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WST¢P

nna Katarzyna tak opowiada∏a o tym, co widzia∏a podczas zachwy-
cenia, b´dàc jeszcze ma∏ym dzieckiem: “Rozwa˝ajàc w piàtym czy
sóstym roku ˝ycia pierwszy artyku∏ Sk∏adu Apostolskiego: “Wierz´
w Boga Ojca Wszechmogàcego, Stworzyciela nieba i ziemi”, ró˝ne
obrazy ró˝ne obrazy o stworzeniu nieba i ziemi stan´∏y mi przed
oczyma. Widzia∏am upadek anio∏ów, stworzenie Êwiata i raju, Ada-
ma i Ewy, oraz grzeszny tych˝e upadek. Sàdzi∏am, ˝e ka˝dy cz∏o-
wiek widzi to tak samo, jak wszystkie inne przedmioty, i dlatego te˝
opowiada∏am o tym Êmia∏o rodzicom, rodzeƒstwu i przyjació∏kom;
wreszcie jednakowo˝ spostrzeg∏am, ˝e si´ ze mnie Êmiano, pytajàc
mnie, czy posiadam mo˝e ksià˝k´, w której to wszystko jest opisane.
Wtedy ani s∏ówkiem wi´cej o tych rzeczach nie wspomina∏am, sà-
dzàc, ˝e nie godzi si´ zapewne o tym mówiç. Miewa∏am te widzenia
w nocy i we dnie, w polu, w domu, chodzàc, pracujàc, wÊród rozma-
itych zatrudnieƒ. Kiedy razu pewnego, bez najmniejszego podst´pu,
o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa inaczej mówi∏am, tj. z pewnoÊcià
i w przekonaniu, ˝e ka˝dy inny tak samo t´ tajemnic´ pojmowaç
musi, jako ja jà pojmowa∏am, nie wiedzàc wcale, ˝e ten sposób poj-
mowania szczególnym jest moim przywilejem; inne dzieci, dziwujàc
si´ temu, wyÊmia∏y mnie i oskar˝y∏y przed nauczycielem, który
mnie surowo upomnia∏, bym sobie w przysz∏oÊci podobnych urojeƒ
nie robi∏a. Miewa∏am jednakowo˝ te wizje dalej, a patrza∏am na nie
jak dzieci´, które przypatruje si´ obrazom i je sobie t∏umaczy na
swój sposób, nie troszczàc si´ o to, co ten lub ów obraz przedstawia.
Poniewa˝  zaÊ cz´Êciej widzia∏am, ˝e te same przedmioty na
obrazach Âwi´tych w PiÊmie Âwi´tym Êwi´tym by∏y przedstawiane



w najrozmaitszy sposób, lecz bez najmniejszego uszczerbku dla wiary mojej, wi´c uwa˝a∏am te wizje mo-
je za ksià˝k´ z obrazkami, a przypatrujàc si´ tej ksià˝ce, jak najspokojniej, wzbudza∏am nast´pujàcà do-
brà intencj´; wszystko na wi´kszà chwa∏´ Bo˝à. W sprawach duchowych wierzy∏am jedynie w to, co Pan
Bóg objawi∏ i przez KoÊció∏ Swój Êwi´ty do wierzenia podaje, czy tam wyraênie napisane lub nie napisa-
ne. Nigdy te˝ w to, co w zachwyceniu widzia∏am, nie wierzy∏am tak, jak widzia∏am. Patrzy∏am na wszyst-
ko tak samo, jak przypatrywa∏am si´ rozmaitym ˝∏óbkom, które jakkolwiek by∏y rozmaite, wcale mi nie
przeszkadza∏y; w ka˝dym bowiem ˝∏óbku czeÊç oddawa∏am tej samej Boskiej Dziecinie. Tak samo te˝
rzecz si´ mia∏a z owymi obrazami, przedstawiajàcymi stworzenie nieba i ziemi i cz∏owieka; patrzàc na
nie, oddawa∏am czeÊç Panu Bogu Wszechmogàcemu, Stwórcy nieba i ziemi.

1.  Upadek anio∏ów
Najpierw widzia∏am przestwór pe∏en Êwiat∏oÊci; a w tym przestworze, jako kul´ jeszcze bardziej lÊnià-

cà, podobnà do s∏oƒca i le˝àcà w s∏oƒcu, widzia∏am - tak mi si´ zdawa∏o - jednoÊç w Trójcy. Nazwa∏am to
wszystko zgodà, a widzia∏am z niej jakoby skutek; wtem powsta∏y pod owà kulà jakoby w sobie le˝àce ja-
sne ko∏a, pierÊcienie i chóry anio∏ów, niezmiernie jaÊniejàcych, pot´˝nych i pi´knych. To morze Êwiat∏oÊci
le˝a∏o jakoby s∏oƒce pod owym wy˝szym s∏oƒcem.

Z pozczàtku wszystkie te chóry wychodzi∏y z owego wy˝szego s∏oƒca jakoby w zgodzie i mi∏oÊci. Naraz
spostrzeglam, ˝e jedna cz´Êç tych wszystkich kó∏ si´ zatrzymala, zatapiajàc si´ we w∏asnà pi´knoÊç. Czu-
∏y w∏asnà rozkosz, widzia∏y ca∏à swà pi´knoÊç, zastanawia∏y si´, tylko sobà by∏y zaj´te.

Najpierw wszystkie, przej´te uwielbieniem dlaBoga, nie posiada∏y si´ od rozkoszy i radoÊci; nagle jed-
na cz´Êç, nie myÊlàc ju˝ o Bogu, zapatrzy∏a si´ we w∏asnà istot´. W tej chwili widzia∏am, jak owa ca∏a
cz´Êç chórów jaÊniejàcych upada∏a na dó∏ i si´ zaçmi∏a, widzia∏am, jak inne chóry ich miejsca zaj´∏y; nie
widzia∏am jednakowo˝, czy ich Êciga∏y, wychodzàc z formy obrazu. Tamte sta∏y spokojnie, zaj´te sobà
i spad∏y na dó∏; zaÊ te, które si´ nie zatrzyma∏y, wstàpi∏y w ich miejsce, a to wszystko nastàpi∏o od razu.
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Po ich upadku widzia∏am na dole tarcz cienistà, jakoby ta tarcz by∏a ich pomieszkaniem; poznalam, ˝e
wpad∏ywe form´ niecierpliwà. Przestrzeƒ, którà odtàd zajmowa∏y, by∏a daleko mniejszà, od tej, którà b´-
dàc u góry zajmowa∏y, dlatego te˝ wydawa∏y mi si´ daleko wi´cej ÊciÊnione.

Od chwili, kiedy b´dàc dzieckiem, widzia∏am ˝e owe chóry spad∏y, we dnie i w nocy balam si´ ich dzia-
∏alnoÊci, mniemajàc zawsze, ˝e Êwiatu wiele szkodzà. Zawsze oko∏o Êwiata krà˝à, dobrze, ˝e nie majà cia-
∏a, inaczej bowiem zaçmi∏yby s∏oƒce  i patrzelibyÊmy na nie jako na çmy s∏oƒca, a to by∏oby strasznie.

Zaraz po upadku widzia∏am, ˝e duchy pozosta∏e wÊród kó∏ lÊniàcych, korzy∏y si´ przed ko∏em Bo˝ym,
b∏agajàc, by to, co by∏o upad∏o, znowu by∏o naprawione. Potem widzia∏am poruszenie i dzia∏anie w w ca-
∏ym kole Êwiat∏a Bo˝ego, które dotàd sta∏o spokojnie i jak czu∏am,na t´ proÊb´ czeka∏o.

Po tej akcji chórów anielskiech przekonalam si´, ˝e odtàd mocnymi pozostaç i ju˝ wi´cej rozlecieç si´
nie mia∏y. Pozna∏am te˝, ˝e taki przeciwko nim zapad∏ wyrok odwieczny: walka mia∏a trwaç dopóty, do-
póki chóry upad∏e nie b´dà przywrócone. A ten czas wydawa∏ si´ duszy mojej niezmiernie d∏ugim, prawie
niemo˝liwym. Walka mia∏a byç na ziemi, zaÊ tam u góry, ˝adnej nie mia∏o byç wi´cej walki, tak On po-
stanowi∏.

Po takiej pewnoÊci nie mog∏am ju˝ wi´cej mieç litoÊci z szatanem, albowiem widzia∏am, ˝e z w∏asnej
z∏ej woli gwa∏tem upad∏. Tak˝e na Adama nie mog∏am si´ gniewaç; zawsze te˝ litowa∏am si´ nad nim, al-
bowiem sàdzi∏am, ˝e to wszystko by∏o przewidziane.

2.  Stworzenie Êwiata
Zaraz po proÊbie pozosta∏ych chórów anielskich i po poruszeniu Bóstwa widzia∏am, jak oko∏o tarczy

cienistej na dole, po prawej stronie, ciemna powsta∏a kula.

Teraz oczy zwróci∏am bardziej ku tej ciemnej kuli na prawo od tarczy cienistej, i zdawa∏o mi si´, jako-
by si´ coraz bardziej powi´ksza∏a; widzia∏am te˝ jaÊniejàce kropki wychodzàce z masy i pokrywajàce jà,
a tu i ówdzie wyst´pujàce w szerszej, jasnej p∏aszczyênie; zarazem widzia∏am postaç odgraniczajàcego si´
làdu od wody. Potem widzia∏am na jasnych miejscach poruszenie, jakoby w nich si´ coÊ o˝ywia∏o. Widzia-
∏am te˝, jak na làdzie wyrasta∏y roÊliny, a wÊród tych roÊlin widzia∏am ˝ywe rojowisko. Poniewa˝ by∏am
dzieckiem, wi´c sàdzi∏am, ˝e te roÊliny si´ porusza∏y.

Dotychczas wszystko by∏o szare, teraz stawa∏o si´ coraz jaÊniejsze, podobne do wschodu s∏oƒca. By∏o
tak, jako si´ na ziemi nad ranem i jakoby wszystko ze snu si´ budzi∏o.

Wszystko inne z obrazu znikn´∏o. Niebo by∏o lazurowe, a s∏oƒce na nim przechodzi∏o. Widzia∏am tylko
jednà cz´Êç ziemi oÊwieconà s∏oƒcem, a ta cz´Êç by∏a bardzo pi´knà, wi´c sàdzilam, ˝e to raj.

Wszystkie zmiany na owej ciemnej kuli wydawa∏y mi si´, jakoby wyp∏ywajàce z owego najwyêszego
ko∏a Bo˝ego.

Kiedy s∏oƒce stan´∏o wy˝ej, wszystko wyglàda∏o jak nad ranem, gdy si´ ze snu budzimy; by∏ to pierw-
szy poranek, o czym ˝adna nie wiedzia∏a istota. By∏y, jakoby ju˝ istnia∏y od wieków, by∏y niewinnymi.

Gdy s∏oƒce sz∏o wy˝ej, spostrzeglam, ˝e i drzewa i roÊliny coraz wy˝ej wyrasta∏y. Woda by∏a jaÊniejszà
i Êwi´tszà, wszystkie inne kolory by∏y czystsze i jaÊniejsze wszystko by∏o niezmiernie przyjemnym; nie
by∏o te˝ ˝adnego Êladu stworzeƒ takich jakie sà dzisiaj. Wszystkie roÊliny, kwiaty i drzewa inaczej wyglà-
da∏y; teraz wszystko wyglàda jakby spustoszone i poprzekr´cane, jakby wyrodnione.

Cz´sto patrzàc w naszym ogrodzie na roÊliny i owoce, które w krajach pólnocnych wydawa∏y mi si´
wielkie, szlachetne i smaczniejsze, jak np. aprykozy, myÊlalam sobie; czym te nasze owoce sà s w porów-
naniu z owocami krajów pó∏nocnych, tym owoce krajow pólnocnych a nawet jeszcze gorsze, sà w porówna-
niu z owocami raju. Widzia∏am te˝ ró˝e bia∏e i czerwone, sàdzàc ˝e one oznaczajà m´k´ Paƒskà i zbawie-
nie. Tak˝e widzia∏am drzewa palmowe i wielkie, szerokie drzewa, rzucajàce cieƒ na wzór dachu.
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Zanim widzia∏am s∏oƒce, wszystko wydawa∏o mi si´ ma∏ym na ziemi, potem wi´kszym, a wreszcie bar-
dzo wielkim. drzewa nie sta∏y g´sto. Z ka˝dego rodzaju roÊlin, przynajmniej wi´kszych, widzia∏am tylko
jednà, a widzia∏am, ˝e sta∏y osobno, jak na zagonach w ogrodzie, podzielone na gatunki. Zresztà wszyst-
ko by∏o zielone, a tak czyste i w takim porzàdku, ˝e wcale nie przypomina∏o, i˝ tutaj r´la ludzka czyÊci∏a
i porzàdkowa∏a. PomyÊla∏am sobie, jak˝e to wszystko pi´kne, bo jeszcze ˝adnych nie ma ludzi! Nie by∏o
jeszcze grzechu ani zburzenia. Tutaj wszystko zdrowe i Êwi´te; tutaj nic jeszcze nie sporzàdzane; tutaj
wszystko czyste, chocia˝ nie czyszczone. P∏aszczyzna, którà widzia∏am, by∏a lekko pagórczystà i roÊlina-
mi pokrytà; w Êrodku by∏o êród∏o, z którego wyp∏ywa∏y rzeki na wszystkie strony, a z tych rzek niektóre
znowu, jedna w drugà wp∏ywa∏y. W tych rzekach spostrzeglam najpierw ruch i ˝yjàce zwierz´ta; potem
widzia∏am, jak te zwierz´ta tu i ówdzie z pomi´dzy krzewów, jakoby ze snu si´ budzàc, wyglàda∏y. By∏y
oswojone i zupe∏nie inne, ani˝eli dzisiaj; nawet w porównianiu do dzisiejszych zwierzàt by∏y jak ludzie:
czyste, szlachetne, szybkie mi∏e i ∏agodne. Trudno wypowiedzieç, jakimi by∏y. Najwi´kszej cz´Êci zwie-
rzàt nie znalam. Widzia∏am s∏onia, jelenia, wielb∏àda, a przede wszystkim nosoro˝ca, którego tak˝e w ar-
ce widzia∏am, gdzie mianowicie by∏ mi∏ym i ∏agodnym. By∏ krótszym od konia, tak˝e g∏owa jego by∏a bar-
dziej zaokràglona. Nie widzia∏am ˝adnych ma∏p, ˝adnych owadów i brzydkich ziwerzàt; myÊlalam sobie
zawsze, ˝e one sà karà za grzechy. Widzia∏am wiele ptaków i s∏ysza∏am najmilszy tych˝e Êpiew, jako nad
ranem zwykle si´ s∏yszy; nie s∏yszalam jednak, i˝by które zwierz´ rycza∏o; nie widzia∏am te˝ ˝adnego
ptaka drapie˝nego.

3.  Adam i Ewa
Widzia∏am, ˝e Adam nie by∏ stworzony w raju, lecz w okolicy póêniejszej Jerozolimy. Widzia∏am, jak

w postaci jaÊniejàcej i bialej wyst´powa∏ z ˝ó∏tego pagórka, jakoby z formy. Âwieci∏o s∏oƒce, a poniewa˝
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by∏am dzieckiem, zdawa∏o mi si´, ˝e to sloƒce Êwiat∏oÊcià swojà wyprowadza Adama z pagórka. 

Wyglàda∏ jakoby ze ziemi narodzony, która by∏a dziewicà. Pan Bóg jej b∏ogoslawil i sta∏a si´ jego mat-
kà. Nie wyszed∏ od razu ze ziemi, trwa∏o to d∏u˝szy czas. Le˝a∏ w pagórku, oparty na lewà r´k´, rami´
trzymajàc nad g∏owà, a cienka mg∏a, jakby zas∏ona przeêroczysta go okrywa∏a. Widzia∏am figury w jego
prawicy i poznalam, ˝e to by∏a Ewa, którà Pan Bóg z niego w raju wyciàgnà∏. Pan Bóg zawo∏a∏ naƒ i zda-
wa∏o si´, jakoby si´ rozstàpi∏ pagórek i oto Adam powoli wystàpi∏. Naoko∏o niego nie by∏o drzew, tylko
ma∏e kwiaty. Tak˝e widzia∏am, ˝e zwierzeta pojedyƒczo wychodzi∏y ze ziemi, a potem dopiero samiczki
z nich si´ wydziela∏y.

Widzia∏am Adama przeniesionego daleko, do wysoko po∏o˝onego ogrodu, do raju. Tutaj Pan Bóg przy-
prowadzi∏ do niego zwierz´ta. Adam nazwa∏ ich po imieniu, a one towarzyszy∏y mu, igrajàc oko∏o niego.
Wszystkie mu przed grzechem by∏y pos∏uszne. Ewy jeszcze nie by∏o. Wszystkie zwierz´ta, którym da∏
imi´, posz∏y z nim póêniej na ziemi´

Widzia∏am Adama w raju, niedaleko êród∏a, stojàcego w poÊrodku ogrodu, powstajàcego jakoby ze snu,
wÊród kwiatów i zió∏. JaÊnia∏ od Êwiat∏a, lecz korpus jego bardziej podobien by∏ do cia∏a, ani˝eli do ducha.
Nie dziwi∏ si´ niczemu, ani nawet sobie samemu; jakby do wszystkiego by∏ przyzwyczajonym, przecha-
dza∏ si´ pomi´dzy drzewami i zwierz´tami, podobnie jak rolnik, oglàdajàcy pola swoje.

Widzia∏am Adama na pagórku przy drzewie blisko wody, le˝àcego na lewej stronie, a lewà r´kà opar-
tego na brodzie. Pan Bóg zes∏a∏ sen na niego, a podczas tego snu by∏ w zachwyceniu.

Tymczasem Pan Bóg z prawej strony Adama wyjà∏ Ew´ i to z tego miejsca, na którym bok Jezusa
otworzono w∏ócznià. Widzia∏am, ˝e Ewa by∏a delikatnà i ma∏à; szybko ros∏a, a˝ wyros∏a i sta∏a si´ pi´knà.
Gdyby rodzice nasi nie byli zgrzeszyli, wszyscy ludzie rodziliby si´ wÊród snu tak przyjemnego.

Rozstàpi∏ si´ pagórek i widzia∏am u boku Adama powstajàcà ska∏´, jakoby z kamieni kryszta∏owych;
zaÊ u boku Ewy powsta∏a bia∏a dolina, pokryta niby delikatnym, bia∏ym py∏em urodzajnym.

Gdy ju˝ Ewa by∏a utworzona, widzia∏am, ˝e Pan Bóg Adamowi coÊ da∏ lub raczej zrobi∏, ˝e coÊ do nie-
go si´ pomkn´∏o. Zdawa∏o mi si´, ˝e z Boga, majàcego postaç ludzkà, z czo∏a, ust, piersi i ràk wyp∏ywajà
strumienie Êwiat∏a, làczàce si´ w jednà mas´, która wesz∏a w prawy bok Adama, a z tego boku Pan Bóg
wyjà∏ Ew´. Tylko Adam to otrzyma∏, a by∏ to zarodek b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego. W tym b∏ogos∏awieƒ-
stwie by∏a troistoÊç b∏ogos∏awieƒstw, które Abraham otrzyma∏ od anio∏a; by∏o jedno, co do  formy to samo,
lecz mniej jasne.

Ewa sta∏a przed Adamem, a Adam poda∏ jej r´k´. Byli jak dwoje dzieci, niewymownie pi´kni i szla-
chetni. JaÊnieli na ca∏ym ciele, a promienie jakby przejrzystà zas∏onà ich okrywa∏y. Widzia∏am, ˝e z ust
Adama wychodzi∏ b∏yszczàcy, szeroki strumieƒ Êwiat∏a, a czo∏o jego mia∏o kszta∏t powa˝nego oblicza.
Oko∏o ust by∏o s∏oƒce promienne, oko∏o ust Ewy nie by∏o tego s∏oƒca. Serce wydawa∏o mi si´ takim sa-
mym, jakie teraêniejsi majà ludzie, lecz piersi otocone by∏y promieniami, a w poÊrodku serca widzia∏am
jaÊniejàcà chwa∏´, a w niej ma∏y obrazek, jakoby trzymajàc coÊ w r´ku. Zdaje mi si´, ˝e w ten sposób trze-
cia osoba w Bóstwie by∏a uwydatniona. Widzia∏am tak˝e z jej ràk i nóg wychodzàce promienie Swiat∏a.
W∏osy jej spada∏y z g∏owy w pi´ciu warkoczach, dwa warkocze spada∏y ze skroni, dwa z poza uszu, jeden
z tylnej cz´Êci g∏owy.

Zawsze mia∏am uczucie, ˝e wskutek ran Jezusowych otworzy∏y si´ bramy cia∏a ludzkiego, które
grzech pierwszych rodziców by∏ zamknà∏ i ˝e Longinus, otwierajàc w∏ócznià bok Jezusa, otworzy∏ bram´
odrodzenia na ˝ywot wieczny. Dlatego te˝ nikt nie wszed∏ do nieba, dopóki si´ ta brama nie otworzy∏a.
JaÊniejàce sploty Êwiat∏a na g∏owie Adama uwa˝a∏am za jego obfitoÊç, jego chwa∏´, jego wzglàd na inne
wychodzàce Êwiat∏a. Ta sama chwa∏a  uwydatnia si´ znowu na duszach i cialach przemienionych. W∏osy
nasze sà owà upad∏à, zgas∏à i zdr´twia∏à chwa∏à, a jako nasze w∏osy majà si´ do promieni., taki te˝ sto-
sunek zachodzi pomi´dzy naszym teraêniejszym cialem do cia∏a Adamowego przed upadkiem. Promieni-
ste s∏oƒce oko∏o ust Adamowych odnosi∏o si´ do b∏ogoslawieƒstwa Êwi´tego potomstwa z Boga, który gdy-
by pierwsi rodzice nie byli zgrzeszyli, dzia∏alby za pomocà s∏owa.
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Adam poda∏ Ewie r´k´; odszed∏szy od owego miejsca pi´knego, na którym powsta∏a Ewa, przechadzali
si´ po raju, patrzàc na wszystko i cieszàc si´ wszystkiemu. By∏o to najwy˝sze miejsce w raju, wszystko
tam b∏yszcza∏o i jaÊnia∏o, bardziej ani˝eli na innych miejscach.

4.  Drzewo ˝ywota i drzewo wiadomoÊci
WÊród jaÊniejàcego ogrodu widzia∏am wod´, a w tej wodzie rzek´, po∏àczonà z jednej strony z làdem

za pomocà grobli. Tak na wyspie jak na grobli by∏o pe∏no pi´knych kwiatów; zaÊ na poÊrodku wyspy sta∏o
pi´kne drzewo, wznoszàce si´ nad wszystkie inne, niejako opiekujàc si´ nimi. Grunt wyspy by∏ korze-
niem tego drzewa. Okrywa∏o ono ca∏à wysp´, a chocia˝ by∏o bardzo szerokie, to czubek by∏ zupe∏nie szpi-
czasty. Ga∏´zie rozchodzi∏y si´ prosto, a z tych ga∏´zi znowu nowe ga∏´zie jakby ma∏e drzewka wznosi∏y
si´ w gór´. LiÊcie by∏y delikatne, owoce ˝ó∏te le˝a∏y w liÊciastych ∏uszczkach jako pàczek ró˝y. Drzewo by-
∏o podobne do cedrów. Nie przypominam sobie, jakobym przy owym drzewie kiedykolwiek Adama lub
Ew´, albo jakie zwierz´ widzia∏a, natomiast widzia∏am tam przecudne, szlachetne, biale ptaszki, Êpiewa-
jàce w ga∏´ziach tego drzewa. By∏o to drzewo ˝ywota.

W∏aÊnie przed groblà, prowadzàcà na wysp´, sta∏o drzewo wiadomoÊci. Pieƒ by∏ pokryty ∏uskami, jak
u palmy, liÊcie które bezpoÊrednio z pnia wyrasta∏y, by∏y bardzo wielkie i szerokie i podobne do pode-
szwy. Z przodu, w liÊciach schowane, wisia∏y owoce po pi´ç w kszta∏cie grona, w przodku jeden, a naoko∏o
szypu∏ki cztery. Ów owoc êó∏ty by∏ bardziej podobien do gruszki lub figi, anixeli do jab∏ka, mia∏ pi´ç ˝y∏,
a cz´Êç górna wyglàda∏a jak p´pek. Owoc by∏ mi´kki jak figa, koloru cukru brunatnego, z ˝y∏ami jak krew
czerwonymi. Drzewo by∏o u góry wy˝sze anixeli a dole, a ga∏´zie zgina∏y si´ do samej ziemi. Widz´ gatu-
nek tego drzewa jeszcze w krajach goràcych. Spuszcza wyrostki swych ga∏´zi ku ziemi, gdzie pnie wyra-
stajà, a te znowu dalej si´ rozrastajà tak, ˝e jedno takie drzewo nie raz wielkie przestrzenie g´stymi
okrywa altanami, pod którymi liczne mieszkajà rodziny.

Nieco dalej, na prawo od drzewa wiadomoÊci, widzia∏am ma∏y, jajowaty, nieco spadzisty pagórek z po-
∏yskujàcych czerwonych ziaren i rozmaitych kolorowych kruszcy . Stopnie mia∏y form´ kryszta∏ów. Na-
oko∏o niego sta∏y cienkie drzewa, dosyç wysokie, by stojàc na pagórku nie byç od nikogo widzianym, tak-
˝e zio∏a i inne roÊliny ros∏y naoko∏o tego pagórka. te drzewa i roÊliny mia∏y kwiecie i owoce mocne i kolo-
rowe.

Nieco dalej, na lewo od drzewa wiadomoÊci widzia∏am wkl´s∏oÊç, ma∏à dolin´. Wyglàda∏a jakby z bia-
∏ej, mi´kkiej ziemi lub z mg∏y utworzona, a pokrytà by∏a bia∏ymi kwiatkami i urodzajnym py∏em. Tak˝e
i tutaj by∏y ró˝ne roÊliny, lecz mniej kolorowe, mia∏y te˝ wi´cej py∏u, ani˝eli owocu.

Zdawa∏o mi si´, jakoby te dwa miejsca w pewnym ze sobà sta∏y stosunku, jakoby pagórek wyj´ty by∏
z tej doliny,, albo jakoby w dolin´ mia∏ byc po∏o˝ony. By∏y jak nasienie i rola. Oba miejsca wydawa∏y mi
si´ Êwi´te. JaÊnia∏y oba, przede wszystkim pagórek. pomi´dzy nimi a drzewem wiadomoÊci by∏y liczne
ma∏e drzewka i krzewy. To wszystko i wogóle ca∏a natura, by∏o jakby przeêroczyste i pe∏ne Êwiat∏a.

Owe dwa miejsca by∏y miejscem pobytu pierwszych rodziców. Drzewo wiadomoÊci oddziela∏o niejako
te miejsca od siebie. Sàdz´, ˝e Pan Bóg po stworzeniu Ewy te miejsca im przekaza∏.

Widzia∏am te˝, ˝e z poczàtku bardzo rzadko wspólnie chodzili. Przechadzali si´ bez najmniejszej po-
˝àdliwoÊci, ka˝dy na swoim miejscu. Zwierz´ta zachowywa∏y si´ niewymownie szlachetnie, jaÊnia∏y te˝
i by∏y im pos∏uszne. Zwierz´ta zale˝nie od gatunków, mia∏y osobne miejsca pobytu, osobne drogi i odr´b-
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9

Grzech
i  jego  skutki

1.  Upadek.

idzia∏am Adama i Ew´ po raz pierwszy razem przechadzajàcych si´
w Raju. Zwierz´ta przystàpi∏y  do nich i towarzyszy∏y im; wi´cej by∏y
zaj´teEwà ani˝eli Adamem. Wogóle Ewa bardziej zaj´ta by∏a ziemià
i stworzeniami, cz´Êciej patrzàc ku ziemi, to si´ znowu oglàdajàc; wy-
dawa∏a mi si´ te˝ ciekawszà. Adam zachowywa∏ si´  spokojniej i by∏
bardziej Bogu oddany. Z poÊród wszystkich zwierzàt mianowicie jedno
bardziej ani˝eli inne przy∏àczy∏o si´ do Ewy; by∏o to zwierz´ bardzo mi-
∏e, ∏askliwe i g∏adkie; nie znam drugiego, z którym mog∏a bym je porów-
naç. By∏o zupe∏nie g∏adkie i cienkie, jakoby ˝adnych nie mia∏o koÊci;
tylne nogi by∏y krótkie, a na tych nogach biega∏o w postaci wyprosto-
wanej. Mia∏o spiczasty ogon, zwieszajàcy si´ ku ziemi; ko∏o  ∏ba mia∏o
krótkie ma∏e ∏apy. ¸eb by∏ okràg∏y i bardzo krótki, a w pysku porusza∏
si´ bardzo delikatny  j´zyczek. Brzuch, piersi i szyja by∏y bia∏o-˝ó∏tawe,
zaÊ ca∏y grzbiet brunatny, jak u w´gorza. By∏o mniej wi´cej wysokie jak
dziesi´cioletnie dziecko. Zawsze by∏o przy Ewie, a tak si´ ∏asi∏o, tak si´
porusza∏o  zgrabnie, wskazujàc to na t´, to na owà stron´, ˝e si´ Ewie
bardzo spodoba∏o. Dla mnie by∏o to zwierz´ czymÊ okropnym i ciàgle
jeszcze stoi mi przed oczyma. Nie widzia∏am, czy Adam lub Ewa go do-
tkn´li. Przed upadkiem wielka przestrzeƒ dzieli∏a ludzi od zwierzàt.
Nie widzia∏am, ˝eby pierwsi ludzie jakiego dotykali si´ zwierz´cia;by∏y
bardziej wprawdzie poufalsze wzgl´dem ludzi, lecz by∏y bardziej od
nich oddzielone. Gdy Adam i Ewa znowu na owo jaÊniejàce miejsce po-
wrócili, przystàpi∏a do nich jakaÊ postaç lÊniàca, jakoby m´˝a powa˝ne-
go, pokrytego siwym w∏osem, i zdawa∏o mi si´, ˝e ta postaç wszystko im
da∏a i coÊ rozkaza∏a. Nie bali si´, lecz spokojnie s∏owom tej postaci si´
przys∏uchiwali. Gdy owa postaç znikn´∏a, wydawali si´ szcz´Êliwymi
i bardziej zadowolonymi, zdawa∏o si´ jakoby wi´cej rozumieli i wi´kszy
porzàdek we wszystkim widzieli, czuli bowiem teraz wdzi´cznoÊç w



noÊci, a wszystko to mieÊci∏o w sobie wielkà tajemnic´ prawa Bo˝ego i zwiàzku z sobà.

sercach swoich. Wi´kszà wdzi´cznoÊç czu∏ Adam ani˝eli Ewa, która bardziej myÊla∏a o szcz´Êciu i o tych
przedmiotach, ani˝eli o wdzi´cznoÊci. Nie by∏a tak oddanà Bogu jak Adam, buja∏a duszà bardziej w natu-
rze. Zdaje mi si´, ˝e trzy razy przez raj przeszli.

