Kereszt és keresztelés
http://www.asztrologia.ro/

Kereszt és keresztelés
Article URL

www.asztrologia.ro/
Author

Dénes Mária
Published: April 19, 2019, 9:46 am

A keresztelÃ©s jelentÃµsÃ©gÃ©t csakis akkor Ã©rthetjÃ¼k meg, ha tisztÃ¡ban vagyunk a kereszt
jelentÃ©sÃ©vel. A kereszt jelentÃ©sÃ©t pedig, akÃ¡rcsak a tÃ¶bbi lÃ©tfontos jelkÃ©pet, nem
tudomÃ¡nybÃ³l, nem vallÃ¡sbÃ³l, nem filozÃ³fiÃ¡bÃ³l, nem az Ã¡lmetafizikÃ¡kbÃ³l Ã©rtjÃ¼k meg, hanem
az igazi, tiszta, a szellemi alapokhoz visszanyÃºlÃ³, az eredeti forrÃ¡sbÃ³l merÃ-to metafizikÃ¡bÃ³l.
AmiÃ©rt a keresztelÃ©s ma olyan, amilyen, nem azt jelenti, hogy nincs fontossÃ¡ga. JÃ³llehet, hogy a
vÃ©gletekig kiÃ¼resedett ma a keresztelÃ©s, Ã©s semmi mÃ¡s, mint egy vallÃ¡sos-szociÃ¡lis egyveleg,
egy konvenciÃ³, amelyet "hÃ¡t ez a dolgok rendje" - alapon megrendeznek tÃ¶bb-kevesebb felfordulÃ¡ssal,
buzgalommal. SajÃ¡t festmÃ©nyem. ForrÃ¡s:http://www.denesalbert.ro/ A kereszt lÃ©nyegÃ©t nem
Ã©rtve nem is lehet mÃ¡s.
A kereszt egyetemes jel, jelkÃ©p. HorizontÃ¡lis Ã©s vertikÃ¡lis tengelye, valamint e kettÃµ talÃ¡lkozÃ¡sa
egy egysÃ©ges szimbÃ³lumot ad, egy univerzÃ¡lis kÃ©pletet tÃ¡r elÃ©nk- tuljdonkÃ©ppen a
legegyszerÃ¼bb formÃ¡ra redukÃ¡lt egyetemes jel, amely megmutatja az egÃ©sz lÃ©tezÃ©s elvÃ©t.
FÃ¶ldi Ã©letÃ¼nk, testet Ã¶ltÃ©sÃ¼nk mÃ¡skÃ©nt el nem kÃ©pzelhetÃµ, csak Ãºgy, hogy mindig Ã©s
mindig tÃ¶rhetetlen kapcsolatban Ã¡llunk az egyetemes szellemmel: a kereszt kÃ©pletÃ©nek szimbolikus
nyelvÃ©re fordÃ-tva a vÃ-zszintes tengely soha nincs Ã©s nem is lehet a fÃ¼ggÃµleges tengely nÃ©lkÃ¼l
Ã©s a fÃ¼ggÃµleges sem a vÃ-zszintes nÃ©lkÃ¼l. Ezzel azonban nem is mondanÃ©k semmi jelentÃµset,
ha azonnal hozzÃ¡ nem tennÃ©m mindehhez, hogy a kÃ©t tengely talÃ¡lkozÃ¡sa egy centrumot, egy
kÃ¶zÃ©ppontot alkot, de mÃ©g helyesebb, ha Ãºgy fogalmazok, hogy a kÃ©t tengely rÃ¡mutat, megjelÃ¶l
egy olyan centrumot, egy olyan kÃ¶zÃ©ppontot, amelyen az egÃ©sz lÃ©tezÃ©s alapszik. Ez a
lÃ©tcentrum, a lÃ©tkÃ¶zÃ©ppont. Ez a kereszt maga az ember, a kÃ¶zÃ©ppont pedig nem mÃ¡s, mint az
ember isteni kÃ¶zÃ©ppontja, az isteni halhatatlan szikra, amellyel fÃ¶ldi Ã©letÃ©t, rendeltetÃ©sÃ©t
Ã¶ssze tudja kapcsolni az Egyetemes EgysÃ©ges LÃ©tezÃ©ssel. Valahonnan innen kell megfogni a kereszt
jelentÃ©sÃ©t. Az olyan szentimentÃ¡lisan teolÃ³gikus magyarÃ¡zatok, hogy cipelnÃ¼nk kell a keresztet,
mert a JÃ©zus is cipelte, lehet, hogy mint olyanok, mondanak valamit, azonban az egysÃ©ges
megÃ©rtÃ©stÃµl univerzumnyi tÃ¡volsÃ¡gra vannak.
