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Zaglada Raju
 "Zginelo wszystko, co bylo w predyspozycjach czlowieka, nie pozostaly nawet wspomnienia." Â  
 Srodowisko raju; laska Boga i szczescie czlowieka.
 Biblia ukazuje Raj, czy zdegenerowane spoleczenstwo.
 Ten wskazywany zapisem w biblii z pierwsza â€“ jedyna rodzina, gdzie juz istnieje spoleczenstwo, czy moze miec cos
wspolnego z laska Boga, czyli prawdziwym rajem. Pokazany w zapisie biblijnym Eden z klimatem walki i smierci, to
koszmar a nie szczesliwe zycie.
 
 Gdzie w biblijnym raju jest szczescie dla czlowieka, gdy juz â€žpierwsiâ€• rodzice Adam i Ewa, rwa sobie wlosy z bolu,
po stracie syna. Ogarnia ich rozpacz na mysl, ze ich drugi syn okazal sie bratobojca.
 Jakiz ten raj, przedstawia biblia i jak chelpia sie nim zaslepieni. Nikt rozsadny nie moze uznac tego Biblijnego Edenu za
raj przygotowany przez niebo.
 Jakie aspekty spoleczne istniejace w tym ogrodzie rozpaczy, pozwalaja czlowiekowi zyc spokojnie i w szczesciu. Gdy
uwarunkowania spoleczne zmuszaja go do walki o swoja pozycje. Kiedy w niepokoju martwi sie o swoj dobytek i czy
jego uprawy dobrze rosna.
 
 Czy tak objawia sie raj?
 Czy tak zyje szczesliwy czlowiek?
 Czy to jest, ogrod (Laska Boga) zbudowany przez niebo?
 
 Biblijny raj, nie moze byc prawdziwym boskim rajem. Tu w czasie, kiedy zyje â€žpierwszaâ€• rodzina, nie moze ona
jeszcze utworzyc spoleczenstwa. Skad wzielo sie w czasie zycia pierwszej rodziny i to, kiedy ta rodzina ma dopiero
niewielki dorobek pociech, spoleczenstwo klasowe. Jakims cudem, jeden syn jest rolnikiem a drugi pasterzem. Z jakiej
przyczyny powstaje pomiedzy nimi konflikt i jeden zabija drugiego.
 
 Czyzby bili sie pomiedzy soba o pozycje i o uznanie spoleczne. Sa w opisie biblijnego raju, ukazane cechy czlowieka,
ktore powstana tylko w odpowiednim srodowisku zycia. Maly Kain musial wyksztalcic w swojej swiadomosci
predyspozycje do zabijania. Musiala zakorzenic sie zazdrosc i chciwosc. Gdyby takich wzorcow nie widzial w swoim
otoczeniu, nigdy w jego swiadomosci nie utworzylby sie odpowiednie predyspozycje do podejmowania decyzji o zabiciu
a w szczegolnosci decyzja o zabiciu brata. Wyjatkowo negatywne cechy, takie istnieja u czlowieka tylko w rozwinietym i
to wyjatkowo negatywnie rozwinietym spoleczenstwie.
 
 Zawisc, chciwosc, mord, jakze znane nam cechy czlowieka. Nic sie od czasu biblijnego raju nie zmienilo, moze tylko
zamiast walczyc za pomoca procy, nauczylismy sie strzelac rakietami. Ale czlowiek taki sam, stary dobry znajomy. Jego
uczucia mamy jak na dloni, zabije, bo brat osiagnal lepsza pozycje spoleczna a w oczy kluja go, efekty pracy brata.
 
 Nie, Biblia nie przedstawia raju, mowi o czyms zupelnie innym. Tylko zaklamani na piedestale, musza cos zaoferowac
owieczkom. Bo gdy one, nie dostana nic poza obowiazkiem posluszenstwa, zamienia sie w wilki i po piedestale.
 
 Raj; taki, ktory oferuje srodowisko laski Boga istnieje, nie umiemy jednak z niego korzystac tu, na ziemi. Sa jego
atrybuty w ziemskiej przyrodzie i klimacie planety, Laska Boga nie zginela, przyroda potrafi sie regenerowac. To
czlowiek zostal ograbiony z cech i z predyspozycji, ktore umozliwiaja mu korzystanie z dobrodziejstwa planety i
przyrody. Zaglada nastapila dawno, prawdopodobnie minely juz dziesiatki cywilizacji, ktore nie potrafily zyc w raju. A
wystarczy siegnac reka i cieszyc sie, a nie szukac myslami i madrosci tworzyc.
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