Teraz widzia∏am Adama, zatopionego w modlitwie dzi´kczynnej i podziwianiu, znowu na lÊniàcym
pagórku, na tym samym pagórku, na którym, we Ênie pogrà˝ony, mia∏ widzenie, podczas którego Pan
Bóg niewiast´ z jego boku utworzy∏. Adam sta∏ samotny pod drzewami. Widzia∏am Ew´ zbli˝ajàcà si´ do
drzewa wiadomoÊci, jakoby ko∏o niego przejÊç chcia∏a. Owo zwierz´ znowu by∏o przy niej, a jeszcze bar-
dziej si´ ∏asi∏o, jeszcze pr´dzej si´ porusza∏o, tak ˝e ten wà˝ zupe∏nie jà opanowa∏, ˝e jej bardzo si´ podo-
ba∏. Teraz wà˝ wszed∏ na drzewo i stanà∏ na nim tak wysoko,˝e zrówna∏ si´ z g∏owà Ewy; zaÊ pazurami
trzymajàc si´ pnia, obróci∏ si´ g∏owà do Ewy, mówiàc, ˝e gdyby jad∏a z owocu tego drzewa, byliby wolny-
mi, a nie niewolnikami i wiedzieli by, w jaki sposób majà si´ pomna˝aç. Wiedzieli ju˝, jak si´ pomna˝aç
mieli, lecz s∏ysza∏am, ˝e jeszcze nie pojmowali, jak to wedle woli Bo˝ej czyniç mieli i ˝e, gdyby wiedzieli,
a pomimo to zgrzeszyli, wówczas zbawienie nie by∏oby mo˝liwe. Ewa coraz bardziej si´ namyÊla∏a, coraz
bardziej po˝àda∏a tego, o czym mówi∏o zwierz´; dzia∏o si´ z nià coÊ, co jà poni˝a∏o; trwoga mnie przej´∏a.
Potem spojrza∏a na Adama, stojàcego jeszcze zupe∏nie spokojnie pod drzewami i zawo∏a∏a na niego, a on
przyszed∏. Ewa posz∏a mu naprzeciw, a potem znowu si´ wróci∏a; waha∏a si´, by∏a niespokojnà. I znowu
posz∏a, jakoby chcia∏a przejÊç ko∏o drzewa; zbli˝y∏a si´ teraz do niego z lewej strony i stan´∏a za nim,
podczas gdy d∏ugie, zwieszajàce si´ liÊcie jà okrywa∏y. Drzewo by∏o u góry szersze, ani˝eli na dole, a sze-
rokie ga∏´zie zwiesza∏y si´ ku ziemi. Na miejscu, na którym sta∏a Ewa, wisia∏ szczególnie pi´kny owoc.

Gdy Adam przyszed∏, uj´∏a go Ewa za rami´, wskazujàc na mówiàce zwierz´, a Adam s∏ucha∏. Ujàw-
szy go za rami´, po raz pierwszy go dotkn´∏a; on si´ jej nie dotknà∏, lecz coraz ciemniej jej si´ robi∏o. 

Widzia∏am, ˝e zwierz´ pokaza∏o Ewie owoc, lecz nie odwa˝y∏o si´ zerwaç go dla niej. Poniewa˝ jednak
Ewa owocu po˝àda∏a, zwierz´ takowy zerwa∏o i jej poda∏o. By∏ to owoc najpi´kniejszy, zerwany ze Êrodka
pi´ciu razem wiszàcych owoców.

Widzia∏am, ˝e teraz Ewa, zbli˝ywszy si´ z owocem do Adama, poda∏a mu owoc, i ˝e bez zezwolenia
Adama by∏by grzech pope∏niony. Zdawa∏o mi si´, jakoby owoc rozpada∏ si´ w r´ku Adama i jakoby Adam
obrazy w nim widzia∏, jakoby teraz poznali, czego poznaç nie mieli. Wewnàtrz owocu by∏o pe∏no ˝y∏, czer-
wonych jak krew. Widzia∏am, ˝e oblicza ich coraz bardziej si´ zaciemnia∏y i ˝e coraz g∏´biej si´ zapadali.
Zdawa∏o mi si´ te˝, ˝e s∏oƒce ust´powa∏o. Zwierz´ zesz∏o z drzewa, widzia∏am, jak na wszystkich czterech
ucieka∏o.

Nie widzia∏am, jakoby jedli owoc ustami, jak po dziÊ dzieƒ, jednak˝e owoc poÊród nich znika∏. 

Widzia∏am, ˝e Ewa ju˝ zgrzeszy∏a, kiedy wà˝ siedzia∏ na drzewie; albowiem mia∏a w∏asnà wolnà wol´.
Dowiedzia∏am si´ równie˝ o rzeczach, których dok∏adnie oddaç nie potrafi´. Wà˝ zdawa∏ si´ byç postacià
i figurà ich woli, na wzór istoty z którà wszystko czyniç i dokazaç mogli. Ich wol´ opanowa∏ szatan. 

Przez spo˝ycie owocu nie by∏ jeszcze grzech spe∏niony; lecz ten owoc drzewa, zwieszajàcego ga∏´zie
swoje ku ziemi i tak zawsze nowe wydajàcy rozsadki, które tak samo i po upadku si´ rozmna˝ajà, mieÊci∏
w sobie poj´cia o w∏asnomocnym rozp∏odzie i zmys∏owym zaszczepieniu, od∏àczajàcych si´ od Boga. Tak
wi´c wskutek spo˝ywania owocu zakazanego razem z niepos∏uszeƒstwem wstàpi∏o w natur´ ludzkà od-
dalenie si´ stworzenia od Boga, zakodowanie w sobie i przez siebie oraz samowolne po˝àdanie. Skutkiem
spo˝ytego owocu by∏ przewrót, poni˝enie natury, grzech i Êmierç.

B∏ogos∏awieƒstwo Êwi´tego i czystego rozmna˝ania si´ z Boga i przez Boga, dane Adamowi po stwo-
rzeniu Ewy, wskutek tego spo˝ycia Adam znowu straci∏: zdawa∏o mi si´ bowiem, jakoby Pan Bóg, gdy
Adam zszed∏ z pagórka, by podbiec do Ewy, go chwyta∏ i mu coÊ odbiera∏; zdawa∏o mi si´ tak˝e, jakoby
stàd zbawienie Êwiata przyjÊç mia∏o. 

Gdy razu pewnego, podczas uroczystoÊci Niepokalanego Pocz´cia, Pan Bóg mi t´ tajemnic´ objawi∏,
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widzia∏am w Adamie i Ewie po∏àczone ˝ycie cielesne i duchowe wszystkich ludzi, widzia∏am te˝, jak to
˝ycie wskutek upadku by∏o zepsute i ze z∏em zmieszane i jak nad tym ˝yciem panowa∏y duchy upad∏e.
Widzia∏am drugà osob´ Bóstwa, jakby z krzywym ostrzem zst´pujàcà i Adamowi b∏ogos∏awieƒstwo od-
bierajàcà, nim na grzech zezwoli∏. W tej samej chwili widzia∏am z boku Adama wyst´pujàcà dziewic´
i wznoszàcà si´ jako chmurk´ jasnà do chwa∏y Bo˝ej. 

Wskutek spo˝ycia owocu Adam i Ewa byli jakby odu˝eni, zaÊ co do zezwolenia na grzech, wielka
w nich nastàpi∏a zmiana. Lecz wà˝ by∏ w nich, istota w´˝a ich przenikn´∏a, dosta∏ si´ kàkol do pszenicy.

Ustanowiono obrzezanie za kar´ i jako zadoÊçuczynienie. Jako z winnej macicy wycina si´ pierwszà
ga∏àzk´, by wino nie dzicza∏o, nie kwaÊnia∏o i nie sta∏o si´ nieurodzajem; podobnie musia∏o si´ staç z cz∏o-
wiekiem, skoro znowu mia∏ byç uszlachetnionym. Gdy razu pewnego objawi∏ mi si´ Pan Bóg uleczenie
z upadku, widzia∏am, jak Ewa, wychodzàc z boku Adama, szyj´ ju˝ wyciàgajàc ku owocowi zakazanemu,
szybko do drzewa pobieg∏a, obejmujàc je. Widzia∏am te˝, jak Jezus, zrodzony z Niepokalanej Dziewicy,
spieszàc do krzy˝a, objà∏ go i jak potomkowie, zaçmieni i poçwiartkowani przez Ew´, przez m´k´ Jezusa
zostali oczyszczeni, i ˝e boleÊciami pokuty mi∏oÊç w∏asnej osoby wyrugowaç trzeba. S∏owa Episto∏y, ˝e
syn s∏u˝ebnicy nie ma byç wspó∏dziedzicem, tak zawsze pojmowa∏am: s∏u˝ebnica oznacza cia∏o i niewolni-
cze poddaƒstwo; ma∏˝eƒstwo jest stanem pokuty i wymaga zrzeczenia, modlitwy, postów, ja∏mu˝ny i in-
tencji powi´kszania królestwa Bo˝ego. 

Przed grzechem Adam i Ewa inaczej wyglàdali od nas, ludzi mizernych. Spo˝ywszy owoc zakazany,
zamieni∏o si´ w nich wszystko, co dotàd by∏o duchowym, w cia∏o, w rzecz, narz´dzie, naczynie. Dotàd byli
zjednoczeni w Bogu, pragnàc siebie w Bogu; teraz roz∏àczeni sà we w∏asnej woli, a ta w∏asna wola jest mi-
∏oÊcià w∏asnà, mi∏oÊcià grzechu i nieczystoÊcià. Wskutek spo˝ycia owocu zakazanego oddali∏ si´ cz∏owiek
od Stwórcy i zdawa∏o si´, jakoby twórczoÊç w sobie samym przyjà∏. Wszystkie w∏adze, si∏y i przymioty
i obcowanie tych˝e ze sobà i z ca∏à naturà zamieni∏y si´ w cz∏owieku w przedmioty cielesne ró˝nych
kszta∏tów i wykonywaƒ.

Wpierw by∏ Adam z Boga panem ca∏ej natury; teraz wszystko w nim sta∏o si´ naturà, by∏ panem
ujarzmionym i skr´powanym przed s∏ug´ w∏asnego, z którym odtàd pasowaç si´ i walczyç musi. Nie
umiem tego dobrze wypowiedzieç: jakby cz∏owiek przyczyn´ i cel wszystkich rzeczy przedtem bra∏ z Boga
i jakoby to wszystko od tej chwili w swojà przeniós∏ istot´, tak ˝e ono teraz nad nim panuje i nim rzàdzi.

Widzia∏am we wn´trzu, wszystkie organa cz∏owieka, a przedstawia∏y mi si´ jako cielesne i zgni∏e
pierwowzory stworzeƒ i tych˝e ze sobà obcowania, poczàwszy od gwiazd a˝ do najmniejszych zwierzàtek.
Wszystko to w nim dzia∏a∏o, od wszystkiego by∏ zale˝nym, mia∏ z tym do czynienia, musia∏ z tym walczyç,
musia∏ cierpieç. Nie mog´ tego jeszcze wypowiedzieç, a to dlatego, poniewa˝ równie˝ jestem cz∏owiekiem
upad∏ego rodzaju ludzkiego. Cz∏owiek jest na to stworzony, by zape∏ni∏ miejsce upad∏ych anio∏ów. Gdyby
grzech nie by∏ pope∏niony, rozmna˝a∏by si´ cz∏owiek tylko dopóty, dopóki by nie wyrówna∏ liczby upa-
d∏ych anio∏ów, potem nastàpi∏by koniec tworzenia. Gdyby Adam i Ewa jeden tylko rok bez grzechu prze-
˝yli, wówczas nigdy by nie upadli. Wiem napewno, ˝e nie pr´dzej nastàpi koniec Êwiata, dopóki liczba
upad∏ych anio∏ów si´ nie wyrówna, dopóki wszystkiej pszenicy z pomi´dzy plew nie sprzàtnà.

Mia∏am raz wielkie i dok∏adne objawienie o grzechu i o zbawieniu. Widzia∏am wszystkie tajemnice ja-
sno i dobitnie i rozumia∏am je, lecz nie umiem wszystkiego s∏owami wypowiedzieç. Widzia∏am grzech, po-
czàwszy od upadku anio∏ów i Adama a˝ do dnia dzisiejszego, w niezliczonych jego rodzajach, widzia∏am
te˝ wszystkie przygotowania celem naprawienia i zbawienia a˝ do przyjÊcia na Êwiat i Êmierci Zbawicie-
la. Pokaza∏ mi Pan Jezus wielkie pomieszanie i wewn´trznà nieczystoÊç wszystkich rzeczy i wszystko, co
od poczàtku dla oczyszczenia i naprawienia by∏ uczyni∏. 

Wskutek upadku anio∏ów dosta∏o si´ wiele z∏ych duchów na ziemi´ i do powietrza w którym ˝yjemy;
widzia∏am, ˝e wiele z∏oÊcià ich by∏o nasyconych i przez nich op´tanych. 

Pierwszy cz∏owiek by∏ wzorem Bo˝ym; by∏ jak niebo; wszystko w nim i z nim si´ jednoczy∏o; postaç je-
go by∏a odbitkà postaci Boskiej. Ziemia i stworzenia mia∏y staç si´ jego w∏asnoÊcià, mia∏ ich u˝ywaç, lecz
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z Boga, dzi´kujàc mu. By∏ wolnym, i dlatego wystawionym na prób´, wskutek czego nie mia∏ spo˝ywaç
z drzewa. Na poczàtku wszystko by∏o równe; gdy ów lÊniàcy pagórek, na którym sta∏ Adam, coraz wy˝ej
si´ podnosi∏, gdy bia∏a, kwiecista dolina, na której widzia∏am Ew´, coraz bardziej si´ zapada∏a, ju˝ zbli˝a∏
si´ niszczyciel. 

Po upadku wszystko by∏o inaczej. Wszystkie formy utworu by∏y stworzone i le˝a∏y w nich rozsypane,
wszystko, co si´ dotàd z sobà zgadza∏o, sta∏o si´ niezgodnym, z jednego zrobi∏o si´ wiele i nic nie brali
wi´cej ze samego Boga, lecz tylko ze siebie. Byli dawniej wzorami Bo˝ymi, teraz stali si´ wzorami w∏a-
snymi, spowodowanymi grzechem. Mieli teraz ∏àcznoÊç z upad∏ymi anio∏ami. Pocz´li ze siebie i z ziemi,
a tak z nimi jak ze ziemià stycznoÊç mieli upadli anio∏owie a wskutek nieskoƒczonego pomieszania i roz-
proszenia ludzi ze sobà i upad∏à naturà, powsta∏a ogromna rozmaitoÊç grzechu, winy i niedoli. 

Oblubieniec mój pokaza∏ mi to wszystko zupe∏nie jasno i zrozumiale, jaÊniej, ani˝eli si´ codzienne wi-
dzi ˝ycie; wtedy sàdzi∏am, ˝e to co dzieci´ pojàç mo˝e, a jenakowo˝ opowiedzieç tego nie umiem. Pokaza∏
mi plan i drogi, prowadzàce do zbawienia od samego poczàtku i wszystko, co by∏ uczyni∏. Pozna∏am te˝,
˝e nies∏usznie mówià, i˝ Jezus nie potrzebowa∏ staç si´ cz∏owiekiem i umrzeç za nas na krzy˝u, ˝e wsze-
chmocà Swojà móg∏ by∏ inaczej uczyniç. Widzia∏am, ˝e uczyni∏ to z nieskoƒczonej doskona∏oÊci, litoÊci i
sprawiedliwoÊci, ˝e wprawdzie zmusiç Pana Boga nie mo˝na, ˝e jednakowo˝ czyni, co Mu si´ podoba i
jest, czym jest. 

Widzia∏am Melchizedecha jako anio∏a i jako pierwowzór Jezusa, jako kap∏ana na ziemi; o ile kap∏aƒ-
stwo jest w Bogu, by∏ on kap∏anem wiecznego porzàdku jako anio∏. Widzia∏am jak przygotowywa∏, zak∏a-
da∏, budowa∏ i roz∏àcza∏ pokolenia ludzkie. Tak˝e Henocha i Noego znaczenie i dzia∏alnoÊç widzia∏am,
a poÊród tego widzia∏am dzia∏ajàce królestwo piek∏a i stokrotne zjawiska i dzia∏anie ziemskiego, cielesne-
go i szataƒskiego ba∏wochwalstwa i pewne do siebie podobne, lecz zapowietrzone, do nieustajàcego grze-
chu prowadzàce i kuszàce formy. Tak wi´c widzia∏am wszystkie grzechy i wszystkie poczàtki i pierwo-
wzory zbawienia, które wedle rodzaju swego tak samo by∏y podobne do Boga, jak sam cz∏owiek by∏ wzo-
rem Boga. Widzia∏am wszystko od Abrahama do Moj˝esza, od Moj˝esza a˝ do proroków, a zawsze razem
z pierwowzorami w naszym najbli˝szym Êwiecie. Tutaj np. dowodzono, dlaczego kap∏ani nie mogli wi´cej
dopomóc wyleczyç i dlaczego im to si´ wi´cej nie udaje, albo przynajmniej z tak rozmaitym udaje si´ skut-
kiem. Widzia∏am ten dar kap∏aƒstwa wÊród proroków, widzia∏am te˝ przyczyn´ ich formy. Widzia∏am np.
Elizeusza podajàcego Gieziemu lask´, by jà po∏o˝y∏ na martwe dziecko niewiasty z Sunam. W tej lasce
spoczywa∏a moc i pos∏annictwo Elizeusza w sposób duchowny. Ta laska by∏a jego ramieniem, dalszym
ciàgiem jego ramienia. Widzia∏am tutaj wewn´trzne znaczenie pastora∏u biskupów, ber∏a królów i ich po-
t´gi, po∏àczonej z wiarà, która ich, ˝e tak powiem, z Bogiem ∏àczy, zaÊ od wszystkiego innego od∏àcza.
Lecz Giezi nie wierzy∏ doÊç mocno, zaÊ matka wierzy∏a, ˝e tylko jedyny Elizeusz jej pomóc mo˝e, a ponie-
wa˝ wskutek ludzkiej zarozumia∏oÊci powàtpiewano o Boskiej mocy Elizeusza i jego laski, tote˝ laska
dziecka nie uleczy∏a. Widzia∏am, jak Elizeusz po∏o˝y∏ r´ce swoje na r´ce dziecka, usta na usta dziecka,
piersi na piersi dziecka i si´ modli∏, wskutek czego dusza dziecka powróci∏a do cia∏a. 

Widzia∏am te˝, objaÊnienie tego sposobu leczenia, widzia∏am, jaki zachodzi∏ stosunek i pod jakim
wzgl´dem ten sposób leczenia by∏ figurà Êmierci Jezusa Chrystusa. W Elizeuszu wskutek jego wiary
i daru Bo˝ego wszystkie bramy ∏aski i zadoÊçuczynienia za ludzi by∏y otwarte, zaÊ po spe∏nionym grzechu
znowu owe bramy si´ zamkn´∏y; g∏owa, piersi, nogi i r´ce. I po∏o˝y∏ si´ jakoby ˝ywy, obrazowy krzy˝ na
zw∏oki ch∏opca, przywracajàc mu przez modlitwy i wiar´ ˝ycie i zdrowie, zadoÊçczyniàc i pokutujàc za
grzechy rodziców, pope∏nione g∏owà, sercem, r´koma i nogami, a tym samym Êmierç dziecka powodujàce.
We wszystkim widzia∏am pewne podobieƒstwo ze Êmiercià krzy˝owà i ranami Jezusowymi, widzia∏am
te˝, ˝e wszystko pod pewnym wzgl´dem ze sobà si´ zgadza∏o. Widzia∏am te˝, ˝e od chwili Êmierci krzy˝o-
wej Jezusa Chrystusa nie tylko ka˝dy kap∏an, ale nawet i ka˝dy wierzàcy chrzeÊcijanin ten dar wskrze-
szenia i leczenia posiada∏; o ile bowiem w Jezusie ˝yjemy i z Nim jesteÊmy ukrzy˝owani, o tyle bramy ∏a-
ski, pochodzàce z ran Jego Êwi´tych, stojà nam otworem. Mia∏am te˝ liczne wizje, odnoszàce si´ do k∏a-
dzenia ràk, do skutecznoÊci b∏ogos∏awieƒstwa i do dzia∏ania r´ki na rzeczy oddalone, a to wszystko obja-
Êniono mi na przyk∏adzie laski Elizeusza, oznaczajàcej r´k´. Dlaczego dzisiejsi kap∏ani tak rzadko leczà
i b∏ogos∏awià, widzia∏am równie˝ na przyk∏adzie, wzi´tym z podobieƒstwa, w którym wszystkie takie
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dzia∏ania majà swój poczàtek. Widzia∏am trojakich malarzy, wyciskajàcych figury na wosku. Pierwszy
z nich mia∏ pi´kny, bia∏y wosk, a by∏ bardzo màdry i zr´czny; lecz by∏ samym sobà zaj´ty, nie nosi∏ w so-
bie obrazu Chrystusa; to te˝ nic nie utworzy∏. Drugi malarz mia∏ wosk blady, lecz poniewa˝ sam by∏ ozi´-
b∏y i zarozumia∏y, wi´c nic nie zrobi∏. Trzeci by∏ wprawdzie niezr´czny, ale pracowa∏ za to pilnie i z pro-
stotà nad woskiem zupe∏nie ˝ó∏tym i zwyczajnym; jego praca by∏a bardzo dobra i w niej odbija∏o si´ rze-
tlene podobieƒstwo, chocia˝ o rysach szorstkich. Tak samo te˝ widzia∏am, ˝e kap∏ani wykszta∏ceni, wyno-
szàcy si´ dla swej nauki nad innych, nic nie dzia∏ali, podczas gdy tylko proÊci i pokorni moc kap∏aƒstwa
rozszerzali, b∏ogos∏awiàc i leczàc

Zdawa∏o mi si´, ˝e chodz´ do szko∏y, a Oblubieniec mój pokaza∏ mi, ile od chwili pocz´cia swojego a˝
do Êmierci cierpia∏, pokutowa∏ i zadoÊçuczyni∏, a widzia∏am to wszystko w obrazach, wzi´tych z Jego ˝y-
cia. Widzia∏am te˝, jak za pomocà modlitwy i ofiarowania boleÊci za innych, nie jedna dusza która na
Êwiecie wcale nie pracowa∏a, chocia˝ dopiero w godzinie Êmierci si´ nawróciwszy, zbawionà zosta∏a 

Widzia∏am, ˝e aposto∏owie prawie na ca∏y Êwiat si´ rozeszli, by z∏amawszy pot´g´ szatana, wnieÊç
weƒ b∏ogos∏awieƒstwo i ˝e owe okolice najbardziej truciznà szatana by∏y zara˝one, lecz Jezus tym wszy-
stkim, na których Duch Êwi´ty zstàpi∏ i do dzisiaj jeszcze zst´puje, przez Swoje doskona∏e zadoÊçuczynie-
nie t´ moc wyjedna∏ i na wieki ustanowi∏. Pokazano mi te˝, ˝e ów dar wybawienia Êwiata i okolic z mocy
szatana za pomocà b∏ogos∏awieƒstwa, wyra˝ony jest w owych s∏owach: “JesteÊcie sól ziemi,” i ˝e w∏aÊnie
dlatego soli do Êwi´conej wody si´ u˝ywa.

Widzia∏am równie˝, jak skrupulatnie wykonywanà bywa s∏u˝ba cielesnego ˝ycia Êwiatowego, ˝e prze-
kleƒstwo stoi w przeciwstawieniu do b∏ogos∏awieƒstwa, i ˝e cudów w królestwie szatana, s∏u˝by natury,
ba∏wochwalstwa, czarodziejstwa, magnetyzmu, nauki Êwieckiej, sztuki i wszystkich Êrodków potrzeb-
nych do upi´kszania Êmierci, do przyozdabiania grzechu i zasypiania sumienia, z najsurowszà i zabobon-
nà sumiennoÊcià nawet tacy u˝ywajà, którzy w tajemnicach KoÊcio∏a katolickiego same tylko formy ba∏-
wochwalstwa widzà, któremu w ka˝dy inny sposób tak samo dobrze s∏u˝yç mo˝na; a przecie˝ ci sami lu-
dzie jak najsumienniej w podobny sposób o ca∏e ˝ycie doczesne dbajà, tak ˝e tylko królestwo Boga, który
sta∏ si´ cz∏owiekiem, ma byç zaniedbanym? Widzia∏am te˝, ˝e Êwiatu s∏u˝ono jak najdoskonalej, podczas
gdy s∏u˝ba Bo˝a bardzo by∏a zaniedbana.

2. Przyrzeczenia zbawienia
Po upadku cz∏owieka pokaza∏ Pan Bóg anio∏om, w jaki sposób rodzaj ludzki znowu naprawi.

Widzia∏am tron Boga, Trójc´ PrzenajÊwi´tszà, widzia∏am ruch w trzech osobach. Widzia∏am dziewi´ç
chórów anielskich i Boga, zwiastujàcego im, w jaki sposób upad∏y rodzaj ludzki naprawiç zamyÊla; wi-
dzia∏am te˝, ˝e si´ anio∏owie z tego niezmiernie cieszyli. 

Widzia∏am, ˝e jaÊniejàca, z drogich kamieni z∏o˝ona ska∏a Adama stan´∏a przed tronem Bo˝ym, zanie-
siona tam jakby przez anio∏a; mia∏a ona stopnie, coraz wy˝ej ros∏a, sta∏a si´ tronem, wie˝à, rozszerza∏a
si´, wszystko obj´∏a. Widzia∏am dziewi´ç chórów anielskich oko∏o Niego, a nad anio∏ami w niebie widzia-
∏am obraz Dziewicy. Nie by∏a to ziemska Maryja, lecz Maryja Niebieska, Maryja w Bogu, by∏a istotà wy-
chodzàcà z Boga. Wszed∏szy do wie˝y, która si´ jej otworzy∏a, jakoby w jedno z nià si´ zla∏a. Widzia∏am
te˝, ˝e jedna postaç Trójcy PrzenajÊwi´tszej do tej wie˝y wesz∏a.

Pomi´dzy anio∏ami spostrzeg∏am rodzaj monstrancji, przy której wszyscy budowali i dzia∏ali. Ta mon-
strancja podobnà by∏a do wie˝y z ró˝nymi tajemniczymi obrazami. By∏y na niej dwie figury, trzymajàce
si´ na drugiej stronie za r´ce. Ros∏a coraz wy˝ej, coraz te˝ wspanialszà si´ stawa∏a. Widzia∏am, ˝e coÊ
Boskiego przeniknàwszy wszystkie chóry anielskie, wesz∏o w monstrancj´, by∏a to jaÊniejàca Êwiàtynia,
tym wyraêniejsza, im bardziej do monstrancji si´ zbli˝a∏a. Zdawa∏o mi si´, ˝e to by∏ zarodek b∏ogos∏a-
wieƒstwa Bo˝ego do czystego rozmna˝ania si´; ten zarodek otrzyma∏ Adam niegdyÊ od Ojca, lecz utraci∏
go znowu, gdy s∏uchajàc Ewy, chcia∏ zezwoliç na spo˝ycie owocu zakazanego; to samo b∏ogos∏awieƒstwo
da∏ Pan Bóg póêniej Abrahamowi, a odebrawszy je Jakubowi, przez Moj˝esza przesz∏o na ark´ przymie-
rza. W koƒcu otrzyma∏ je Joachim, ojciec NajÊwi´tszej Maryi Panny, by Maryja tak czysto i niepokalanie
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si´ pocz´∏a, jak Ewa, która wysz∏a z boku we Ênie pogrà˝onego Adama. Monstrancja znik∏a w wie˝y. 

Widzia∏am, ˝e i kielich, podobny do kielicha, u˝ywanego podczas ostatniej wieczerzy, robili anio∏owie,
a ten kielich równie˝ wszed∏ do wie˝y. 

Na zewn´trznej, prawej stronie wie˝y widzia∏am, jakoby na z∏otym chmury brzegu, wino i pszenic´;
wyrasta∏a te˝ ga∏àzka, ca∏e drzewo rodowodu, na którego konarach m´˝czyêni i niewiasty o ma∏ej postaci
trzymali si´ za r´ce. Ostatnim kwiatem owego drzewa by∏o dzieciàtko w ˝∏óbku. 

Widzia∏am teraz tajemnic´ zbawienia jako przyrzeczenie a˝ do spe∏nienia si´ czasu, widzia∏am te˝ ob-
razy dzia∏ania przeciwnego. Na koƒcu widzia∏am nad lÊniàcà ska∏à wielki, wspania∏y KoÊció∏, jeden Êwi´-
ty koÊció∏ katolicki, wyobra˝ajàcy ˝ywo zbawienie ca∏ego Êwiata. Wszystkie te widzenia mia∏y najlepszy
zwiàzek i przejÊcie; nawet wszystko nieprzyjazne i z∏e, odsuni´te przez anio∏ów, do rozwoju zbawienia
s∏u˝y∏o. Tak widzia∏am, jak starozakonna Êwiàtynia, wyst´pujàc z ziemi, coraz wy˝ej si´ wznosi∏a; podob-
nà by∏a do KoÊcio∏a Êwi´tego, lecz nie mia∏a wie˝y. By∏a bardzo wielkà, lecz anio∏owie odsun´li jà na bok
i stan´∏a krzywo. Widzia∏am, ˝e si´ wielkà skorupa muszli pojawi∏a,*) chcàc wejÊç do starej Êwiàtyni, lecz
odsuni´to jà na stron´. 

*) Symbol (god∏o) pogaƒskich baÊni o bogach i ohydnych obrz´dach.

Widzia∏am pokazujàcà si´ szerokà, p∏askà wie˝´ (piramid´ egipskà), przez której niezliczone bramy
przechodzi∏y postacie Abrahama i dzieci Izraelskich. Ta wie˝a oznacza∏a niewol´ ˝ydów w Egipcie. Odsu-
ni´to t´ piramid´, tak samo jak owà drugà, do schodów podobnà wie˝´ egipskà, oznaczajàcà nauk´
o gwiazdach i wieszczbiarstwo. Potem widzia∏am Êwiàtyni´ egipskà, którà równie˝ odsuni´to, wskutek
czego krzywo staç musia∏a.

Wreszcie widzia∏am, jak Pan Bóg dawa∏ Adamowi do poznania, ˝e przyjdzie dziewica i staracone zba-
wienie znowu mu przywróci. Lecz nie wiedzia∏ Adam, kiedy to nastàpi, dlatego te˝, widzia∏am go póêniej,
bardzo zasmuconego, gdy Ewa mu samych tylko rodzi∏a synów, a˝ wreszcie Pan Bóg da∏ jej córk´. 

Widzia∏am Noego i ofiar´ jego, wsród której od Pana Boga otrzyma∏ b∏ogos∏awieƒstwo. Potem widzia-
∏am Abrahama, jego b∏ogos∏awieƒstwo i jak mu Bóg Izaaka by∏ obieca∏. Widzia∏am, ˝e to b∏ogos∏awieƒ-
stwo z pierworodnego przechodzi∏o na pierworodnego, a zawsze wÊród aktu sakramentalnego. Widzia∏am
Moj˝esza, otrzymujàcego w nocy przed wyjÊciem z Egiptu tajemnic´, i ˝e tylko Aaron o tym wiedzia∏. Wi-
dzia∏am tajemnic´ arki przymierza i ˝e tylko arcykap∏ani i niektórzy Âwi´ci wskutek objawienia Bo˝ego
o tym wiedzieli. Tak widzia∏am bieg tajemnicy przez rodowód Jezusa Chrystusa a˝ na Joachima i Ann´,
owà najczystszà i najÊwi´tszà par´ ma∏˝eƒskà wszystkich czasów, z której narodzi∏a si´ Maryja jako
dziewica niepokalana. Teraz sta∏a si´ Maryja jakoby arkà.

3. Wygnanie z raju
Po chwili widzia∏am Adama i Ew´, b∏àdzàcych w smutku wielkim. Byli pos´pni, chodzili osobno, jako-

by szukajàc czegoÊ, co zgubili. Wstydzili si´ samych siebie. Za ka˝dym krokiem schodzili ni˝ej; ziemia
zdawa∏a si´ ust´powaç przed nimi, a gdziekolwiek skierowali swe kroki, zaraz niebo si´ zachmurza∏o, ro-
Êliny traci∏y swój po∏ysk, stawa∏y si´ jakoby szare, nawet zwierz´ta ucieka∏y przed nimi. Poszukali sobie
wielkich liÊci, utworzyli z nich wieniec naoko∏o bioder, a zawsze b∏àkali si´, ka˝dy osobno. 