Ahogy a taoban az Ãºt Te magad vagy, vagyis Ã‰n magam vagyok, Ã‰n vagyok az Ãšt Ã©s Ã‰n vagyok,
aki az Ãºton halad, Ãºgy kell a keresztet is Ã©rteni. MagÃ¡t a szemÃ©lyt jelÃ¶li, a maga fÃ¶ldi
testetÃ¶ltÃ©sÃ©ben(vÃ-zszintes tengely), a maga egyetemes lÃ©nyÃ©vel(vertikÃ¡lis tengely), a maga
szemÃ©lyes kÃ¶zÃ©ppontjÃ¡val, centrumÃ¡val( a kÃ©t tengely talÃ¡lkozÃ¡sa).
A kereszt semmikÃ©ppen nem kÃ©t vonal, ami csak Ãºgy Ã¶sszefut. A kereszt mindenkÃ©ppen egy
egysÃ©ges jel. TrinitÃ¡riusan (hÃ¡rmasegysÃ©g) Ã©s kvinteszenciÃ¡lisan egysÃ©ges jelrÃµl van szÃ³. A
hÃ¡rmas egysÃ©g szerinti egysÃ©gessÃ©ge abban Ã¡ll, hogy van a vertikÃ¡lis tengely(1), van az
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orizontÃ¡lis tengely(2) Ã©s a kettÃµ talÃ¡lkozik, kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k egysÃ©gesedÃ©si tendencia lÃ©p fel,
vagyis megjelenik a centrum(3). TermÃ©szetesen metafizikailag a centrum mindig elÃµbb van, vagyis
primordiÃ¡lisabb, erre azonban itt most nem tÃ©rek ki. NÃ©zzÃ¼k inkÃ¡bb most a kereszt
kvintesszenciÃ¡lisan egysÃ©ges mibenlÃ©tÃ©t. TulajdonkÃ©ppen nÃ©gy szÃ¡ra van a keresztnek. Mert
midÃµn a kÃ©t tengely talÃ¡lkozik, egymÃ¡st felezve, kÃ©t orizontÃ¡lis Ã©s kÃ©t vertikÃ¡lis szakaszt
hatÃ¡roznak meg. Mindez a szellem Ã©s vilÃ¡g kettÃµs kettÃ©szakadÃ¡sa kellene hogy maradjon, ha nem
lenne a centrum, amely a "nÃ©gyet az Ã¶tben egyesÃ-ti". Ez a kvintesszencia. A kereszt, tehÃ¡t
hÃ¡rmasegysÃ©g szerint is, vagyis trinitÃ¡riusan is egysÃ©ges, Ã©s kvintesszenciÃ¡lisan is. Ez az
EgysÃ©ges Egyetemes LÃ©t Ã©s LÃ©tezÃ©s jelkÃ©pe, mÃ¡rmint a kereszt.
MetafizikÃ¡bÃ³l tudjuk, hogy az ember egyetemes lÃ©ny, vagyis lÃ©nye Ã©s lÃ©tezÃ©se kiterjed az
elÃµbb emlÃ-tett EgysÃ©ges Egyetemes LÃ©tezÃ©sre. Ã•gy a kereszt pontosan az embert, a szemÃ©lyt
jelzi, mint egyetemes lÃ©nyt. A fÃ¶ldi Ã©letbe lÃ©pve nagyon fontos, hogy az errÃµl valÃ³ tudatunk ne
homÃ¡lyosodjon el. A keresztelÃ©s egy olyan szellemi gyakorlat kellene legyen, amelynek sorÃ¡n a fenntebb
leÃ-rtak Ã©rtelmÃ©ben tudatosÃ-tjÃ¡k a kereszt Ã©rtelmÃ©t az ÃºjszÃ¼lÃ¶tt, vagy a kisbaba
jelenlÃ©tÃ©ben. Persze, a kisbaba intellektuÃ¡lisan mindezt nem foghatja fel, mert mÃ©g nem is
rendelkezik intellektussal, lÃ©nyeg az, hogy a szÃ¼lÃµkben tudatosuljon. VÃ©gÃ¼l is, mint ahogy eddig is
kiderÃ¼lt, a kereszt megÃ©rtÃ©se nem intellektuÃ¡lis teljesÃ-tmÃ©ny, hanem megtisztÃ-tott metafizikai
tudÃ¡s Ã©s tudatossÃ¡g kÃ¶vetkezmÃ©nye.
