasott részünkben Isten is kincsről beszél. Egy olyan országról, amely
maga a kincs. Az Isten országáról.
Van akit nem érdekel. Olyan ez sokszor, mint a nagy felfedezések idején, amikor a
hódítók gyönyörű színes üveggömböket és gyöngyöket adtak oda a bennszülötteknek. Azok
pedig, miután nem ismerték a kincsek igazi értékét, aranyat, ezüstöt és gyémántokat adtak a
szép színes, de értéktelen üvegért.
Zákeus szíve központjában az Isten országa lett. Jézus megszólítja, megajándékozza
örömmel. Zákeus befogadja Jézust a házába, és a szívébe, és egy szóval nem mondja neki
Jézus, hogy oszd szét a vagyonodat. Nem. Zákeus világosan meglátta, hogy kincs és kincs
között mi a különbség. Ami múlandó, azt szétosztotta azért, hogy még inkább birtokolhassa
az örökkévaló kincset, az Isten országát.
Amivel a szívünk tele van, az határozza meg annak állapotát is
Hogyan van elrejtve a kincs? Ld. Szentmise
Az evangélium kincsei tehát el vannak rejtve
Az ember elhaladhat a földbe rejtett kincs felett.

Történet elmondása a kisebbek számára:
Ki látott már közületek szántóföldet? Ugye a sok finom zöldség és gyümölcs a
földekben, földeken terem, és ahhoz, hogy valóban szép terméseink legyenek, bizony
foglalkoznunk kell az adott területtel.
El kell vetnünk a magvakat, ültetnünk kell a palántákat, locsolnunk kell, ha nem esik
az eső, kapálni, kaszálni, ásózni sem árt, tehát mindenképpen törődést igényel a földdarab, ha
szeretnénk a munkánkból hasznot látni. Ugye milyen jó érzés, ha az almafáról,
cseresznyefáról szép, ínycsiklandozó finomságokat vehetünk le?
Hát még az milyen jó lehet, amikor nemcsak a gyümölcseink, zöldségeink szépek, de
még a termőföldünk is érdekes dolgokat rejt magában! Ti szoktatok kincskeresőset játszani?
Olyankor az ember beleképzeli magát egy régész, felfedező helyébe, és alig várja, hogy
rábukkanjon valamire, ami érték lehet. Keresni szoktak ekkor régiségeket, kődarabokat, és
kincseket! Egyeseknek még térképük is van, és annak segítségével igyekeznek eljutni a
kitűzött célhoz!
Ha elutaznál valahová, ahová csak egy dolgot vihetnél magaddal, mi lenne az? Pl.
labda, baba, kisautó, számítógépes játék?
Ezek a legkedvesebbek a számotokra, éppen ezért vigyáztok is rá, hogy minél tovább
játszhassatok vele. És mi történik akkor, ha kipukkan a labda, elszakad a baba ruhája,
elromlik a kisautó vagy a számítógép? Már nem tudtok vele játszani, és újabb játékot
kerestek.

