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Bíblia e Mistérios
Prefácio
É impressionante como a mesma Bíblia pode se prestar
a interpretações várias, desde a literal donde brotam os desafios
hermenêuticos pelas contradições, até a mais espraiada cuja
meta é redimensionar a contradição para lhe minar a oposição
interna. Soltys vai para linhas herméticas e exotéricas de modo
que aquilo que é figurado torne-se ainda mais figurado. Uma
coisa é certa: na Palavra de Deus a mensagem é tudo. Tudo é
pensado e escrito de modo a calcular de antemão a impressão
do leitor. Não interessa o que foi ou o que aconteceu, mas
como as coisas devem ser moral e espiritualmente concebidas.
Os personagens equivalem a conceitos de uma teoria, ou para
usar um termo mais genérico, peças de uma metanarrativa.
Enquanto que o simbólico tem um significado, Soltys agrega o
simbólico ao simbólico, interpretando o símbolo por ele
mesmo. Em Soltys interpretações gnósticas e de uma
espiritualidade superior são manejadas sem trair a mensagem
original do texto bíblico. Cabala, metáfora, códigos e chaves,
números e figura, tudo isso aparece em Soltys. Ele é esse
filósofo místico que nos brinda com a mensagem do verso e do
reverso do texto, mostrando que o texto tem vida própria e
sempre diz infinitamente mais do que pretendeu dizer.
Obrigado, Mariano, por nos honrar com tamanha comenda.
Deus que sempre foi, continue sendo sua força.
Cléverson Israel Minikovsky, autor com a 22 ª obra em curso
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Bíblia e Mistérios
Prefácio do autor
Continuando o trabalho feito em “Bíblia e Misticismo”,
essa obra coroa uma série de interpretações avançadas do
Evangelho, em especial naquelas passagens que muitas vezes
vemos obscuras em outros livros. Muitas vezes falo com as
pessoas que trabalham com a Bíblia, seja em sua corrente
religiosa, ou por outra obra, e percebo que mesmo elas não
compreendem muitas das passagens, em especial aquelas que
carregam certa mística. Como esses textos são judaicos,
percebi que já muito foi estudado dos mesmos, e que existem
escritos místicos como o Zohar, o Sepher Yetzirah, o Tanya,
Pistis Sophia e outros, que nos dão a chave de muitos dos
mistérios ocultos em passagens como os presentes no livro do
Gênese ou mesmo de Ezequiel, bem como de João, que são
cheios de simbologias. A teosofia colabora também em
algumas descobertas pela interpretação. O livro possui uma
linguagem leve, sem defesas teológicas ou críticas científicas,
uma vez que aqui respeitamos mais uma vez o livro dos livros,
acima de tudo. Esse livro contém também informações de
escritos que dão a dimensão histórica e arqueológica de certas
passagens, mostrando as obras que resultaram da fé.
Outrossim, trago a contribuição dos evangelhos apócrifos,
especialmente os descobertos por arqueólogos em Q’unram, no
Egito. Descubra os mistérios mais profundos da Bíblia. O livro
te deixará estupefato com as interpretações. Boa leitura.
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Tempos prépré-adâmicos e prépré-diluvianos
“Naqueles dias estavam os nefilins (gigantes) na terra, e
também depois, quando os filhos de Deus conheceram as
filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins
eram os valentes, os homens de renome, que houve na
antigüidade”. (Gen. 6:4)
“Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas
lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão,
reservando-os para o juízo”. (2 Ped. 2:4)

Lendo a Bíblia de Estudo Dake, percebi já de
início bons estudos e comentários, talvez os
melhores, e dando importância ao tema dos
gigantes, de Lúcifer no tempo pré-adâmico e do
dilúvio de Lúcifer (diferente do de Noé...). Assim os
anjos que se rebelaram, gigantes e outros, parece
que receberam seu juízo. Samael (ou Lúcifer) se
opôs as leis cósmicas e naturais, e assim contrariou
a Deus e a Sua providência. Mas com pouca
informação na própria Bíblia, como podemos saber
dessas coisas antes de Adão?
Mesmo na Bíblia há muita informação,
apesar de velada. Em Isaias se fala no rei de Tiro, e
assim vemos lá a figura de Lúcifer. Na serpente, e
mesmo no Apocalipse há muito desses mistérios.
Mas os gigantes viveram até o tempo de Noé, ou
seus descendentes depois, ainda (cananeus,
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filisteus etc). Vemos que além dos livros canônicos,
que alguns apócrifos dão-nos respostas, como o
“livro de Enoc”, que fala das lições a que nos deram
esses anjos ou gigantes. Também a tradição oral
judaica e seus escritos de sábios, como Talmude,
Zohar e Mishnas dão muitas respostas sobre
Samael e os anjos.
Mas sem um estudo maior não se pode ir
além nessa hermenêutica da Bíblia. Vemos assim
em estudo de religiões comparadas às respostas as
lacunas que encontramos sobre esse tempo préadâmico e mesmo pré-diluviano. Várias tradições
falam da “guerra dos gigantes contra os filhos dos
deuses” e isso está quase literal na Bíblia também,
podendo-se traduzir o termo Elohim por deuses.
Também que o mundo ou universo teria sido criado
perfeito, e se tornado imperfeito (queda). Mesmo no
hermetismo se entende que Deus (o Todo) criou
primeiro em Sua mente, para depois manifestar no
material, pois toda a criação é mental. Tais gigantes
também na tradição hindu, védica e purânica, não
são tidos como maus, mas com uma missão no
desenvolvimento do homem, sendo que esses anjos
eram espíritos ainda, e por isso de tamanho
descomunal.
Ademais, além de que os anjos habitavam
outros mundos antes da rebelião de LúciferSamael, como Marte e Vênus, vemos que o próprio
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termo Lúcifer se pode traduzir por Vênus, a “estrela
da manhã”. Essa guerra de gigantes e filhos dos
deuses se deu porque os primeiros pecaram por
demasia, e que usavam de magia negra e toda sorte
de confusões e guerras. Assim estes eram os
Atlantes, e por isso ainda do livro do Gênese colocar
em seguida o dilúvio, pois foi por meio deste que se
destruiu a Atlântida, a terra dos gigantes. A relação
das águas com o éter do universo também é feita
por esoteristas e vemos assim que houve um dilúvio
do universo, com destruição de planetas (por
meteoros... Sodoma e Gomorra?) e que ainda houve
um dilúvio no mundo, retratado em mais de 100
culturas, com seus Noés construindo barcos, arcas,
jangadas, cabanas etc.
Vale ressaltar que a tradição bíblica se
assenta em algo que está retratado por outras
religiões, e que representa alguma verdade, senão
literal, por certo cósmica e mística. E tais gigantes
podem ter existido tanto no astral como no real, e
que houve por certo alguma experiência genética
entre homens e anjos, simplificada nas Escrituras
sagradas. Também que outros mundos existiram e
que coisas muito misteriosas mesmo em nosso
mundo existem, como pirâmides e coisas que não
poderiam ser construídas com a tecnologia de
homens do passado. A Bíblia é assim também um
livro de ciência oculta, e vai muito além do mero
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