
Minden egyes nap számtalan 

döntéssel szembesülünk. Sok 

i n t u i t í v é s ö n t u d a t l a n 

tapasztalattal találkozunk. Az 

olyan szokatlan helyzetek, 

amelyek komoly döntésekre 

késztetnek, elgondolkodtatnak 

bennünket, s gyakran a jó 

tanácsok nehezek, ha azt 

felelősségtel jesen akarjuk 

meghozni másokért és magunk iránt. A mai nap olvasmányai bölcs döntéseket 

ajánlanak a figyelmünkbe, és útmutatóként szolgálhatnak életünk számára. 

ÉVKÖZI XVII. VASÁRNAP 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Isten országa többet ér minden földi kincsnél. 
Abban az időben ezt mondta Jézus a 
tömegnek: „A mennyek országa olyan, 
mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy 
ember megtalált. Elrejtette újra, azután 
boldogan elment, eladta mindenét, amije 
csak volt, és megvette azt a szántóföldet. 
A mennyek országa olyan, mint amikor 
egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. 
Talált egy nagyon értékeset, erre elment, 
eladta mindenét, amije csak volt, és 
megvásárolta azt. * 
Végül: a mennyek országa olyan, mint 
amikor a hálót a tengerbe vetik és az 

mindenféle halat összefog. Mihelyt 
megtelik, a partra vonják, és nekiülve 
kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a 
hitványát pedig kidobják. Így lesz a 
világ végén is. Kivonulnak az angyalok, 
a gonoszokat elválasztják az igazaktól 
és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz 
és fogcsikorgatás. 
Értitek-e mindezt?” „Igen!” – felelték. 
Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki 
jártas a mennyek országáról szóló 
tanításban, olyan, mint egy családapa, 
aki kincseiből régit és újat vesz elő.” 

Ezek az evangélium igéi. 



A paradicsomot keresve 

 Mi, emberek mindig a 

paradicsomot, az édenkertet 

keressük. Ez különösen akkor 

válik nyilvánvalóvá, amikor több 

millió ember indul el a wellness 

paradicsomokba, a napsütötte 

paradicsomba, a tengerparti 

paradicsomba. Mi, emberek 

vágyakozunk a paradicsom után. Mit nem sajnálunk a paradicsom egy darabjáért, a 

mennyek országa egy darabjáért? Legalább néhány hét erejéig egy évben. Ennek 

érdekében sok ember hajlandó hatalmas összegeket és eszközöket befektetni. 

Valósítsuk meg álmainkat, amelyekről egész életünkben álmodoztunk: legalább 

egyszer hadd repdessünk a felhők között. Még nagyobb a csalódás, ha kiderül, a nyári 

paradicsomunk nem is paradicsom. Végül ugyanilyen egyszerű: nem vásárolhatjuk 

meg a mennyek országát, a paradicsomot. S végülis nem találhatjuk meg úgy, ha 

nem lépünk ki a mindennapi életünkből. Kétségtelenül ugyanolyan fontos, mint 

olykor egy kis szünetet tartani, egy kicsit megnyugodni és pihenni. 

 Azok, akik lemorzsolódnak, akik Angliába, Németországba, Ausztriába vagy 

az USA-ba emigrálnak, abban reménykednek, hogy oly könnyen elhagyhatják a 

nehéz mindennapi életet, s megtalálják a mennyek országát, a paradicsomot. Évek óta 

sok Tv-sorozat létezik az ilyen kivándorlásokról. Néha teljesül, de gyakran keserű 

csalódás a következménye. Nem találhatjuk meg a boldogságot azáltal, hogy 

egyszerűen elmenekülünk a régi életünkből. Ez általában nem működik. Saját 

magunk elől nem tudunk elmenekülni, azt mindig mindenhova magunkkal 

visszük. És mert azon is tudunk szórakozni, hogy mások kudarcot vallottak, már 

vannak olyan sorozatok, amelyek a haza költőzettekről szólnak, akiknek a 

paradicsomról kialakult álmuk darabokra tört. 