Képzeljétek el, hogy van egy olyan kincs, ami sosem romlik el, sose megy tönkre, és
mindig velünk van!
Kincseink közé sorolhatjuk a plüssfiguráinkat, a focilabdánkat, a számítógépes
játékainkat, de ezek tényleg igazi kincsek? Bármennyire is szeretnénk, sajnos nem azok! Sok
ember úgy gondolja, hogy a pénz, illetve azok a dolgok, amelyeket a pénzen meg lehet
vásárolni azok az igazi kincsek! Pedig ez nem így van, mert egyszer ezek el fognak tűnni,
nem mindent lehet pénzen megvásárolni! Gondoljunk csak bele! Bármikor jöhet egy tolvaj, és
ellophatja azokat a tárgyakat, amelyek addig annyira fontosak voltak nekünk!
Egy ember kiment a mezőre szántani. Talán nem nagyon volt kedve hozzá, hiszen
lehet, hogy álmos is volt, szívesebben otthon maradt volna pihenni, és egyébként is, annyiszor
dolgozott ezen a mezőn, és soha semmi érdekes nem történt. Egyedül van egész nap, csak
megy az eke után, nem lát mást csak a földet és az eget maga körül, izzad, szánt, és még
ráadásul nem is az övé a föld, a gazdájának dolgozik. De azért ma is elindult, éppen úgy, mint
már annyiszor. Kihajtotta az állatokat, rájuk tette az ekét, és folytatta ott a munkáját, ahol
előző nap abbahagyta.
Elkészült az első barázdával, a másodiknak is a végére ért, amikor az eke egyszer csak
elakad. Mi lehet az?! Az állatok erőlködnek, de nem, és nem megy tovább. Gyorsan elereszti
az ember az eke szarvát, és már két kézzel túrja is a földet, hogy meglássa, mi lehet az. Nem
hitt a szemének. "Kincs! Kincset találtam!" - kiáltotta.
Már épp indult volna haza drága kincsével, amikor eszébe jutott, hogy ez a föld nem is
az övé, és így ami a földben van, az sem. Most mi lesz? Visszatemette hát a kincset a földbe,
és törte a fejét. Mit tegyen? Gyerekek adjatok tanácsot ennek az embernek!.....
Igen, ezt tette. Hazament, összeszedte mindenét: ruháját, szerszámait, bútorait,
állatait?és eladta. Még a házát is, hogy elegendő pénz gyűljön össze. Nem sajnált egyet sem,
mert csak a kincsre gondolt.
Amikor ez megtörtént elment és megvette a földet. A kincset most már kiásta, és senki
nem vehette el tőle, mert most már az övé volt. Ez a kincs mindig vele maradt.
Szeretnél Te is ilyen kincset találni? ...
Ezzel én is így vagyok. De képzeld, nekünk nem kell földet túrnunk, még csak pénzt sem kell
gyűjtenünk, és földet sem kell vásárolnunk, mert ezt a kincset Te és én ingyen megkaphatjuk.
Ez a kincs Jézus Krisztus, egy igaz barát, aki mindig veled van, és akivel mindent
megbeszélhetünk, aki mindig kész segíteni. A játékok elromlanak, tönkremennek, a pénz
elfogy, és így mindig azt érezheted, hogy valami hiányzik Neked. De ha Jézus Krisztus az
életed részévé lesz, akkor Ő teljessé és olyan boldoggá teheti az életedet, mint amilyen azé az
emberé volt, aki kincset talált a földben. Aki többet ér minden pénznél, minden földi
hatalomnál. Ez a felülmúlhatatlan érték nem más, mint Jézus Krisztus! Ha igazán boldogok
szeretnénk lenni, akkor egyedül Jézus Krisztust kell elfogadnunk Urunknak!
Hogyan tehetjük meg ezt? Imádkoznunk kell Hozzá, hogy Ő bocsássa meg a
bűneinket, vagyis azokat a dolgokat, amelyeket rosszul teszünk, tettünk, és azokat a
gondolatainkat is, amikor valamilyen rosszaság járt a fejünkben! Mert ugye mi is gondolunk
ám csúnya dolgokra, és teszünk olyanokat, amikkel megbántjuk anyát, apát, a testvéreinket,

barátainkat, tanár néniket, tanár bácsikat, és Istent! Ha őszinték vagyunk, akkor be kell
vallanunk, hogy igen, így van! Mi sem vagyunk tökéletesek!
Jézus Krisztus most arra kér bennünket, hogy próbáljunk meg mindenben Rá figyelni,
az Ő akaratát cselekedni! Azt üzeni nekünk, hogy ne gyűjtsünk kincseket a földön, vagyis ne
olyan dolgok legyenek a fontosak számunkra, amelyek el fognak múlni! Mert ugye egyszer a
játékaink, kedvenc tárgyaink tönkre fognak menni, sőt még a kedvenc focistánk, vagy
színésznőnk, énekesünk is előbb-utóbb meg fog öregedni, már nem ő lesz az, aki a legszebb, a
legügyesebb! Jézus Krisztus viszont örökké ugyanolyan, és Ő meg tudja nekünk adni azt,
amire vágyunk, hogy valóban boldogok legyünk
Én már ezt megtapasztaltam, és megtapasztalhatod te is, ha imádságban kéred Őt,
hogy legyen az életed része, legyen a Te jó barátod is! Szeretnéd ezt? Kérjük most együtt!
Szeretnék nektek valamit mutatni (elővesszük a kincses ládát, ami le van zárva) . Mi
ez gyerekek? Igen, egy kincsesláda. Ilyet talált az a szántóvető is, akiről hallottunk a mai
alkalmon. Ugye, ez az ember örült, amikor megtalálta a kincses ládát? Ti örülnétek, hogyha
találnátok egyet? Ugye, egyből meg is próbálnátok kinyitni? Nos, ezen a héten mi is ki fogjuk
nyitni ezt a kincses ládát.