Gdy ju˝ doÊç d∏ugo uciekali, lÊniàce miejsce, z którego wyszli, wyglàda∏o ju˝ jakby oddalony szczyt gó-
ry, i schowali si´, ka˝de osobno, wÊród krzewów ciemniejszej równiny. Wtem us∏yszeli g∏os z góry; nie po-
kazali si´ jednak, jeszcze bardziej si´ zatrwo˝yli, i jeszcze dalej uciekali, chowajàc si´ jeszcze g∏´biej. By-
∏o mi ich bardzo ˝al. Ów g∏os odezwa∏ si´ surowiej; ch´tnieby si´ jeszcze g∏´biej schowali, lecz wyjÊç mu-
sieli. 

Pokaza∏a si´ surowa jasna postaç; wyszli ze spuszczonymi g∏owami, nie patrzàc na Pana; patrzyli na-
tomiast na siebie, oskar˝ajàc si´ wzajemnie. Teraz wyznaczy∏ im Pan równin´, jeszcze g∏´biej po∏o˝onà,
gdzie ros∏y krzewy i drzewa; teraz te˝, upokorzywszy si´, dopiero ca∏y stan swój mizerny poznali. Widzia-
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∏am, ˝e pozostawieni sami, si´ modlili. Roz∏àczyli si´, a pad∏szy na kolana, wznieÊli r´ce do góry, p∏aczàc
i narzekajàc. Widzàc to, czu∏am, jakim dobrodziejstwem jest modlitwa na osobnoÊci.

Byli p∏aszczem okryci, który si´ga∏ przez ramiona a˝ do kolan. Cia∏o przepasali sobie pasem z ∏yka.
Gdy uciekali, zdawa∏o si´, ˝e raj od nich si´ oddala jako chmura. Ognisty pierÊcieƒ zstàpi∏ z nieba, jaki
widzieç mo˝na cz´sto oko∏o s∏oƒca lub ksi´˝yca, a ten pierÊcieƒ otoczy∏ wy˝yn´, na której raj si´ znajdo-
wa∏.

Tylko jeden dzieƒ byli w raju. Raj wydaje mi si´ teraz z daleka jako ∏awa wschodzàcego s∏oƒca,
a wschodzi ono, gdy to widz´, w koƒcu ∏awy, po prawej stronie. Raj le˝y na wschód od góry proroków, tam
gdzie s∏oƒce wschodzi i wydaje mi si´ zawsze jako jajo, unoszàce si´ nad nies∏ychanie jasnà wodà, która
je dzieli od ziemi; góra proroków zdaje si´ byç przedgórzem raju. Na tem przedgórzu widzieç mo˝na
Êliczne zielone okolice z g∏´bokimi przepaÊciami i wàwozami, pe∏nymi wody. Widzia∏am te˝ ludzi
chcàcych wyjÊç na gór´ proroków, lecz nie zaszli daleko.

Widzia∏am Adama i Ew´, gdy si´ zbli˝ali do ziemi pokuty. By∏ to wzruszajàcy widok, patrzeç na owych
dwóch, na pustej ziemi pokutujàcych ludzi. Adamowi wolno by∏o zabraç z raju ga∏àzk´ oliwnà, którà tam
zasadzi∏. Widzia∏am, ˝e póêniej krzy˝ z tego drzewa zrobiono. Byli bardzo zasmuceni. Gdy ich widzia-
∏am, ju˝ raju widzieç nie mogli. Schodzili coraz ni˝ej, i zdawa∏o si´, jakoby si´ coÊ obraca∏o i ciemno majàc
przed oczami, doszli na smutne miejsce pokuty.
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4. Rodzina Adama
Widzia∏am, jak Adam i Ewa przyszli w okolice góry Oliwnej. Ziemia wyglàda∏a inaczej ani˝eli dzisiaj;

pokazano mi jednak˝e, ˝e to ta jest okolica. Widzia∏am ich mieszkajàcych i pokut´ czyniàcych na owym
miejscu góry Oliwnej, gdzie Pan Jezus krwià si´ poci∏. Uprawiali ziemi´. Widzia∏am otoczonych synami,
wo∏ajàc w wielkim smutku doBoga, by ich tak˝e obdarzy∏ córkami. Da∏ im Pan Bóg obietnic´, i˝ nasienie
niewiasty zetrze g∏ow´ w´˝owi.

Ewa rodzi∏a w pewnych odst´pach czasu dzieci; zawsze wÊród tego czasu pewna iloÊç lat w pokucie
up∏ywa∏a. Po siedmiu latach pokuty porodzi∏a Ewa Seta, dzieci´ obiecane, a anio∏ powiedzia∏ Ewie, ˝e Set
jest nasieniem, które Pan Bóg jej da∏ za Abla. Seta tak tutaj, jak i w jaskini Abrahamowej d∏ugo trzymali
w ukryciu, albowiem rodzeni bracia na ˝ycie jego godzili, tak jak na ˝ycie Józefa, tego˝ bracia nastawali.

Razu pewnego widzia∏am mniej wi´cej dwunastu ludzi; Adama, Ew´, Kaina, Abla i dwie siostry i
kilkoro mniejszych dzieci. Wszyscy byli przyodziani skórami, zarzuconymi na wzór szkaplerza. Wszyscy
te˝ nosili pasy. Skóry ko∏o piersi by∏y szersze i s∏u˝y∏y za kieszeƒ, oko∏o nóg by∏y d∏u˝sze, a na bokach
pozapinane. M´˝czyêni nosili krótsze skóry, mieli tak˝e kieszeƒ, w którà coÊ k∏adli. Nad ramionami a˝ do
po∏owy r´kawów by∏y te skóry bardzo bia∏e i cienkie, a u kobiet pod ramionami raz zapi´te. Wy glàdali w
tym ubiorze bardzo ∏adnie. Tak˝e chaty tam by∏y, nieco w ziemi´ zapuszczone, a na wierzchu pokryte
roÊlinami. Panowa∏ tu prawdziwy porzàdek domowy. Widzia∏am pola, a na tych polach nisko rosnàce,
lecz doÊç grube drzewa owocowe, tak˝e zbo˝e tam by∏o, ziarna pszenicy, które Pan Bóg da∏ Adamowi do
wysiania.

Nie przypominam sobie, czy pszenic´ i winnà macic´ widzia∏am w raju. Nie ros∏o te˝ w raju nic
takiego, co by celem po˝ywienia dopiero przyprawiaç trzeba. Przyprawianie, to skutek grzechu, a wi´c
wyobra˝enie cierpieƒ. Pan Bóg da∏ Adamowi wszystko, co ten˝e mia∏ zasiaç. Przypominam sobie tak˝e,
˝e widzia∏am m´˝ów podobnych do anio∏ów, Noemu coÊ przynoszàcych, kiedy ten˝e wchodzi∏ do arki,
wyglàda∏o to jakby winna ga∏àzka, zatkni´ta w jab∏ku.

Rós∏ te˝ pewien rodzaj dzikiego zbo˝a, wÊród którego Adam szlachetnà zasiaç musia∏ pszenic´;
wskutek tego owo dzikie zbo˝e si´ polepszy∏o, lecz póêniej znowu si´ pogorszy∏o. Dzikie to zbo˝e w
pierwszych czasach udawa∏o si´ bardzo dobrze i jakby uszlachetnione bardziej na wschód w Indiach lub
Chinach, gdy tam jeszcze ma∏o by∏o ludzi. Gdzie wino roÊnie i ryby ˝yjà, tam si´ nie udaje.

U˝ywali mleka zwierzàt i sera, suszonego na s∏oƒcu. Co si´ tyczy zwierzàt, przede wszystkim owce
widzia∏am. Wszystkie zwierz´ta, którym Adam nada∏ imiona, posz∏y z nim, ucieka∏y jednakowo˝ przed
nim, tak ˝e Adam za pomocà paszy musia∏ je do siebie wabiç i przyzwyczaiç. Widzia∏am te˝, ˝e ptaki
lata∏y, widzia∏am ma∏e zwierzàtka i chy˝oskocze.

Panowa∏ jak najlepszy ∏ad i porzàdek. Widzia∏am, jak dzieci Adama w osobnej chacie, le˝àc oko∏o
kamienia, jada∏y, widzia∏am te˝, jak si´ modli∏y i dzi´ki czyni∏y.

Pan Bóg nauczy∏ Adama, w jaki sposób ma sk∏adaç ofiary i sta∏ si´ Adam kap∏anem swej rodziny.
Tak˝e Kain i Abel byli kap∏anami, widzia∏am nawet, ˝e w osobnej chacie do kap∏aƒstwa si´ gotowali.

Na g∏owie nosili do okr´tu podobne, z liÊcia i ˝y∏ liÊciowych uwite czapki, które na przodku nieco
wyst´powa∏y, tak ˝e uchwyciç by∏o mo˝na. Cia∏o ich by∏o pi´kne, jasno-˝ó∏tawe, jak jedwab, w∏osy
czerwono-˝ó∏tawe, jak z∏oto. Adam nosi∏ tak˝e d∏ugie w∏osy. Z poczàtku mia∏ krótkà, póêniej d∏ugà brod´.
Ewa z poczàtku bardzo d∏ugie nosi∏a w∏osy, póêniej zwiàzane w kiÊcie, spoczywajàce jakby czepek na
g∏owie.

Ogieƒ wydawa∏ mi si´ zawsze jakby ˝ar ukryty, podziemny. Otrzymali go poczàtkowo z nieba; Pan
Bóg ich nauczy∏, jak si´ z nim obchodziç majà. To, co palili, by∏o ˝ó∏tà materià, a wyglàda∏o jak ziemia lub
w´giel. Nie widzia∏am i˝by kiedykolwiek gotowali, widzia∏am natomiast, ˝e na s∏oƒcu pra˝yli; nawet
pszenic´ pot∏uczonà pod pleciankà wystawiali w ma∏ych do∏kach na s∏oƒce.
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Zbo˝e, które im przyniós∏ Pan Bóg, sk∏ada∏o si´ z pszenicy, ˝yta i j´czmienia. Nauczy∏ ich tak˝e Pan
uprawy tych zbo˝a gatunków i wogóle poucza∏ ich we wszystkim. Wielkich rzek, np. Jordanu, nie
widzia∏am; widzia∏am jednak êród∏a, z których woda do stawów sp∏ywa∏a.

Przed Êmiercià Abla nie u˝ywano mi´sa.

Widzia∏am raz gór´ kalwaryjskà, a na tej górze proroka, towarzysza Eliasza, jak wszed∏szy na miej-
sce, które wtenczas by∏o pagórkiem, pe∏nym jaskiƒ i murowanych grobowców; z kamiennej trumny wyjà∏
czaszk´ Adamowà. Przy nim stanà∏ anio∏, mówiàc: “To czaszka Adamowa”, i nie pozwoli∏ mu tej czaszki
zabieraç. Na tej czaszce by∏o kilka ˝ó∏tych w∏osów. Pozna∏am te˝ z opowiadania proroka, ˝e owo miejsce
nazywa∏o si´ miejscem czaszek. Zupe∏nie prostopadle nad owym miejscem, na którym le˝a∏a owa czasz-
ka, stan´∏a póêniej dolna cz´Êç krzy˝a Chrystusowego. Powiedziano mi podczas widzenia, ˝e na tym
miejscu jest Êrodek ziemi, tak˝e widzia∏am d∏ugoÊç tego miejsca na pó∏noc, po∏udnie i zachód, lecz ju˝ za-
pomnia∏am.

5. Kain. Dzieci Bo˝e. Wielkoludy. 
Widzia∏am, ˝e Kain na górze Oliwnej powzià∏ zamiar zamordowania Abla i ˝e tutaj po uczynku si´

b∏àka∏, przej´ty strachem i trwogà. Zasadzi∏ drzewa, lecz je znowu wyrwa∏. Widzia∏am powa˝nego, ja-
Êniejàcego m´˝a, mówiàcego: “Kainie, gdzie˝ jest Abel, brat twój?” Kain z poczàtku tej postaci nie widzia∏;
teraz, obróciwszy si´ do niej, rzek∏: “Nie wiem, przecie˝ nie polecano mi troszczyç si´ o niego.” Skoro jed-
nak Pan Bóg mu powiedzia∏, ˝e krew Abla wo∏a do Niego z ziemi, zatrwo˝y∏ si´ Kain; widzia∏am, ˝e d∏ugo
z Bogiem rozmawia∏. 
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Pan Bóg mu te˝ powiedzia∏, ˝e jest przekl´tym na ziemi, ˝e ziemia ˝adnych owoców rodziç mu nie b´-
dzie i ˝e ma uciekaç. Kain na to odpowiedzia∏, ˝e w takim razie ka˝dy, co go spotka, zabije go. By∏o ju˝ bo-
wiem wiele ludzi na Êwiecie. Kain by∏ ju˝ bardzo stary i mia∏ dzieci, Abel równie˝ mia∏ dzieci, a prócz te-
go byli jeszcze inni bracia i inne siostry. Odpowiedzia∏ mu Pan Bóg; nie, albowiem kto by go zabi∏, sied-
miorako ukaranym b´dzie. Zrobi∏ te˝ znak na Kainie, i˝by go nikt nie zabi∏. Potomkowie jego stali si´
ludêmi barwistymi. Cham tak˝e mia∏ dzieci, brunatniejsze od dzieci Sema. Szlachetniejsi ludzie zawsze
bielej wyglàdali. Ci, którzy mieli na ciele znami´ Kaina, mieli te˝ podobne do siebie dzieci, a wskutek sze-
rzàcego si´ zepsucia owo znami´ wreszcie na ca∏ym rozszerza∏o si´ ciele, wskutek czego cia∏a ludzkie co-
raz ciemniejszy przybiera∏y kolor. Nie by∏o jednak na poczàtku zupe∏nie czarnych ludzi, dopiero zwolna
cia∏o ich barw´ przybiera∏o czarnà.

Pan Bóg pokaza∏ mu tak˝e okolic´ w którà mia∏ uciekaç. Poniewa˝ zaÊ Kain powiedzia∏: wi´c umr´
z g∏odu - ziemia bowiem dla niego by∏a przekl´tà, - rzek∏ mu Bóg, ˝e nie umrze, ˝e ma si´ ˝ywiç mi´sem
zwierzàt i ˝e z niego ród powstanie i ˝e jeszcze dobre uczynki wezmà od niego swój poczàtek. Przedtem
ludzie nie ˝ywili si´ mi´sem.

Kain potem poszed∏ sobie i zbudowa∏ miasto, które po synu swoim nazwa∏ Henoch.

Abla zabi∏ Kain w dolinie Jozafata, na stronie ku górze Kalwaryjskiej. W tej okolicy póêniej nie jedno
pope∏niono morderstwo, nie jedno sta∏o si´ nieszcz´Êcie, gdy˝ krew Êciàga∏a z∏o. Kain zabi∏ Abla
rodzajem pa∏ki, którà podczas sadzenia mi´kkie kamienie i ziemi´ rozbija∏. Musia∏a byç to pa∏ka z
twardego kamienia, zaÊ r´kojeÊç z drzewa, bo by∏a jak haczyk zakr´cona na koƒcu.

Nie trzeba myÊleç, jakoby ziemia przed potopem tak samo wyglàda∏a, jak teraz wyglàda. Ziemia obie-
cana by najmniej nie by∏a tak porozdzieranà dolinami i wàwozami. Obszary by∏y daleko wi´ksze, zaÊ po-
jedyƒcze góry nie wznosi∏y si´ tak prostopadle. Góra Oliwna by∏a wtedy tylko nieznacznym pagórkiem.
Tak˝e owa pieczara ze ˝∏óbkiem blisko Betlejem ju˝ wtedy istnia∏a, lecz otoczenie by∏o zupe∏nie inne.

Ludzie byli wi´ksi, lecz nie bezkszta∏tni; teraz patrzy∏o by si´ na nich z podziwem, lecz bez trwogi. By-
li te˝ daleko pi´kniejszej budowy cia∏a; pomi´dzy starymi posàgami z marmuru, jaki na niektórych miej-
scach widz´ w lochach podziemnych, jeszcze takie postacie si´ znajdujà. Kain wszystkie swoje dzieci i ich
dzieci Êciàgnà∏ do owej okolicy, którà mu Pan Bóg przekaza∏, a one póêniej znowu si´ rozdzieli∏y. Nie wi-
dzia∏am ˝adnego odtàd haniebnego uczynku Kaina, a by∏o po cierpieniach jego mo˝na poznaç, ˝e ci´˝ko
musi pracowaç, i ˝e jemu osobiÊcie nic si´ udaç nie chcia∏o. Widzia∏am te˝, ˝e w∏asne jego dzieci i ich dzie-
ci mu dokucza∏y i nim pogardza∏y; ale jednak s∏ucha∏y go jako g∏owy, lecz g∏owy przekl´tej. Widzia∏am, ˝e
Kain nie zosta∏ pot´piony, lecz srodze ukarany.

Jeden z potomków jego nazywa∏ si´ Tubalkain; od niego rozmaite sztuki, a tak˝e wielkoludy wzi´li
swój poczàtek. Widzia∏am cz´sto, ˝e gdy anio∏owie upadli, pewna ich liczba na chwil´ ˝a∏owa∏a i nie za-
pad∏a si´ w g∏´bin´, jak inni, i ˝e tym w∏aÊnie póêniej Pan Bóg na miejsce pobytu odludnionà, bardzo wy-
sokà i niedost´pnà przeznaczy∏ gór´, która podczas potopu zamieni∏a si´ w morze, mam na myÊli Morze
Czarne. Ci anio∏owie mogli dzia∏aç na ludzi, o ile ludzie oddalali si´ od Boga. Po potopie znikn´li z tego
miejsca i przenieÊli si´ w powietrze; dopiero w dzieƒ sàdu ostatecznego do piek∏a zostanà wtràceni.

Widzia∏am, jak potomkowie Kaina stawali si´ coraz bezbo˝niejszymi i zmys∏owymi. Coraz wy˝ej
wst´powali na owà gór´; zaÊ upadli anio∏owie zabrali ze sobà wiele z owych niewiast, panujàc zupe∏nie
nad nimi i pouczajàc ich we wszystkich sztukach uwodzenia. Dzieci ich by∏y bardzo wielkie, mia∏y wpra-
w´ w rozmaitych rzeczach, posiada∏y te˝ ró˝ne dary i by∏y wy∏àcznymi narz´dziami z∏ych duchów. W ten
sposób tak na tej górze jak w ca∏ej okolicy powsta∏ zepsuty naród, usi∏ujàcy za pomocà gwa∏tu i uwodze-
nia tak˝e zepsuç potomków Seta. Wtedy oznajmi∏ Pan Bóg Noemu, ˝e potopem ukarze Êwiat grzeszny,
a Noe, budujàc ark´, nies∏ychanie z∏o od tego ludu cierpieç musia∏.  

Widzia∏am bardzo wiele spraw owych wielkoludów, widzia∏am ich wielkie kamienie dêwigajàcych z
∏atwoÊcià na gór´, widzia∏am, jak coraz wy˝ej si´ wspinali i dzie∏a podziwiania godne spe∏niali. Biegali po
Êcianach prostopad∏ych i drzewach, tak samo, jak to widzia∏am u innych op´tanych. Umieli najdziwniej-
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sze wyprawiaç rzeczy, ale to wszystko by∏o kuglarstwem i sztucznoÊcià, spe∏nianà za pomocà szatana i
jego mocy. Dlatego tak bardzo nienawidz´ kuglarzy i wró˝ek. Potrafili robiç obrazy z kamienia i kruszca,
zaÊ Boga ju˝ wcale nie znali, chocia˝ rozmaitym przedmiotom czeÊç boskà oddawali. Widzia∏am, jak na-
gle z pierwszego lepszego kamienia utworzywszy obraz, temu obrazowi czeÊç oddawali, albo te˝ jakiemu
potwornemu zwierz´ciu lub innemu niegodziwemu przedmiotowi. Wiedzieli o wszystkim, widzieli
wszystko, robili trucizn´, trudnili si´ sztukà czarodziejskà i wogóle wszystkim z∏em i oddawali si´ wy-
st´pkom. Niewiasty wynalaz∏y muzyk´; widzia∏am jak chodzi∏y, by lepsze pokolenia skusiç i wyst´pków
nauczyç. Widzia∏am, ˝e nie mieli ˝adnych domów ani miast, budowali sobie raczej grube, okràg∏e wie˝e
z ∏yszczykowego kamienia, u których do∏u mniejsze by∏y zabudowania, prowadzàce do wielkich jaskiƒ,
gdzie szkaradne swoje uczynki spe∏niali. Po dachach tych˝e zabudowaƒ trzeba by∏o chodziç na oko∏o, zaÊ
w wie˝y wchodzàc do góry, za pomocà rur w dal patrzeli, lecz nie jakby przez dalekowidz, przeciwnie,
wszystko dzia∏o si´ za pomocà sztuki szataƒskiej. W ten sposób ujrzawszy inne miejscowoÊci, udawali si´
tam, a podbiwszy wszystko, wszystko oswobodzali i robili bezprawym. Tà wolnoÊç zaprowadzali wsz´-
dzie. Widzia∏am, ˝e dzieci ofiarowali i ˝ywcem zakopywali w ziemi. Pan Bóg zniszczy∏ t´ gór´ i ca∏à
cywilizacj´ podczas potopu. (Pozosta∏oÊci zosta∏y na Wyspach Wielkanocnych)

Henoch, przodek Noego, przeciwko nim wyst´powa∏. Bardzo te˝ wiele pisa∏, a by∏ to cz∏owiek bardzo
dobry i Panu Bogu wdzi´czny. Na wielu miejscach na polu, gdzie si´ owoce udawa∏y, budowa∏ o∏tarze
z kamienia, dzi´kowa∏ Panu Bogu, sk∏ada∏ ofiary; on te˝ mianowicie zachowa∏ religi´ a˝ do rodziny No-
ego. Pan Bóg przeniós∏ go do raju i spoczywa u bramy wejÊcia, a z nim jeszcze ktoÊ inny (Eliasz), skàd
przed sàdem ostatecznym znowu przyjdzie.

Tak˝e potomkowie Chama po potopie byli w zwiàzku z owymi nieprzyjaznymi duchami, i dlatego te˝
tak wielu op´tanych, czarowników a Êwieckich pot´˝nych i znowu wielkich, dzikich i bezczelnych ludzi.

Równie˝ Semiramis projektantka piramid w Egipcie pochodzi z ma∏˝eƒstwa op´tanych; wszystko mo-
g∏a tylko zbawionà byç nie mog∏a.

Powstali w ten sposób jeszcze inni ludzie, których póêniej poganie uwa˝ali za bogów. Pierwsze niewia-
sty, które da∏y si´ z∏ym duchom opanowaç, wiedzia∏y co czynià; póêniejsze o niczym nie wiedzia∏y, by∏o to
im w krew i cia∏o wrodzone, tak samo jak grzech pierworodny.

6. Noe i jego potomkowie. Patryarchowie Ilom i D˝emszyd
Widzia∏am Noego w postaci zdziecinnia∏ego starca w bia∏ej, d∏ugiej sukmanie wchodzàcego do ogrodu

owocowego, krzywym no˝em obcinajàcego drzewa. Ob∏ok stanà∏ przed nim, a w tym ob∏oku by∏a postaç
ludzka. Noe kl´cza∏ i widzia∏am, ˝e pozna∏, i˝ Pan Bóg wszystko chce zniszczyç i ˝e ma zbudowaç korab.
Widzia∏am, ˝e Noe wskutek tego bardzo by∏ zasmucony, widzia∏am te˝, ˝e prosi∏ Boga o przebaczenie.
Nie rozpoczà∏ roboty natychmiast, dwa razy jeszcze ukaza∏ mu si´ Pan Bóg, rozkazujàc mu, by prac´ ko∏o
arki rozpoczà∏, gdy˝ inaczej wraz z nimi zginie. Widzia∏am, ˝e potem z rodzinà opuÊci∏ t´ okolic´ i uda∏ si´
do ziemi, gdzie póêniej przebywa∏ Zoroaster, tj. gwiazda b∏yszczàca. Mieszka∏ Noe w okolicy wysoko po∏o-
˝onej, obfitujàcej w lasy, odludnionej, a mieszka∏ z ludêmi, którzy z nim razem wyszli, w namiotach. Po-
siada∏ te˝ o∏tarz, na którym Panu Bogu ofiary sk∏ada∏. Noe i jego rodzina nie budowali ˝adnych sta∏ych
domów, poniewa˝ wierzyli, ˝e potop nastàpi; zaÊ bezbo˝ni ludzie w okolicy wystawili ju˝ sobie murowane
gospodarstwa i rozmaite budynki na przysz∏oÊç i przeciw nieprzyjacio∏om.

Strasznie by∏o wtedy na Êwiecie. Ludzie pope∏niali najrozmaitsze wyst´pki, nawet przeciwko naturze.
Ka˝dy krad∏, co mu si´ podoba∏o, pustoszyli sobie wzajemnie domy i pola, zabierali ze sobà niewiasty
i dziewice. Im bardziej ros∏o plemi´ Noego, tym bardziej ono si´ psu∏o, a nawet Noego okradali i mu si´
sprzeciwiali. Tych obyczajów najgorszych nie mieli ci ludzie dlatego, ˝e byli nieokrzesani i dzicy, lecz dla-
tego, ˝e byli zepsuci; ˝yli bowiem bardzo wygodnie i wszystko mieli uporzàdkowane. Oddawali si´ naj-
straszniejszemu ba∏wochwalstwu, ka˝dy zrobi∏ sobie bo˝ka z tego, co mu si´ najbardziej podoba∏o. Za po-
mocà sztuk szataƒskich chcieli uwieÊç dzieci Noego. W ten sposób upad∏ Mosoch, syn Jafeta i wnuk No-
ego, kiedyÊ pracujàc na polu, napi∏ si´ soku roÊliny odu˝ajàcej. Nie by∏o to wino, lecz by∏ to sok pewnej ro-
Êliny, której podczas pracy w ma∏ej iloÊci u˝ywali, ˝ujàc tak˝e liÊcie i owoce tej roÊliny. Mosoch sta∏ si´ oj-
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cem syna, któremu dano imi´ Hom.

Gdy si´ dzieci´ urodzi∏o, prosi∏ Mosoch brata swego Tubala, by si´ zajà∏ dzieckiem, by w ten sposób nie
wyda∏a si´ jego haƒba; Tubal uczyni∏ to z mi∏oÊci do brata. Matka po∏o˝y∏a dzieci´ razem z ∏odygà i lato-
roÊlami korzenia Hom przed namiot Tubala, a uczyni∏a to, bo w ten sposób sàdzi∏a nabyç prawo do dzie-
dzictwa jego; lecz potop ju˝ si´ zbli˝a∏ i poch∏onà∏ niewiast´. Tubal, wziàwszy dzieci´ do siebie, kaza∏ je
wychowaç, pochodzenia dziecka przed nikim nie zdradzajàc. W ten sposób dzieci´ dosta∏o si´ do arki. Tu-
bal nazwa∏ je po owym korzeniu Hom, jedynà oznakà, która przy dziecku le˝a∏a. Nie ˝ywili go mlekiem,
lecz owym korzeniem. Ta roÊlina, gdy roÊnie w gór´, dosi´ga wysokoÊci m´˝czyzny; gdzie jednakowo˝ wi-
je si´ po ziemi, wydaje latoroÊle o mi´kkich czubkach, jak u szparagów; cz´Êç dolna jest twarda. S∏u˝y
ona za po˝ywienie i zast´puje mleko. Wyrasta z cebuli, a nad ziemià ma koron´ z kilku brunatnymi list-
kami. ¸odyga dochodzi do doÊç wielkiej obj´toÊci, zaÊ rdzeni u˝ywajà zamiast màki, z której gotujà g´stà
zup´, cienko smarujà lub te˝ piekà. Gdzie ta roÊlina si´ raz przyj´∏a, tam rozrasta si´ bujnie na kilka go-
dzin drogi. Tak˝´ w arce t´ roÊlin´ widzia∏am.

Dosyç wiele up∏yn´∏o czasu, nim wreszcie arka by∏a gotowa. Noe cz´sto ca∏e lata nad nià nie pracowa∏.
Trzy razy znowu Pan Bóg go upomnia∏, potem przyjà∏ wprawdzie pomocników, lecz w mniemaniu, ˝e Pan
Bóg przepuÊci, zawsze znowu prac´ odk∏ada∏, a˝ wreszcie ark´ zbudowa∏.

Widzia∏am, ˝e tak do budowli arki, jako te˝ i krzy˝a, czworakiego u˝ywano gatunku drzewa: palmowe-
go, oliwnego, cedrowego i cyprysowego; widzia∏am te˝, ˝e drzewo ràbali i przyrzàdzali zaraz na miejscu,
˝e Noe osobiÊcie drzewo na ramionach dêwiga∏ na miejsce, na którym budowa∏, tak samo jak Pan Jezus
krzy˝ Swój dêwiga∏. Tak ˝e Noe by∏ jakoby figurà Chrystusa. Budowisko by∏o pagórkiem, otoczonym doli-
nà. Wpierw zrobiono spód.

Tylna cz´Êç arki by∏a okràg∏a, spód by∏ wydrà˝ony, jak u kopanki i smo∏à wylany. By∏a arka o dwóch
pi´trach, zawsze dwa s∏upy razem sta∏y ponad sobà. By∏y wydrà˝one, ale nie by∏y to pnie okràg∏e, lecz po-
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d∏ugowato-okràg∏e, zaÊ rdzeƒ by∏ bia∏y, a w poÊrodku ∏ykowaty. Pnie mia∏y wydrà˝enia czyli rozdzia∏y,
a wielkie liÊcie ros∏y naoko∏o jakby sitowie, bez ga∏´zi (zapewne rodzaj palmy). Widzia∏am, ˝e za pomocà
t∏oków (s∏upków) rdzeƒ wypychali. Wszystko inne na cienkie deski por˝n´li. Gdy Noe wszystko na miej-
sce by∏ zaniós∏ i uporzàdkowa∏, zacz´li budowaç. Spód by∏ ju˝ zrobiony i smo∏à wylany, pierwszy rzàd
s∏upków ju˝ by∏ postawiony, zaÊ dziury, w których owe s∏upy tkwi∏y, smo∏à by∏y zalepione. Potem posta-
wili drugi spód, naƒ znowu rzàd s∏upów, potem trzeci spód, a wreszcie dach. Przestrzenie pomi´dzy s∏u-
pami zapletli na krzy˝ cienkimi deskami z drzewa brunatnego i ˝ó∏tawego, wszystkie szpary i dziury ba-
we∏nà i bia∏ym mchem, rosnàcym w wielkiej iloÊci naoko∏o pewnych drzew zatkali, wewnàtrz i zewnàtrz
smo∏à zalali. Arka by∏a te˝ u góry sklepiona; poÊrodku arki by∏y drzwi, które jednakowo˝ nie si´ga∏y zie-
mi, a po obu stronach tych drzwi by∏y dwa okna, zaÊ poÊrodku dachu czworoboczny otwór; gdy arka zu-
pe∏nie by∏a smo∏à zalana, lÊni∏a si´ jako lustro w s∏oƒcu. Teraz Noe jeszcze d∏ugo sam jeden pracowa∏ nad
pojedyƒczymi oddzia∏ami, przeznaczonymi dla zwierzàt. Ka˝de mia∏o swoje osobne miejsce, a dwa ganki
prowadzi∏y przez Êrodek arki. W tylnej cz´Êci, która by∏a okràg∏a, sta∏ o∏tarz z drzewa, a powierzchnia te-
go o∏tarza tworzy∏a pó∏kole. Naoko∏o o∏tarza le˝a∏y ró˝ne kobierce. Nieco dalej od o∏tarza sta∏o naczynie
z w´glami, potrzebnymi do krzesania ognia. Tam te˝, po lewej i prawej stronie by∏y przegrody, przezna-
czone na spoczynek. ZanieÊli do arki rozmaite przyrzàdy i pud∏a, mnóstwo nasion, roÊlin i krzewów, wraz
z ziemià. Ustawili je przy Êcianach, które wskutek tego zupe∏nie by∏y zielone. Widzia∏am te˝, ˝e do arki
wnieÊli winne ga∏àzki z gronami ˝ó∏tymi, na rami´ d∏ugimi.

