
Kereszthordozás 

 

 

A kereszthordozást többféleképpen is lehet értelmezni. Ez a szó mást jelent a keresztények, és 

mást a nem hívők számára, de a lényege talán hasonló. 

Mindenkinek vannak kisebb-nagyobb bajai, szenvedései. Vannak, akiken ez nagyon 

meglátszik, vannak, akiken szinte egyáltalán nem. Ez a különbség abból adódhat, hogy ki 

hogyan tudja elviselni vagy háttérbe helyezni a szenvedését. Igazából szerintem nincs olyan 

baj, amiből valahogyan ki ne lehetne mászni, nincs olyan szenvedés, amit el ne lehetne 

viselni. Mindent el lehet viselni bármelyik embernek. Persze egyesek ezt nem próbálják meg, 

és látványosan szenvednek, azért, hogy valaki segítsen rajtuk, megsajnálja őket, és ha nem jön 

senki, csak még jobban rontottak a helyzetükön, ami már olyan méretű kínlódássá növi ki 

magát, hogy az embernek megfordul a fejében egy rossz döntés, egy „egyszerűbb út”, hogy 

megszabaduljanak a bajtól. 

 

Megnéztem a szinonimaszótárban a szenvedést, a kínlódás, gyötrődés és a sínylődés mellett 

még a megpróbáltatást tűntette fel. Szerintem sosem jó, ha reménytelennek könyveljük el 

magunkban az adott helyzetet. Próbáljunk arra gondolni, hogy ez egy megpróbáltatás, Isten 

próba elé állít, hogy győzd le, és ő, a többséggel ellentétben tudja, hogy képesek vagyunk rá. 



És ha sikerül egy ilyen szituációt legyőzni, kibírni, akkor már bátrabban állunk az élet 

következő szakasza elé, mert ezt is túléltük, és a következő bajt is túl fogjuk. Egyre és egyre 

erősebbek leszünk ezek által a megpróbáltatások által. Aki pedig visszavonulót fúj már az 

első akadályba ütközve, az nem fogja átlépni, elviselni a többit sem. És egy másik ember, aki 

pedig azt lesi, hogy a társának milyen jó, neki nincsenek szenvedései, és ezzel van elfoglalva, 

hogy bezzeg nekem ez és ez a bajom van, az valószínűleg elbukik a próbán. Mert, mint 

említettem, mindenkinek van szenvedése, csak minden egyes embernek más a különböző 

környezetekből adandóan. De ez az irigy ember azt mondja, hogy oké, de nekem nagyobb 

gondjaim vannak, mint neki. És arra nem is gondol, hogy nem csak ketten vannak ezen a 

bolygón, több ezren vannak, akik még nála is jobban szenvednek, de nem irigykednek, 

elfogadják a helyzetüket, és próbálnak ezzel a mindennapos nyomorúsággal megélni, és 

próbálják szebbé tenni a mindennapjaikat, nem gondolva a szenvedésre. Szóval nem érdemes 

más után koslatni, akinek a jelenlegi állapota jobb, mint nekünk. Ettől nem fog megoldódni a 

szenvedésünk, és jobb emberek pláne, hogy nem leszünk tőle. Inkább viseljük a terhet, ne 

próbáljunk ilyen módon elmenekülni előle. 

Végül pedig a keresztény vallásban a kereszthordozás szerintem egyfajta hitvallás. Vannak, 

akik azért, mert a másik hisz Istenben, lenézik az embert, megszégyenítik, és a többi. A 

keresztényeket ez nem szabad, hogy eltántorítsa a hittől. Szóval ne titkoljuk, ha hiszünk 

Istenben, és ne hagyjuk ott Istent a templomban csak azért, mert a barátom azt mondta, hogy 

az egész egy butaság, és ezért le is néz. Vállalni kell azt, amiben hiszünk, és el kell viselni 

mások negatív véleményét erről a dologról. 
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