SABAOTH LÚCIFER-CHRISTUS
O Poder que sai do Cristo é o desdobramento do Cristo. O desdobramento do
Cristo dá o impulso erótico ao homem.
O Cristo desdobrado, ou melhor dizendo, o Duplo Vivo do Cristo é Lúcifer, o
Fazedor de Luz. No Duplo do Cristo se acham depositados os Poderes do Cristo.
Graças ao Fazedor de Luz, Pistis Sophia se libera.
O Poder que sai do Cristo Íntimo e da Alma Cristificada de Sabaoth, o Bom, se
juntam, se integram, se fazem um só Raio de Luz, um todo único. Assim, o HomemCristo revestido com o Soma Puchicon, é um todo resplandecente.
Lúcifer, integrado com o Cristo Íntimo, resplandece em Sabaoth, o Homem
Solar. O Raio de Luz, isto é, o Homem-Cristo, resplandece no Caos e em todas as
regiões.
O Sabaoth Celestial cristaliza no Sabaoth Homem graças ao Moisés Íntimo.
Sabaoth-Moisés se integram totalmente. Sabaoth é o Deus Interno que deve
cristalizar na pessoa humana graças aos bons ofícios de Lúcifer.
Christus-Lúcifer é o Salvador dentro de cada um de nós. Christus-Lúcifer é
nosso Salvador, é o Redentor de Pistis Sophia. Christus-Lúcifer empunha a balança e
a espada como o Senhor à Justiça.
Os demônios ficam aterrorizados ante a presença do Homem-Cristo. O
Homem-Cristo se reveste com todos os Poderes-Luz que os tenebrosos haviam
arrebatado de Pistis Sophia.
Os tenebrosos nunca se atrevem a tocar no Homem-Cristo no obscuro Caos. O
Ego, os Egos, os Demônios Vermelhos de Seth, fogem para o Caos ante a presença
do Homem-Cristo.
Pistis Sophia se torna luminosa quando o Raio de Luz extrai ou libera a
Essência que estava engarrafada nas emanações do Obstinado (o Ego). Sabemos que
o Raio de Luz integrado é Cristo-Sabaoth ou Lúcifer-Sabaoth. Os Poderes-Luz
retornam a Pistis Sophia quando já tenham sido aniquilados todos os elementos
indesejáveis do Obstinado.
O Corpo de Ouro, o To Soma Heliakon, com o qual Pistis Sophia se veste,
resplandece com as Luzes vertidas dentro de Pistis Sophia. É óbvio que quando Pistis
Sophia se deixa cair, perde o To Soma Heliakon, o Corpo de Ouro do Homem Solar.
Os Poderes de Pistis Sophia se elevam quando o Ego é aniquilado. Os Poderes
de Pistis Sophia se renovam na Luz quando o Ego morre, e crescem no sentido da
Luz.
O Raio de Luz, Cristo-Lúcifer, tira as Luzes dos diversos agregados, para
devolvê-las a Pistis Sophia. É óbvio que aquelas Partes do Ser, cujo Poder lhes fora
arrebatado pelo Ego, ficam com o coração alegre quando a Luz lhes é devolvida. O
Raio de Luz gira, em si mesmo, e sai da profundidade do Caos. O Raio libera os
Poderes de Pistis Sophia e os leva ao interior dela. Nós, com a ajuda do Cristo
Íntimo, temos que tirar a Luz das Trevas.
No Abismo temos elementos abomináveis, monstros do Inferno que devem ser
mortos pelo Cristo Íntimo. É assim que podemos tirar dessas abominações tenebrosas
a Luz que nos roubaram.
Mortos os agregados infernais criados por nossos erros, a Luz e os Divinos
Poderes retornam ao Iniciado. Os Poderes do Iniciado são renovados na Luz do
Cristo Íntimo. Através do Cristo, as diversas Partes do Ser recebem a Luz.
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O Senhor destrói o veneno dos caluniadores. O Senhor tira a Luz de sua força
daqueles que a roubaram. Obviamente, os elementos psíquicos inumanos roubam a
Luz.
O Raio Crístico cai em nosso interior provocando grande inundação. As Águas
Genésicas transmutadas inundam tudo em nosso interior.
Cai Babilônia, a Grande, a mãe de todas as abominações e fornicações da Terra
(a Cidade Psicológica que em nosso interior carregamos). O Raio Crístico provoca a
catástrofe interior, tudo é derrubado. As falsas estruturas criadas pelos agregados
psíquicos, caem, não podem resistir ao Raio Crístico.
Toda a Terra Filosófica (nosso corpo) é transformado em seu interior. As
diversas Partes do Ser bebem, acalmam sua sede com a dádiva vertida do mais Alto.
Os Ministros dessa dádiva, aqueles a quem a Água Mercurial tem sido confiada, são
essas Partes do Ser relacionadas com a Ciência Transmutatória de “Yesod-Mercúrio”.
As diferentes Partes Autoconscientes e Independentes do Ser refrescaram os
lábios feridos, se encheram de gozo com as Águas da Vida. A Alma anelante, Pistis
Sophia, só pode ser liberada com o auxílio do Senhor.
Samael Aun Weor
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