Van olyan magyarÃ¡zat is, hogy az Ãºjonnan Ã©rkezett lelket, a kisbabÃ¡t be kell kÃ¶tni megfelelÃµ
mÃ³don, a keresztelÃ©s Ã¡ltal a fÃ¶ldi Ã©letbe, hogy itt aztÃ¡n normÃ¡lisan tudjon fejlÃµdni, Ã©lni, Ã©s
eleget tenni tudjon majd evilÃ¡gi rendeltetÃ©sÃ©nek. Ezt a magyarÃ¡zatot Ã©n azÃ©rt tartom teljes
mÃ©rtÃ©kben elfogadhatÃ³nak, mert Ã©ppen errÃµl van szÃ³. A nÃ©vadÃ¡s- a keresztnÃ©v adÃ¡sa- Ã©s
a kereszt Ã©rtelmÃ©nek tudatosÃ-tÃ¡sa egybeesik. "[Mondjuk a keresztnevet a vezetÃ©knÃ©vvel
egyÃ¼tt], X. Ã©v., Y. hÃ³nap., Z napjÃ¡n megszÃ¼lettÃ©l e fÃ¶ldre. Az isteni halhatatlan szikrÃ¡t
hordozod magadban, Ã©s most testet Ã¶ltÃ¶ttÃ©l, hogy szemÃ©lyes Ã©letfeladataid Ã¡ltal szabadon
teljesÃ-thesd rendeltetÃ©sedet e fÃ¶ldi Ã©letben. Az Ã©bersÃ©g vezessen utadon, a szeretet Ã©s az
Ã©rtelem egysÃ©ge, a Szent Logosz igÃ©je, megnyilatkozÃ¡sa a Te szÃ-vedben Ã©s elmÃ©dben. LÃ©gy
egÃ©szsÃ©ges, derÃ¼s, Ã©rtelmes, szeretetteljes ember, szabad Ã©s az isteni lÃ©nyeget mindig lÃ¡sd
magadban, Ã©letedben, embertÃ¡rsaidban, Ã¡men." GyertyafÃ©ny, egy kis vÃ-z(az Ã©let Ã©s a szellemi
oldÃ¡s), esetleg szÃ¼k barÃ¡ti, vagy rokoni kÃ¶r. Ã‰s kÃ©sz a keresztelÃ©s.
A lÃ©nyeg benne volt, benne van? Igen. Ennyi kell, ennyi a fontos. A tÃ¶bbi, hogy melyik vendÃ©glÃµben
mekkora bulit csapunk, Ã©s hogy hÃ¡ny vendÃ©g lesz, mind mellÃ©kes.
A keresztelÃ©snek, a nÃ©vadÃ¡snak Ã³riÃ¡si metafizikai fontossÃ¡ga van, tehÃ¡t. AkÃ¡rmilyen
egyszerÃ¼, egy olyan fontos mozzanat, amit nem szabad elhanyagolni. A zsenge, a fÃ¶ldi lÃ©tbe Ãºjonnan
Ã©rkezett embert a keresztelÃ©s Ã¡ltal be kell kapcsolni ebbe a vilÃ¡gba. Volt olyan nÃ©p, ahol az
ÃºjszÃ¼lÃ¶ttet az apa karjaiba vette, kiment vele a szabad Ã©g alÃ¡ Ã©s a vilÃ¡gegyetemnek bejelentette,
hogy Ãºj Ã©let szÃ¼letett. Ez a visszacsatolÃ¡s az egyetemes szellemhez, a vilÃ¡gba Ã©rkezÃ©s
tÃ©nyÃ©nek hangosan, tudatosan valÃ³ kimondÃ¡sa egysÃ©ges, teljes Ã©rtÃ©kÃ¼ keresztelÃ©snek
tekinthetÃµ.
Nem szabad az megtÃ©vesszen bennÃ¼nket, hogy ma az egÃ©sz keresztelÃ©sen egy rendellenesen
felpuffasztott mÃ¡z van, az egÃ©sz Ã¼res lÃ¡ttatÃ¡s, szentimentÃ¡lis kavargÃ¡s vagy Ã©ppen
konvenciÃ³ba szÃ¼rkÃ¼lt monotÃ³nia, mintha csak arrÃ³l lenne szÃ³, hogy az ÃºjszÃ¼lÃ¶ttbe be kell adni
a vÃ©dooltÃ¡st valamely betegsÃ©g ellen. Legyen ez vagy az, mindenkÃ©pp a lÃ©nyegtÃµl tÃ¡vol jÃ¡r.
