Sat ani s t yc zna Ms za
Our Lady of Endor Coven, the Ophitic Gnostic Cultus Sathanas
Dr H. Sloane, Przywódca Kowenu
Sabat w Pełnię Księżyca, 14 października 1970 r.
Skąd sabat w noc pełni księżyca? „Tradycja” - odpowiada pan Sloane - „Spotykanie
się, gdy Księżyc w pełni wschodzi jest znane już od prehistorii i nasz Kowen kontynuuje tę
tradycję.” (Toledo Blade, 5 grudnia 1968 r.)
Gnostyccy Ofici obchodzą dwa najważniejsze święta, czy też esbaty, w trzynastomiesięcznym roku: Święto Szatana [Sathanasmas] 31. października oraz Święto Lilith
[Lilithmas] 30. kwietnia. Nowy Rok wypada 1. listopada.
Sataniczny kapłan, Herbert Sloane, wkracza do „Smoczej Komnaty” w szacie oraz z rogami
na głowie.
Wezwanie
Nasz Kowen Pani z Endor Ofickiego Gnostycznego Kultu Szatana rozpoczął Sabat. Taki
będzie jego porządek: wezwanie, które właśnie usłyszeliście, inwokacja, wyznanie wiary,
pierwsze czytanie, ogłoszenia, modlitwa błagalna, komunia, drugie czytanie, kazanie, błogosławieństwo oraz czas wolny dla kongregacji. Skłońmy głowy do modlitwy.
Inwokacja
Panie Nasz, Szatanie, wzywamy do naszego Kowenu Twą świętą obecność w tę noc Sabatu,
abyś połączył się z nami w zrozumieniu, abyś otworzył nasze uszy, by słyszały i pojmowały
rzeczy, które wymagają naszego rozumienia, a zamknął nasze uszy i umysły przed rzeczami, którym nie jesteś rad. Dziękujemy Ci, Panie. Nema, Nema, Nema, Nema!
Wyznanie Wiary
A teraz powtarzajcie za mną:
Wierzę w nieskończoną inteligencję, niepojętą dla wszystkich śmiertelnych stworzeń.
Wierzę w Szatana jako mego Zbawcę dzięki cnocie Ofickiej Gnozy, nadanej przez Niego
naszej Błogosławionej Matce Ewie w Ogrodzie Eden.
Wierzę w Ewę jako naszą matkę cielesną oraz w błogosławioną Lilith jako matkę duchową.
Wierzę w Asmodeusza, i we wszystkie moce i księstwa królestwa niebieskiego Szatana.
Wierzę w komunię Sukubów i Inkubów.
Wierzę w Gnozę Ofickiego Kowenu Szatana, w magię i w ostateczne uwolnienie dusz
wszystkich wiernych Czarownic i Czarowników od mocy pogardzanego demiurga i w ich
życie wieczne w Orkusie.
Przez moc, dobro, naukę i mądrość naszego Pana Szatana, światy nieskończone.
Nema. Nema. Nema. Nema.

Pierwsze Czytanie
Przejdźmy teraz do pierwszego czytania Sabatu. Chcę prosić o wyrozumiałość tych z was,
którzy zjawiacie się tu od tak dawna i tak często, lecz jako pierwszego czytania użyję tekstu,
którego używałem już wiele razy przedtem. Czuję, że należy on do Sabatu i dlatego
pozwoliłem sobie go użyczyć. Nie chodzi o to, że go nie cenię, ale nie chciałbym, abyście
sądzili, że go nadużywam. Pragnę odczytać fragment z Religii Gnozy Hansa Jonasa, oto same
korzenie naszej wiary.

