A kereszt, mint szimbólum
Szótörténet szempontjából illő a múltja,
Kisfalusi István szerint héber az eredete.
Magijah, azaz fölkent a jelentés tanúja,
ami görögül: Krisztosz, s az elterjedése.
Ide honfoglaláskor a gót Kriszt került át,
ebből alakult ki a kereszt szó véglegesen.
Sokféle értelmezése áthatja az ezoterikát,
s kezdettől él a gyarló teremtményekben.
A jelképrendszerben is jelentős a helye:
Istent imitálja a széttárt karú Halandó.
A lélek Mindenhatóhoz menését jelentve,
az örökkévalóságba jutáshoz jó útmutató.
A világfa s a teremtmény közti vonalként,
szerkezetileg, meg időrendben elválasztó.
Napsugár kereszteződéssel festve a tényt,
az új-kőkorban tálakon fogta át a kígyó.
Ozirisz, az Aranykor jóindulatú tanítója,
hószínű lepelben gyógyította a betegeket.
Amiért a szeretet ősi hatalmát birtokolta,
az ármányos öccse az életére fenekedett.
Harminchárom évesen halt meg a teste,
ami a kereszten három nap után újjáéledt.
Egyiptomban a Főisten intő példává tette,
s az Emberiség e táj küzdőterén vezekelt.
Dionüszosz, az Úristen és földi anya fia,
a téli napfordulón látta meg a napvilágot.
Krisztusi korban úgy kellett meghalnia,
hogy olyan fára szögezték, amit imádott.
Három nap múlva ismét idelent élhetett,
s az Olimposzon ült Zeusz jobb oldalán.
Úgy halmozta ezért a szeretetet, élvezetet,
hogy egészséges pír virágzott az orcáján.
Ezután univerzális jelzővé vált az életben,
s a létezés meg a halál egységét ábrázolta.
Számos kultúrában a kiemelés se véletlen,
mert az anyag s a szellem összefonódása.
Az aktív férfi eszmét mutatja többrétűen,
s fontos eszköz a mágiában s a jóslásban.
A latin crux kivételével él a hímneműben,
de a halál eszköze lett az ókori Rómában.

Jézus keresztre feszítése eljövetelt jelent,
a Szentlélek megtestesülését a galambbal.
Az elszenvedett kínok viszont a végtelent,
az öröklétet szemléltetik éteri energiával.
Talizmán, amulett és elhárító szer is lett,
mert a negatív rezgéseket képes kioldani.
Az édenkerti Élet Fájának jól megfelelt,
s a mantrázással elég a nevét kimondani.
A Golgota Keresztje testesíti a Világfát,
csúcsa akkor a Mennyország felé jelzett.
Talpa az Alvilág, ráhúzni a lélekhámfát
azokra, akiket a bűn szenvedni teremtett.
Vízszintes részén az emberek világa áll,
s jól stilizálja a népmesék égig érő fája.
A feszület tehát több egy prefigurációnál,
s az Úr a számtanhoz pluszként ajánlja.
Midőn keresztet vet a vallásos halandó,
segedelmet vár az Istentől e mozdulattal.
Az agy, a szív s az ágyék a jóra hajlandó;
élő esendő lélek ez ősemberi formulával.
A két oldal keretet jelent a Teremtőnek,
meddig hasson az Égi energia a testben.
Egyformán adagolva a férfinak és nőnek,
ez dukál a magasztalónak a földi életben.
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Mottóként Jézus Krisztus (ie.6 - isz.33) tanítói bölcselmét idézem:
„Én is ide fogok visszatérni, megmutatva, hogy az ember igazi hazája
nem az anyag, hanem a szellem birodalma.”