Nem Ã©rtettÃ¼k meg a keresztet, mert az egÃ©sz oktatÃ¡s ma arra Ã©pÃ¼l, hogy mikÃ©pp lehet
szocializÃ¡lni az embert, mÃ¡s szÃ³val apparatizÃ¡lni, vagyis a ma Ã©rvÃ©nyes rendszernek megfelelÃµen
kikÃ©pezni. TehÃ¡t, az iskolÃ¡ban nem tanÃ-tjÃ¡k a kereszt Ã©rtelmÃ©t. Mint ahogy a matek tanÃ¡r sem
mondja meg, hogy "gyermekeim, itt van ugyan egy nagyon objektÃ-v, precÃ-z, szigorÃº szabÃ¡lyokra
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Ã©pÃ¼lÃµ szÃ¡mtudomÃ¡ny, de soha ne felejtsÃ©tek el, hogy lÃ©tezik egy szemÃ©lyes
sors-aritmolÃ³gia, a ti Ã©letetek matematikÃ¡ja Ã©s az egÃ©sz sorsotok, Ã©letetek Ãºgy alakul, ahogy
szÃ¡molni tudtok ezekkel a fajta szÃ¡mokkal." Az ilyesmi a rideg, racionÃ¡lis, szuperlogikus matektanÃ¡rnak
az esetek nagy rÃ©szÃ©ben fÃ¶lÃ¶sleges misztifikÃ¡ciÃ³. Ahhoz, hogy ezt megÃ©rtse, egy kis igazi
asztrolÃ³giÃ¡t is kÃ©ne tudnia, de sajnos, az asztrolÃ³giÃ¡ra is rÃ¡tapadt a misztifikÃ¡ciÃ³ kÃ©pzete,
tudomÃ¡nytalan babonÃ¡nak szÃ¡mÃ-t a "tudÃ³sok" tÃ¶bbsÃ©gÃ©nek szemÃ©ben.
VallÃ¡s? Minden jÃ³ Ã©s minden szÃ©p egÃ©szen addig, mÃ-g el nem Ã©rkezÃ¼nk addig a kÃ©nyes
pontig, miszerint az Isten bennÃ¼nk van, de Ãºgy van bennÃ¼nk, hogy lÃ©nyÃ¼nk lÃ©nyege Ã©s az, akit
Istennek nevezÃ¼nk, tulajdonkÃ©ppen azonos. (IstenazonossÃ¡g). Az ilyen beÃ¡llitÃ³dÃ¡sÃº emberek meg
sem hallgatjÃ¡k, mintegy elszÃ¡ll a fÃ¼lÃ¼k mellett, hogy az IstenazonossÃ¡gban nem arrÃ³l van szÃ³,
hogy az ember a mindennapi, korlÃ¡tolt Ã©njÃ©t az Istennel azonosÃ-tja, hanem tud az emberben levÃµ
mÃ©lyebb Ã©s egyben magasabb, vagy egyetemesebb lÃ©nyrÃµl Ã©s ez az, aki az Istennel azonos.
InkÃ¡bb az istenkÃ¡romlÃ¡s vÃ¡djÃ¡val hÃ¡rÃ-tjÃ¡k el az ilyesfajta magatartÃ¡st.
PszicholÃ³gia? MÃ©g talÃ¡n a modernebb szemÃ©lyisÃ©glÃ©lektan, vagy a kognitÃ-v pszicholÃ³gia
mond egy-kÃ©t meghallgatÃ¡sra Ã©rdemes szÃ³t, a tÃ¶bbi kavargÃ¡s a nagy labirintusban.
TehÃ¡t, fÃ©lre van Ã©rtve az ember, fÃ©lre van Ã©rtve a kereszt, fÃ©lre van Ã©rtve a keresztelÃ©s.
TÃ¶bbszÃ¶rÃ¶sen fÃ©lre van Ã©rtve. Mert egyes szellemibb, spirituÃ¡lisabb tanok, foleg azok, amelyek
keleti ihletre szÃ¡rnyra keltek a nyugati vilÃ¡gban, a kereszt fÃ¼ggÃµleges tengelye felÃ© tÃºlozzÃ¡k el
ennek Ã©rtelmÃ©t, mintha az egÃ©sz fÃ¶ldi Ã©let mellÃ©kes lenne. Persze, mÃ©g szÃ¡mukra sem
mellÃ©kes, sÃµt elÃµfordulhat, hogy a mÃ¡sik, rejtettebb oldalukon mÃ©g a materialistÃ¡knÃ¡l is
materialistÃ¡bbak lesznek. A tudomÃ¡ny a vÃ-zszintes tengely felÃ© tÃºloz, mintha nem is lenne szellem,
csak az anyagi vilÃ¡g, amelynek kisugÃ¡rzÃ¡sakÃ©nt megjelenhet valami olyasmi, amit a tudomÃ¡nytalan
ember szellemnek nevez, vagy Ã©ppen istenÃ-t. SzerintÃ¼k. Azonban nem Ã¡rt megjegyezni, hogy az
egÃ©szen modern fizika arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutott- kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a kvantumfizika- hogy az egÃ©sz
eddigi valÃ³sÃ¡gkÃ©p alapjÃ¡ban sokkal mÃ©lyebb gyÃ¶kerek vannak, mint ahogy eddig gondoltÃ¡k.