Kincs a nehéz mindennapi 

élet földjén  

 A Szentírás radikálisan 

más módot mutat be nekünk a 

paradicsom, a mennyek 

országa és a boldogság 

megtalálásához a földön. Ez 

t e l j e s e n s z o k a t l a n . A 

mennyország, Jézus szerint 

o l y a n , m i n t a m e z ő n 

eltemetett kincs. Tehát szó 

szerint a talajban, a földben 

van. Nem a tengerparton és az 

üdülési paradicsomban, nem 

ott, ahol minden ragyog, 

hanem ahol a gazda nap mint nap küzd. Itt találja meg a kincset, és minden vágya 

teljesült. Számunkra ez a példabeszéd egy csodálatos kép, amellyel Jézus azt 

akarja nekünk mondani: ha a mennyet keressük, akkor azt ne a távolban tegyük 

- ne gondoljuk, hogy a mindennapi élettőt a lehető legtávolabb kell elmenni. 

Ellenkezőleg: pontosan a mindennapi életben, azon a helyen, ahova az isten 

helyezett bennünket: ott temették el a kincset. Nem azáltal találjuk meg a 

mennyet, vágyaink beteljesülés, hogy kilépünk a mindennapi életből, hanem 

különösen a mindennap életben. Véletlenül, ahogyan a mindennapi munkája során, 

ahogyan évről-évre tette, a szántás közben ez az ember megtalálja a kincset. 

Általában nem teljesülnek úgy a vágyaink, ahogyan megálmodjuk, hanem elfogadjuk 

azt, amit tennünk kell, még akkor is, ha a munkánk objektíve unalmas, s ha a munka 

néha valóban piszkos is. Végül az az egyetlen, aki a kincset a helyszínen megtalálja, 

az az, aki nem veti meg a piszkos munkát, aki hajlandó lelkiismeretesen elvégezni az 

unalmas mindennapi munkát, s a mélyre ásni. 



A hívatás megtalálása és teljesítése 

 A példabeszédben szereplő ember azonnal visszaássa a kincset, hogy eladhassa 

minden holmiját és megvásárolja az adott földet. Ez egy olyan kép, amely egy olyan 

embert mutat be, aki korábban csak fél szívvel, kénnye-kedvve szerint végezte a 

munkáját. De most rájön, éppen ott, abban a nehéz munkájában, hogy vágyai 

teljesülhetnek. És hirtelen megteszi azt, ami korábban a napi feladata volt, hogy a 

szántóföldön dolgozzon, s most ez a feladat életének küldetésévé válik, hogy 

megvásárolhassa azt a földdarabot. Itt találta meg a hivatását, a fárasztó mindennapi 

munka közepette, a hivatását, a kincsét. 

… életünk a mindennapokban 

 Ezzel a példabeszéddel Jézus felhívja a figyelmünket, hogy várjunk, hogy 

bármit teszünk is, ott kincset találhatunk, vágyunk beteljesüléséhez a mennyben. 

Minden, ami a legfárasztóbb, stresszes és látszólag hálátlan  munka s, lehet, 

hogy benne megtaláljuk legmélyebb vágyaink beteljesülését. A mennyek 

országának kincsét néha mezőn rejtik el, időnként az irodai munkák során rejtetten a 

monoton munka közben. Elrejthető például az Audi gyártósorán, a kutatási 

laboratóriumokban vagy a gyártóberendezésekben, vagy hirtelen megtalálhatjuk 

azokban az emberekben, akikért felelőssek vagyunk: családunkban, az iskolánkban 

vagy a munkahelyünkön. Fontos, hogy mindig mindent megtegyünk, a 

munkánkban, a szabadidőnkben, egész életünkben, s mindent olyan óvatosan és 

lelkiismeretesen, hogy számítsunk arra a kincsre, amelyben hirtelenül rejtett 

módon az Isten találkozik velünk, s beteljesíti minden vágyunkat, igen, a 

mennyek országában. 

 Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a jövőben nem kellene többé nyaralni 

vagy szabadságra menni, mert a mindennapi életben rálelhetünk a paradicsomra. 

Időnként a kikapcsolódás, az üdülés és a feszültség oldása segítheti élesíteni a 

felfogásunkat és újból megtisztítani a szemünket a kincs és a menny iránt, amelyet 

isten készített a számunkra.


