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10 maja 2011

Konstatacja 1. Świat jest pełen cierpienia

Świat w którym przyszło nam żyć jest przepełniony cierpieniem, śmiercią, zniszczeniem i
ignorancją. W świecie przyrody występuje nieustanna walka o przetrwanie, która co gorsza jest
motorem ewolucji gatunków. Zwierzęta słabsze są pożerane przez silniejsze, słabsze osobniki
giną. W świecie przyrody występuje nie tylko rywalizacja, która może jeszcze w naszych oczach
mieć swoje usprawiedliwienie lub sens, ale również istnieje okrucieństwo. Drapieżniki często
znęcają się nad swoimi ofiarami. Nawet zwykły domowy kot potrafi dla zabawy (nie z głodu) w
swoich szponach bawić się życiem małej myszki.

Przyrodę wypełniają też bakterie i wirusy. Na świat przychodzą zdeformowane genetycznie
dzieci. Zarazy, kataklizmy i nieokiełznane żywioły niosą śmierć i zniszczenie tysiącom ludzi
nawet w XXI wieku.

Człowiek stojący najwyżej drabiny ewolucyjnej jest najgorszym ze stworzeń. Potrafi w
najbardziej wymyślny sposób zadawać cierpienie i śmierć, tworząc obozy zagłady, stosując
tortury, płonące stosy i wiele innych ciągle obecnych obrzydliwości. Człowiek, największe bydlę
tego świata, nie tylko napawa się sadyzmem. Uwielbia jeszcze inne niegodziwe i obrzydliwe
czynności. Lista perwersji seksualnych i nałogów jest niezwykle długa.

Dodajmy do tego jeszcze władzę, potężną władzę jaką człowiek może posiadać nad innym
człowiekiem. Od władzy mężczyzny nad kobietą, po władzę króla nad poddanymi. Od wieków
człowiek-bydlę toczy wojny, tworzy religie i systemy polityczne, ustala granice państw, dzieli
siebie na narody i rasy, by rządzić i władać nad innymi.

Ten świat nie jest światem Boga. Ten świat jest światem cierpienia, fałszu i ignorancji.

Pomyśl nad uczuciem jakie by ci towarzyszyło, gdyby przed twoim domem leżały setki
głodnych, zabitych, cierpiących, sponiewieranych ludzi. Czy mógłbyś wówczas wyjść na swoje
podwórze z uśmiechem na twarzy, rozciągnąć ręce i westchnąć "jaka piękna pogoda, świat jest
wspaniały!"? Cierpienie nie jest gdzieś daleko, jest tuż obok i jest wszechobecne.
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Ktoś niedaleko cierpi na raka, jakaś kobieta jest gwałcona i zmuszana do prostytucji, inna jest
bita i prześladowana przez psychopatycznego męża, jakieś dziecko ma rodziców alkoholików,
ktoś zatraca się w hazardzie, inny właśnie przechadza się by nasycić swą pożądliwość ciałem
małego dziecka, ktoś nieopodal właśnie umiera z głodu, komuś niedaleko spłonął dom...

Konstatacja 2. Człowiek stworzył System

Taki jest świat. Architektem tego upadłego świata jest sam człowiek, który sieje śmierć,
nienawiść i zniszczenie. To człowiek stworzył nieboży świat, który stał się żyjącym, sprawnym
Systemem do niszczenia i zagłady.

System robi wrażenie. Ma swoje reguły, zasady i pozorny ład. Na czele Systemu stoją Archonci,
władcy tego świata, którzy kontrolują wszystko. System zapewnia każdemu pracę, organizuje
czas, tak ażeby nikt nie mógł za dużo myśleć, a na dodatek cieszył się z faktu, że jest częścią
Systemu. Co więcej, ludzie walczą o to, by być nieco wyżej, by stać się ważniejszym trybikiem
tego świata. I zatracają się w bezsensownych czynnościach, które System oferuje. System - ten
świat - jest fałszem.