Kezdtek kÃ¶zeledni egy fajta spiritualitÃ¡s felÃ©, egy olyan spiritualitÃ¡s felÃ©, amely a legÃµsibb emberi
szellemi hagyomÃ¡nyokban is fellelhetÃµ. Ez Ã¶rvendetes dolog, csak az a baj, hogy a mÃ©g elterjedt
nÃ©zet, szemlÃ©let, kÃ©p mÃ©g mindig a metafizikÃ¡tlan, hitetlen, Ã©sszerÃ¼en Ã©s praktikusan
korrupt beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡sbÃ³l tÃ¡plÃ¡lkozik. Ã‰sszerÃ¼ Ã©s praktikus az Ã©rdekek utÃ¡n loholni,
stÃ¡tuszÃ©rt, karrierÃ©rt tÃ¶rekedni, beilleszkedni, de legalÃ¡bbis ezt mutatni, berendezkedni, a
berendezkedÃ©st tÃ¶bbszÃ¶rÃ¶s biztosÃ-tÃ¡si manÃµverekkel fenntartani, okosan fÃ©lni mindentÃµl Ã©s
mindenkitÃµl, mert "soha sem lehet tudni" Ã©s a felsoroltakkal elkomolytalankodni az egÃ©sz Ã©letet.
KÃ©rdezem, mindebben hol a kereszt? Hol az egyetemes jel szerinti alapÃ¡llÃ¡s? Hol van ennek lÃ¡tÃ¡sa, a
lÃ¡tÃ¡sbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ magatartÃ¡s Ã©s a magatartÃ¡snak megfelelÃµ megnyilvÃ¡nulÃ¡s? A
keresztelÃ©s Ã¡ltal az egÃ©szen fiatal kisbaba kap egy elsÃµdleges beavatÃ¡st a kereszt lÃ©nyegÃ©be,
termÃ©szetesen akkor, ha ez a megfelelÃµ mÃ³don van megtÃ©ve. Azonban az igazi keresztfelvÃ©tel
akkor valÃ³sul meg, amikor felnÃµttkÃ©nt tudatosan veszi magÃ¡ba a kereszt Ã©rtelmÃ©t, lÃ©nyegÃ©t.
Vagyis lÃ¡tja ezt, ezt lÃ¡tva ehhez tartja magÃ¡t Ã©s ez szerint nyilvÃ¡nul meg.
A tudatos szemÃ©ly a kulcs, amely mindent megmagyarÃ¡z. Mert a kereszt felvÃ©tele a tudatossÃ¡got, a
szemÃ©lyes felelÃµssÃ©gvÃ¡llalÃ¡st jelenti. Tudom azt, hogy egyetemes lÃ©ny vagyok, mint ember, de
ugyanez az emberkÃ©nt azÃ©rt vagyok itt, ebben a fÃ¶ldi Ã©letben, vilÃ¡gban a magam lehetÃµsÃ©geivel
Ã©s korlÃ¡tjaival, hogy bizonyos feladatoknak eleget tegyek, vagyis, hogy eleget tegyek a
rendeltetÃ©semnek. EgyÃ©nenkÃ©nt, helyesebben szemÃ©lyenkÃ©nt ez vÃ¡ltozÃ³. RendeltetÃ©sÃ¼nk,
feladataink nem egyformÃ¡k, eltÃ©rÃµek Ã©s ma mÃ¡r hÃ¡la Istennek kezdett valamelyest feloldÃ³dni az a
tÃ©vkÃ©pzet, hogy mindenkinek ugyanazt Ã©s ugyanÃºgy kell tennie. Vannak termÃ©szetesen mÃ¡s
tÃ©vkÃ©pzetek is, azonban itt most nem fontos ezek rÃ©szletezÃ©se. Nos, de akkor mi az Ã©n feladatom,
rendeltetÃ©sem? Erre a kÃ©rdÃ©sre igen kimerÃ-tÃµ vÃ¡laszt tud adni a megfelelÃµ mÃ³don vÃ©gzett
Page 3/5
Created by HTML2PDF / FPDF

Kereszt és keresztelés
http://www.asztrologia.ro/

szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p-Ã©rtelmezÃ©s. A szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pban a kÃ¶zhiedelem Ã©s az
elÃµÃ-tÃ©lkezÃµk tÃ¡borÃ¡nak Ã¡llÃ-tÃ¡sa ellenÃ©re semmifÃ©le determinÃ¡ciÃ³, vÃ©gzet nincs
megÃ-rva. Ellenben megtalÃ¡lhatÃ³ egy szemÃ©lyre vonatkoztathatÃ³ egysÃ©ges szimbÃ³lum-rendszer,
amely alapjÃ¡n nagyon vilÃ¡gosan, Ã©s minden fÃ©le spekulÃ¡ciÃ³tÃ³l mentesen fel lehet tÃ¡rni az ember
lehetÃµsÃ©geit, feladatait, rejtett problÃ©mÃ¡it vagy bizonyos nyilvÃ¡nvalÃ³ problÃ©mÃ¡inak rejtett
okÃ¡t. Annyira pontosan, mintha csak egy citolÃ³giai, sejttani vizsgÃ¡lat sorÃ¡n a korszÃ¶vettan orvosa a
mikroszkÃ³pon keresztÃ¼l figyeli a sejtet, sejteket Ã©s nagyon precÃ-z jellemzÃµket Ã-r le vagy mond
errÃµl. Persze, nem egÃ©szen helytÃ¡llÃ³ a pÃ©lda, azÃ©rt, mert itt nem tudjuk megmondani, hogy egy
bizonyos sejtben, vagy szÃ¶vetben rosszindulatÃº elfajulÃ¡s jelenlÃ©tÃ©nek biztos jelei lÃ¡thatÃ³k, de meg
tudjuk mondani, hogy milyen hajlamok, tartalmak vannak az illetÃµ szemÃ©ly szellemi-lelki
struktÃºrÃ¡jÃ¡ban Ã©s ezeknek milyen kÃ¶vetkezmÃ©nyei lehetsÃ©gesek az Ãµ Ã©letÃ©ben, sorsÃ¡ban.
