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„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, 
örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet.” „Hasonló a mennyek országa a 
kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije 
van, és megvásárolja azt.” (Máté 13:44-46)

Az egyik példázatban „elrejtett kincshez” a másikban „igazgyöngyöngyhöz” hasonlítja Jézus az Iszen Országát. Az
egyikre jártában-keltében véletlenül talál rá valaki, a másikra úgy, hogy kereste. Az a közös a két hasonlatban, hogy
mindkét rátaláló olyan örömet talál a megtalált értékben, hogy mindenét eladja érte. Valami olyan történik, mint Pál
apostol megtérésében: „Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent
Krisztus Jézus, az én Uram páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy a
Krisztust megnyerjem.” (Filippi 3: 7-8) 

Nincsenek ezek  a  példázatok  hangulatilag  túlrajzolva?  Pál  apostol  nem inkább a  kezdeti  keresztyén  rajongás  és
túlbuzgóság hangján fogalmaz?  „Mindent kárnak és szemétnek ítélni” nem inkább az életszerűtlen és a valóságtól
elrugaszkodott beteges vallásos fantáziák világához tartozik? Istenhívő volt ő előtte is, csak éppen nem keresztyén,
hanem zsidó: nem mindegy? – az ő Istenük is ugyanaz, nem? Akkor mi az az eget rengető nagy különbség, amitől
ekkora eufóriába kell esni? Mégis, mi lehet abban a kincsben akkora érték, hogy mindent, de mindent megér? Kárba
veszhet érte minden – még az addigi régi, szentséges vallásos meggyőződés is? Miért kellene az ősi hithagyományhoz
ilyen radikálisan hozzányúlni? Majd szemezgetünk hozzá néhányat ennek a Jézus nevű új „rabbinak” a használhatóbb
sziporkáiból, és naprakészek leszünk…

 Szemléltessük  Pál  belső  fejlődésével  a  kincshez való  megérkezést  Gyökössy  Endre  írása  nyomán.  Kísérjük
fogyelemmel, hogy az időben előre haladva hogyan definiálja Pál önmagát.
„Én, Pál, Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola!” – így mutatkozik be a korintusiaknak, csak már nem a zsidó,
hanem a keresztyén önérzetével. És nincs is semmi baj az önmeghatározásával: ő apostol – a sor elején.
Eltelik  pár  év  a  Krisztus  szolgálatában,  és  az  efézusiaknak  már  így  nevezi  meg magát:  „Nekem,  minden  szent
(=gyülekezeti tag) között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen
gazdagságát.”  (Efézus 3:8) Már semmi nagy hivatkozás, itt már „csak” gyülekezeti tag, közülük is a legkisebb.
Ismét eltelik néhány év, élete vége felé a börtönben ül, és levelet diktál Timóteusnak. Ezt írja magáról:  „Igaz az a
beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy megtartsa a  bűnösöket, akik
közül első vagyok én.  De azért könyörült rajtam Jézus Krisztus, hogy elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen
türelmét.” (1Timóteus 1:15-16) – Ez a harmadik az a pont, ahol a példázatbeli kincs: – mindennél többet érő kincs a
számára. Mert ez a kincs: a bűnbocsánat, az Élet és az üdvösség Jézus Krisztusban. Csak ezen a ponton szakadhat fel
az imádság a vámszedő szívéből, egy perccel se korábban, de nem is később: „Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!”
(Lukács  18:13)  Az  igaz  bűnbánatban  látom meg a  maga dicsőséges  és  szabadító  valóságában,  hogy Isten  Jézus
Krisztusban  megbocsátotta  minden  bűnömet  és  gyermekévé  fogadott.  Üdvösségem  van  az  Ő  érdeméért.  Ehhez
fogható, örökkévaló kincset találni nem lehet. Ezért örül annyira a példázat embere, és mindenki, aki erre rátalált.

Imádkozzunk, és tegyünk bizonyságot az ének szavaival:

Oly drága kincsem itt nekem A szép s igaz remény,
Hogy nyitva számomra a menny, S örökké élek én.
Megváltóm ingyen adta ezt Ajándékul azért,
Hogy adjon égi biztatást, A keskeny útra fényt.

E kincs szerzője Jézusom, Ki eltörlé a bűnt.
Új élet útját járhatom, Rabságom már megszűnt.
Megváltott engem teljesen, A szívem Néki él.
A boldogító új remény Csak Őróla beszél.

Megváltóm értem szenvedett Sok kín között a fán,
Kiontva vérét bűnömért, Meghalt a Golgotán.
De harmadnapra győztesen Megtörte a halált,
Feltámadása megnyitá Az üdvösség honát.

Halálnak nincs uralma már Az életem felett, 
Megváltóm rég legyőzte azt, És így örvendhetek.
Igaz, hogy testem földbe száll, De én élek tovább,
S a mennyben Isten ád nekem Sokkal dicsőbb ruhát.