To dlatego nasz Zbawiciel powiedział "ja nie jestem z tego świata" mając na myśli to, że nie jest
częścią tego, przeciwnemu Bogu, Systemu.

To właśnie Archonci skazali go na śmierć, lecz On, wbrew ich myślom i wiedzy, stał z boku i
śmiał się, gdy go krzyżowali.

System jednak nie jest naiwnym konstruktem, ma nawet swojego boga - Złego Demiurga, który
jest jego twórcą. W swej bezczelności bóg ten twierdzi nawet, że nie ma innych bogów, jak tylko
on i tylko jemu należy składać hołd i cześć, dla niego należy wyłącznie spalać ofiary.

Tak. System nie jest bezbożny. Wręcz przeciwnie, obfituje w wielość podsystemów - religii,
które pozwalają człowiekowi dopełnić tydzień ciężkiej pracy. Bo człowiek nie ma myśleć, nie ma
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oglądać światła, lecz w pocie czoła pracować na chwałę Demiurga i Systemu.

Człowiek, który jest pod władzą Archontów i Demiurga 6 dni będzie pracować, a siódmego
odprawiać rytuały.

Człowiek jest zatem częścią Systemu, ładu w którym rządzi fałszywy Bóg - Demiurg, który pała
gniewem na tych, którzy Systemu nie uznają. Bóg, który pali w piekle, w wiecznych mękach
dusze niewiernych. Wynagradza zaś posłusznych wykonawców swej woli, w szczególności jego
Archontów i Kapłanów. Ten Bóg prowadzi też "sprawiedliwe" wojny i jest Panem historii.

Kieruje się własnym upodobaniem, sieje zniszczenie, kiedy chce to robić, gardzi tymi, którymi
chce gardzić, kocha tych, których zechce. Lecz ludzie nazywają go Sprawiedliwym.

Demiurg stwarza ciemność i jasność. Jest władcą losu i władcą marionetek. Nie jest bogiem
żywych, lecz umarłych. Czasami, zwłaszcza w ostatnich wiekach, przybiera inne maski. Staje
się pieniędzmi, władzą, światową mądrością i nauką, przyjemnością cielesną i wszystkim czego
pragnie człowiek. Mówi "kup", mówi "sprzedaj", mówi "potrzebujesz tego", "chcesz tego".
Wszystko z tego powodu, by człowiek zgodnie ze swym losem, który zgotował mu Demiurg, w
proch się obrócił.

Lecz wyszedł głos z Niezniszczalności mówiący: "Ty błądzisz, Samaelu!".

I oto Chrystus Zbawiciel objawił swoim żywot wieczny, owoc gnozy jedynego Prawdziwego
Boga, swego Ojca, którego nikt nie zna. Gdyż nikt nie zna Ojca jak tylko Syn. To nie jest bóg
Systemu, "bóg ślepych", gdyż władca tego świata nie ma nic do Jezusa.

Bóg Jezusa jest Miłością.

Oto Dobra Nowina jaką przyniósł nam Nauczyciel:
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"Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności."

Bogiem zaś świata jest diabeł, przeciwnik, który był kłamcą i mężobójcą od początku.

Albowiem popadli wszyscy w ignorancję, są jak pijani. To ignorancja jest największym
grzechem tego świata. Ignorancja wobec Prawdy, wobec wybawiającej Gnozy i Prawdziwego
Boga Pełni.

Ludzie są ślepi. Zasłonięta przed nimi została Ewangelia, jak też pisze Błogosławiony Apostoł:

"A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których
bóg świata tego zaślepił umyśły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale
Chrystusa, który jest obrazem Boga".

Konstatacja 3. Bóg tego świata nie jest Bogiem Prawdziwym

Świat cierpienia, fałszu i ignorancji jest niewolą Prawdziwego Człowieka, który nieustannie
wzdycha do swej niebiańskiej Ojczyzny i toczy bój "z nadziemskimi władzami, ze
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach
niebieskich."

"Kto poznał świat, znalazł trupa. Kto znalazł trupa, świat nie jest go wart."

4/4