A kereszt Ã©s a keresztÃ©nynek lenni tudÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l tehÃ¡t azt kell megÃ©rtenÃ¼nk, hogy mi,
emberek, a fÃ¶ldi Ã©letben megtestesÃ¼lt lÃ©nyek vagyunk azok, akik ezt az egyetemes jelt
megjelenÃ-tik, vagyis mi vagyunk azok, akiket e jel szimbolizÃ¡l. Hogy hol Ã©s mikÃ©nt torzul el mindez,
arrÃ³l mÃ¡r Ã-rtam. Az eltorzulÃ¡sok nagyon vÃ¡ltozatos formÃ¡irÃ³l mÃ©g lehetne Ã-rni nagyon sokat, itt
ez most nem cÃ©lom.
A kereszt jelentÃ©sÃ©nek, igazi Ã©rtelmÃ©nek megismerÃ©se nem vÃ¡lik el a sajÃ¡t magunk
megismerÃ©sÃ©tÃµl, Ã©s nem vÃ¡lik el a sajÃ¡t szemÃ©lyes feladatunk tudomÃ¡sul vÃ©telÃ©tÃµl Ã©s
ennek felvÃ¡llalÃ¡sÃ¡tÃ³l sem. Aki nincs ezzel tisztÃ¡ban, nem Ã©rti sem a keresztet, sem Ã¶nmagÃ¡t Ã©s
a feladatÃ¡t, vagy feladatait krÃ³nikusan kerÃ¼li. Ha valaki neki vÃ©letlennek tunÃµ mÃ³don egy olyan
megjegyzÃ©st vagy kÃ©rdÃ©st tesz, amely az Ã¡llandÃ³an halogatott Ã©letfeladatÃ¡val kapcsolatos, akkor
majdnem meggyÃµzÃµdÃ©sszerÃ¼en tiltakozik, hogy ez mÃ¡rpedig nem az o dolga, vagy lehet, hogy igen,
de nem most, amikor annyi mÃ¡s dolga van. PÃ©ldÃ¡ul, a horoszkÃ³pbÃ³l kiolvashatÃ³, RÃ¡khoz, nÃ©gyes
hÃ¡zhoz Ã©s Holdhoz kÃ¶tÃµdÃµ problÃ©mÃ¡k esetÃ©n fordulhat elÃµ, fÃµleg ha mindez Bak, tÃ-zes
hÃ¡z, vagy OroszlÃ¡n, Ã¶tÃ¶s hÃ¡z, Nap komponensekkel tÃ¡rsul,- de lehet egyÃ©b is-hogy az illetÃµ nÃµ,
vagy fÃ©rfi semmikÃ©pp nem akar csalÃ¡dot alapÃ-tani, gyermeket vÃ¡llalni, vagy esetleg igen, de mindig
valamihez kÃ¶tik, pÃ©ldÃ¡ul az elÃµzetes anyagi megalapozÃ³dÃ¡shoz, Ã©s halogatjÃ¡k a
gyermekvÃ¡llalÃ¡st. Nagy kÃ©sÃµre vÃ¡llalnak aztÃ¡n egyet, de a mÃ¡sodikat ismÃ©t halogatjÃ¡k. Persze,
ez egy felszÃ-nesebb pÃ©lda volt. Ugyanis az, hogy valakinek Ã©letfeladata a gyermekvÃ¡llalÃ¡s Ã©s hogy
ezt Ãµ krÃ³nikusan kerÃ¼li, halasztgatja, az horoszkÃ³pjÃ¡nak szemÃ©lyes Ã©s mÃ©ly
interpretÃ¡ciÃ³jÃ¡bÃ³l derÃ¼l ki. Azonban, ilyen esetben ez kiderÃ¼l Ã©s az egÃ©szben az a fontos, a
lÃ©nyeges, a "kereszt Ã©rtelmÃ©hez kÃ¶zelebb vivÃµ" Ã©rtÃ©k, hogy vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lik egy
Ã©letfeladat, amely egyben lehetÃµsÃ©g is az illetÃµ ember fejlÃµdÃ©sÃ©ben. Mert a feladat, vagyis a
