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ÖSSZEEGYEZTETHETŐ? 

Összeegyeztethető-e a kockázatvállalás a keresztyénséggel? A legtöbben erre a 
kérdésre egyértelmű nemmel válaszolnánk. Nemleges válaszunkat pedig azzal in-
dokolnánk, hogy a kockáztatni veszélyes és vakmerő dolog, a keresztyén ember 
pedig minden helyzetben igyekszik józan és átgondolt maradni. A keresztyén em-
ber biztonsági játékot játszik. – Oké! Egy kis időre hagyjuk nyitva ezt a kérdést! 

AZ ÉLET KOCKÁZATTAL JÁR 

Gondoljátok végig! Az élet – akár akarjuk, akár nem – tele van kockázattal Szám-
talanszor lépünk olyan útra, amiről nincsen kellő információnk. Fogalmunk sincsen 
mi vár majd bennünket. A legtöbbször bizakodással vágunk neki az ismeretlennek, 
abban a reménykedve, hogy számításaink bejönnek, fáradozásaink megtérülnek 
majd. Mi ez, ha nem kockáztatás? 

Vegyük például a házasságot! Mennyi bizonytalanság van abban a döntésben, 
amikor elkötelezzük magunkat valaki mellett! Alig ismerjük a másikat, alig tudunk 
róla valamit. Benyomásaink vannak róla, sejtéseink, érzéseink, azután vagy bejön-
nek ezek, vagy sem. Vagy mennyi kockázattal jár, amikor új munkahelyre me-
gyünk, vagy vásárolunk egy ingatlant és évtizedekre eladósítjuk magunkat, esetleg 
valami vállalkozásba kezdünk, netán használt autót veszünk, vagy egyszerűen 
csak lekötjük a pénzünket, kötünk egy életbiztosítást. Ez mind-mind kockázattal jár! 
Mert az élet maga kockázattal jár! 

SALAMON TANÁCSA: KOCKÁZTASS! 

S lám, előttünk van ma egy olyan bibliai hely, ami arra bíztat bennünket, hogy ne 
féljünk kockázatot vállalni, és el is mondja azt, hogy miért! Salamon két példán 
keresztül beszél arról, hogy fontos az, hogy néha tudatosan kockáztasson az 
ember!  

Az egyik példát a tengeri kereskedelemből hozza: Vesd a te kenyeredet a víz 
színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. (Károli) Egy kereskedőnek hatalmas 
kockázattal járt a „vízre bízni” az áruját. Abban korban a tengeri kereskedelem 
veszélyes dolog volt. A korabeli hajók nem voltak olyan biztonságosak, a 
hajóskapitányok legtöbbje tiszteségtelen ember volt, aki a maga zsebére dolgozott, 
és a nyílt vízen rengeteg volt a kalóz, aki elrabolhatta az értékes rakományt. Ha a 
kikötőből kifutott egy hajó, az vagy visszatért vagy nem. Mégis megérte 
kockáztatni, mert a nagy kockázattal, nagy haszon is járt! 

Salamon másik példája a vetés és aratás példája. Aki a szelet nézi, nem vet az; és 
aki sűrű fellegre néz, nem arat.  Aki ma is földdel foglalkozik, csak megerősítheti 
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Salamon szavait, hogy mennyire bizonytalan kenyér a mezőgazdaság. Az aratás 
függ az időben elvégzett vetéstől, a vetőmag minőségétől és az időjárástól. Soha 
sincsenek ideális körülmények sem a vetésre, sem az aratásra. Mégis kockáztatni 
kell, mert vetés nélkül nincsen termés, nincsen aratás! 

A HIT BÁTORSÁGA KELL! 

Ha a tulajdonos és a földműves az ideális körülményekre várna, nem csinálnának 
soha semmit. Ha a hajótulajdonos a biztonságos kikötőben tartaná a hajóját, mert 
nem merne kockázatot vállalni, akkor semmi haszna sem lenne a hajóiból. Ha a 
földműves állandóan az ideális időjárást várná a vetéshez vagy az aratáshoz, 
akkor sohasem lenne haszna a munkájából. De, amikor útjára bocsátják az árukkal 
megrakott hajóikat, vagy bevetik a földjeiket, akkor azt azzal a bizalommal, hittel 
teszik, hogy nem lesz hiábavaló az a kockázat, amit vállalnak a sikerért.  