Trudno wypowiedzieç, jak wiele cierpieç musia∏ Noe, budujàc ark´, wskutek z∏oÊliwoÊci i podst´pu ro-
botników, którym trzodà p∏aci∏. Âmiali si´, szydzili z niego w najrozmaitszy sposób, nazywajàc go g∏upim.
Pracowali za dobrà zap∏at´, lecz pomimo to szydzili bez ustanku. Nikt nie wiedzia∏, dla kogo Noe ark´ bu-
dowa∏ i dlatego wiele znosi∏ szyderstwa. Widzia∏am, jak ukoƒczywszy dzie∏o, dzi´kowa∏ Panu Bogu i jak
mu si´ Pan Bóg ukaza∏, nakazujàc mu, by z wszystkich czterech stron Êwiata zwo∏a∏ zwierz´ta piszcza∏kà
z trzciny. Im bardziej dzieƒ sàdu si´ zbli˝a∏, tym bardziej zachmurza∏o si´ niebo. Wielka trwoga panowa-
∏a na ziemi; s∏oƒce nie Êwieci∏o, a bez ustanku grzmia∏o. Widzia∏am, jak Noe uszed∏szy kawa∏ drogi, obró-
ci∏ si´ na cztery strony Êwiata i gwizdnà∏, a zaraz potem widzia∏am, jak zierz´ta w porzàdku, parami,
samcy i samiczki, pomostem który le˝a∏ przy drzwiach, a który potem wciàgni´to do góry, do arki wcho-
dzi∏y, a na przodzie wielkie zwierz´ta, bia∏e s∏onie i wielb∏àdy.

Wszystkie zwierz´ta dr˝a∏y jak przed burzà; zgromadza∏y si´ przez kilka dni. Ptaki bez ustanku
wlatywa∏y do arki otwartà lukà; ptaki wodne wesz∏y w dolnà cz´Êç arki, zaÊ zwierz´ta làdowe w cz´Êç
Êrodkowà. Ptaki siedzia∏y pod dachem na dràgach lub w klatkach. Z ka˝dego gatunku byd∏a na rzeê
siedem par do arki wesz∏o.

Patrzàc na ark´ z daleka, wyglàda∏a niebieskawo-lÊniàca, jakoby z ob∏oku wychodzàca. Widzia∏am
zbli˝ajàcy si´ dzieƒ potopu. Noe oznajmi∏ ten dzieƒ swojej rodzinie. Zabra∏ ze sobà do arki Sema, Chama
i Jafeta wraz z ˝onami i dzieçmi. By∏y w arce wnuki, majàce lat 50-80, a prócz tego ma∏e i wielkie tych˝e
dzieci. Wszyscy, którzy przy arce budowali, a byli dobrzy i nie oddawali si´ ba∏wochwalstwu, weszli do
arki. Wi´c by∏o w arce wi´cej ani˝eli stu ludzi, a by∏o tyle potrzeba ju˝ ze wzgl´du na liczne zwierz´ta,
które codziennie ˝ywiç i uprzàtaç trzeba by∏o. Nie mog´ inaczej powiedzieç, widz´ zawsze, ˝e tak˝e dzieci
Sema, Chama i Jafeta w arce by∏y; widz´ w niej mnóstwo dziewczàt i ch∏opców, wszystkich potomków
Noego, którzy byli dobrymi. Pismo Êwi´te nie wspomina ˝adnych dzieci Adama prócz Kaina, Abla i Seta,
a jednak widz´ wÊród nich jeszcze wiele dzieci i to zawsze parami, ch∏opców i dziewcz´ta. Równie˝ Êw.
Piotr w pierwszym liÊcie pisze, ˝e tylko osiem dusz by∏o w arce, a mianowicie owe 4 pary, które po potopie
zaludni∏y ziemi´. Tak˝e Homa w arce widzia∏am. Le˝a∏ on w kopance z ∏yka, skórà do niej przywiàzany.
Widzia∏am wiele takich ma∏ych dzieci, le˝àcych w kopankach z ∏yka, unoszàcych si´ na wodach potopu.

Gdy arka unosi∏a si´ na wodzie, mnóstwo ludzi zewszàd na górach i wysokich drzewach si´ roi∏o, gdy
trupy i drzewa woda przyp´dza∏a, Noe wraz z rodzinà znajdowa∏ si´ ju˝ w arce. Zanim Noe z ˝onà, trze-
ma synami i ich ˝onami wszed∏ by∏ do arki, prosi∏ jeszcze raz Boga o mi∏osierdzie. Potem, wyciàgnàwszy
pomost za sobà, drzwi zamkn´li. Wszystko pozostawi∏, nawet bliskich krewnych i tych˝e ma∏e dzieci, któ-
rzy gdy ark´ budowa∏, byli go opuÊcili. Powsta∏a okropna burza, spada∏y b∏yskawice jako s∏upy ogniste,
a deszcz la∏ si´ strumieniami. Pagórek, na którym sta∏a arka, wkrótce w wysp´ si´ zamieni∏. Nieszcz´Êcie
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by∏o tak straszne, i˝ mam nadziej´, ˝e jeszcze wielu ludzi si´ nawróci∏o. Widzia∏am jak czarny szatan
o strasznej postaci ze szpiczastà paszczà unosi∏ si´ w powietrzu, wp´dzajàc ludzi do rozpaczy. Ropuchy
i ˝mije tu i ówdzie szuka∏y swych dziur w arce. Much i robactwa nie widzia∏am; sta∏y si´ wskutek tego
póêniej prawdziwà plagà ludzi.

Widzia∏am, ˝e Noe Panu Bogu w arce sk∏ada∏ ofiary; o∏tarz by∏ czerwono powleczony, a na pow∏oce
czerwonej le˝a∏a bia∏a. W sklepionym pude∏ku mia∏ kilka koÊci Adamowych, które podczas ofiary posta-
wi∏ na o∏tarzu. Widzia∏am te˝ nad o∏tarzem kielich wieczerzy Paƒskiej, przyniesiony Noemu podczas bu-
dowania arki przez trzy postacie w d∏ugich bia∏ych sukniach, a wyglàda∏y te postacie jak owi trzej m´˝o-
wie, którzy przyszli do Abrahama, zwiastujàc mu narodzenie ch∏opca. Przybyli z miasta, które podczas
potopu zgin´∏o, mówiàc do Noego, ˝e jest m´˝em tak chwalebnym, ˝e w tym kielichu znajduje si´ coÊ ta-
jemniczego, co ma zabraç ze sobà, by wÊród potopu nie zginà∏. W kielichu le˝a∏o ziarno pszenicy, wielko-
Êci ziarna s∏onecznika i winna ga∏àzka. Noe tak owo ziarno jak i winnà ga∏àzk´ wsadzi∏ w ˝ó∏te jab∏ko,
jab∏ko zaÊ w∏o˝y∏ do kielicha, na którym nie by∏o przykrycia. Musia∏a ga∏àzka wyrosnàç. Po roz∏àczeniu
si´ podczas budowania wie˝y widzia∏am ów kielich u jednego z potomków Sema w kraju Semiramidy,
g∏owy rodu Samanów, których Melchizedech w Kanaan osadzi∏, a którzy ów kielich ze sobà przynieÊli.

Widzia∏am, ˝e arka si´ unosi∏a, i ˝e wiele trupów wokó∏ niej na wodzie p∏ywa∏o. Stan´∏a arka na
wielkiej górze na wschód od Syrii, a ta góra le˝y osamotniona i posiada wiele ska∏. D∏ugo tam arka sta∏a.
Widzia∏am, ˝e ju˝ làd si´ ukaza∏; le˝a∏ na nim mu∏, pokryty zielenià; jakby pleÊnià.

Po potopie ˝ywili si´ ludzie muszlami i rybami, zaÊ potem chlebem i ptactwem, gdy si´ ju˝ rozplenili.
Urzàdzili sobie ogrody, a ziemia tak by∏a urodzajna, i˝ zasiana pszenica wydawa∏a k∏osy tak wielkie jak
owoc kukurydzy; tak˝e korzeƒ Hom uprawiali. Namiot Noego, podobnie jak póêniej namiot Abrahama,
sta∏ w równinie, a naoko∏o synowie Noego mieli swe namioty. Widzia∏am, jak Noe przeklà∏ Chama; Sem
zaÊ i Jafet otrzymali od ojca, kl´czàc b∏ogos∏awieƒstwo, w ten sam sposób, jak póêniej Abraham udzieli∏
b∏ogos∏awieƒstwa Izaakowi. Wydawa∏o mi si´, ˝e klàtwa, którà rzuci∏ Noe na Chama, jakby czarna
chmura spad∏a na niego, zaciemniajàc go. Nie by∏ ju˝ wi´cej tak bia∏ym, jak dotàd. Jego grzech by∏ Êwi´-
tokradztwem, zgrzeszy∏ on podobnie do owego cz∏owieka, który si´ targnà∏ na ark´ przymierza. Widzia-
∏am, ˝e z Chama bardzo zepsute wysz∏o pokolenie, upadajàce coraz ni˝ej. Widz´, ˝e owe czarne, pogaƒ-
skie i g∏upie narody pochodzà od Chama i ˝e barwa ich cia∏a nie jest skutkiem s∏oƒca, lecz skutkiem
ciemnego zarodu zepsutego plemienia. 

Nie podobno powiedzieç, jak szybko si´ ludzie rozmna˝ali, rozszerzali i na ka˝dy sposób nisko upada-
li, jak jednakowo˝ nie jedna niç jasna z nich wychodzi∏a, szukajàc Êwiat∏a.

Kiedy Tubal, syn Jafeta, razem z dzieçmi swoimi i dzieçmi brata swego Mosocha prosili Noego, by im
wskaza∏ ziemi´, do której si´ udaç mieli, sk∏adali si´ z pi´tnastu rodzin. Dzieci Noego rozszerzy∏y si´ ju˝
daleko na okolic´, tak˝e rodziny Tubala i Mosocha ju˝ Noego opuÊci∏y. Gdy jednakowo˝ wÊród dzieci No-
ego powsta∏a niezgoda, Tubal jeszcze chcia∏ iÊç dalej, by ˝adnej nie mieç ∏àcznoÊci z dzieçmi Chama, któ-
re ju˝ o budowie wie˝y myÊla∏y. Tubal i jego rodzina nie poszli za nimi, gdy ich póêniej do budowy wie˝y
wo∏ano, a tak˝e dzieci Sema si´ wzbrania∏y. Tubal z orszakiem swoim przyby∏ przed namiot Noego, by
mu ten˝e przeznaczy∏ ziemi´. Noe mieszka∏ pomi´dzy górà Libanon a Kaukazem; p∏aka∏, bo mi∏owa∏ ten
ród, który by∏ pobo˝niejszy i lepszy. Wskazawszy im okolic´ na wielki wschód, kaza∏ im przykazania Bo-
skie zachowywaç i ofiary sk∏adaç, musieli mu te˝ przyrzec, ˝e zachowajà czystoÊç rodu i ˝e si´ z dzieçmi
Chama si´ nie po∏àczà. Da∏ im opaski i okrycia na piersi, które mia∏ w arce, a które g∏owy rodzin podczas
nabo˝eƒstwa i Êlubu nosiç mia∏y, by si´ uchowaç od przekleƒstwa i z∏ego potomstwa. Obrzàdki jakich
u˝ywa∏ Noe podczas ofiarowania, przypomina∏y mi Msz´ Êw. Sk∏ada∏y si´ one z modlitw i odpowiedzi,
Noe przechodzi∏ to na t´, to na owà stron´ o∏tarza, pok∏on oddajàc. Da∏ im te˝ Noe torb´ skórzanà wraz
z naczyniem z ∏yka, a w tym naczyniu by∏a z∏ota puszka w kszta∏cie jaja, zaÊ w tej puszce jeszcze trzy
mniejsze znajdowa∏y si´ naczynia. Tak˝e roÊliny cebul dost∏ Hom od niego i kilka rolek do pisania, z ∏yka
lub skóry, na których  by∏y jakieÊ znaki; wreszcie da∏ im Noe okràg∏e laski z drzewa, na których znaki
symboliczne by∏y wyr˝ni´te.

Ludzie byli bardzo pi´kni, koloru czerwonawo-˝ó∏tawego, lÊniàcego. Nosili skóry we∏niaste i opaski;
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tylko ramiona by∏y obna˝one. Widzia∏am, ˝e w te skóry, jak  tylko je ze zwierzàt zdarli, tak ˝e jeszcze
krew z nich sàczy∏a, si´ przyodziewali, a tak szczelnie przylega∏y one do cia∏a, i˝ z poczàtku mia∏am ich
za kosmatych. Cia∏a ich wyglàda∏y jak at∏as. W´drujàc w owà wysoko po∏o˝onà okolic´ na wielki wschód,
prócz nasion nie mieli wiele pakunków przy sobie. Nie widzia∏am te˝ ˝adnych wielb∏àdów przy nich, ale
za to konie, os∏y i zwierz´ta z szerokimi rogami, jakby jelenie. Widzia∏am, ˝e zajàwszy jakàÊ wysokà gór´,
zamieszkali w niskich, d∏ugich chatach, które jakby altany do owej góry by∏y przybudowane, widzia∏am
te˝, ˝e kopali ziemi´, sadzili roÊliny i drzewa w d∏ugich rz´dach. Na drugiej stronie góry by∏o zimno, a po-
tem w ca∏ej okolicy zrobi∏o si´ o wiele zimniej, wskutek czego jeden z wnuków Tubala, patryarcha D˝em-
szyd, poprowadzi∏ ich dalej na po∏udniowy-zachód. Tutaj z ma∏ymi wyjàtkami, poumierali wszyscy, któ-
rzy si´ z Noem po˝egnali. Ci, którzy z D˝emszydem wyw´drowali, urodzili si´ wszyscy tutaj, a zabrawszy
kilku starców ze sobà, którzy jeszcze znali Noego, dêwigali ich bardzo troskliwie w koszach.

Kiedy Tubal wraz z rodzicami opuszcza∏ Noego, widzia∏am wÊród nich tak˝e owo dzieci´ Mosocha, –
Homa, który równie˝ by∏ w arce. Hom ju˝ by∏ doros∏y. Widzia∏am póêniej, ˝e zupe∏nie inaczej wyglàda∏
ani˝eli drudzy, ˝e by∏ wielkim olbrzymem, ale bardzo powa˝ny. Nosi∏ d∏ugi p∏aszcz i wyglàda∏ jak ka-
p∏an. Od∏àczywszy si´ od innych, sp´dza∏ wiele nocy w samotnoÊci na szczycie góry. Patrza∏ na gwiazdy
jakby z nich czyta∏, czy otrzymywa∏ informacje, trudni∏ si´ czarodziejstwem. Za pomocà szatana miewa∏
nadwidzenia i màci∏ nauk´ Henocha. Z∏a sk∏onnoÊç, odziedziczona po matce, pomiesza∏a si´ w nim z czy-
stà naukà Henocha i Noego, której trzyma∏y si´ dzieci Tubala. Wskutek swoich objawieƒ i widzeƒ Hom
starà prawd´ przekr´ci∏ i fa∏szywie jà t∏umaczy∏. M´drkowa∏ i czarodziejskim naukom si´ poÊwi´ca∏, pa-
trza∏ na gwiazdy i widywa∏ w objawieniu zeszpecone przez szatana figury prawdy, które by∏y do prawdy
podobne. Nauk´ i ba∏wochwalstwo jego uczyni∏y si´ matkà kacerstwa. 

Tubal by∏ dobrym cz∏owiekiem. Dlatego sprawy Homa i jego nauka nie podoba∏y mu si´ i bardzo go bo-
la∏o, ˝e jeden z jego synów, ojciec D˝emszyd, by∏ zwolennikiem Homa. S∏ysza∏am, jak si´ Tubal uskar˝a∏,
mówiàc: “moje dzieci nie ˝yjà w zgodzie, szkoda, ˝e nie pozosta∏em u Noego.”

Hom wod´ z dwóch êróde∏ wyprowadzi∏ z góry, którà zamieszkiwali, na dó∏, gdzie si´ w rzek´ po∏àczy-
∏y, a dalej, po krótkim biegu, w szeroki strumieƒ; widzia∏am, ˝e przez ten strumieƒ przechodzi∏ Hom i je-
go wielbiciele, opuszczajàc t´ ziemi´ pod dowództwem D˝emszyda. Homowi wielbiciele jego prawie boskà
czeÊç oddawali. Uczy∏ ich, ˝e bóg mieszka w ogniu. Tak˝e wodà zajmowa∏ si´ wiele, zaÊ przede wszystkim
owà roÊlinà, od której mia∏ imi´. Uprawia∏ jà, a potem jako Êwi´te po˝ywienie i lekarstwo rozdziela∏ uro-
czyÊcie, tak ˝e póêniej z tego powsta∏ obrz´d religijny. Sok czyli papk´ z owej roÊliny nosi∏ przy sobie
w brunatnym naczyniu, jakoby w moêdzierzu. Z tego metalu by∏y haki u namiotów. Sporzàdzili je ludzie
innego plemienia, mieszkajàcego daleko od nich na górze i ognia do prac kowalskich u˝ywajàcego. Wi-
dzia∏am ich na górach, z których raz tu, raz tam wybucha∏ ogieƒ i zdaje mi si´, ˝e owo naczynie sk∏ada∏o
si´ z wybuchajàcej razem z ogniem masy metalowej lub kamiennej. Hom nie by∏ ˝onaty i nie doczeka∏ si´
wieku podesz∏ego. Opowiada∏ wiele wizji, tyczàcych si´ jego Êmierci, a tak on, jak póêniej Derketo i zwo-
lennicy jego w te rzeczy wierzyli. Widzia∏am jednak˝e, ˝e strasznà zginà∏ Êmiercià, ˝e nic z niego nie po-
zosta∏o, gdy˝ szatan ca∏ego zabra∏ go ze sobà. Dlatego wierzyli jego zwolennicy, ˝e jak Henoch, na miejsce
Êwi´te przeniesiony zosta∏. Ojciec D˝emszyda zosta∏ przez niego pouczony, pozostawi∏ mu te˝ ducha swe-
go, by jego miejsce zajà∏.

D˝emszyd dla màdroÊci swojej sta∏ si´ wodzem swojego rodu, który tak szybko si´ powi´ksza∏, ˝e wiel-
kim by∏ ju˝ ludem, gdy D˝emszyd pociàga∏ dalej na po∏udnie. D˝emszyd dosta∏ bardzo staranne wycho-
wanie, zna∏ te˝ nauk´ Homa. By∏ niewymownie ˝ywy i pr´dki, daleko czynniejszy i lepszy od Homa, któ-
ry by∏ pochmurny i nieruchomy. Stara∏ si´ bardzo o wykonywanie nauki religii Homa, doda∏ do niej nie-
jedno i patrza∏ cz´sto na gwiazdy. Lud jemu wierny, posiada∏ ju˝ Êwi´ty ogieƒ i znaczy∏ si´ pewnym zna-
kiem plemiennym. Ludzie trzymali si´ wówczas plemionami, a nie mieszali si´ jak dzisiaj. Mianowicie
D˝emszyd dba∏ o zachowanie czystoÊci i o uszlachetnienie plemion, a wi´c roz∏àcza∏ i osiedla∏ je pod∏ug
swojej myÊli. Ludzie byli wprawdzie zupe∏nie wolnymi, a pomimo to bardzo ulegali. Owych dzikich ple-
mion, które jeszcze teraz w dalekich krajach i na wyspach widz´, nie mo˝na wcale porównaç z pi´knoÊcià
i szlachetnym spokojem, a jednak tak pot´˝nym usposobieniem tego pierwszego rodu. Nie odznaczajà si´
zgrabnoÊcià, si∏à i obrotnoÊcià.
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D˝emszyd wÊród w´drówek swoich zak∏ada∏ fundamenta do osad, naznacza∏ pola, budowa∏ szosy,
a potem tu i tam, tyle a tyle par ludzkich wraz ze zwierz´tami, drzewami i roÊlinami osadza∏. Obje˝d˝a-
jàc wielkie obszary ziemi, narz´dziem, które nosi∏ zawsze przy sobie, uderza∏ w ziemi´, po czym natych-
miast przychodzili jego ludzie, stawiali p∏oty i kopali studnie. By∏ bardzo surowy, ale sprawiedliwy. Wi-
dzia∏am go w postaci starego, wielkiego bardzo chudego m´˝czyzny, o barwie ˝ó∏to-czerwonej, je˝d˝àcego
na ma∏ym, ˝ó∏to i czarno-pr´gowatym,  szybkim zwierz´ciu, podobnym do os∏a o bardzo cienkich nogach.
Obje˝d˝a∏ obszar ziemi, tak jak u nas ubodzy ludzie na wrzosinie w nocy obchodzà pola, które celem
uprawy sobie przyw∏aszczajà. Przystanàwszy na niektórych miejscach gdzie czu∏ moc, uderza∏ hakiem
o ziemi´ lub te˝ dràg w niej zatyka∏; potem na tym miejscu powsta∏a osada. Owo narz´dzie, przezwane
póêniej z∏otym p∏ugiem D˝emszyda, podobne by∏o do ∏aciƒskiego d∏ugiego krzy˝a, mia∏o te˝ g∏owni´, któ-
ra zaokràglona tworzy∏a z drzewcem kàt prosty. Tym narz´dziem znaczy∏ ziemi´. Taki sam znak wyma-
lowany by∏ na jego surducie, na miejscu, gdzie zwykle znajdujà si´ kieszenie. Znak ten mia∏ podobieƒ-
stwo do znaku, który Józef i Azenet w Egipcie zawsze nosili, a którym równie˝ pola mierzyli; lecz ten
znak przypomina∏ bardziej krzy˝ a na czubku by∏ pierÊcieƒ, w który znak ten mo˝na by∏o w∏o˝yç. 

D˝emszyd nosi∏ p∏aszcz, opuszczajàcy si´ z przodu ku ty∏owi. Od pasa a˝ do kolan zwiesza∏y si´ cztery
∏aty skórzane, dwie w tyle i dwie na przodku, po bokach paskami spojone, a pod kolanami zeszyte. Nogi
by∏y skórà i rzemieniami zwiàzane. Na piersi nosi∏ z∏otà tarcz´. Posiada∏ wi´cej takich tarczy, które zmie-
nia∏ wÊród ró˝nych uroczystoÊci. Korona jego sk∏ada∏a si´ z okràg∏ej, z∏otej, z´bowatej obr´czy z wystawa-
jàcym do przodku pa∏àkiem, na kszta∏t rogu, a czubek tego pa∏àka jakby choràgiewka powiewa∏.

Mówi∏ bardzo wiele o Henochu, wiedzia∏ te˝, ˝e z ziemi zosta∏ zabrany i ˝e nie umar∏. Uczy∏, ˝e He-
noch wszystko dobre i wszelkà prawd´ przekaza∏ by∏ Noemu, którego ojcem i stró˝em wszystkiego dobre-
go nazywa∏. Z Noego zaÊ wszystko dobro przesz∏o na niego. D˝emszyd nosi∏ te˝ z∏ote, do jaja podobne na-
czynie, w którym, jak mówi∏ znajduje si´ owo dobro, którego Noe strzeg∏ w arce, a które na niego przesz∏o.
Gdziekolwiek wÊród w´drówek rozbija∏ namioty, owo z∏ote naczynie na kolumnie, stawia∏ zaÊ ponad ko-
lumnà, na dràgach, ozdobionych rozmaitymi rzeêbionymi figurami, budowa∏ namiot, podobny do ma∏ej
Âwiàtyni. Prze∏amana korona zast´powa∏a miejsce nakrywki u owego naczynia, a ilekroç D˝emszyd robi∏
ogieƒ, wyjmowa∏ coÊ z tego naczynia i do ognia wrzuca∏. Owo naczynie by∏o w arce, a Noe ogieƒ w nim
przechowywa∏, teraz sta∏o si´ Êwi´toÊcià dla D˝emszyda i jego ludu. Ilekroç je wystawiano, palili ogieƒ
naoko∏o niego, czeÊç temu ogniowi oddajàc i zwierz´ta w ofierze sk∏adajàc. D˝emszyd uczy∏, ˝e Bóg miesz-
ka w Êwiat∏oÊci i w ogniu i ˝e posiada wiele ni˝szych bogów i s∏u˝àcych mu duchów. Wszystek lud mu si´
poddawa∏; osadza∏ tu i ówdzie m´˝ów i niewiasty wraz z trzodami, kaza∏ sadziç i uprawiaç. Nie mogli za-
wieraç zwiàzków ma∏˝eƒskich pod∏ug swej woli, obchodzi∏ si´ z nimi jak z trzodami, wi´c pod∏ug swej wo-
li i intencji wi´cej kobietom jednego m´˝a przydziela∏. On sam wi´cej posiada∏ ˝on, wÊród nich jednà bar-
dzo pi´knà i z lepszego rodu; ta wyda∏a mu syna, który nast´pcà jego zosta∏. Stawia∏ te˝ wielkie okràg∏e
wie˝e, na które wchodzi∏o si´ po stopniach, aby na gwiazdy patrzeç. Niewiasty, które osobno i jako podda-
ne ˝y∏y, krótkie nosi∏y suknie, oko∏o piersi i górnej cz´Êci cia∏a splot z rzemieni, w tyle zwiesza∏o si´ nieco
materii, a naoko∏o szyi, przez ramiona a˝ do kolan spada∏ szeroki, u spodu zaokràglony pas, na ramio-
nach i piersiach znakami lub g∏oskami przyozdobiony. Z wszystkich krajów, które za∏o˝y∏, poprowadzi∏
proste tory ku Babel.

Tam, dokàd w´drowa∏, nie by∏o jeszcze nikogo; wi´c nie potrzebowa∏ ˝adnego wyp´dzaç ludu, wszystko
odbywa∏o si´ spokojnie; tylko budowano i osadzano. Barwa cia∏a rodu, którego by∏ przywódcà, by∏a czer-
wonawo-˝ó∏tà, jak okier; byli to pi´kni ludzie. Wszystkie plemiona znaczono, by rozpoznaç pochodzenie
czyste od nieczystego. Przeby∏ z ludêmi swoimi, nie wiem jakim sposobem, dosyç szcz´Êliwie wysokà gór´
lodowatà, wielu z nich jednak˝e w tej górze uwi´z∏o i zgin´∏o. Pos∏ugiwali si´ koƒmi i os∏ami, a D˝emszyd
jecha∏ na ma∏ym, pr´gowatym zwierz´ciu. Zmiana w przyrodzie wyp´dzi∏a ich z kraju, by∏o bowiem bar-
dzo zimno, obecnie jest tam znowu cieplej. Raz po raz natrafia∏ wÊród w´drówek na plemiona opuszczone,
które cz´Êciowo poucieka∏y wskutek barbarzyƒstwa wodzów, cz´Êciowo w wielkiej n´dzy na jakiego bàdê
wodza czeka∏y. Ch´tnie mu si´ poddawa∏y, albowiem by∏ ∏agodny i przynosi∏ zbo˝e i b∏ogos∏awieƒstwo.
Byli to udr´czeni wygnaƒcy, których na wzór Joba ograbiono i przeÊladowano. Widzia∏am takich, którzy
ognia nie mieli piekàc chleb na goràcych kamieniach na s∏oƒcu. Gdy im D˝emszyd przyniós∏ ogieƒ, czcili
go jako Boga. Napotka∏ te˝ plemi´, które ofiarowywa∏o dzieci niedoÊç urodziwe i nieco szpetnego kszta∏tu.
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Zakopawszy je po pas w ziemi´ zapala∏y ogieƒ woko∏o. Zniós∏ ten zwyczaj, a uwolniwszy dzieci, odda∏ je
niewiastom na wychowanie. Póêniej te same dzieci tu i ówdzie jako s∏ugi osadzi∏. Uwa˝a∏ bardzo na czy-
ste pochodzenie.

D˝emszyd na poczàtku pow´drowa∏ na po∏udniowy zachód, majàc gór´ proroka po lewej stronie na po-
∏udnie; potem poszed∏ na po∏udnie,majàc gór´ proroka po lewej stronie na wschód. Zdaje mi si´, ˝e prze-
szed∏ póêniej góry Kaukaskie. Wtenczas, gdy tam wszystko od ludzi si´ roi∏o, w naszych krajach by∏y sa-
me bagna, lasy i pustynie, na wschód tu i ówdzie ma∏a, b∏àdzàca gromadka. Gwiazda lÊniàca, Zoroaster,
który daleko póêniej powsta∏, potomek syna D˝emszydowego, odnowi∏ jego nauk´. D˝emszyd na tablicach
z kamienia i ∏yka ró˝ne napisa∏ prawa; jedna d∏uga g∏oska nie raz ca∏e zdanie oznacza∏a. Ta mowa pocho-
dzi od mowy pierwotnej, a jest te˝ nieco do naszej podobnà. D˝emszyd doczeka∏ si´ jeszcze czasów Derke-
ty i jej córki, której matkà by∏a Semiramis. A˝ do miasta Babel nie przyszed∏, lecz swe kroki w t´ stron´
kierowa∏.

Widzia∏am histori´ Homa i D˝emszyda, gdy Pan Jezus wobec pogaƒskich filozofów naucza∏ w Lanifie
na wyspie Cypryjskiej. Ci m´drcy, nim przyszed∏ Jezus, opowiadali o D˝emszydzie jako o najstarszym
i najm´drszym królu, który przyszed∏ z krajów, po∏o˝onych za Indyà, za pomocà od Boga otrzymanego
pugina∏u, tak wiele krajów podziela∏ i zaludnia∏ i wsz´dzie b∏ogos∏awieƒstwo rozszerza∏; pytali si´ Jezu-
sa o niego i o rozmaite cuda, które o nim opowiadali. Jezus im powiedzia∏, ˝e màdroÊç D˝emszyda by∏a
przyrodzonà, ˝e by∏ to cz∏owiek uczony i przywódca ludów, ˝e sta∏ na czele plemienia, gdy narody po da-
remnym budowaniu wie˝y Babel si´ rozsypa∏y, ˝e kraje pod∏ug pewnego porzàdku tym plemieniem za-
ludnia∏, i ˝e byli wodzowie, którzy gorzej od niego dokazywali, poniewa˝ jego ród nie by∏ tak ciemny. Wy-
jawi∏ im tak˝e, jakie bajki pisujà ludzie na rachunek D˝emszyda, i ˝e jest fa∏szywym wzorem i obrazem
kap∏ana i króla Melchizedecha. Powiedzia∏ im, ˝e na tego i na ród Abrahama patrzeç majà. Gdy si´ bo-
wiem narody poruszy∏y, pan Bóg rodzinom lepszym zes∏a∏ Melchizedecha, by je prowadzi∏ i ∏àczy∏, by im
przeznaczy∏ kraje i zgotowa∏ siedziby, by w ten sposób pozosta∏y czystymi i pod∏ug swej wartoÊci mniej
lub wi´cej do zbli˝enia si´ do ∏aski obietnicy zdolnymi si´ sta∏y. Kim by∏ Melchizedech, niechaj sami nad
tym myÊlà; to jednakowo˝ zgadza si´ z prawdà, ˝e by∏ rych∏ym wzorem przysz∏ej, a teraz bliskiej ∏aski
obietnicy, i ˝e ofiara jego z chleba i wina dokona si´, b´dzie si´ spe∏niaç i istnieç a˝ do skoƒczenia Êwiata.   