„Równie

wywrotowy charakter ma w konsekwencji gnostycki pogląd na postać węża
i jego rolę w nakłonieniu Ewy do zjedzenia owocu z drzewa. Ta biblijna opowieść wywierała na gnostykach silne wrażenie z różnych względów, zaś wśród nich z pewnością
nie na ostatnim miejscu był pojawiający się w niej motyw „wiedzy”. Ponieważ to właśnie
wąż namawia Adama i Ewę do skosztowania owocu wiedzy, a tym samym do nieposłuszeństwa względem swego Stwórcy, stał się on w całej grupie gnostyckich systemów
reprezentantem transcendentalnej zasady „pneumatycznej” przeciwstawiającej się zamiarom Demiurga. W ten sposób wąż mógł stać się symbolem mocy zbawczych w tym
samym stopniu, jak biblijny Bóg zdegradowany został do symbolu kosmicznego ucisku.
Istotnie, z kultur węża wywodziła się nazwa niejednej sekty („Ofici” z gr. ophis;
„naasseńczycy z hbr. Nahas – cała grupa owych sekt określana jest jako „oficka”); zaś ta
pozycja węża opiera się na śmiałej alegoryzacji biblijnego tekstu. Oto wersja znaleziona
w dokonanym przez Ireneusza streszczeniu poglądów ofickich (I. 30.7): nieziemska
Matka, Sophia-Prunikos, próbując przeciwstawić się demiurgicznej działalności swojego
występnego syna Jaldabaotha, posyła węża by „skusił Adama i Ewę do złamania
przykazań Jaldabaotha”. Plan udaje się – oboje jedzą owoce z drzewa, „z którego Bóg
[tj. Demiurg] zabronił im jeść. Ale kiedy zjedli, poznali moc nie z tego świata i odwrócili
się od swoich stwórców”. Jest to pierwsze zwycięstwo zasady transcendentnej nad
zasadą świata, w której żywotnym interesie leży niedopuszczenie do tego, by człowiek
posiadł wiedzę, jest on bowiem wewnątrzświatowym zakładnikiem Światłości:
działalność węża oznacza początek gnozy na ziemi. W ten sposób gnoza – przez samo
swoje pochodzenie – naznaczona jest piętnem opozycyjności wobec świata i jego Boga,
a w istocie stanowi formę buntu wobec nich.”1
I tak kończy się pierwsze Czytanie Sabatu.

Ogłoszenia

1 Podpis po cytacie w tekście oryg. Sloane'a: „The Gnostic Religion, by Hans Jonas, p. 93”

Powyższy cytat pochodzi z polskiego wydania tej książki:
Hans Jonas, Religia Gnozy, przeł. Marek Klimowicz, wyd. Platan, Kraków 1994, s. 106-107
(rozdz. „Literatura gnostycka – główne wierzenia i język symboliczny”, par. „Ewa i Wąż”).

Modlitwa Błagalna
Wzniesiemy teraz modlitwę za wszystkich dobroczyńców Kowenu, oraz za dusze wiernych,
którzy odeszli. Módlmy się w ten sam sposób, w jaki wyznawaliśmy wiarę.
Pozdrawiamy Cię, o Szatanie, który jesteś w Orkusie.
My, członkowie tego Kowenu, święcimy imię Twoje.
Niech przyjdą moce Twoje i księstwo Twoje, a sam niech zstąpisz pomiędzy Twoich
wiernych Czarowników i Czarownice na tę ziemską kulę, jako i jest w Orkusie.
Daj nam tego Księżyca przewodnictwo Asmodeusza w naszych przedsięwzięciach.
Pozdrawiamy Cię, o Panie.
Wspomóż nas w naszych urokach.
Szatanie, daj inspirację naszym duszom,
aby wyrażały wdzięczność jako najwyższy z Twych nakazów.
Nie pozwól nam zbłądzić na ścieżki demiurga,
lecz zachowaj nas na wieki pod mistycznym cieniem Twego Trójzębu.
Chwała Tobie, Ewo, pełnaś mądrości.
Błogosławiona jesteś między Czarownicami,
I błogosławiony owoc żywota Twojego Kain.
Święta Matko, Ewo, która otrzymałaś Gnozę,
miłosierna Matko Ewo, babko Enocha,
wstaw się za nami, w godzinę zrzucenia naszej ziemskiej powłoki.
Teraz i na zawsze, światy nieskończone.
Nema. Nema. Nema. Nema.
Komunia
Uświęcona część naszego Sabatu, poświęcona pamięci naszego błogosławionego Pana
Szatana, gdy przyjmujemy komunię symbolizującą pierwszą Gnozę, którą opisało pierwsze
Czytanie Sabatu. Teraz ruszę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z tym
kielichem, a wy powstaniecie aby przyjąć komunię.
[Komunia z użyciem soku z jabłek, symbolizującego jabłko, którego użył Nasz Pan Szatan,
aby uwieść Najświętszą Matkę Ewę w Edenie.]

Drugie Czytanie
[Z książki, która cytuje pracę Sloane'a.]
Błogosławieństwo.

Przełożyła Marcela Gibert
30 kwietnia 2017
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