kereszt nem arra valÃ³, hogy azt cipelve gyÃ¶trÃµdjÃ©k alatta az ember, hanem arra, hogy azt felvÃ¡llalva
egy magasabb fejlÃµdÃ©si fokra valÃ³sÃ-tsa Ã¡t lÃ©nyÃ©t, Ã©letÃ©t. A pÃ©ldÃ¡nÃ¡l maradva, arra
senki mÃ¡s nem fogja felhÃ-vni a figyelmÃ©t, hogy ne halogassa a gyermekvÃ¡llalÃ¡st, mivel ez
szemÃ©lyes Ã©letfeladatai kÃ¶zÃ© tartozik, mert esetleg ez annyira irracionÃ¡lisan hangzik&#65533;
Ellenben az asztrolÃ³gus pontosan ezt mondja, mert itt analogikus megfelÃ©seken Ã©s a szimbÃ³lumok
helyes Ã©rtelmezÃ©sÃ©n Ã¡t feltÃ¡rulnak a szemÃ©lyes feladatok, problÃ©mÃ¡k, lehetÃµsÃ©gek, a
nyilvÃ¡nvalÃ³ak Ã©ppen Ãºgy, mint a rejtettek. Ez egy pÃ©lda volt, mÃ©g nagyon sokat lehetne
megemlÃ-teni, mint az asztrolÃ³giÃ¡nak a szemÃ©lyes Ã©letfeladatokra valÃ³ rÃ¡mutatÃ¡sÃ¡t.
VisszatÃ©rve a kereszt Ã©s a keresztelÃ©s tÃ©mÃ¡jÃ¡hoz, mindezt feltÃ©tlenÃ¼l ki kell bÃµvÃ-teni a
keresztÃ©nynek lenni tudÃ¡s gondolatÃ¡val Ã©s megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡val is.
A kisbabÃ¡t be kell avatni a kereszt Ã©rtelmÃ©be, vagyis meg kell keresztelni. Mindez olyan szellemi
gyakorlat, amelynek felnÃµtt hozzÃ¡tartozÃ³i vannak tudatÃ¡ban. Erre szÃ¼ksÃ©g van, hogy a hangosan
mondott szavak Ã©s az ehhez tÃ¡rsulÃ³ szertartÃ¡sos mozzanatok Ã¡ltal ezt az Ã©rtelmet, logoszt, ami a
kereszt Ã©rtelme, logosza, kapcsolatba hozzuk a gyermek lÃ©nyÃ©vel.
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A kereszt logosza azonban itt nem Ã¡ll meg. FelnÃµttkÃ©nt tudatosan kell kapcsolatba hozzuk sajÃ¡t
magunkat a kereszt logoszÃ¡val. Ez nem azt jelenti, hogy a fÃ¶ldi Ã©lettÃµl elrugaszkodott, magas
ideÃ¡lokba zÃ¡rjuk magunkat, de azt sem jelenti, hogy a mindennapokba beleszÃ¼rkÃ¼lve, fÃ¡sultan
Ã©ljÃ¼k le egyik napunkat a mÃ¡sik utÃ¡n. A fÃ¶ldi valÃ³sÃ¡g Ã©s a szellemi vagy metafizikai valÃ³sÃ¡g
talÃ¡lkozik bennÃ¼nk. Ã•gy jelentÃµsÃ©get kapnak Ã©letÃ¼nk legegyszerÃ¼bb tettei,
megnyilvÃ¡nulÃ¡sai, esemÃ©nyei is, a tudatosan megÃ©lt, megtapasztalt mindennapok mÃ¶gÃ¶tt, de
inkÃ¡bb ezzel egyÃ¼tt lÃ¡tjuk a mindennapjainkat magÃ¡ba foglalÃ³ Ã©s ennek hatÃ¡rain tÃºlhaladÃ³
egyetemes lÃ©nyeget. FÃ¶ldi Ã©letÃ¼nk Ã©s az egyetemes szellem egyÃ¼tt van. Ez a kereszt. Ez a
religiÃ³. MeglÃ¡tni az aprÃ³ mozzanatokban is az egyetemes vonatkozÃ¡st.