7.  Wie˝a Babel
Wie˝a Babel by∏a dzie∏em pychy. Budujàcy chcieli zrobiç dzie∏o wedle rozumu swego, by si´ rzàdom

Bo˝ym sprzeciwiç. Gdy  si´ dzieci Noego bardzo rozmno˝y∏y, po∏àczy∏y si´ najzdolniejsze i najmàdrzejsze
z nich, celem ich by∏o utworzenia dzie∏a tak wielkiego i trwa∏ego, i˝by  ka˝dy je na wieczne czasy móg∏ po-
dziwiaç, a tych którzy je wystawili, jako najzdolniejszych i najpot´˝niejszych wychwalaç musia∏. O Bogu
przy tym wcale nie myÊleli, tylko o w∏asnej s∏awie, inaczej bowiem jak mi na pewno oÊwiadczono. Pan
Bóg by∏by na ukoƒczenie tego dzie∏a zezwoli∏. Semitów nie by∏o przy tej budowie. Mieszkali w równinie,
gdzie palmy i inne szlachetne owoce ros∏y, lecz poniewa˝ nie mieszkali zbyt daleko, musieli mimo to nie-
których rzeczy do budowy dostarczaç. Tylko potomkowie Chama i Jafeta byli przy budowaniu zatrudnie-
ni, zaÊ opierajàcych si´ Semitów g∏upcami nazywali. Semici wogóle nie by∏i tak liczni jak Chamici i Jafe-
tyci, a wÊród nich znowu ród Hebera i Abrahama osobno by∏ wy∏àczony. Na Hebera, niepracujàcego nad
wie˝à, wejrza∏ Pan Bóg okiem ∏askawym, by go wraz z potomstwem z ogólnego zamieszania i zepsucia
wydobyç i z niego naród Êwi´ty uczyniç. Dlatego obdarzy∏ go Pan Bóg mowà, ˝adnemu innemu ludowi nie
znanà, mowà Êwi´tà by ród jego odr´bnie si´ trzyma∏. Jest to czysty j´zyk hebrajski czyli chaldejski.
Pierwsza mowa ojczysta Adama, Sema i Noego jest innà i tylko w poszczególnych jeszcze narzeczach ist-
nieje. Pierwszymi czystymi córkami tej mowy jest mowa Baketrów, Zendów i Êwi´ta mowa Indów. W tym
j´zyku napisana jest te˝ ksià˝ka, którà w dzisiejszym Ktezyfonie, nad rzekà Tygrys le˝àcym, widz´. He-
ber ˝y∏ jeszcze za czasów Semiramidy. Dziad jego Arfaksad by∏ wybranym synem Sema, pe∏nym g∏´bokie-
go rozsàdku i màdroÊci; lecz rozmaite obrz´dy ba∏wochwalcze i czarodziejstwa od niego wywodzono. Ma-
gowie swój poczàtek równie˝ od niego odnosili.

Wie˝´ budowano na pagórku, wynoszàcym mniej wi´cej dwie mile w obwodzie i wznoszàcym si´ na
ogromnej, polami i ogrodami pokrytej p∏aszczyênie. Do murów fundamentowych wie˝y, to znaczy a˝ do
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wysokoÊci pierwszej cz´Êci wie˝y, prowadzi∏o naoko∏o ze wszech stron z p∏aszczyzny 25 bardzo szerokich,
wymurowanych ulic. DwadzieÊcia pi´ç plemion budowa∏o, a ka˝de plemi´ w∏asnà mia∏o mieç ulic´, do
wie˝y zaÊ w kierunku ulicy, nieco dalej w∏asne miasto, by w razie niebezpieczeƒstwa do wie˝y si´ schro-
niç. Owa wie˝a staç si´ mia∏a tak˝e Êwiàtynià ba∏wochwalczej ich s∏u˝by. Ulice murowane, tam gdzie si´
zaczyna∏y, by∏y od siebie doÊç oddalone, zaÊ gdzie si´ schodzi∏y, naoko∏o wie˝y, tak si´ zbli˝a∏y do siebie,
˝e przestrzeƒ pomi´dzy pojedyƒczymi nie by∏a wi´ksza od szerokoÊci wielkiej ulicy. Nim koƒcami swoimi
wchodzi∏y w mur wie˝y, owe ulice po∏àczone by∏y pomi´dzy sobà ∏ukami poprzecznymi i na tym miejscu
pomi´dzy dwiema a dwiema ulicami mniej wi´cej 10 stóp szeroka brama do podstawy wie˝y prowadzi∏a.
Skoro owe lekko wyst´pujàce w gór´ ulice dochodzi∏y do pewnej wysokoÊci, stawiano pod nie z poczàtku
zwyczajne, dalej zaÊ, im bli˝ej dochodzi∏y wie˝y, wielkie dubeltowe, ponad sobà stosujàce ∏uki, tak ˝e
przy  obwodzie wie˝y tymi ∏ukami pod wszystkimi ulicami pierwszà podstaw´ wie˝y dooko∏a obejÊç by∏o
mo˝na. Tam, gdzie owe ∏uki pod ulicami prze˝yna∏y ka˝dà ulic´ w poprzek, by∏y ulice poziomo zbudowa-
ne.

Owe z wolna wznoszàce si´ ulice, by∏y cz´Êciowo jak korzenie drzewa, podporami fundamentów owej
ogromnej wie˝y, cz´Êciowo s∏u˝y∏y za drogi, by po nich wielkie ci´˝ary i budulec zewszàd na pierwsze pi´-
tro wie˝y dostaç.

Mi´dzy tymi ulicami by∏y namioty o murowanych podwalinach. Prze˝yna∏y je ulice, zaÊ na nie których
miejscach szczyty namiotów ponad ulice stercza∏y. Z ka˝dego namiotu prowadzi∏y schody do góry, na po-
wierzchni´ ulic, zaÊ na oko∏o wie˝y mo˝na by∏o pod ∏ukami przez wszystkie namioty pod brukowanymi
drogami przechodziç.

Prócz ludzi mieszkajàcych w tych namiotach, jeszcze inni w licznych sklepieniach i miejscach, znajdu-
jàcych si´ po obu stronach tych dróg kamiennych, mieszkali. Roi∏o si´ od ludzi zewszàd, jakby w mrowi-
sku. Wielb∏àdy, s∏onie i niezliczone os∏y wst´powa∏y i zst´powa∏y na oko∏o, dêwigajàc szerokie i ci´˝kie
ci´˝ary, a mog∏y kilka razem ko∏o siebie przechodziç. By∏y te˝ ˝erowiska i miejsca do sk∏adania ∏adunku
w drodze, tak˝e namioty na ró˝nych miejscach dróg, nawet ca∏e warsztaty. Widzia∏am na∏adowane zwie-
rz´ta, bez dozoru ludzkiego t´ drog´ do góry i na dó∏ odbywajàce.

Bramy, zupe∏nie u do∏u wie˝y, prowadzi∏y do niezliczonych przysionków, do ganków, w których zab∏à-
dziç by∏o mo˝na i do alkierzy. Z do∏u wie˝y mo˝na by∏o wchodziç po schodach do góry. Poczàwszy od
pierwszego pi´tra, prowadzi∏a droga na zewnàtrz Êlimakowato na oko∏o owego wielobocznego budynku.
I tutaj wn´trze sk∏ada∏o si´ z niezmiernie trwa∏ych sklepów, porozrzucanych komórek i ganków.

Rozpocz´to budow´ ze wszystkich stron od razu, w kierunku do Êrodka, tam gdzie z poczàtku jeszcze
wielki sta∏ namiot. Do budowli u˝ywano cegie∏, ale te˝ wielkie ociosane kamienie przyw∏óczono. Powie-
rzchnia ulic by∏a zupe∏nie bia∏a i Êwieci∏a si´ w s∏oƒcu, by∏ to cudowny widok z daleka. Za∏o˝ono wie˝´
bardzo sztucznie, powiadano mi te˝, ˝e by∏aby przysz∏a do skutku, ˝e istnia∏aby jeszcze, b´dàc pi´knà pa-
miàtkà umiej´tnoÊci ludzkiej, gdyby jà na chwa∏´ Bo˝à byli budowali. Nie myÊleli jednakowo˝ przed tym
o Bogu, by∏o to dzie∏o w∏asnej zarozumia∏oÊci. Wewnàtrz w sklepieniach wmurowywali w filary wielo-
barwne kamienie, na których wielkimi g∏oskami wyryte imiona i chwa∏a tych, którzy przy tej budowie si´
odznaczali. Nie mieli królów, tylko patryarchów, a ci znowu wszystkim wed∏ug wspólnej rady rzàdzili.
Kamienie by∏y sztucznie zrobione, a wszystko si´ stosowa∏o. Wszyscy ràk dok∏adali. By∏y kana∏y i cyster-
ny wykopane, by zawsze wody mieç pod dostatkiem. Niewiasty depta∏y glin´ nogami, m´˝czyêni mieli ra-
miona i piersi przy robocie obna˝one. Przedniejsi nosili czapeczki z guzikiem, niewiasty ju˝ bardzo rych∏o
mia∏y twarz zas∏oni´tà.

Budowa sta∏a si´ tak wysokà i wielkà, ˝e z jednej strony wskutek cieni zupe∏nie by∏o zimno, zaÊ z dru-
giej strony znowu, wskutek odblasku, bardzo goràco. Budowali 30 lat i byli przy drugim pi´trze, ju˝ je
rozpocz´li i stawiali kolumny, podobne do wie˝, a w nie za pomocà pstrych kamieni swe imiona i rody
wmurowywali, wtem wybuch∏o zamieszanie. Nie by∏o ˝adnej wznios∏ej roboty rzeêbiarskiej przy budowie,
lecz wiele wysadzano pstrymi kamieniami, a tu i ówdzie tak˝e figury  we framugach wykuwano. Widzia-
∏am pomi´dzy kierownikami budowy wyst´pujàcego pos∏aƒca Boga Melchizedecha, który si´ z nimi
wzgl´dem tej budowy rozprawia∏, upomina∏ i kar´ Bo˝à przepowiada∏. Teraz rozpocz´∏o si´ zamieszanie.
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Liczni, którzy z poczàtku spokojnie dalej pracowali, przechwalali si´ teraz ze swej zgrabnoÊci i swych za-
s∏ug, oko∏o budowy po∏o˝onych, a podzieliwszy si´ na partie, tych lub owych przywilejów wymagali.
Sprzeciwiano si´ temu, powsta∏a niezgoda i bunt. Tylko dwa plemiona uwa˝ano za niezadowolone, chcia-
no je powstrzymaç, lecz teraz przekonano si´, ˝e wszyscy niezgodni byli. Wszcz´li walk´ pomi´dzy sobà
i pozabijali si´. Nie rozumieli si´ wzajemnie, wi´c roz∏àczywszy si´, rozproszyli si´ po ca∏ym Êwiecie. Wi-
dzia∏am ród Sema, idàcy  na po∏udnie, tam gdzie by∏a ojczyzna Abrahama, widzia∏am te˝ jednego m´˝a
owego rodu, dobrego, nie wychodzàcego, lecz ze wzgl´du na ˝on´ pomi´dzy z∏ymi w Babel pozostajàcego.
Ten mà˝ jest patryarchà Samanów, którzy zawsze osobno si´ trzymali, a póêniej za panowania okrutnej
Semiramidy, Melchizedech pojedyƒczo ich w Ziemi obiecanej osadzi∏.

Majàc jako dzieci´ widzenie o wie˝y Babel, nie mog∏am tego pojàç i zawsze je odpycha∏am. Przecie˝ nic
nie widzia∏am prócz naszej chaty, gdzie krowy kominem wychodzi∏y, (tj. gdzie brama s∏u˝y∏a zarazem za
dymnik), i miasto Koesfeld; nie raz sàdzi∏am nawet, ˝e to musi byç niebo. Mia∏am jednakowo˝  zawsze to
widzenie, póêniej i dzisiaj jeszcze, widzia∏am te˝ jak wie˝a za czasów Joba wyglàda∏a.

Jednym z najg∏ówniejszych kierowników by∏ Nemrod, którego póêniej pod nazwà Belus jako bo˝ka
czczono. On te˝ jest patryarchà niewiast Derketo i Semiramis, którym równie˝ czeÊç boskà oddawano.
Nemrod budowa∏ z kamieni owej wie˝y miasto Babylon, zaÊ Semiramis tej budowy dokoƒczy∏a. Za∏o˝y∏
te˝ fundamenta Niniwy, murowane podwaliny do namiotów. By∏ wielkim myÊliwym i tyranem. By∏o
wówczas mnóstwo dzikich i okrutnych zwierzàt, robiàcych wielkie spustoszenia. ¸owy na nie by∏y tak
wspania∏e, jak wyprawy wojenne. Tego, który najdziksze ubija∏ zwierz´ta, czczono jak Boga. Nemrod tak-
˝e ludzi, których podbi∏, w jednà sp´dzi∏ gromad´. Oddawa∏ si´ ba∏wochwalstwu i czarodziejstwu, by∏ pe-
∏en okrucieƒstwa i mia∏ licznych potomków. Doczeka∏ si´ mniej wi´cej 270 lat ˝ycia. By∏ koloru ˝ó∏tawe-
go, a od pierwszej m∏odoÊci prowadzi∏ ˝ycie bardzo dzikie, by∏ narz´dziem z∏ego ducha, gwiazdziarstwu
bardzo oddany.

Pod∏ug figur i rozmaitych obrazów, jakie widywa∏ w planetach i gwiazdach i z których przysz∏e losy te-
go i owego kraju i ludu przepowiada∏, stara∏ si´ sporzàdziç podobizny, czyniàc je potem bo˝kami. Tak np.
otrzymali Egipcjanie od niego postaç Sfinksa, jako te˝ owe wieloramienne i wielog∏owe bo˝yszcza. Sie-
demdziesiàt lat zajmowa∏ si´ Nemrod tymi bo˝yszczami, zaprowadzaniem s∏u˝by ba∏wochwalczej i ofiar
ba∏wochwalczych i ustanowieniem kap∏anów ba∏wochwalczych. Za pomocà tej szataƒskiej màdroÊci i si∏y
podbi∏ owe plemiona, które póêniej do budowy wie˝y zaprowadzi∏. Gdy powsta∏o pomieszanie j´zyków,
liczne plemiona si´ oderwa∏y od niego, a najdziksze pod dowództwem Mesraima posz∏y do Egiptu, zaÊ
Nemrod, zbudowawszy Babylon, ujarzmi∏ wszystko naoko∏o i za∏o˝y∏ paƒstwo Babyloƒskie. Pomi´dzy
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licznymi jego dzieçmi by∏y te˝ Ninus i jako bogini czczona Derketo.

8.  Derketo
Od Derketo a˝ do Semiramis widzia∏am trzy pokolenia, a jednà jako córk´ drugiej. Widzia∏am Derke-

to jako wielkà pot´˝nà niewiast´, obleczonà w zwierz´ce skóry, z których liczne zwiesza∏y si´ rzemienie
i ogony zwierz´ce, z czapkà z piór ptasich na g∏owie, wychodzàcà razem z licznymi innymi niewiastami
i m´˝czyznami z okolicy Babylonu. Derketo zajmowa∏a si´ bez ustanku prorokowaniem, wizjami, sk∏ada-
niem ofiar i niepokojeniem ludzi. Zabierali pojedyƒcze plemiona wraz z ich trzodami ze sobà, przepowia-
dali dobre siedziby, gromadzili kamienie, cz´sto niezmiernie wielkie, na kup´, sk∏adali ofiary i najrozma-
itszym oddawali si´ wyst´pkom. Wszystko do niej si´ Êciàga∏o; raz tu, raz tam by∏a, a wsz´dzie jej czeÊç
oddawano, w póênym wieku mia∏a córk´, która póêniej jej rol´ dalej odgrywa∏a. Ca∏y ten obraz widzia∏am
wi´cej w równinie, co poczàtek tej okropnoÊci oznacza∏o. Widzia∏am jà wreszcie w postaci starej, okropnej
baby w pewnym nad morzem po∏o˝onym mieÊcie znowu czarami si´ trudniàcà i w stanie szataƒskiego za-
chwycenia wszystkim ludziom oznajmujàcà, i˝ za wszystkich chce umrzeç i ofiarowaç si´; nie mo˝e u nich
pozostaç, lecz si´ w ryb´ przemieni i w tej postaci zawsze blisko nich pozostanie. Rozporzàdziwszy potem,
jakà czeÊç oddawaç jej miano, wobec wszystkich w morze si´ rzuci∏a. Wszystkie te proroctwa zawiera∏y
tajemnice i ró˝ne znaczenia wody i tp. Widzia∏am te˝, ˝e krótko potem z morza wystàpi∏a ryba, którà lud
rozmaitymi ofiarami i szkaradnymi uczynkami powita∏ i ˝e z owych niedorzecznoÊci Derkety prawdziwe
powsta∏o ba∏wochwalstwo.

Po niej widzia∏am innà, jej córk´, zjawiajàcà si´ na ni˝szej górze. Oznacza∏o to ju˝ stan pot´˝niejszy.
By∏o to jeszcze za czasów Nemroda - pochodzili bowiem z jednego i tego samego plemienia. T´ córk´ wi-
dzia∏am podobnie dokazujàcà jak Derketo, lecz jeszcze burzliwiej i straszniej. Po wi´kszej cz´Êci z wielki-
mi gromadami stumilowe robi∏a wyprawy myÊliwskie, to walczàc przeciw zwierz´tom, to znowu ofiary
sk∏adajàc, czarujàc i prorokujàc. Przy tym zak∏adano ró˝ne siedziby i zaprowadzano ba∏wochwalstwo.
Widzia∏am, jak walczàc przeciwko nosoro˝cowi, w morze si´ rzuci∏a.

Córk´ jej Semiramid´ widzia∏am na wysokiej górze, otoczonà wszelkimi bogactwami i skarbami Êwia-
ta, jakoby szatan to wszystko jej pokazywa∏ i dawa∏, widzia∏am jà te˝, wszystkie te szkaradne uczynki
w Babylonie do koƒca doprowadzajàcà.

W pierwszych czasach takie stany spokojniej i u wielu si´ pojawia∏y; póêniej sta∏y si´ u pojedyƒczych
zupe∏nie pot´˝nymi. Ci stawali si´ przewodnikami i bo˝kami drugich, zaprowadzali te˝ pod∏ug widzeƒ
rozmaite ba∏wochwalstwa, robili te˝ na zewnàtrz ró˝ne sztuki i wynalazki, dopuszczali si´ gwa∏tu, albo-
wiem z∏ego ducha byli pe∏ni. Powsta∏y z tego ca∏e rody, z poczàtku rody panujàcych i kap∏anów pospo∏u,
póêniej tylko rody kap∏aƒskie. W pierwszym czasie widzia∏am wi´cej niewiast, ani˝eli m´˝czyzn tego ro-
dzaju, a wszystkie mia∏y równie z∏e myÊli, równà wiedz´ i w równy sposób te˝ dzia∏a∏y. Wiele z tego co
si´ o nich mówi, nale˝y do niedok∏adnych przedstawieƒ ich ekstatycznych lub magnetycznych zdaƒ o so-
bie, o ich pochodzeniu i dzia∏aniu, a pochodzà te zdania cz´Êciowo od nich samych, cz´Êciowo od innych,
przez szatana i z∏e duchy op´tanych.  Tak˝e ˝ydzi mieli w Egipcie ró˝ne tajemne sztuki, lecz Moj˝esz je
t´pi∏ i sta∏ si´ wieszczem Bo˝ym. U rabinów natomiast pozosta∏o wiele z tego jako rzecz uczonych, póê-
niej sta∏o si´ u pojedyƒczych narodów niskim, n´dznym dzia∏aniem, a pokutuje jeszcze w czarodziejstwie
i jako zabobon. Lecz wszystko z jednego i tego samego wyros∏o drzewa zepsucia, z jednego pod∏ego króle-
stwa (piek∏a). Wszystkie ich obrazy widz´ albo zupe∏nie przy ziemi albo te˝ pod ziemià. Tak˝e w magne-
tyêmie znajduje si´ pierwiastek tego wszystkiego.

Owym pierwszym ba∏wochwalcom by∏a bardzo Êwi´tà woda, wszystkie obrzàdki sprawowali nad wo-
dà, wszystkie te˝ prorokowania i widzenia rozpoczyna∏y si´ zawsze wpatrywaniem si´ w wod´; wnet mie-
li osobne, poÊwi´cone stawy do tego. Póêniej te stosunki pozosta∏y stale, tak˝e bez pomocy wody miewali
swe z∏e widzenia. Przy tej sposobnoÊci widzia∏am niektóre z ich widzeƒ, a jest to bardzo dziwaczne: jako-
by pod wodà jeszcze raz znajdowa∏ si´ ca∏y Êwiat wraz z wszystkim, co na ziemi jest; wszystko jednako-
wo˝ ciemnym, z∏ym okryte jest ko∏em. Drzewo stoi pod drzewem, góra pod górà, woda pod wodà. Widzia-
∏am, ˝e owe czarownice wszystko: wojny, narody, niebezpieczeƒstwa i td. tak samo jak po dziÊ dzieƒ wi-
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dzia∏y, z tà tylko ró˝nicà, ˝e natychmiast wszystko czyni∏y, co tylko widzia∏y. Wi´c widzia∏y tak np.: tutaj
stoi naród, ten mo˝ecie ujarzmiç, ów napaÊç, a tam miasto budowaç. Widzia∏y doskona∏ych m´˝ów i nie-
wiasty i w jaki sposób tych˝e podejÊç mia∏y, s∏owem, ca∏à s∏u˝b´ szataƒskà, której si´ oddawa∏y, widzia∏y
naprzód. Tak Derketo np. widzia∏a naprzód, ˝e si´ rzuci w morze i ˝e w ryb´ si´ zamieni, co te˝ uczyni∏a.
Nawet swoje uczynki szkaradne widzia∏a naprzód we wodzie, a potem takowe spe∏nia∏a.

Córka Derkety ˝y∏a ju˝ d∏ugo w czasie, kiedy wielkie groble sypano i drogi zak∏adano. A˝ do Egiptu si´
zapuszcza∏a, a ca∏e jej ˝ycie by∏o tylko nieustannym w´drowaniem. Do jej towarzystwa nale˝à ci, którzy
Joba w Arabii tak strasznie ograbili. W Egipcie to wszystko prawdziwà, osobnà i mocnà dosta∏o istot´,
a wszyscy tak byli tym okropnoÊciom oddani, i˝ liczne takie cioty na dziwacznych sto∏kach przed rozma-
itymi lustrami w ba∏wochwalnicach i komorach siedzia∏y , i ˝e wszystkie ich widzenia natychmiast setki
ludzi, pouczeni o treÊci tych widzeƒ przez kap∏anów, na kamiennych Êcianach jaskiƒ wykuwali.

Dziwna to rzecz, i˝ widzia∏am wszystkie te straszne, g∏ówne narz´dzia ciemnoÊci w pewnej niewiado-
mej wspólnoÊci ze sobà i ró˝ne z nich na ró˝nych miejscach w ten sam lub podobny sposób dokazujàce, od-
ró˝niajàc si´ tylko nieco krajem i z∏ymi potrzebami narodów. Niektóre jednak narody nie by∏y tak zato-
pione w tych okropnoÊciach, by∏y wierze bli˝ej, jak np. ci z których rodzina Abrahama, pokolenie Joba
i trzech króli pochodzi, równie˝ ci, którzy gwiazdy czcili, w Chaldei i ci, którzy mieli gwiazd´ jaÊniejàcà
(Zoroaster).

Gdy Jezus Chrystus przyszed∏ na Êwiat, gdy ziemia krwià Jego by∏a zbroczonà, zmniejszy∏a si´ bardzo
dzika si∏a owego dzia∏ania, ten stan s∏abnà∏ bardziej. Moj˝esz od lat dzieci´cych by∏ wieszczem, ale wiesz-
czem zupe∏nie z Boga; zawsze szed∏ za tym, co widzia∏.

Derketo, jej córka i wnuczka Semiramis doczeka∏y si´ pod∏ug  owych czasów bardzo podesz∏ego wieku.
By∏y to istoty pot´˝ne i wielkie, których widok po dziÊ dzieƒ ogarnia∏by nas trwogà. By∏y niezmiernie
Êmia∏e i odwa˝ne, a dzia∏a∏y z nies∏ychanà pewnoÊcià, zawsze wszystko swoim z∏ym duchem naprzód wi-
dzàc. Czu∏y si´ zupe∏nie wybranymi i boginiami. By∏y one zupe∏nie odnowieniem owych jeszcze bardziej
szalejàcych czarnoksi´˝ników na wysokiej górze, którzy przez potop zgin´li.

Wzruszajàcy to widok, jak sprawiedliwi patryarchowie przez te wszystkie okropnoÊci, równie˝ liczne
majàc objawienia Bo˝e, lecz wÊród bezustannej walki i cierpieƒ przebijaç si´ musieli i jak zbawienie
ukrytymi i ciernistymi drogami wreszcie zstàpi∏o na ziemi´, podczas gdy owym s∏ugom szataƒskim na ze-
wnàtrz wszystko si´ udawa∏o i pos∏usznym by∏o.

Widzàc to wszystko, to pot´˝ne pole dzia∏ania owych bogiƒ i to wielkie znaczenie, które na ziemi mia-
∏y, a w porównaniu z tym ma∏à garstk´ zwolenników Maryi, z której wzorem w ob∏oku Eliasza filozofowie
na Cyprze swe szkaradne k∏amstwa po∏àczyç chcieli i Jezusa, spe∏nienie wszystkich obietnic, Jezusa
ubogiego i cierpliwie wÊród nich nauczajàcego i krzy˝owi naprzeciw wybiegajàcego - ach! to wszystko by-
∏o dla mnie bardzo smutnym, a przecie˝ nie by∏o to niczym innym, jak historià prawdy i Êwiat∏oÊci, której
ciemnoÊç a˝ do dnia dzisiejszego nie poj´∏a.

Lecz nieskoƒczonym jest mi∏osierdzie Bo˝e! Widzia∏am, ˝e podczas potopu bardzo wielu ludzi z bojaêni
i trwogi si´ nawróci∏o i ˝e wszyscy poszli do czyÊçca, zaÊ Pan Jezus, wstàpiwszy do piekie∏, ich wybawi∏.
Liczne drzewa podczas potopu pozosta∏y na swoim miejscu; widzia∏am je póêniej znowu si´ zieleniejàce,
lecz najwi´ksza ich cz´Êç zapad∏a si´ w mule i piasku.  

9. Semiramis
Matka Semiramidy urodzi∏a si´ w okolicy Niniwy. Na zewnàtrz wydawa∏a si´ bardzo wstydliwà, lecz

potajemnie by∏a bardzo rozpustnà i okrutnà. Ojciec Semiramidy by∏ m´˝em syryjskim, a tak samo jak jej
matka w najszkaradniejsze ba∏wochwalstwo wplàtany. Po urodzeniu si´ Semiramidy zg∏adzono ojca, co
równie˝ z wró˝bà zwiàzek mia∏o. Semiramis urodzi∏a si´ daleko w Askalon, w Palestynie, a potem wycho-
wali jà kap∏ani ba∏wochwalscy wÊród pasterzy w pustyni. Semiramis, b´dàc dzieckiem, cz´sto sp´dza∏a
czas samotnie na pewnej górze i widzia∏am kap∏anów ba∏wochwalczych i jej matk´ wÊród ∏owów przy
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niej. Widzia∏am te˝ szatana w rozmaitych postaciach z nià si´ bawiàcego, podobnie jak Êw. Jan na pusz-
czy z anio∏ami obcowa∏. Widzia∏am te˝ ptaki o pstrych skrzyd∏ach przy niej, rozmaite dziwaczne gry jej
znoszàce. Nie pami´tam ju˝ wszystkiego, co z nià robiono, by∏o to najobrzydliwsze ba∏wochwalstwo. By∏a
pi´knà, pe∏nà màdroÊci i wszelkich sztuk Êwiata demonicznego, a wszystko jej si´ udawa∏o.

Wskutek wró˝by zosta∏a najpierw ˝onà pewnego dozorcy nad trzodami króla z Babel, a póêniej ˝onà
samego króla. Ten król podbiwszy w okolicy ku pó∏nocy pewien naród, cz´Êç tego narodu jako niewolni-
ków do kraju swego zawlók∏; ci, gdy Semiramis póêniej sama rzàdzi∏a, wiele od niej cierpieç i przy nie-
zmiernych jej budowach pomagaç musieli. Semiramid´ uwa˝a∏ jej lud za bogini´.

Jej matk´ jeszcze dziksze ∏owy urzàdzajàcà widzia∏am. W∏óczy∏a si´ z ma∏ym wojskiem na wielb∏à-
dach, pr´gowatych os∏ach i koniach; widzia∏am jà te˝ raz, gdy wielkie ∏owy urzàdza∏a w Arabii, w okolicy
Morza Czerwonego, kiedy Job tam w mieÊcie swoim mieszka∏. Owe polujàce niewiasty by∏y bardzo zwin-
ne, a siedzia∏y na koniach na sposób m´˝czyzn. By∏y zupe∏nie ubrane a˝ do kolan, odkàd nogi rzemienia-
mi by∏y skr´powane. Pod nogami nosi∏y podeszwy, a pod ka˝dà by∏y dwa wysokie obcasy, na których ko-
lorowe figury by∏y wymalowane. Nosi∏y kurtki z delikatnych, pstrych piór najrozmaitszych kolorów i de-
seni. Ponad piersiami i ramionami krzy˝owa∏y si´ rzemienie, obsadzane piórami, plecy okrywa∏ ko∏nierz,
równie˝ z piór, obsypany Êwiecàcymi kamieniami i per∏ami. G∏ow´ okrywa∏ rodzaj czapki z czerwonego
jedwabiu lub we∏ny. Przed twarzà nosi∏y na dwie cz´Êci podzielony welon, by jednà lub drugà cz´Êcià
chroniç si´ przeciwko kurzowi i wiatrowi. Tak˝e krótki p∏aszcz mia∏y zawieszony na plecy. Ich narz´dzia-
mi myÊliwskimi by∏y dzidy, ∏uki i strza∏y, przy boku mia∏y tarcz´. Dzikie zwierz´ta okropnie si´ rozmno-
˝y∏y. Polujàcy sp´dzali je z wielkich przestrzeni, a potem ubijali. Tak˝e do∏y kopano i zakrywano, by
w nich zwierz´ta chwytaç, a potem kolbami i toporami zabijaç. Matk´ Semiramidy widzia∏am polujàcà
tak˝e na zwierz´, które Job pod nazwà Behemot opisuje; polowa∏y te˝ na tygrysy, lwy i inne zwierz´ta.
W tych pierwszych czasach ˝adnych nie widzia∏am ma∏p. Widzia∏am tak˝e ∏owy na wodzie; wogóle nad
wodami trudniono si´ ba∏wochwalstwem i mnóstwem szkaradnych uczynków. Matka na zewnàtrz nie by-
∏a tak wyuzdanà jak Semiramis, lecz mia∏a szataƒskie usposobienie, posiada∏a te˝ okropnà si∏´ i zuchwa-
∏oÊç. Co to za straszna rzecz, walczàc z pot´˝nym, olbrzymim zwierz´ciem (hippopotamem), rzuciç si´
w morze! Siedzàc na dromedarze, Êciga∏a owo zwierz´, wtem razem z dromedarem rzuci∏a si´ w morze.
Czczono jà jako bogini´ ∏owów i dobrodziejk´ ludzkoÊci.

Semiramis, wracajàc z jednej ze swych wypraw z Afryki, przysz∏a tak˝e do Egiptu, które to paƒstwo
za∏o˝y∏ Mesraim, wnuk Chama, który przyszed∏szy, napotka∏ tam  ju˝ pojedyƒcze, rozsypane gromady
bardziej gminnych plemion pobocznych. Egipt zaludni∏o wi´cej plemion, z których raz to, raz owo mia∏o
przewag´. Gdy Semiramis do Egiptu przyby∏a, by∏y tam cztery miasta. Najstarszym by∏y Teby, zamiesz-
kiwane przez naród wi´cej g∏adki, lekki i zwinny od narodu naoko∏o Memfis, którego mieszkaƒcy byli
kr´pymi. Memfis le˝a∏o nad lewym brzegiem Nilu, przez który d∏ugi most prowadzi∏. Na prawym brzegu
sta∏ pa∏ac, w którym za czasów Moj˝esza mieszka∏a córka Faraona. Brunatniejsi mieszkaƒcy, o we∏ni-
stych w∏osach, ju˝ w pierwszych czasach byli niewolnikami i nigdy w Egipcie nie panowali. Ci, którzy
najpierw do Egiptu przyszli i Teby zbudowali, przybyli jak mi si´ zdaje z Afryki; drudzy przyszli z okolicy
Morza Czerwonego, któr´dy przybyli Izraelici. Trzecie z miast nazywa∏o si´ Chume, póêniej Heliopolis.
Rozciàga si´ wzwy˝ od Tebów. Gdy NajÊw. Maryja Panna z Józefem  i Jezusem ucieka∏a do Egiptu, wi-
dzia∏am naoko∏o tego miasta jeszcze nadzwyczaj wielkie budynki. Ni˝ej od Memfis, nie bardzo daleko od
morza, le˝a∏o miasta Sais; zdaje mi si´, ˝e jest jeszcze starszym ani˝eli Memfis. Ka˝de z tych czterech
miast mia∏o osobnego króla.