A HIT MAGA A KOCKÁZAT! 

Ezután kanyarodjunk vissza eredeti kérdésünkhöz: Összeegyeztethető-e a kocká-
zatvállalás a keresztyénséggel? Van egy rossz hírem! Ahogyan az életben minden 
kockázattal jár, miért pont a keresztyénség ne járna azzal? Hiszen a hit maga a 
kockázat! Nem kockáztatás az, amikor Istenre bízzuk az életünket, amikor az Ő 
szavának engedelmeskedve elindulunk egy olyan úton, amiről kezdetben semmit 
sem tudunk? A Biblia szereplői Noétól- Ábrahámon- Mózesen- Dávidon- az 
apostolokon át mind kockázatot vállaltak azzal, hogy hallgattak Isten szavára. 
Kockáztattak akkor, amikor a láthatók ellenére azt tették, amire Isten rendelte őket, 
bár sejtelmük sem volt arról, mi várja majd őket? 

HONNAN VETTÉK A BÁTORSÁGOT? 

A Biblia hithőseinek az életét olvasva joggal vetődik fel bennünk a kérdés: honnan 
vették ezek az emberek a bátorságot mindahhoz, amit szóltak és cselekedtek? 
Hogyan voltak képesek vállalni annyi kockázatot?  

Hogyan is mondja Salamon? Ahogyan nem ismered a szél útját vagy a csontok 
formálódását a terhes asszony méhében, éppúgy nem ismered Isten munkáját, aki 
mindent alkotott. S ebben a mondatban benne van válasz, honnan is volt 
bátorsága a biblia hőseinek tenni és szólni. Egyszerűen számoltak Isten munkájával 
is! Vagyis: Hívő emberként mi sem látjuk a holnapot, talán a következő lépést sem 
az úton, amelyen elindultunk, és mi sem látunk bele az Úr terveibe, nem olvassuk 
előre gondolatait, de tudjuk és tudatosan számolhatunk vele: az Úr mindenkor 
munkálkodik. És Ő tart kezében mindent, és mi erre a mindenható Istenre hagyjuk 
a sorsunkat. Így lesz bizonyosságunk a bizonytalanban is: Istennél van segítségem 
és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 

KOCKÁZTASS: KÖVESD KRISZTUST! 

Képzeljük el a Biblia imént felsorolt szereplőit, amint biztonsági játékot játszanak? 
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Valahogy úgy, ahogyan mi szoktunk a hétköznapokban, amikor mindig minden 
kockázat nélkül akarjuk követni Jézust. Mert sem bizonyságot nem teszünk, sem 
engedelmeskedni nem akarunk.  

Képzeljük el, hogy Noé azt mondja: Túl kockázatos bárkát építeni itt a semmi 
közepén. Csak nevetség tárgyává teszem magam! Képzeljük el, ha Ábrahám azt 
mondja: Értem én, hogy Isten küld engem, de túl kockázatos elindulni Kánaánba! 
Annyi veszély fenyeget az úton. Megéri kockáztatnom és itt hagyni a biztosan a 
bizonytalanért?!  Ha Mózes megrándítja a vállát, és nem megy vissza Egyiptomba, 
mert túl kockázatosnak ítéli a vállalkozást, amire Isten indította őt. Ha Dávid 
köszöni, de nem akar király lenni, mert az tele van kockázattal. Az apostolok pedig 
Jézus feltámadása után inkább visszatérnek régi foglalkozásukhoz, mert túl 
kockázatos tanúvá lenni a föld végső határáig. Ugye mindez elképzelhetetlen? 

Ugyanígy elképzelhetetlen az, hogy Krisztust követőjének vallod magad, azt 
mondod Isten országát építed, de semmi kockázatot sem vállalsz mindezért! Az 
előbb említett bibliai szereplők élete mutatja, hogy nincsen áldás kockáztatás 
nélkül, és mindig lehet(ne) kifogást találni, mikor és miért nem tesszük meg azt, 
amit Isten akar! De hogy is mondja Salamon? Aki mindig csak a szelet figyeli, nem 
vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. ÁMEN 

 