A kereszt eme logikÃ¡ja magÃ¡ra a metafizikÃ¡ra is magyarÃ¡zatot ad. Sokan Ãºgy hittÃ©k, mivel a szÃ³
etimolÃ³giÃ¡ja is ez mellett szÃ³l, hogy a metafizika csak onnan kezdÃµdik, ahol ez a vilÃ¡g, vagy
pontosabban, ez a termÃ©szet vÃ©get Ã©r. TÃ©vedÃ©s. A metafizika az egÃ©sz lÃ©tezÃ©sre kiterjed,
magÃ¡ba foglalja a termÃ©szetet, a vilÃ¡got Ã©s ezek hatÃ¡rain tÃºlhalad magasabb szellemi valÃ³sÃ¡gok
felÃ©. VÃ-zszintes tengely Ã©s fÃ¼ggÃµleges tengely egyÃ¼tt, a kÃ¶zÃ©pponttal, vagyis a
lÃ©tcentrummal. A szemÃ©llyel egyÃ¼tt, aki magÃ¡ban hordozza az isteni lÃ©nyeget(szemÃ©lyes
centrumot). A kereszt logikÃ¡ja egysÃ©glogika, a szemÃ©ly Ã©s az igazi kÃ¶zÃ¶ssÃ©g(Egyetemes
Emberi KÃ¶zÃ¶ssÃ©g) egysÃ©ges Ã¶sszetartozÃ¡sÃ¡nak logikÃ¡ja. Akit megkeresztelÃ¼nk, mint embert
kapcsolatba hozzuk ezzel a kÃ¶zÃ¶ssÃ©ggel. Aki tudatosan felvÃ¡llalja a keresztet felnÃµttkÃ©nt, az az
egyetemes emberi kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe sorolja(helyezi) magÃ¡t, vallÃ¡sos nyelven, Isten OrszÃ¡gÃ¡ba, az
EgyhÃ¡zba. Ennek Ã-gy is kell lennie, ez az, amit fenn kell tartani Ã©s ebbÃµl egy hajszÃ¡lnyit sem engedni.
Mert hiÃ¡ba, hogy ma ilyen egyetemes emberi kÃ¶zÃ¶ssÃ©get sehol sem lÃ¡tunk, hiÃ¡ba, hogy az
egysÃ©get Ã¡llandÃ³an politikai, gazdasÃ¡gi meg egyÃ©b mÃ³don akarjÃ¡k kierÃµszakolni, az az ember,
aki komolyan veszi a lÃ©tezÃ©st, annak a rendelkezÃ©sÃ©re Ã¡llÃ³ leginkÃ¡bb letisztÃ-tott metafizikai
tudÃ¡s Ã©s tudatossÃ¡g szerint Ã©s egyben a rendelkezÃ©sÃ©re Ã¡llÃ³ legjobb lelkiismerete szerint kell a
magatartÃ¡st (keresztet) felvennie Ã©s ennek megfelelÃµen kell megnyilvÃ¡nulnia vagy Ã©ppen meg nem
nyilvÃ¡nulnia.
Aki felveszi magÃ¡ba a keresztnek a lÃ©nyegi jelentÃ©sÃ©t, Ã©rtelmÃ©t, LogoszÃ¡t, kezd
vilÃ¡gosabban, tisztÃ¡bban lÃ¡tni Ã¶nmagÃ¡ban, Ã©letÃ©ben, kapcsolataiban. Nem valamifÃ©le
ultramisztikus lÃ¡tÃ¡sra kell gondolni. AnnÃ¡l sokkal egyszerÃ¼bb, de sokkal vilÃ¡gosabb Ã©s tisztÃ¡bb
lÃ¡tÃ¡s szÃ¼letik meg az emberben. Ez az Ã©bersÃ©g. Lehet, hogy bizonyos problÃ©mÃ¡i azon nyomban
nem oldÃ³dnak meg, de elindul benne egy olyan folyamat, amely kÃ©pessÃ© teszi arra, hogy problÃ©mÃ¡it
igazi jellegÃ¼kben lÃ¡tva vÃ©gÃ¼l is valahÃ¡nyat fel tudja gÃ¶ngyÃ¶lÃ-teni Ã©s a feloldÃ¡s felÃ© vinni.
Ez a metafizikai realizÃ¡ciÃ³. Ã‰bersÃ©g Ã©s realizÃ¡ciÃ³. Metafizikailag ugyanaz.
VÃ©gezetÃ¼l mÃ©g egyszer kitÃ©rek arra, hogy a keresztelÃ©s, igenis, egy fontos szellemi-metafizikai
tett, mert a keresztnek egyetemes Ã©rtelme, logosza, spirituÃ¡lis fÃ©nyereje van Ã©s mint ilyen, minden
misztikus homÃ¡lyosÃ-tÃ¡s nÃ©lkÃ¼l, a kisded VÃ©dÃµoszellemÃ©nek tekinthetÃµ.
DÃ©nes Albert
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