Semiramidzie wielkà czeÊç oddawano w Egipcie, która za pomocà swych praktyk i sztuk  szataƒskich
powi´kszy∏a tam ba∏wochwalstwo. Widzia∏am  jà w Memfis, gdzie sk∏adanie ofiar z dzieci by∏o w zwycza-
ju, knujàcà plany, trudniàcà si´ wró˝biarstwem z gwiazd i czarodziejstwem. Byka Apis jeszcze nie wi-
dzia∏am, lecz bo˝yszcza z g∏owà zwierz´cà, lub podobnà do s∏oƒca i ogonem by∏y wsz´dzie. Tutaj te˝ Semi-
ramida poda∏a plan wzi´ty z gwiaêdziarstwa do budowy pierwszej piramidy, którà na wschodnim brzegu
Nilu, niedaleko od Memfis zbudowano, przy czym wszystek naród pomagaç musia∏. Kiedy  budowa by∏a
ju˝ ukoƒczona, widzia∏am Semiramid´ z kilkuset ludêmi znowu tam przybywajàcà. By∏a to uroczystoÊç
poÊwi´cenia, a Semiramis odbiera∏a czeÊç prawie Boskà.
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Piramida stan´∏a na miejscu, gdzie by∏y woda i bagna. Postawiono fundament z podziwienia godnych
filarów, na wzór wielkiego, szerokiego mostu; nad tym mostem wznosi∏a si´ piramida, tak ˝e pod nià, jak
pod Êwiàtynià z kolumnami, przechadzaç si´ by∏o mo˝na. By∏y tam liczne miejsca, wi´zienia i obszerne
pokoje, a równie˝ a˝ do czubka mia∏a owa piramida liczne wielkie i ma∏e miejsca z otworami dla okien,
z których sukienne choràgwie powiewajàce widzia∏am. Naoko∏o piramidy by∏y ∏azienki i ogrody. Ten bu-
dynek by∏ prawdziwà siedzibà egipskiego ba∏wochwalstwa, gwiaêdziarstwa i okropnych mieszanin na-
uk. Ofiarowywano zabijajàc dzieci i starców. Gwiaêdziarze i czarnoksi´˝nicy mieszkali w piramidzie i tu-
taj te˝ swoje szataƒskie miewali widzenia. Blisko ∏azienek sta∏ wielki zak∏ad do czyszczenia zamulonej
wody Nilu. Widzia∏am, te˝ póêniej w tych kàpielach egipskie niewiasty w najwi´kszej rozwiàz∏oÊci ˝yjàce,
majàcej zwiàzek z najhaniebniejszymi obrz´dami ba∏wochwalstwa. Ta piramida nie sta∏a bardzo d∏ugo,
zniszczono jà by budowaç lepsze.

Lud by∏ strasznie zabobonny, zaÊ kap∏ani tak byli ciemni, tak si´ oddawali wro˝biarstwu, ˝e w Helio-
polis nawet sny ludzkie zbierali i spisywali, patrzàc przy tym zawsze na gwiazdy. Coraz wi´cej powsta-
wa∏o osób magnetycznych, miewajàcych szataƒskie widzenia, mieszajàcych prawd´ z fa∏szem: pod∏ug te-
go ustanowiono s∏u˝b´ ba∏wochwalczà, a nawet chronologià (liczenie czasu). Tak widzia∏am, ˝e bo˝yszcze
Isis i Osiris niczym  innym nie sà jak Azenetà i Józefem, których przybycie do Egiptu owi wró˝biarze
w swych szataƒskich wizjach naprzód widzieli i do swej religii przyj´li. Gdy przybyli, oddawano im czeÊç
ba∏wochwalczà, widzia∏am Azenet wskutek tego p∏aczàcà i przeciwko temu piszàcà.

Nasi dzisiejsi uczeni, piszàcy o Egipcie sà w wielkim b∏´dzie, poniewa˝ tak wiele u Egipcjan majà za
histori´, doÊwiadczenie i nauk´, chocia˝ to wszystko polega∏o tylko na fa∏szywych wizjach i wró˝bach
z gwiazd, przy czym ludzie i tak mogà pozostaç g∏upimi i zezwierz´conymi, jak nimi w rzeczywistoÊci byli
Egipcjanie. Lecz uczeni takie natchnienia szataƒskie i takie dzia∏anie uwa˝ajà za niemo˝liwe, wi´c je od-
rzucajà i uwa˝ajà Egipcjan za starszych uczonych, poniewa˝ ju˝ tak rych∏o rzeczy tak g∏´bokie i uczone
posiadali.

Widzia∏am, jak po przybyciu Semiramidy do Memfis byli w sprzecznoÊci ze swà chronologià (oblicza-
niem czasu). Chcàc zawsze uchodziç za naród najstarszy, poprzekr´cali czas i rody królów. Wskutek tego
prawdziwa rachuba czasu zupe∏nie im si´ pomiesza∏a, a poniewa˝ kilkakrotnie obliczanie swoje zmienia-
li, przeto prawie nie wiedzieli, jak sobie post´powaç. Prócz tego ka˝dy b∏àd starali si´ uwieczniç za pomo-
cà budowy i napisów, wskutek czego zamieszanie tym trwalszym si´ stawa∏o. Tak np. przez d∏ugi czas
wiek przodków i potomków w ten sposób obliczali, jakoby dzieƒ Êmierci ojca by∏ zarazem dniem powsta-
nia syna. Królowie, którzy bezustannie z kap∏anami co do rachuby czasu si´ sprzeczali, wsuwali przod-
ków, którzy nigdy nie istnieli; tak˝e owych czterech, równe imi´ majàcych królów, którzy w jednym i tym
samym czasie panowali w Teboch, Heliopolis, Memfis i Sais, policzyli jednego za drugim. Widzia∏am te˝,
˝e raz liczyli rok na 970 dni, drugi raz znowu liczyli lata, jak miesiàce. Widzia∏am te˝ pewnego kap∏ana,
czas obliczajàcego, przy czym zawsze zamiast 500, 1100 lat wypada∏o.

Widzia∏am te fa∏szywe obliczenia czasu i dzia∏ania owych kap∏anów podczas nauki o szabacie w Aru-
nie, gdzie Jezus wobec faryzeuszów mówi∏ o powo∏aniu Abrahama, o swym pobycie w Egipcie, wyst´pujàc
przy tym przeciwko egipskiej rachubie czasu. Jezus powiedzia∏ faryzeuszom, ˝e obecnie Êwiat 4028 lat
stoi; kiedy zaÊ s∏ysza∏am Jezusa to mówiàcego, mia∏ sam lat 31.

Widzia∏am te˝  wtedy ludzi, czczàcych Seta jako Boga bardzo wysoko i podejmujàcych dalekie, niebez-
pieczne pielgrzymki do jego mniemanego grobu, o którym sàdzili, ˝e si´ w Arabii znajduje. Zdaje mi si´,
jakoby niektórzy z tych ludzi jeszcze ˝yli i jakoby przez kraj turecki, gdzie ich ch´tnie przepuszczajà, do
tego grobu pielgrzymowali. 

10. Melchizedech

Widzi∏am cz´sto Melchizedecha, lecz nigdy jako cz∏owieka, raczej zawsze jako innà istot´,
jako anio∏a i pos∏aƒca Bo˝go. Nie widzia∏am nigdy ˝adnego wyraênego mieszkania jego, ˝adnej
ojczyzny, ˝adnej rodziny, ˝adnego zwiàzku; nie widzia∏am go nigdy jedzàcego, pijàcego lub
Êpiàcego, nigdy mi te˝ na myÊl nie przysz∏o, ˝e jest cz∏owiekiem. Nosi∏ szaty, jak ˝aden wów-
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czas kap∏an na ziemi, lecz jak anio∏owie w niebiaƒskiej Jerozolimie i jak póêniej widzia∏am po-
dobne do tych, które Moj˝esz z rozkazu Boga dla kap∏anów sporzàdzi∏. Widzia∏am Melchizede-
cha tu i ówdzie wyst´pujàcego, poÊredniczàcego i ustanawiajàcego w sprawach dotyczàcych na-
rodów, np. przy uroczystoÊciach odniesionego zwyci´stwa z tak okropnych wtenczas wojen.
Wsz´dzie gdzie wyst´powa∏, osobistoÊcià swojà wywiera∏ wp∏yw, któremu nikt si´ oprzeç nie
móg∏. Nikt mu si´ nie opiera∏, jakkolwiek ˝adnych ostrych nie u˝ywa∏ Êrodków, a wszyscy lu-
dzie, chocia˝ byli s∏ugami ba∏wochwalstwa, ch´tnie godzili si´ na jego wyroki i jego rad´. Nikt
si´ z nim nie móg∏ równaç, nie mia∏ te˝ ˝adnego towarzysza, by∏ sam jeden; czasem mia∏ dwóch
pos∏aƒców; byli woênymi, ubranymi w bia∏e, krótkie szaty, którzy jego przybycie oznajmili, po-
tem znów ich puszcza∏. Wszystko, czego potrzebowa∏, mia∏, stawa∏o mu si´. Ludzie, od których
coÊkolwiek przyjà∏, nie odczuwali ubytku tego˝, ch´tnie mu to dawali. Ci, u których przebywa∏,
czuli si´ szcz´Êliwymi, mieli te˝ dla niego czeÊç i szacunek. èli ludzie ró˝nie o nim mówili, lecz
mimo to przed nim si´ korzyli. Ta isota wy˝sza doznawa∏a wÊród tych pogaƒskich wielkoÊci,
cz´Êciowo ludzi bezbo˝nych i zmys∏owych, tego samego, czego i po dziÊ dzieƒ jeszcze doznaje
ka˝dy doskonale pobo˝ny cz∏owiek, który nieznany, gdziekolwiek wyst´puje, rozszerza, to co
dobre.

Tak widzia∏am go u dworu królowej  Semiramidy w Babilonie. Niewymowny przepych
i wielkoÊç jà tutaj otacza∏y; niewolnikom kaza∏a najwi´ksze dzie∏a budowli wykonywaç, a przy
tym dr´czy∏a ich daleko gorzej, a ni˝eli Faraon dzieci Jakuba (˚ydów) w Egipcie dr´czy∏. Tak˝e
najokropniejsze ba∏wochwalstwo tutaj panowa∏o; ofiarowano ludzi, których a˝ pod szyj´ zako-
pywano. By∏o tutaj pe∏no rozpusty, okaza∏oÊci, bogactwa i sztuki, a wszystko graniczy∏o z nie-
podobieƒstwem. Semiramis te˝ prowadzi∏a wojn´ z niezmiernymi wojskami, lecz prawie za-
wsze przeciwko narodom na wschód mieszkajàcym; na zachód ˝adko przychodzi∏a, na pó∏noc
mieszka∏y narody ciemne, pomruczne.

Z plemienia Semowego, pozosta∏ego po budowaniu wie˝y Babel, powsta∏ w jej kraju powoli
liczny ród. Mieszkali jako ludek pasterski w namiotach, chodowali byd∏o, nabo˝eƒstwo zaÊ od-
prawiali w nocy pod namiotem, z wierzchu odkrytym, albo te˝ pod go∏ym niebem. Cieszyli si´
wielkim b∏ogos∏awieƒstwem. Wszystko im si´ udawa∏o, a przede wszystkim ich byd∏o zawsze
szczególnie by∏o pi´kne. Ten ród chcia∏a owa szataƒska niewiasta wyt´piç, a nawet ju˝ wielkà
cz´Êç tego rodu wyniszczy∏a. Z b∏ogos∏awieƒstwa, spoczywajàcego na tym rodzie, pozna∏a Se-
miramis, ˝e Pan mi∏osiernymi wbec tego rodu kierowa∏ si´ zamiarami, wi´c dlatego, b´dàc na-
rz´dziem szatana, chcia∏a ten ród wyt´piç. Gdy trwoga tego rodu dosz∏a do najwy˝szego stop-
nia, widzia∏am Melchizedecha tam si´ pojawiajàcego. Przyszed∏szy do Semiramidy, ˝àda∏, by
temu plemieniu wyw´drowaç pozwoli∏a. Tak˝e skarci∏ jà za okropnoÊci, których si´ dopuszcza-
∏a; nie opiera∏a mu si´, wi´c, podzieliwszy ów ród uciemi´˝ony na rozmaite gromady, wyprowa-
dzi∏ go w okolic´ Ziemi obiecanej. Melchizedech mieszka∏ w namiocie w okolicach Babilonu,
i tutaj te˝ temu rodowi dobremu chleb ∏ama∏, którego po˝ywajàc, otrzymali dopiero si∏´ do wy-
w´drowania. W Kanaan przeznaczy∏ im tu i ówdzie miejsca na siedziby, a otrzymali ró˝nà zie-
mi´ pod wzgl´dem urodzajnoÊci. I samych wed∏ug ich czystego pochodzenia podzieli∏, by si´
z innymi nie pomieszali. Ich imi´ brzmi jakby Samani czy te˝ Semani. Niektórym z nich prze-
znaczy∏ Melchizedech na miejsce osiedlenia okolic´ nad dzisiejszym Morzem Martwym, lecz
ich miasto razem z Sodomà i Gomorà wniwecz si´ zamieni∏o.

Semiramis przyj´∏a Melchizedecha z wielkà czcià i bojaênià przed jego màdroÊcià. Stanà∏
przed nià jako król jutrzenki, tj. najbardziej oddalonego kraju wschodniego. Uroi∏a sobie, ˝e
móg∏by jej ˝àdaç za ˝on´, lecz bardzo ostro z nià si´ rozprawi∏, karci∏ jà dla jej okropnych
uczynków i oznajmi∏ jej zburzenie piramidy, w pobli˝u Memfis zbudowanej. Przestraszy∏a i
zatrwo˝y∏a si´ bardzo. Widzia∏am kar´, która jà spotka∏a. Sta∏a si´ jakby bydl´ciem, a d∏ugi
czas by∏a zamkni´ta. Z pogardy rzucono jej traw´ i s∏om´ w koryto, tylko jeden s∏uga wytrwa∏
przy niej, który jej pokarm podawa∏. Odzyska∏a znowu wolnoÊç, lecz na nowo oddawa∏a si´ nie-
∏adowi. Wreszcie zgin´∏a w sposób okropny: wyrwano jej wn´trznoÊci z cia∏a. Doczeka∏a si´ lat
117.

Na Melchizedecha patrzono jak na proroka, na m´drca, na istot´ wy˝szà, we wszystkim ma-
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jàcà powodzenie. Pojawi∏o si´ wówczas, i póêniej, wi´cej takich istot wy˝szych, nadzwyczaj-
nych, ówczesne zaÊ narody zna∏y je tak samo, jako zna∏ Abraham owych anio∏ów z nim obcujà-
cych. Lecz obok dobrych dzia∏a∏y tak˝e zjawiska z∏e, tak samo jak obok prawdziwych proroków
byli fa∏szywi prorocy. Sposób wyprowadzenia owego rodu by∏ podobny do historii wyprowadze-
nia Izraelitów z Egiptu, lecz tych˝e bynajmiej nie by∏o tak wielu jak Izraelitów.

Z owych Samanów, których Melchizedech osadzi∏ w Ziemi obiecanej, widzia∏am trzech m´-
˝ów ju˝ dawno przed przybyciem Abrahama w pobli˝u góry Tabor, na tzw. górze chleba, w ja-
skiniach mieszkajàcych. Mieli cia∏o brunatniejsze ani˝eli Abraham, okrywali si´ skórami, a
na g∏owach nosili wielkie liÊcie dla ochrony przed s∏oƒcem. Na sposób Henocha wiedli ˝ywot
Êwi´ty, mieli pe∏nà tajemnic religi´, objawienia i pojedyƒcze widzenia. Pod∏óg ich religii Bóg
pragnie si´ po∏àczyç z ludêmi, lecz ludzie muszà wszystko co mo˝liwe do tego przygotowaç.
Tak˝e ofiary sk∏adali, wystawiajàc trzecià cz´Êç pokarmów na spalenie przez s∏oƒce, albo te˝
mo˝e dla innych g∏odnych t´ cz´Êç pokarmów wystawiali, co na pewno równie˝ widzia∏am. Wi-
dzia∏am tych ludzi mieszkajàcych zupe∏nie samotnie i odosobnionych od niewielkiej jeszcze
liczby mieszkaƒców owego kraju; zaÊ rozdzieleni, zamieszkiwali pojedyƒcze miejsca, zbudowa-
ne na wzór sta∏ych miast z namiotów. Widzia∏am tych ludzi w ró˝nych cz´Êciach kraju w´dru-
jàcych, studnie kopiàcych, robiàcych pojedyƒcze zdzicza∏e przestrzenie przyst´pymi, zak∏ada-
jàcych na niektórych miejscach fundamenty, na których póêniej miasta zak∏adano. Widzia∏am
ich wyganiajàcych z ca∏ych okolic z∏ych duchów z powietrza, zap´dzajàcych ich na inne z∏e, ba-
gniste i mgliste miejsca. Tam znowu widzia∏am, ˝e z∏e duchy w takich z∏ych okolicach ch´tniej
przebywajà. Widzia∏am tych ludzi z tymi duchami cz´sto walczàcych. Z poczàtku dziwi∏am si´,
jak na miejscach, na których sk∏adali kamienie, które znowu zupe∏nie porasta∏y i dzicza∏y,
mia∏y powstaç miasta, a jednak widzia∏am podczas wizji mnóstwo miejscowoÊci, zbudowanych
na tych kamieniach, np. Safet, Betzaid´, gdzie pracowali na miejscu, na którym póêniej stanà∏
dom, w którym Anio∏ zwiastowa∏ NajÊwi´tszej Pannie, Gatefer, Seforis, w okolicy póêniejszego
domu Anny, przy Nazaret, Meggido, Naim, Ainon, jaskinie betlejemskie i jaskinie przy He-
bron. Widzia∏am ich te˝ zak∏adajàcych miasto Michmetat i wiele innych miejscowoÊci, których
nazw zapomnia∏am.

Na tej górze widzia∏am ich co miesiàc  zgromadzajàcych si´ z Melchizedechem, który im
wielki, czworoboczny chleb przynosi∏, mo˝e trzy stopy kwadratowe d∏ugi, dosyç gruby i na wie-
le mniejszych cz´Êci podzielony. Chleb by∏ brunatny, w popiele upieczony. Widzia∏am Melchi-
zedecha jak sam do nich przychodzi∏; czasem widzia∏am go ten chleb bez trudnoÊci dêwigajàce-
go, zdawa∏o mi si´, jakoby ten chleb unosi∏ si´ w r´ku, czasem znowu, gdy si´ do nich zbli˝a∏,
ów chleb le˝a∏ mu ci´˝ko na karku. Sàdz´, ˝e to by∏o dlatego, ˝e zbli˝ajàc si´ do nich, mia∏ im
si´ wydawaç jako cz∏owiek. Okazywali mu wielki szacunek i na twarz przed nim upadali. Na-
uczy∏ ich te˝ chodowania wina na górze Tabor, a na wielu miejscach rozsypywali rozmaite na-
siona roÊlin, które od niego otrzymali, a które jeszcze dzisiaj tam dziko rosnà. Widzia∏am ich
codziennie jednà cz´Êç  owego chleba odcinajàcych szpadlem brunatnym, którym pracowali.
˚ywili si´ te˝ ptakami, które licznie do nich przylatywa∏y. Obchodzili Êwi´ta i znali si´ na
gwiazdach, Êwi´cili ósmy dzieƒ, sk∏adajàc ofiary i modlàc si´, a tak˝e niektóre dni zmiany ro-
ku. Widzia∏am ich te˝, w owym dotàd jeszcze bardzo bezdro˝nym kraju kilka dróg torujàcych
do miejscowoÊci w których fundamenty za∏o˝yli, studnie wykopali i roÊliny zasadzili, tak ˝e
póêniejsi przybysze, idàc tymi drogami sami przy owych studniach i urodzajnych, wygodnych
miejscach si´ osiedlali. Widzia∏am ich wÊród zaj´ç otoczonych gromadami z∏ych duchów, mogli
je widzieç, widzia∏am te˝, jak je modlitwà i s∏owem na miejsca bagniste i spustosza∏e wygania-
li, jak te duchy pierzcha∏y i jak m´˝czyêni spokojnie dalej pracujàc, uprzàtali i porzàdek zapro-
wadzali.

Do Kanaan, Meggido i Naim, drogi zbudowali, stajàc si´ równie˝ przyczynà, ˝e w tych miej-
scach najwi´ksza liczba proroków póêniej si´ urodzi∏a. Za∏o˝yli fundamenty miast Abelmehola
i Dotaim i wybudowali owe pi´kne ∏azienki w Betulii. Melchizedech chodzi∏ jako obcy i samot-
ny w kraju, i nie wiedziano, gdzie przebywa∏. Byli to starzy wprawdzie, lecz jeszcze bardzo
˝wawi ludzie. Nad póêniejszym Morzem Martwym i w Judei by∏y ju˝ miasta, tak˝e niektóre
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w górnej cz´Êci kraju, w Êrodkowej zaÊ ˝adnych jeszcze miast nie by∏o. Owi ludzie sami sobie
groby kopali i si´ w nie k∏adli. Ten przy Hebron, tamten przy górze Tabor, ów znowu w jaski-
niach niedaleko od Safet. W istocie byli tym dla Abrahama, czym Âw. Jan dla Jezusa. Przygo-
towywali i czyÊcili ziemi´ i drogi, siali dobre ziemiop∏ody i dobywali wody dla patriarchy ludu
Bo˝ego; zaÊ Âw. Jan przygotowywa∏ serca do pokuty i do odrodzenia si´ w Jezusie Chrystusie.
Czynili dla Izraelitów to, co Âw. Jan czyni∏ dla KoÊcio∏a. Tak˝e na innych miejscach widzia∏am
pojedyƒczych takich ludzi, których Melchizedech tam osadzi∏. 

Widzia∏am cz´sto Melchizedecha, jak dawno przed Semiramidà i Abrahamem w Ziemi obie-
canej, kiedy ta ziemia zupe∏nie jeszcze by∏a pustà, zjawi∏ si´, jakoby porzàdek zaprowadzajàc
w kraju, jakoby naznaczajàc i przygotowujàc pojedyƒcze miejsca. Widzia∏am go zupe∏nie osa-
motnionego, wi´c pomyÊla∏am sobie: co ten cz∏owiek chce tutaj tak rych∏o, przecie˝ jeszcze ni-
kogo tutaj nie ma! Tak widzia∏am go na pewnej górze wiercàcego studni´; by∏o to êród∏o Jorda-
nu. Mia∏ d∏ugi, cienki Êwider, który jak promieƒ w gór´ wnika∏. W ten sposób widzia∏am go na
ró˝nych miejscach ziemi, êród∏a otwierajàcego. W pierwszych czasach przed potopem widzia-
∏am rzeki nie w ten sposób jak teraz wyp∏ywajàce i p∏ynàce, lecz widzia∏am bardzo wiele wody
sp∏ywajàcej z pewnej wysokiej góry na wschodzie.

Melchizedech zajà∏ wiele miejscowoÊci Ziemi obiecanej, naznaczajàc  je. Wymierzy∏ miejsce
sadzawki Betesda. Po∏o˝y∏ kamieƒ na miejscu, na którym stanàç mia∏a Âwiàtynia, po∏o˝y∏ go
rychlej, ani˝eli Jerozolima stan´∏a. Widzia∏am go jak owe 12 drogich kamieni, które w Jorda-
nie le˝a∏y sadzàcego jako ziarna, na miejscu, na którym kap∏ani podczas przejÊcia dzieci Izra-
ela z Arkà Przymierza stali, i uros∏y.

Widzia∏am Melchizedecha zawsze samego, z wyjàtkiem kiedy pojednywaniem, od∏àczaniem
i prowadzeniem rodzin i plemion by∏ zaj´ty.

Widzia∏am te˝, ˝e Melchizedech pa∏ac w Salem budowa∏. Ten pa∏ac by∏ wi´cej namiotem z
galeriami i schodami naoko∏o, na wzór pa∏acu Menzora w Arabii. Tylko fundament by∏ bardzo
mocno z kamienii zbudowany. Zdaje mi si´, ˝e za czasów Âw. Jana widzia∏am jeszcze owe 4 na-
ro˝niki, gdzie g∏ówne s∏upy sta∏y. Mia∏ tylko bardzo mocny, kamienny fundament, wyglàdajà-
cy jak zaros∏y szaniec, kiedy na tym miejscu sta∏a chata z sitowia Âwi´tego Jana.

Ów pa∏ac namiotowy by∏ miejscem, na którym wielu obcych i przechodni przebywa∏o, by∏ on
rodzajem wolnej, znakomitej ober˝y nad mi∏à wodà. Mo˝e Melchizedech, którego zawsze jako
doradc´ i dowódc´ koczujàcych narodów i plemion widzia∏am, mia∏ ten pa∏ac, by ich tutaj ugo-
Êciç lub pouczyç. Mia∏o to jednak˝e ju˝ wtenczas jakiÊ zwiàzek z Chrztem Êwi´tym.

Z tego miejsca wychodzi∏ Melchizedech do swych budowli w Jerozolimie, do Abrahama
i gdziekolwiek bàdê. Tutaj tak˝e gromadzi∏ i rozdziela∏ rodziny i ludzi, osiedlajàcych si´ to na
tym, to na owym miejscu. By∏o to jeszcze przed ofiarowaniem chleba i wina, co jak mi si´ zdaje,
w dolinie, na po∏udnie od Jerozolimy nastàpi∏o. Budowa∏ Salem, zanim w Jerozolimie budowa∏.

Gdziekolwiek dzia∏a∏ i budowa∏, by∏o, jakoby zak∏ada∏ fundament przysz∏ej ∏aski, jakoby
zwraca∏ uwag´ na pewne miejsce, jakoby coÊ przysz∏ego rozpoczyna∏.

Melchizedech nale˝y do owego chóru anio∏ów, którzy postawieni sà nad kraje i narody, któ-
rzy z poselstwem przyszli do Abrahama i do innych patriarchów. Przeciwstojà archanio∏om
Micha∏owi, Gabrielowi i Rafa∏owi.           

11. Job

Ojciec Joba, wielki patryarcha, by∏ bratem Falega, syna Hebera. Krótko przed nim nastàpi-
∏o rozproszenie ludzi, budujàcych wie˝´ Babel. Mia∏ trzynastu synów, a najm∏odszym z nich
by∏ Job, mieszka∏ na pó∏noc od Morza Czarnego, w okolicy pewnej góry, na której po jednej
stronie jest ciep∏o, zaÊ na drugiej zimno i pe∏no lodu. Job jest przodkiem Abrahama, którego
matka prawnuczkà by∏a Joba, zaÊ przez ma∏˝eƒstwo wstàpi∏a w rodzin´ Hebera. Job móg∏
jeszcze ˝yç wtenczas, gdy si´ Abraham narodzi∏. Mieszka∏ na trzech ró˝nych miejscach, tak˝e
na trzech ró˝nych miejscach swoje cierpienia znosi∏. Pierwszy raz mia∏ dziewi´ç, potem sie-
dem, potem dwanaÊcie lat spokoju, a za ka˝dym razem na innym cierpia∏ miejscu. Nigdy nie
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zmarnia∏ do szcz´tu, tak i˝by ju˝ nic wi´cej nie posiada∏, stawa∏ si´ tylko w porównaniu z
przesz∏ym po∏o˝eniem zupe∏nie ubogim, op∏acajàc tym, co mu pozosta∏o, wszystkie d∏ugi swoje.

Job nie móg∏ w domu rodziców pozostaç, albowiem innego by∏ ducha. Oddawa∏ czeÊç jedyne-
mu Bogu w naturze, mianowicie w gwiazdach i w zmianie Êwiat∏a. Rozmawia∏ zawsze o cudow-
nych dzie∏ach Bo˝ych, oddawa∏ si´ te˝ nieskazitelniejszej s∏u˝bie Bo˝ej. Pow´drowa∏ wraz ze
swoimi na pó∏noc od Kaukazu. By∏a tutaj okolica bardzo n´dzna i pe∏na bagien, i zdaje mi si´,
˝e obecnie mieszka tam plemi´ o sp∏aszczonych nosach, wystawajàcych koÊciach policzkowych
i ma∏ych oczach. Tutaj najpierw Job rozpoczà∏ i wszystko mu si´ udawa∏o. Tutaj zgromadzi∏
rozmaitych ubogich, opuszczonych ludzi, mieszkajàcych w jaskiniach i wÊród krzewów, nie
majàcych nic do ˝ycia, jak tylko ptaki i inne zwierz´ta, które chwytali i mi´so surowe jadali, a˝
ich Job nauczy∏, w jaki sposób je przyprawiaç trzeba. Razem z nimi uprawia∏ t´ ziemi´, zaÊ oni
wszystko sami przekopywali. Job i jego ludzie wówczas bardzo ma∏o szat nosili na sobie.
Mieszkali w namiotach. Ju˝ tutaj Job w krótkim czasie liczne mia∏ trzody, wÊród tych˝e wiele
pr´gowatych os∏ów i innych zwierzàt pstrokatych. Raz mu ˝ona trzech synów, drugi raz znowu
trzy córki powi∏a od razu. Nie posiada∏ tu jeszcze ˝adnego miasta, koczowa∏ na swych polach,
które na siedmiomilowà przestrzeƒ jego by∏y w∏asnoÊcià. W tej okolicy bagnistej nie hodowali
zbo˝a, lecz grube sitowie, rosnàce tak˝e w wodzie, zawierajàce w sobie rdzeƒ, z której gotowali
zup´ lub te˝ pra˝one jadali. Mi´so z poczàtku w do∏ach na s∏oƒcu piekli, a˝ Job sztuk´ gotowa-
nia zaprowadzi∏. Tak˝e wiele gatunków dyƒ na pokarm sadzili.

Job by∏ niewymownie ∏agodny, mi∏y sprawiedliwy i dobroczynny, dopomaga∏ te˝ wszystkie-
mu ludowi ubogiemu. By∏ te˝ bardzo wstydliwy, by∏ z Bogiem bardzo poufa∏y, który cz´sto do
niego przez anio∏a, lub jak mówili, przez bia∏ego m´˝a przemawia∏. Ci anio∏owie ukazywali si´
w postaci jaÊniejàcych m∏odzieƒców, lecz nie mieli brody. Nosili d∏ugie, bia∏e szaty, pe∏ne sp∏y-
wajàcych fa∏d czy te˝ smugów, nie mo˝na by∏o rozró˝niç. Byli opasani i u˝ywali pokarmu i na-
poju. Pan Bóg Joba wÊród cierpieƒ takimi postaciami pociesza∏, oni te˝ jego przyjació∏, bratan-
ków i powinowatych sàdzili. Nie czci∏ te˝ ˝adnych bo˝ków, jak inni ludzie dooko∏a, robiàcy so-
bie rozmaite posàgi, wyobra˝ajàce zwierz´ta, którym potem czeÊç oddawali. WymyÊli∏ i zrobi∏
sobie za to obraz Boga wszechmocnego. By∏a to postaç dziecka z promieniami oko∏o g∏owy, r´ce
trzyma∏o jednà nad drugà, w jednej mia∏o kul´, na której fale morskie i ma∏y okr´t by∏y wy-
obra˝one. Zdaje mi si´, i˝ to oznaczaç mia∏o potop, o którym Job cz´sto z dwoma najwierniej-
szymi s∏ugami, a tak˝e o màdroÊci i mi∏osierdziu Bo˝ym rozmawia∏. Owa figura b∏yszcza∏a jak-
by by∏a z kruszcu, móg∏ jà wsz´dzie ze sobà zabraç. Modli∏ si´ i ofiarowywa∏ ziarna przed nià,
palàc je. Dym jakoby przez lejek wznosi∏ si´ w gór´. Tutaj spotka∏o Joba pierwsze nieszcz´Êcie.
Bywa∏o zawsze potykanie i spieranie si´ mi´dzy ka˝dym cierpieniem, albowiem liczne, z∏oÊli-
we otacza∏y go plemiona; potem poszed∏ wi´cej w góry, na Kaukaz, gdzie na nowo rozpoczyna∏
i gdzie mu znowu wszystko si´ udawa∏o. Tutaj tak on jak jego ludzie ju˝ staranniej zacz´li si´
przyodziewaç, te˝ co do ˝ycia ju˝  wiele doskonalszymi si´ stawali.

Z tej drugiej siedziby przyby∏ Job z wielkà gromadà do Egiptu, gdzie wówczas obcy królo-
wie-pasterze z ojczyzny Joba cz´Êcià ziemi rzàdzili. Póêniej tych˝e pewien król egipski stamtàd
wyp´dzi∏. Job narzeczonej, dla jednego z synów owych królów-pasterzy przeznaczonej, krewnej
swojej, w drodze do Egiptu mia∏ towarzyszyç. Przyniós∏ kosztowne podarki ze sobà, a jeszcze
30 wielb∏àdów i mnóstwo s∏ug posiada∏. Gdy go tutaj w Egipcie widzia∏am, by∏ silnym, wielkim
m´˝czyznà, koloru przyjemnego, ˝ó∏to-brunatnego i o czerwonawych w∏osach. Abraham by∏ ko-
loru bardziej jasnego, zaÊ ludzie w Egipcie byli koloru brudno-brunatnego. Job z niech´cià
przebywa∏ w Egipcie, widzia∏am te˝, ˝e z t´sknotà spoglàda∏ na wschód, na ojczyzn´, le˝àcà
bardziej na po∏udnie, ani˝eli ostatnia cz´Êç kraju Trzech Królów. S∏ysza∏am go skar˝àcego si´,
przed s∏ugami, ˝e wola∏by raczej mieszkaç wÊród dzikich zwierzàt, ani˝eli razem z tymi ludêmi
w Egipcie; smuci∏ si´ bowiem bardzo wskutek okropnego tam˝e panujàcego ba∏wochwalstwa.
Strasznemu bo˝kowi, z do góry podniesionym ∏bem wo∏u i rozszerzonà paszczà, ofiarowali ˝y-
we dzieci, k∏adàc je na rozpalone przedtem tego˝ bo˝ka ramiona.

Król-pasterz, dla którego syna Job narzeczonà do Egiptu przyprowadzi∏, chcia∏ go ch´tnie
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zatrzymaç, przekazujàc mu Matare´ na siedzib´. MiejscowoÊç ta wonczas zupe∏nie inaczej wy-
glàda∏a, ani˝eli póêniej, gdy NajÊw. Rodzina tam˝e przebywa∏a; widzia∏am jednakowo˝, ˝e Job
na tym samym, co NajÊw. Rodzina, mieszka∏ miejscu i ˝e ju˝ jemu Pan Bóg studni´ Maryi po-
kaza∏. Kiedy Maryja na owà studni´ natrafi∏a, tylko zakrytà, ale wewnàtrz ju˝ wymurowanà
by∏a. Tak˝e kamienia, znajdujàcego si´ przy studni, Job do swego nabo˝eƒstwa u˝ywa∏. Okoli-
c´, w której mieszka∏, za pomocà modlitwy od dzikich i jadowitych zwierzàt uwolni∏. Tutaj mia∏
wizje o zbawieniu ludzkoÊci i o próbach go czekajàcych. Wyst´powa∏ energicznie przeciwko be-
zecnoÊciom ludu egipskiego i przeciw ofiarom ludzkim, i zdaje mi si´, ˝e je zniesiono. Po powro-
cie do ojczyzny spotka∏ go drugi cios. Gdy zaÊ, trzeci cios go dotknà∏, po 12 latach spokoju, wi´-
cej na pó∏noc, zaÊ patrzàc z Jerycho, prosto na wschód mieszka∏. Zdaje mi si´, ˝e mu t´ okolic´
po drugim cierpieniu dano, poniewa˝ go wsz´dzie dla jego wielkiej sprawiedliwoÊci, bojaêni Bo-
˝ej i nauki mi∏owano i szanowano. Tutaj znowu od poczàtku w równinie zaczà∏. Na pagórku
urodzajnym biega∏y dziko ró˝ne szlachetne zwierz´ta, tak˝e wielb∏àdy, a chwytano je tam
w sposób, jak u nas dzikie konie na wrzosinie chwytajà. 

Na tym pagórku pobudowa∏ si´, sta∏ si´ bardzo bogatym i wystawi∏ miasto, tak bardzo mu
przybywa∏o. Miasto na kamiennych fundamentach sta∏o, a dachy podobne by∏y do namiotów;
kiedy zaÊ znowu by∏ w rozkwicie, trzeci nawiedzi∏ go smutek, albowiem strasznie zachorowa∏.
Gdy i to z wielkà màdroÊcià i cierpliwie przeby∏, wyzdrowia∏ zupe∏nie i jeszcze wiele synów i có-
rek dosta∏. Zdaje mi si´, ˝e umar∏ bardzo póêno, wtedy gdy inny tam naród wtargnà∏.

Jakkolwiek ta historia w ksi´dze Joba zupe∏nie inaczej jest opowiedzianà, jednakowo˝ sà
w niej jeszcze liczne prawdziwe mowy Joba, a zdaje mi si´, ˝e umia∏abym wszystkie rozró˝niç.
Do historii o s∏ugach, tak szybko sobie nast´pujàcych trzeba dodaç, ˝e s∏owa: “kiedy jeszcze
o tem mówi∏”, znaczà: kiedy ostatnie cierpienie jeszcze nie zupe∏nie w pami´ci ludzi si´ zatar∏o.

˚e szatan z dzieçmi Boga staje przed Bogiem, oskar˝ajàc Joba, to te˝ tylko tak w skróceniu
jest przedstawione. Wówczas z∏e duchy bardzo z ludêmi ba∏wochwalczymi obcowali, ukazujàc
si´ im pewno w postaci anio∏ów. Tak podrzegano tutaj z∏ych sàsiadów przeciwko Jobowi; oczer-
niano Joba, mówiàc, ˝e nie s∏u˝y Panu Bogu uczciwie, ˝e wszystkiego ma pod dostatkiem, ˝e
wi´c mu ∏atwo byç dobrym. Tedy Pan Bóg chcia∏ pokazaç, ˝e cierpienia cz´sto tylko sà do-
Êwiadczeniami itd.

Przyjaciele, znajdujàcy si´ przy Jobie i rozmawiajàcy z nim, oznaczajà tych˝e przyjació∏ roz-
myÊlanie w jego losie. Job z t´sknotà oczekiwa∏ Zbawiciela, przyczyni∏ si´ tak˝e do rodu Dawi-
dowego, stosunek jego do Abrahama, przez matk´ Abrahama, pochodzàcà z jego potomków, by∏
ten sam, jaki mi´dzy przodkami Anny a Maryjà zachodzi∏. 

Histori´ jego ˝ycia i jego rozmowy z Bogiem spisywali obszernie dwaj najwierniejsi s∏udzy
jego, którzy jakoby podskarbimi byli, a spisywali wszystko tak, jak z ust jego w∏asnych s∏ysze-
li.  Owi dwaj s∏udzy nazywali si´ Hai i Uis lub Ois. Pisali na korach. T´ histori´ uwa˝ano
wÊród potomków jego za bardzo Êwi´tà, a przesz∏a ona, od rodu do rodu, a˝ do Abrahama; tak-
˝e w szkole Rebeki pod∏ug tej historii niewiasty kananejskie pod wzgl´dem poddawania si´ do-
Êwiadczeniom Bo˝ym pouczano.

W ten sposób ta historia przez Jakuba i Józefa przesz∏a na dzieci Izraela do Egiptu, a Moj-
˝esz skróciwszy jà, na inny sposób na u˝ytek Izraelitów wÊród ich ucisku w Egipcie i dolegliwo-
Êci na puszczy u∏o˝y∏; by∏a bowiem daleko obszerniejszà i zawiera∏a w sobie wiele, czegoby nie
byli zrozumieli i coby dla nich nie by∏o po˝ytecznym. ZaÊ Salomon t´ histori´ jeszcze raz zupe∏-
nie przerobi∏, wiele rzeczy opuszczajàc, wiele te˝ od siebie dodawajàc. Tak ona prawdziwa hi-
storia sta∏a si´ ksi´gà budujàcà, pe∏nà màdroÊci Joba, Moj˝esza i Salomona, zaÊ w∏aÊciwà hi-
stori´ Joba trudno by∏o w niej znaleêç, albowiem tak˝e co do nazw kraju i ludów zbli˝a∏a si´ te-
raz bardziej ku ziemi Kanaan, wskutek czego Joba za Edomit´ miano.
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12. Abraham 

Abraham i jego przodkowie osobnà ras´ wielkich ludzi tworzyli. Wiedli ˝ycie pasterskie,
a miasto Ur w Chaldei nie by∏o w∏aÊciwie ich ojczyznà, raczej tam dotàd przyw´drowali. Ci lu-
dzie osobnà mieli w∏adz´, osobnà te˝ sprawiedliwoÊcià si´ kierowali. Tu i tam zajmowali okoli-
ce z drobnymi pastwiskami, naznaczali granice, wznosili kamienie na o∏tarz, a rozgraniczona
ziemia stawa∏a si´ póêniej ich w∏asnoÊcià. W m∏odoÊci przydarzy∏o si´ Abrahamowi coÊ podob-
nego, jak ma∏emu Moj˝eszowi, gdy˝ mamka jego uratowa∏a mu ˝ycie. Zwierzchnikowi tego
kraju przepowiedziano, ˝e cudowne narodzi si´ dzieci´, które dlaƒ stanie si´ niebezpieczeƒ-
stwem. Stara∏ si´ temu przeszkodziç. Dlatego matka Abrahama ukrywa∏a si´, a Abraham uro-
dzi∏ si´ w tej samej jaskini, w której Ew´, ukrywajàcà Seta widzia∏am. Mamka Abrahama, Ma-
raha tutaj tak˝e pokryjomu go wychowywa∏a. ˚y∏a jako uboga niewolnica, w dziczy (pustyni)
pracujàc, mia∏a chatk´ blisko jaskini, którà póêniej jaskinià mleka przezwano i gdzie jà te˝
Abraham na jej proÊby w koƒcu pochowa∏.

Abraham by∏ niezmiernie wielkim, rodzice jego z jaskini znowu do siebie go wzi´li, poniewa˝
móg∏ uchodziç za dzieci´, ju˝ przed owà przepowiednià urodzone. Jednakowo˝ wskutek swej
przedwczesnej màdroÊci znajdowa∏ si´ w niebezpieczeƒstwie. Mamka uciek∏szy z nim, znowu
dosyç d∏ugo w owej jaskini go ukrywa∏a. Zamordowano wówczas wiele dzieci tego samego, co
on wieku. Abraham kocha∏ t´ mamk´ bardzo, a póêniej wÊród swoich wypraw, prowadzi∏ jà na
wielb∏àdzie ze sobà. Mieszka∏ z nià tak˝e w Sukot. Umierajàc mia∏a lat sto, zaÊ Abraham zgo-
towa∏ jej grób wÊród mnóstwa kamieni, na rodzaj pagórka owà jaskini´ ÊcieÊniajàcych. Owa ja-
skinia sta∏a si´ miejscem nabo˝eƒstwa, mianowicie dla matek. Ca∏a ta historia by∏a tajemni-
czà figurà owego najwczeÊniejszego przeÊladowania, które Maryja z Dzieciàtkiem Jezus cier-
pieç musia∏a, która równie˝ w tej Âwiàtyni przed ˝o∏nierzami Heroda, szukajàcymi Dzieciàtka,
si´ ukrywa∏a. Ojciec Abrahama zna∏ wiele tajemnic i wiele ∏ask posiada∏. Ludzie jego plemie-
nia posiadali dar znajdywania z∏ota w ziemi, z którego Abraham ma∏e bo˝yszcza, podobne do
tych, które Rachel skrad∏a Labanowi, tworzy∏. Ur jest to miejsce, le˝àce na pó∏noc w Chaldei.
Widzia∏am w tych okolicach na wielu miejscach, na górach i w dolinie, wznoszàcy si´ ogieƒ bia-
∏y, jakoby ziemia si´ pali∏a. Nie wiem jednak, czy ten ogieƒ by∏ naturalny, czy te˝ przez ludzi
wzniecony.

Abraham by∏ wielkim znawcà gwiazd; widywa∏ tak˝e w∏aÊciwoÊci przedmiotów i wp∏ywy
gwiazd na urodzenie; widywa∏ to i owo w gwiazdach, lecz wszystko zwraca∏ do Boga, we wszy-
stkim s∏ucha∏ Boga, samemu tylko Bogu s∏u˝y∏. Tak˝e innych w Chaldei w tej nauce poucza∏,
lecz wszystko do Boga odnosi∏.

Widzia∏am, ˝e podczas wizji otrzyma∏ od Boga rozkaz opuszczenia swej ziemi. Pan Bóg po-
kaza∏ mu innà ziemi´, zaÊ Abraham, nie pytajàc, nazajutrz na wszystkich swych ludzi, by wy-
szli, nalega∏, poczem wyw´drowa∏. Potem widzia∏am, ˝e namioty swoje rozbi∏ w pewnej okolicy
Ziemi obiecanej, która jak mi si´ zdawa∏o, tam si´ rozciàga∏a, gdzie póêniej miasto Nazaret
sta∏o. Abraham tutaj osobiÊcie pod∏ugowaty o∏tarz z kamieni a nad o∏tarzem namiot wystawi∏.
Gdy kl´cza∏ przed o∏tarzem, blask z nieba go ogarnà∏, zaÊ anio∏ pos∏aniec Boga, stanàwszy
przed nim, rozmawia∏ z nim i przyniós∏ mu pewnien na wskroÊ jaÊniejàcy dar. Anio∏ rozmawia∏
z Abrahamem, a ten˝e otrzyma∏ tajemnic´ b∏ogos∏awieƒstwa, Êwi´toÊç niebios, a rozpiàwszy
swà sukni´, dar ten na piersiach z∏o˝y∏. Powiedziano mi te˝, ˝e to jest Sakrament Starego Te-
stamentu. Abraham nie zna∏ jeszcze treÊci owego daru, by∏a ona przed nim ukrytà, tak jak
przed nami treÊç PrzenajÊw. Sakramentu ukrytà jest. Lecz otrzyma∏ ten dar jako Êwi´toÊç i za-
datek obiecanego potomstwa. Anio∏ wyglàda∏ zupe∏nie tak jak ów, co NajÊw. Maryi Pannie po-
cz´cie Mesyasza zwiastowa∏; by∏ te˝ tak mi∏ym i ∏agodnym wsród wykonywania swego urz´du,
nie by∏ tak szybkim i pospiesznym, jak innych anio∏ów swe czynnoÊci wykonywujàcych widz´.
Sàdz´, ˝e Abraham owà tajemnic´ zawsze przy sobie nosi∏. Abraham rozmawia∏ z nim te˝
o Melchizedechu, który przed nim ofiar´ sk∏adaç b´dzie, która si´ spe∏ni po przyjÊciu na Êwiat
Mesyasza i trwaç b´dzie na wieki.

Abraham wyjà∏ potem ze skrzyni 5 wielkich koÊci, które na o∏tarzu we formie krzy˝a usta-
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wi∏. Âwiat∏o przed tym krzy˝em si´ pali∏o, a on sk∏ada∏ ofiar´. Ogieƒ pali∏ si´ jakby gwiazda,
w poÊrodku by∏ bia∏y, na koƒcu czerwony.

Widzia∏am tak˝e Abrahama ze Sarà w Egipcie. Wskutek panujàcego g∏odu tamdotàd przy-
by∏, a tak˝e celem zabrania skarbu, który przez krewnà Sary, tamdotàd si´ dosta∏. Tak mu
Bóg nakaza∏. Ów skarb by∏ to z rz´dem poustawianych, trójkàtnych kawa∏ków z∏ota sk∏adajàcy
si´ rejestr rodu od dzieci Noego, a mianowicie od Sema a˝ do jego czasów. Ten skarb jedna
z siostrzenic matki Sary unios∏a ze sobà do Egiptu, dokàd razem z ludem pasterskim plemiona
Jobowego, to znaczy z pobocznymi potomkami tego plemienia przyby∏a, s∏u˝àc tutaj jako
dziewka. Skrad∏a ten skarb tak samo, jak Rachel bo˝yszcza Labana. Ten rodowód zrobiony by∏
na rodzaj szali wraz z sznurami. Sznury bowiem sk∏ada∏y si´ ze z∏àczonych trójkàtnych kawa∏-
ków z pojedyƒczymi liniami pobocznymi. Na wszystkich za pomocà figur i g∏osek wypisane by-
∏y imiona cz∏onków rodu, poczàwszy od Noego, a mianowicie od Sema, a spuÊciwszy sznury,
wszystko le˝a∏o w szali pospo∏u. S∏ysza∏am tak˝e, lecz zapomnia∏am, ile sykli - tak bowiem na-
zywa∏a si´ pewna suma - to wszystko wynosi∏o. Rejestr rodu dosta∏ si´ do ràk kap∏anów i Fara-
ona, którzy z niego, wskutek swego bezustannego liczenia, rozmaitych rzeczy, lecz nie praw-
dziwie, si´ wyuczyli.

Gdy Faraon ci´˝kimi plagami nawiedzion zosta∏, naradza∏ si´ ze swoimi kap∏anami ba∏wo-
chwalczymy, a potem da∏ Abrahamowi wszystko, czego ten˝e ˝àda∏.

Gdy Abraham znowu do ziemi obiecanej wróci∏, widzia∏am Lota u niego w namiocie, a Abra-
ham r´kà naoko∏o wskazywa∏. Jego usposobienie zawiera∏o wiele z obyczajów Trzech Króli,
okryty by∏ d∏ugà, bia∏à materià we∏nianà z r´kawami, przy których pleciony, bia∏y pas
z fr´dzlamii, zaÊ w tyle rodzaj kapucy si´ zwiesza∏. Na g∏owie nosi∏ kapturek, a nad piersiami
tarcz z metalu czy te˝ drogich kamieni. Mia∏ d∏ugà brod´. Nie umiem wypowiedziaç, jak do-
brym by∏ i hojnym. Je˝eli coÊ posiada∏, co si´ innemu bardzo podoba∏o, mianowicie co do byd∏a,
natychmiast mu dawa∏; by∏ bowiem szczególnym nieprzyjacielem zazdroÊci i chciwoÊci. Lot by∏
prawie tak samo ubrany, lecz nie by∏ tak wielkim jak Abraham, ani te˝ tak szlachetnym. By∏
wprawdzie dobrym, lecz pomimo to troch´ chciwym. Widzia∏am jednak ich s∏ug cz´sto si´ k∏ó-
càcych, widzia∏am te˝, jak Lot wyw´drowa∏, lecz szed∏, mg∏à otoczony. Nad Abrahamem wi-
dzia∏am Êwiat∏o, widzia∏am go póêniej namioty swe zwijajàcego i koczujàcego, widzia∏am te˝,
˝e o∏tarz z kamieni polnych, a nad nim namiot zbudowa∏. Ludzie byli bardzo wprawni w budo-
waniu czegoÊ z nieciosanych kamieni, a tak pan, jak s∏uga r´ki dok∏ada∏. Ten o∏tarz sta∏ w oko-
licy Hebron, póêniejszej siedziby Zacharyasza, ojca Jana Chrzciciela. Okolica, do której Lot si´
uda∏, by∏a bardzo dobra, jak wogóle wszystka ziemia ku Jordanowi. Widzia∏am te˝, jak grabio-
no miasta okolicy, zamieszkiwanej przez Lota i jak Lota wraz z jego dobytkiem wywleczono.
Widzia∏am te˝, jak pewien zbieg o tym Abrahamowi doniós∏, jak ten si´ modli∏ i z wszystkimi
s∏ugami wyszed∏szy, nieprzyjació∏ napad∏ i brata swego uwolni∏, jak ten˝e dzi´kowa∏ i jak mu
˝al by∏o, i˝ Abrahama opuÊci∏. Nieprzyjaciele i wogóle wojujàcy, a mianowicie wielkoludy, lu-
dzie niezmiernie wielcy i wszystko gwa∏tem i dzikim uporem sobie zdobywajàcy, którym w ten
sam sposób zdobycz znowu wydzierano, nie byli tak ubrani, jak ludzie Abrahama. Nosili cia-
Êniejsze i krótsze ubiory, mieli wi´cej szat na sobie, a mianowicie wiele guzików, gwiazd
i ozdób.       

13. Melchizedech ofiaruje chleb i wino

Melchizedecha wi´cej razy u Abrahama widzia∏am. Przyszed∏ w sposób, jak innym razem
cz´sto anio∏owie do Abrahama przychodzili. Razu pewnego, nakaza∏ mu Melchizedech trojakà
z∏o˝yç ofiar´ z go∏´bi i innych ptaków, przepowiedzia∏ te˝ los Sodomy i Lota, i ˝e znowu do nie-
go przyjdzie, by chleb i wino ofiarowaç; tak˝e powiedzia∏, o co Abraham Boga mia∏ prosiç.
Abraham by∏ pe∏en szacunku dla Melchizedecha i pe∏en wyczekiwania obiecanej ofiary; dlate-
go bardzo pi´kny wybudowa∏ o∏tarz, otaczajàc go sza∏asem. Melchizedech, zbli˝ajàc si´ celem
ofiarowania chleba i wina, przez pos∏aƒców Abrahamowi donieÊç kaza∏, ˝e przychodzi jako
król Salemu. Abraham wybieg∏ mu naprzeciw, a ukl´knàwszy przed nim, otrzyma∏ b∏ogos∏a-
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wieƒstwo. Dzia∏o si´ to w pewnej dolinie, na po∏udnie od owej doliny urodzajnej, rozciàgajàcej
si´ w okolic´ Gazy.

Melchizedech przyby∏ z póêniejszej Jerozolimy. Mia∏ przy sobie szare, bardzo szybkie zwie-
rz´ o krótkiej, szerokiej szyi, które bardzo by∏o ob∏adowane. Na jednym boku nosi∏o naczynie
z winem, które po stronie, gdzie do cia∏a zwierz´cia przylega∏o, by∏o p∏askie; na drugim boku
nosi∏o skrzyni´, w której by∏y owalne, p∏askie, obok siebie ustawione chleby i ten sam kielich,
który póêniej przy ustanowieniu NajÊw. Sakramentu podczas wieczerzy Paƒskiej widzia∏am,
tak˝e kubki w kszta∏cie ma∏ych beczu∏ek. Te naczynia nie by∏y ze z∏ota lub srebra, lecz by∏y
przeêroczyste, jakby z brunatnego drogiego kamienia; zdawa∏y mi si´ wyros∏e, nie robione.
Melchizedech robi∏ wra˝enie, jak Pan Jezus podczas Swego urz´du nauczycielskiego. By∏ bar-
dzo wysmuk∏y i wielki, nies∏ychanie powa˝ny, a ∏agodny. Nosi∏ d∏ugi p∏aszcz, tak bia∏y i jasny,
˝e przypomina∏ mi owà bia∏à szat´, która oko∏o Pana Jezusa podczas Przemienienia si´ uka-
za∏a. Bia∏a szata Abrahama by∏a w porównaniu do tej zupe∏nie m´tnà. Nosi∏ te˝ pas, na któ-
rym by∏y g∏oski, jaki póêniej kap∏ani ˝ydowscy nosili, widzia∏am te˝, ˝e tak on, jak owi kap∏ani,
fa∏dzistà czapk´ na g∏owie mieli. W∏osy jego by∏y lÊniàco-˝ó∏te, jak jasny, d∏ugi jedwab, równie˝
twarz jego by∏a lÊniàca. 
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Król Sodomy, gdy Melchizedech si´ zbli˝a∏, ju˝ u Abrahama w namiocie si´ znajdowa∏, a do-
oko∏a mnóstwo by∏o ludzi ze zwierz´tami, workami i skrzyniami. Wszyscy zachowywali si´
bardzo spokojnie i uroczyÊcie i byli pe∏ni szacunku dla Melchizedecha, którego obecnoÊç nape∏-
ni∏a ich powagà. Przystàpi∏ do o∏tarza, na którym by∏ rodzaj tabernaculum, (miejsce, w którym
przechowuje si´ PrzenajÊw. Sakrament) w który kielich wstawi∏; tak˝e wkl´s∏oÊç by∏a przy o∏-
tarzu, sàdz´, ˝e dla ofiary. Abraham, jak zawsze, podczas ofiarowania koÊci Adama postawi∏
na o∏tarzu, które Noe mia∏ w arce. Modlili si´ przed nimi, by Bóg obietnic´ Mesyasza, danà
Abrahamowi spe∏niç raczy∏. Melchizedech okry∏ o∏tarz najpierw czerwonym przykryciem, któ-
re ze sobà by∏ przyniós∏, a na to po∏ó˝y∏ przykrycie bia∏e, przeêroczyste. Jego obrzàdek przypo-
mina∏ mi Msz´ Êwi´tà. Widzia∏am go chleb i wino podnoszàcego w gór´, ofiarujàcego, b∏ogos∏a-
wiàcego i ∏amiàcego. Abrahamowi poda∏ kielich do picia, którego póêniej do wieczerzy Paƒskiej
u˝yto; drudzy z ma∏ych pili naczyƒ, które Abraham i najznakomitsi obecni wszystkiemu ludo-
wi podawali, tak samo jak ∏amane chleby. Otrzymali oni wi´ksze k´sy, ani˝eli w pierwszym
czasie podczas Komunii Êwi´tej. Widzia∏am, ˝e te k´sy Êwiat∏o z siebie wydawa∏y; by∏y tylko
poÊwi´cone, nie konsekrowane. Anio∏owie nie mogà konsekrowaç. Wszyscy byli wzbudzeni i ku
Bogu wzniesieni.

Melchizedech poda∏ Abrahamowi chleb i wino do po˝ywania, a otrzyma∏ chleb delikatniejszy
i bardziej jaÊniejàcy, ani˝eli drudzy. Naby∏ wielkiej mocy i takiej si∏y wiary, i˝ póêniej nie wa-
ha∏ si´ syna obiecanego na rozkaz Bo˝y ofiarowaç. Przepowiadajàc, wyrzek∏ s∏owa nast´pujàce:
“To nie to, co Moj˝esz na górze Sinai Lewitom daje.” Nie wiem, czy te˝ sam Abraham chleb
i wino ofiarowa∏, ale tyle wiem, ˝e kielich, z którego pi∏, ten sam jest, w którym Jezus Przenaj-
Êwi´tszy Sakrament ustanowi∏.

Gdy Melchizedech Abrahama podczas ofiarowania chleba i wina b∏ogos∏awi∏, wyÊwi´ci∏ go
na kap∏ana. Wymówi∏ nad nim s∏owa: “Rzek∏ Pan Panu memu, siàdê po prawicy mojej. Ty je-
steÊ kap∏anem na wieki, wed∏ug porzàdku Melchizedecha. Przysiàg∏ Pan, a nie b´dzie mu ˝al.”
Po∏o˝y∏ r´ce na Abrahama, a ten da∏ mu potem dziesi´cin´. Przyczyny tej wa˝nej rzeczy nie
przypominam sobie wi´cej•). 

•) Ob. List do ˚ydów rozdzia∏ VII.
Widzia∏am te˝, ˝e Dawid, piszàc ten psalm, mia∏ wizj´ o Êwi´ceniu Abrahama przez Melchi-

zedecha, tego˝ s∏owa prorocze powtarzajàc. S∏owa… “siàdê po prawicy mojej”, majà osobne
znaczenie. Gdy mi w formie obrazu odwieczne rodzenie Syna z Ojca pokazujà, wtedy widz´ Sy-
na z prawego boku Ojca wychodzàcego w kszta∏cie Êwiat∏a, otoczonego trójkàtem, tak jak si´
wyobra˝a oko Boskie, a w górnym koƒcu tego trójkàta spostrzegam Ducha Êwi´tego. Lecz tego
wypowiedzieç nie mo˝na. Ew´ widzia∏am wyst´pujàcà z prawego boku Adama, widzia∏am te˝,
˝e patryarchowie b∏ogos∏awieƒstwo w prawicy nosili, i ˝e dzieci którym b∏ogos∏awieƒstwo da-
wali, po prawicy stawiali. Jezusowi otworzono w∏ócznià prawy bok, a koÊció∏ z tego boku Jego
prawego wyrasta. W koÊció∏ wchodzàc, w prawy bok Jezusa wst´pujemy i w Nim razem z Oj-
cem Jego Niebieskim z∏àczeni jesteÊmy.

Sàdz´, ˝e pos∏annictwo Melchizedecha na ziemi tà ofiarà i wyÊwi´ceniem Abrahama by∏o
spe∏nione, albowiem póêniej ju˝ go wi´cej nie widzia∏am. Kielich z szeÊcioma kubkami pozosta-
wi∏ Abrahamowi.

14. Abraham otrzymuje Sakrament Starego Przymierza

Abraham siedzia∏, modlàc si´, przed namiotem pod wielkim drzewem, przy którym prowa-
dzi∏a droga bita. Siadywa∏ tutaj cz´sto, by podró˝nych goÊcinnie przyjmowaç. Modlàc si´, pa-
trza∏ na niebo i widzia∏ Boga jakby w promieniu s∏onecznym, zwiastujàcego mu przybycie
trzech bia∏ych m´˝ów. Potem ofiarowa∏ baranka na o∏tarzu i widzia∏am go przed o∏tarzem
w zachwyceniu o zbawienie ludzi na kolanach si´ modlàcego. O∏tarz sta∏ po prawej stronie
owego wielkiego drzewa, w namiocie, u góry otwartym; a dalej, na prawo od drzewa, sta∏ drugi
namiot, w którym narz´dzia, potrzebne do ofiary, przechowywano i gdzie Abraham najcz´Êciej
przebywa∏, ilekroç swymi dooko∏a mieszkajàcymi pasterzami by∏ zaj´ty. Wi´cej oddalony od te-
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go namiotu, po drugiej stronie goÊciƒca, sta∏ namiot Sary i jej gospodarstwa domowego; nie-
wiasty mieszka∏y zawsze osobno.

Ofiara Abrahama by∏a prawie skoƒczona, gdy spostrzeg∏ owych trzech anio∏ów, wst´pujà-
cych na goÊciniec. Szli w równych odst´pach, jeden za drugim, majàc suknie podkasane.

Abraham pobieg∏ im naprzeciw, modli∏ si´, schylajàc si´ przed nimi, do Boga i zaprowadzi∏
ich przed namiot, w którym sta∏ o∏tarz, gdzie zdjàwszy suknie, Abrahamowi przykl´knàç ka-
zali. Cudownà akcj´, którà teraz anio∏owie na Abrahamie, b´dàcym w zachwyceniu, wykony-
wali, w bardzo krótkim czasie, jak wszystko, co w takim dzieje si´ stanie, odbywajàcà si´ wi-
dzia∏am. Widzia∏am, ˝e pierwszy anio∏ zwiastowa∏ kl´czàcemu Abrahamowi, i˝ Bóg chce, by
z jego potomków wysz∏a niepokalana, bezgrzeszna dziewica, która jako nienaruszona dziewica,
stanie si´ matkà Zbawiciela. On zaÊ sam teraz otrzyma, co Adam wskutek grzechu by∏ utraci∏.
Potem poda∏ mu anio∏ k´s lÊniàcy i z ma∏ego kubka jasnego p∏ynu napiç mu si´ kaza∏. Potem,
b∏ogos∏awiàc, prawic´ od g∏owy poprowadzi∏ na dó∏, potem od prawego i lewego ramienia a˝
pod piersi, gdzie owe trzy linie b∏ogos∏awieƒstwa si´ z∏àczy∏y. Potem obiema r´koma coÊ lÊnià-
cego, jakby chmurk´, ku piersiom Abrahama poda∏, co jak widzia∏am, w niego wstàpi∏o, a mia-
∏am uczucie, jakoby odbiera∏ Êw. Sakrament.

Drugi anio∏ zwiastowa∏ Abrahamowi, by tajemnic´ tego b∏ogos∏awieƒstwa w ten sam spo-
sób, w jaki je otrzyma∏, przed Êmiercià odda∏ pierworodnemu Sary, i ˝e wnuk jego Jakub b´-
dzie ojcem dwunastu synów, z których dwanaÊcie pokoleƒ wyjdzie. Anio∏ powiedzia∏ tak˝e, i˝
od Jakuba to b∏ogos∏awieƒstwo znowu b´dzie odj´te; gdy zaÊ Jakub stanie si´ narodem, owo
b∏ogos∏awieƒstwo znowu do arki Przymierza, z jako b∏ogos∏awieƒstwo ca∏ego narodu, który za
pomocà modlitwy si´ ostanie, ma byç oddane. Pokaza∏ mu, ˝e dla bezbo˝noÊci ludzi tajemnica
ta z arki na proroków, a wreszcie na m´˝a przejdzie, który ma si´ staç ojcem dziewicy. S∏ysza-
∏am te˝ podczas tej obietnicy, ˝e poganom przez szeÊç prorokiƒ i przez gwiazdozbiory zbawie-
nie Êwiata z dziewicy ma byç zwiastowanem.

Wszystko to pojà∏ Abraham w widzeniu; widzia∏ tak˝e ukazujàcà si´ na niebie dziewic´,
a po jej prawicy unoszàcego si´ anio∏a ga∏àzkà jej ust dotykajàcego. Z p∏aszcza dziewicy wy-
szed∏ potem KoÊció∏.

Trzeci anio∏ Abrahamowi narodzenie Izaaka zwiastowa∏. Widzia∏am Abrahama wskutek
obiecanej Êwi´tej dziewicy i wizji o niej mianej tak uradowanego, i˝ wcale o Izaaku nie myÊla∏
i sàdz´, ˝e obietnica dziewicy tak˝e póêniej rozkaz Bo˝y ofiarowania Izaaka mu u∏atwi∏a. Do-
piero po tej Êwi´tej akcji widzia∏am podejmowanie anio∏ów i uÊmiechanie si´ Sary. Widzia∏am
te˝ Abrahama anio∏ów odprowadzajàcego i za Sodomà si´ wstawiajàcego.

Gdy min´∏o zachwycenie, zaprowadzi∏ Abraham anio∏ów pod drzewo, postawi∏ sto∏ki naoko-
∏o niego, na które anio∏owie usiedli, a on im nogi umywa∏. Potem pobieg∏ Abraham do namiotu
Sary, by uczt´ przygotowa∏a, którà póêniej, okwefiona, na po∏ow´ drogi wynios∏a. Po uczcie to-
warzyszy∏ Abraham anio∏om kawa∏ drogi, a poniewa˝ o narodzeniu syna z nim mówili, Êmia∏a
si´ Sara, która to, zbli˝ywszy si´ poza zagrodami namiotów s∏ysza∏a. Bardzo wiele go∏´bi, jak
kury oswojonych, przed namiotami widzia∏am. Uczta sk∏ada∏a si´ z takich go∏´bi, z okràg∏ych
chlebów i z miodu.

Abraham ju˝ dawniej, wychodzàc z Chaldei, tajemnic´ b∏ogos∏awieƒstwa przez anio∏a by∏
otrzyma∏; ale ta tajemnica by∏a jeszcze ukryta i otrzyma∏ jà wi´cej jako zadatek spe∏nienia si´
przyrzeczenia, i˝ staç si´ ma ojcem niezliczonego ludu. Teraz anio∏owie t´ tajemnic´ w nim
wzbudzili, a on o niej zosta∏ oÊwiecony.

15. Jakub

Rebeka wiedzia∏a, ˝e Ezaw ˝adnego owej Boskiej tajemnicy nie posiada∏ promienia. Ezaw
by∏ mazgajowaty, nieokrzesany i leniwy, Jakub bardzo  ràczy, màdry i wi´cej w rodzaju matki.
U Izaaka wi´cej znaczy∏ Ezaw, jako pierworodny. Ten˝e wychodzi∏ wiele na ∏owy. Rebeka roz-
myÊliwa∏a bez ustanku, w jaki sposób prawo i b∏ogos∏awieƒstwo na Jakuba ma obróciç. Odku-
pienia pierworodztwa ona Jakuba nauczy∏a; by∏a to jarzyna z mi´sem i zielone liÊcie, jak sa∏a-
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ta. Ezaw wróci∏ zm´czony; Jakub mu pochlebia∏ i tak otrzyma∏ odstàpienie pierworodztwa.
Izaak by∏ ju˝ bardzo stary i niewidomy, obawia∏ si´ Êmierci, wi´c chcia∏ Ezawowi daç b∏ogo-
s∏awieƒstwo swoje. Rebeka, która wiedzia∏a, ˝e Jakub to b∏ogos∏awieƒstwo mia∏ i musia∏ otrzy-
maç, nie mog∏a Izaaka do tego nak∏oniç. Wskutek tego bardzo by∏a zasmuconà i niespokojnà,
a gdy Izaak nie da∏ si´ ju˝ przetrzymywaç i Ezawa, b´dàcego w pobli˝u, do siebie zawo∏a∏, mu-
sia∏ si´ Jakub ukryç, by go Ezaw nie spostrzeg∏. Rebeka wys∏a∏a Jakuba, by przyniós∏ kozio∏ka
z trzody, albowiem Izaak rozkaza∏ Ezawowi ubiç zwierzyn´. Ledwo Ezaw wyszed∏, ju˝ potrawa
by∏a gotowà.

Dobre szaty Ezawa, w które teraz Rebeka przyodzia∏a Jakuba, sk∏ada∏y si´ z takiej kurtki,
jakà ten˝e sam nosi∏, by∏a tylko sztywniejszà i na piersiach pstro haftowanà. Ezawa ramiona,
a tak samo i piersi by∏y g´sto czarnowe∏niaste, jakby skóra; dlatego ramiona Jakuba obwin´∏a
skórami i po∏o˝y∏a mu je na piersi, tam gdzie kurtka mia∏a rozporek. Tylko robotà ró˝ni∏a si´
ta kurtka od zwyczajnych kurtek; z boku by∏a otwartà, szyj´ przetykano otworem, wykraja-
nym w mi´kkiej, brunatnej skórze; po bokach zawiàzywano jà za pomocà rzemieni, a gdy pas
prze∏o˝ono, ten˝e zarazem by∏ kieszenià. Kurtka nie mia∏a r´kawów, pierÊ by∏a wolnà, opaska
oko∏o g∏owy i zapaska by∏y koloru brunatnego, czy te˝ szarego.

Widzia∏am, jak Izaak Jakuba maca∏ po piersiach i r´kach, gdzie Ezaw pe∏no mia∏ w∏osów
i jak nieco by∏ rozmarzony i zasmucony i nie by∏ pewien siebie; ale poniewa˝ nadesz∏a chwila
i takà by∏a wolà Bo˝à, sàdzi∏, ˝e to jest Ezaw, wi´c da∏ Jakubowi b∏ogos∏awieƒstwo, które od
Abrahama, zaÊ Abraham od anio∏a by∏ otrzyma∏. Wpierw jeszcze z Rebekà coÊ tajemniczego,
co do b∏ogos∏awieƒstwa nale˝a∏o, przygotowa∏; by∏ to napój w kubku. 

Dzieci nic o tym nie wiedzia∏y i tylko ten, który to b∏ogos∏wieƒstwo posiada∏, doznawa∏ tej
tajemnicy, która dlaƒ wszelako, jak dla nas PrzenajÊw. Sakrament, tajemnicà pozostawa∏a.
Naczynie po jednej stronie wi´cej by∏o p∏askie, ani˝eli po drugiej. By∏o przeêroczyste i jak per-
∏owa macica lÊniàce; by∏o czymÊ czerwonym nape∏nione, mia∏am uczucie, jakoby to by∏a krew,
krew z Izaaka. Rebeka podczas przygotowywania by∏a obecnà.

Gdy Izaak Jakuba b∏ogos∏awi∏, ten˝e sam jeden by∏ przy nim. PierÊ obna˝ywszy, musia∏ sta-
nàç przed Izaakiem. Ojciec pociàgnà∏ r´kà, którà b∏ogos∏awi∏, linie od czo∏a, prosto na dó∏, a˝
do ∏ona Jakubowego, od prawego ramienia, równie˝ a˝ do ∏ona, a tak samo od lewego ramienia.
Potem po∏o˝y∏ swà prawic´ na jego g∏ow´, a lewic´ na do∏ek sercowy; potem Jakub szklaneczk´
wychyliç musia∏, a wreszcie zdawa∏o si´, jakoby mu Izaak wszelkà moc i si∏´ dawa∏, obiema r´-
koma jakoby coÊ z cia∏a swego wyjmujàc i w cia∏o Jakuba k∏adàc. Czu∏am, ˝e to by∏a jego si∏a
i b∏ogos∏awieƒstwo. Podczas tego wszystkiego modli∏ si´ Izaak g∏oÊno. Izaak, b∏ogos∏awiàc,
podniós∏ si´ z ∏o˝a. By∏ natchniony podczas b∏ogos∏awieƒstwa, a Êwiat∏oÊç z niego rzuca∏a pro-
mienie. Podczas gdy linie b∏ogos∏awieƒstwa pociàga∏, Jakub r´ce, podniós∏szy je nieco, trzyma∏
otwarte, podobnie jak czyni kap∏an, mówiàc “Dominus vobiscum”. Ilekroç ojciec sam si´ modli∏,
mia∏ Jakub r´ce na piersi skrzy˝owane. Gdy Izaak podawa∏ b∏ogos∏awieƒstwo, odbiera∏ je
Jakub, krzy˝ujàc r´ce pod piersià, na wzór cz∏owieka, który coÊ chwyta. R´ce na g∏ow´ i w oko-
lic´ ˝o∏àdka po∏o˝y∏ mu Izaak dopiero na koƒcu. Szklaneczk´, z której pi∏, równie˝ otrzyma∏.

Gdy jednakowo˝ akt b∏ogos∏awienia przez podanie b∏ogos∏awieƒstwa by∏ spe∏niony, widzia-
∏am Izaaka wskutek wyt´˝enie, lub te˝ wskutek rzeczywistego podawania i oddawania i wsku-
tek nieposiadania wi´cej pewnej si∏y, zupe∏nie bezw∏adnego. ZaÊ Jakuba widzia∏am kwitnàce-
go, silnego, pe∏nego ˝ycia i pot´˝nego. Teraz Ezaw powróci∏.

Izaak, spostrzeg∏szy, ˝e b∏ogos∏awieƒstwo przeniós∏ na innego, nie rozgniewa∏ si´; pozna∏
wol´ Bo˝à. Natomiast Ezaw uniós∏ si´ gniewem, rwa∏ sobie w∏osy, lecz zdawa∏o si´ to raczej
byç zazdroÊcià przeciw Jakubowi, ani˝eli ˝alem z powodu nieotrzymanego b∏ogos∏awieƒstwa.

Obaj synowie byli dojrza∏ymi, kiedy ojciec b∏ogos∏awi∏. Ezaw mia∏ ju˝ dwie ˝ony, które rodzi-
com jego si´ nie podoba∏y. Obie mia∏y wi´cej ani˝eli 40 lat. Skoro zaÊ Rebeka spostrzeg∏a gniew
Ezawa, odes∏a∏a Jakuba potajemnie do brata swego Labana. Widzia∏am go odchodzàcego. A˝
do pasa nosi∏ kurtk´, zaÊ zapaÊnic´ a˝ do kolan, pod stopami podeszwy a oko∏o g∏owy opask´.
Lask´ pasterskà w r´ku, woreczek z chlebem, zwieszajàcy si´ przez ramiona, pod drugim ra-
mieniem butelk´, oto wszystko, co posiada∏. Tak widzia∏am go, podczas gdy matka p∏aka∏a,
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spieszàcego si´. Izaak równie˝ jeszcze mu b∏ogos∏awi∏, nakazujàc mu, by tamdotàd poszed∏
i tam ˝on´ pojà∏. Rodzice znosili wiele od Ezawa, a mianowicie Rebeka wiele przykroÊci dozna-
wa∏a.

Widzia∏am Jakuba wÊród jego podró˝y do Mezopotamii Êpiàcego na miejscu, na którym póê-
niej wybudowano Babel. S∏oƒce ju˝ zasz∏o; pod∏o˝y∏ sobie kamieƒ pod g∏ow´ i zasnà∏, le˝àc na
znak, prosto wyciàgni´ty. Laska spoczywa∏a w jego ramieniu. Widzia∏am potem tak˝e drabin´,
którà ujrza∏ we Ênie, a o której mówi historia biblijna: “stojàcà na ziemi, a wierzch jej dosi´ga-
jàcy nieba”. Widzia∏am, jak po tej drabinie le˝àcy na ziemi Jakub a˝ do nieba wst´powa∏. Wi-
dzia∏am jà jako ˝ywy rodowód jego potomstwa. Jak si´ rodowody wyobra˝a, widzia∏am na dole
przy ziemi, jakoby z cia∏a Êpiàcego Jakuba zielona winna ga∏àzka wyrasta∏a, rozchodzàca si´
w trzy pieƒki, które potem, jako pnie proste, na wzór trzystronnej piramidy, koƒczàcej si´ w je-
den wierzcho∏ek, a˝ do nieba si´ga∏y. Owe trzy pnie pomi´dzy sobà ku wszystkim trzem stro-
nom ga∏´ziami, które wyros∏y, by∏y po∏àczone, zaÊ te ga∏´zie tworzy∏y szczeble trzystronnej
drabiniastej piramidy. Widzia∏am t´ drabin´ licznymi zjawiskami otoczonà; widzia∏am potom-
ków Jakuba wchodzàcych po drabinie, którzy lini´ rodowà Jezusa co do ludzkoÊci Jego tworzy-
li. Wchodzili, cz´sto z jednej strony na drugà przechodzàc, a jeden wchodzi∏ przed drugim. Nie-
którzy pozostawali, zaÊ inni z drugiej strony ponad nimi przechodzili, pod∏ug tego jak zarodek
ludzkoÊci Jezusa wskutek grzechu bywa∏ zamàcony, lub znowu wskutek wstrzymywania si´ od
grzechu oczyszczany; wreszcie czysty kwiat, “Dziewica Âwi´ta”, w której Bóg chcia∏ si´ staç
cz∏owiekiem, na najwy˝szym wierzcho∏ku drabiny niebios dosi´ga∏a. 

Widzia∏am nad nià niebo otwarte i chwa∏´ Boga. Stàd Bóg rozmawia∏ z Jakubem.
Widzia∏am, jak Jakub, przebudziwszy si´ nad ranem, najpierw okràg∏à zrobi∏ podstaw´

z kamieni,  a po∏o˝ywszy na nià p∏aski kamieƒ, na tym˝e postawi∏ ów kamieƒ, który k∏adàc si´
do snu, po∏o˝y∏ sobie pod g∏ow´. Widzia∏am te˝, ˝e ogieƒ wznieciwszy, coÊ ofiarowa∏, tak˝e coÊ
w ogieƒ na kamieƒ la∏. Modli∏ si´, kl´czàc. Sàdz´, ˝e wznieci∏ ogieƒ, jak trzej królowie, za po-
mocà tarcia.

Potem widzia∏am Jakuba w podró˝y do Labana, z laskà w r´ku, jeszcze na wielu miejscach,
ani˝eli tylko w Batel. Widzia∏am go wÊród tej podró˝y po raz wtóry w Ajnon, gdzie ju˝ przed-
tem tak˝e przebywa∏ i gdzie cystern´ przezwanà póêniej chrzcielnicà Jana, odnowi∏. Widzia-
∏am, ˝e ju˝ wtenczas na miejscu Mahanaim si´ modli∏, by go Bóg przecie˝ broni∏ i mu tak˝e
szaty zachowa∏, by przeszed∏szy do Mezopotamii, tak êle nie wyglàda∏ i by Laban go przecie˝
uzna∏. Widzia∏am, ˝e wówczas ju˝ dwie gromady, unoszàce si´ po obu stronach, ujrza∏, na wzór
dwóch obozów, jako znak, ˝e tak jest bronionym i ˝e tak si´ stanie pot´˝nym.

Podczas powrotu widzia∏ spe∏nienie si´ tej wizji. Potem widzia∏am go znowu dalej na
wschód, na stron´ po∏udniowà rzeki Jabok si´ zwracajàcego; tutaj jednà noc sp´dzajàcego,
gdzie póêniej z anio∏em si´ mocowa∏. I tutaj mia∏ objawienie.

Przy powrocie Jakuba z Mezopotamii znajdowa∏ si´ obóz Jakuba na wschód od póêniejszego
Jabesz-Gilead. Widzia∏am jak teÊç jego Labann nastawa∏ na niego z powodu, ˝e mu jego bo-
˝yszcza uniesiono i jak go dogoni∏ i jak tutaj dla owych bo˝yszczy wielki spór pomi´dzy nimi
powsta∏. Jakub nie wiedzia∏, ˝e je Rachel potajemnie by∏a zabra∏a. Skoro spostrzeg∏a, ˝e jej oj-
ciec Laban, który ca∏y obóz celem odnalezienia swych bo˝yszczy przeszuka∏, teraz tak˝e wnet
do jej namiotu przyjdzie, skradzione bo˝yszcza, które mniej wi´cej pi´ç i pó∏ ramienia d∏ugimi,
w p∏ótno powitymi lalkami z metalu by∏y, schowa∏a pod wielkà kupà pos∏ania dla wielb∏àdów,
nagromadzonà nie daleko od jej namiotu nad pochy∏oÊcià doliny na po∏udnie od rzeki Jabok,
a zakrywszy si´ usiad∏a na tej kupie, jakoby by∏a chorà i oddzielonà. Tak jak ona siedzia∏o jesz-
cze wi´cej innych kobiet na tej kupie pos∏ania. Na podobnym, jeszcze wi´kszym pos∏aniu wi-
dzia∏am siedzàcego Joba tr´dowatego. Kupa, na której siedzia∏a Rachel, jak na∏adowany wóz
˝niwny by∏a wielka. Prowadzili na wielb∏àdach wiele s∏omy ze sobà, a wÊród drogi cz´sto jesz-
cze wi´cej zabierali. Rachel d∏ugo z powodu tych bo˝yszczy si´ gniewa∏a, a tylko dlatego zabra-
∏a je ze sobà, by ojca swego od nich uwolniç.

Jakub wys∏a∏ pos∏ów do Ezawa, którego si´ obawia∏; ci wróciwszy powiedzieli, ˝e Ezaw zbli-
˝a si´ z 400 m´˝ami. Teraz podzieli∏ Jakub ca∏y swój orszak na dwie gromady, równie˝ pierw-
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sze stado byd∏a na wi´cej cz´Êci podzieli∏, wysy∏ajàc je Ezawowi naprzeciw. Zaprowadzi∏ je tak-
˝e a˝ do Mahanaim, i tutaj mia∏ znowu owo widzenie, które mu si´ pokaza∏o przy wyjÊciu, za-
st´py anio∏ów, i rzek∏: “o lasce mojej wyszed∏em, a teraz o dwa hufce si´ wzbogaci∏em”. Rozu-
mia∏ teraz owo dawniejsze widzenie.

Gdy wszystko by∏o na drugiej stronie rzeki Jabok, Jakub w nocy tak˝e swe ˝ony i dzieci
przeprawiwszy przez rzek´, sam jeden pozosta∏. Kaza∏ sobie namiot zrobiç na miejscu, na któ-
rym wychodzàc do Palestyny, oblicze Boga widzia∏. Chcia∏ tam w nocy si´ modliç. Namiot ze
wszystkich stron pozamykaç, a s∏ugom oddaliç si´ kaza∏. Widzia∏am go tam bardzo serdecznie
do Boga wo∏ajàcego i Mu wszystko przedstawiajàcego, mianowicie wielkà swà trwog´ przed
Ezawem. Namiot by∏ u góry otwarty, by lepiej do nieba móg∏ si´ modliç.

Widzia∏am teraz, jak Jakub z anio∏em si´ mocowa∏; dzia∏o si´ to we Ênie. Powsta∏ i modli∏
si´. Wtem w Êwietle, wychodzàcym z góry, stan´∏a wielka, lÊniàca postaç przed nim i zacz´∏a
z nim si´ mocowaç i zdawa∏o si´, jakoby owa postaç z namiotu chcia∏a go wyprzeç. Pchali si´
w namiocie to w t´, to w owà stron´. Owa postaç czyni∏a, jakoby Jakuba na wszystkie strony
Êwiata wyprzeç chcia∏a, zaÊ Jakub zawsze na poÊrodku namiotu wraca∏. By∏o to jakby figurà,
˝e Izrael, dr´czony na wszystkie strony, z Ziemi obiecanej nie b´dzie wyparty.

Gdy jednak Jakub po raz wtóry wróci∏ si´ ku Êrodkowi namiotu, uchwyci∏ go anio∏ w miejsce
biodra. Widzia∏am, ˝e to nastàpi∏o, gdy Jakub, mocujàc si´ we Ênie, chcia∏ na swe pos∏anie si´
po∏o˝yç, lub te˝ na takowe upada∏. Anio∏, dotknàwszy si´ biodra Jakubowego i uczyniwszy
z nim, co mu si´ podoba∏o, rzek∏ do Jakuba, który go jeszcze ciàgle mocno trzyma∏; “puÊç mni´,
bo ju˝ wschodzi zorza.” Teraz ocknà∏ si´ Jakub ze snu i walki, a spostrzeg∏szy anio∏a Bo˝ego
jeszce przed sobà stojàcego, rzek∏: “nie, nie puszcz´ ci´, a˝ mi pob∏ogos∏awisz;” czu∏ bowiem po-
trzeb´ b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego, poniewa˝ czu∏ si´ s∏abym i przybycie Ezawa mu grozi∏o.
Rzek∏ tedy anio∏ do niego; “co za imi´ twoje?” To ju˝ nale˝a∏o do b∏ogos∏awieƒstwa. Abrahama
tak˝e wÊród b∏ogos∏awieƒstwa nazwano Abrahamem. Odpowiedzia∏: “Jakub.” Rzek∏ anio∏: “B´-
dziesz si´ nazywa∏ Izrael, albowiem mocowa∏eÊ si´ z Bogiem i ludêmi, a nie uleg∏eÊ.” Spyta∏ go
Jakub: jakiem ci´ imieniem zowià?” odpowiedzia∏ anio∏: “Przecz si´ pytasz o imieniu mojem?”
To znaczy tyle co: czy mnie nie znasz? CzyÊ mnie ju˝ dawniej nie pozna∏? Jakub, uklàk∏, przed
nim i otrzyma∏ b∏ogos∏awieƒstwo. Anio∏ b∏ogos∏awi∏ go, tak samo jak Pan Bóg b∏ogos∏awi∏
Abrahama i jak ten˝e to b∏ogos∏awieƒstwo dalej przeniós∏ na Izaaka, a ten na Jakuba,
w trzech liniach. Owo b∏ogos∏awieƒstwo odnosi∏o si´ mianowicie do  cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci.
Teraz anio∏ znik∏∏, a Jakub ujrza∏ zorz´ i nazwa∏ to miejsce Fanuel. Kazawszy zwinàç namiot,
poszed∏ przez rzek´ Jabok do swej rodziny. Wzesz∏o mu s∏oƒce i upada∏ na prawà stron´, albo-
wiem z tej strony si∏y go opuÊci∏y.

Gdy si´ Ezaw oddali∏, Jakub poszed∏szy ze swoimi do Manhaim, z trzodami i s∏ugami swy-
mi w okolic´ Sukot a˝ do pagórka Ajnon zajà∏. Mieszka∏ dziesi´ç lat w Ajnon; póêniej rozciàga-
∏a si´ jego osada od Ajnon na zachód a˝ poza Jordan do Salem, a jego namioty si´ga∏y a˝ do
miejsca, gdzie w Sichem mieszka∏; tutaj pole kupi∏.

Widzia∏am tam Dyn´ przechadzajàcà si´ ze swemi s∏ugami i z ciekawoÊci rozmawiajàcà z
Sychemitami. Widzia∏am, ˝e Sychem przymila∏ si´ do niej, ˝e jej s∏ugi si´ wróci∏y i ˝e Sychem
z sobà do miasta jà zabra∏. Wtedy wielki smutek przyszed∏ na nià, a mord i zabójstwo na Sy-
chemitów. Sychar wówczas jeszcze nie wielkim miastem, zbudowanym z ciosowych kamieni
by∏o, te˝ jednà tylko bram´ mia∏o.

Patryarchowie Abraham, Izaak i Jakub, byli po prawej stronie cia∏a nieco mocniejsi ani˝eli
po lewej. Lecz nikomu to nie podpada∏o. Nosili suknie szerokie i zas∏aniajàce. Spoczywa∏a im
po tej stronie pewna pe∏noÊç, jakby opuch∏oÊç. By∏a w niej pewna Êwi´toÊç, pewne b∏ogos∏a-
wieƒstwo, tajemnica. Mia∏a kszta∏t bobu z zarodkiem; by∏a lÊniàcà. Pierworodny otrzymywa-
∏ jà od swego ojca, dlatego mia∏ tak wielkie pierwszeƒstwo. Jakub otrzyma∏ t´ tajemnic´ za-
miast Ezawa, poniewa˝ matka wiedzia∏a, ˝e do tego by∏ naznaczony. Przez dotkni´cie anio∏a
Jakubowi b∏ogos∏awieƒstwo odj´to. Nie zada∏o mu to ˝adnej rany; by∏o jakby uschni´cie owej
pe∏noÊci. Póêniej nie by∏ ju˝ tak pewnym siebie i nie ˝y∏ bez k∏opotu, ufajàc jedynie opatrznoÊci
Bo˝ej. Dawniej by∏ jako cz∏owiek, przez Sakrament w sercu wzmocniony; póêniej sta∏ si´ po-
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korniejszym, troskliwszym i wi´cej trapiç si´ musia∏. Czu∏ dobrze, ˝´ mu owo b∏ogos∏awieƒstwo
odj´to, dlatego te˝ nie puÊci∏ anio∏a, dopóki go ten˝e b∏ogos∏awieniem nie umocni∏. Dopiero Jó-
zef przez anio∏a owo b∏ogos∏awieƒstwo napowrót otrzyma∏, znajdujàc si´ w wi´zieniu Faraona
w Egipcie.

16.  Józef i Azenet

Gdy Józefa sprzedano do Egiptu, mia∏ lat szesnaÊcie. By∏ Êredniego wzrostu, bardzo wysmu-
k∏y, uk∏adny, ruchliwy cia∏em i duszà. By∏ zupe∏nie innym ani˝eli bracia. Ka˝dy musia∏ go ko-
chaç. Gdyby mu ojciec nie by∏ takiego dawa∏ pierwszeƒstwa, musieliby go bracia mi∏owaç. Ru-
ben by∏ tak˝e uk∏adniejszym ani˝eli drudzy, zaÊ Benjamin by∏ cz∏owiekiem bardzo wielkim
i niezgrabnym, lecz dobrodusznym i potulnym. Józef nosi∏ w∏osy, na 3 ciemiona rozdzielone; po
ka˝dej stronie g∏owy by∏o jedno ciemi´, trzecie z karku w formie d∏ugiej i kru˝owatej si´ zwie-
sza∏o. Gdy zosta∏ w∏adcà Egiptu, nosi∏ w∏osy ostrzy˝one, lecz póêniej znowu d∏ugie.

Razem z pstrym surdutem Jakub tak˝e koÊci Adama odda∏ by∏ Józefowi, jakkolwiek Józef
nie wiedzia∏, co to by∏o. Jakub da∏ mu je jako klejnot zas∏aniajàcy, wiedzàc dobrze, ˝e bracia go
nie mi∏owali. Józef owe na piersi zawieszone koÊci nosi∏ w woreczku skórzanym, u góry okrà-
g∏ym. Gdy bracia go sprzedali, Êciàgn´li z niego tylko pstry surdut i sukni´ zwyczajnà; lecz na
go∏ym ciele jeszcze jednà nosi∏ opask´ i rodzaj szkaplerza na piersiach, zaÊ pod tem ów wore-
czek wisia∏.

Ów pstry surdut by∏ bia∏y z szerokimi, czerwonymi pr´gami, na piersiach by∏y trzy czarne
sznury na poprzek, w Êrodku ze ˝ó∏tà ozdobà. W gór´ szeroko by∏ opasany, tak ˝e mo˝na by∏o
coÊ wsunàç, do∏em by∏ wàski, lecz z boku mia∏ wci´cia, by podczas chodzenia zostawiaç miej-
sce. Spuszcza∏ si´ a˝ do do∏u, a w tyle by∏ nieco d∏u˝szym, zaÊ w przodku otwartym. Józefa suk-
nia zwyczajna tylko a˝ ponad kolana si´ga∏a.

Józef znany ju˝ by∏ Faraonowi i jego ˝onie, zanim do wi´zienia si´ dosta∏. Zawiadowywa∏
sprawami Putyfara tak dok∏adnie, a Putyfar podczas pobytu Józefa w jego domu tak dobrze
wszystko sprawowa∏ u Faraona i takim si´ cieszy∏ b∏ogos∏awieƒstwem, ˝e Faraon chcia∏ zoba-
czyç s∏ug´ swego. ˚ona Faraona, bardzo pragnàca zbawienia, bo˝ków czczàca i jak wszyscy
Egipcjanie, bardzo nowych bo˝ków ˝àdna, tak zdumia∏a z powodu tego podziwienia godnego,
sprytnego i màdrego cudzoziemca, ˝e w sercu swojem jako Boga go czci∏a, mawiajàc zawsze do
Faraona; ten mà˝ pos∏an jest od naszych bogów, to nie cz∏owiek, jak my. Dlatego dosta∏ si´ do
wspania∏ego wi´zienia, gdzie póêniej zosta∏ dozorcà nad drugimi. Op∏akiwa∏a go bardzo, ˝e go
jako z∏oczyƒc´ pojmano, ˝e si´ na nim omylili; a kiedy uwolnionym zosta∏ i do dworu przyszed∏,
zawsze dlaƒ bardzo dobrà by∏a. Ten sam kubek, który zapakowa∏ Benjaminowi, by∏ pierwszym
od niej podarkiem. Znam go dobrze, mia∏ dwa ucha, a ˝adnej nogi. By∏ jakby z drogiego kamie-
nia, lub masy przezroczystej, której nie znam, by∏ te˝ ca∏y ukszta∏cony, jak górna cz´Êç kieli-
cha, u˝ywanego przy ostatniej wieczerzy. Znajdowa∏ si´ tak˝e pomi´dzy naczyniami, które
dzieci Izaaka ze sobà z Egiptu zabrali, a przechowywano go w arce Przymierza.

Józef by∏ siedem lat w wi´zieniu, tutaj, w najwi´kszym smutku pogrà˝ony, tajemnic´ Jaku-
ba w ten sam sposób otrzyma∏, jak patryarchowie, tak˝e widzenie o licznym potomstwie otrzy-
ma∏.

Putyfara ˝on´ znam dobrze. Widzia∏am te˝, jak Józefa uwieÊç chcia∏a, lecz po jego wywy˝-
szeniu czyni∏a pokut´, sta∏a si´ pobo˝nà i wstydliwà. By∏a to wielka, t´ga niewiasta, ˝ó∏tawo-
brunatnego, jak jedwab b∏yszczàcego koloru cia∏a. Nosi∏a kolorowà sukni´, a na niej cienki, fi-
gurami przeplatany p∏aszcz, wskutek czego suknia spodnia jakby przez koronki przeb∏yskiwa-
∏a. Józef wiele z nià przebywa∏, poniewa˝ pan wszystko mu powierzy∏. Spostrzeg∏szy jednako-
wo˝, ˝e si´ sta∏a poufalszà, nie sypia∏ wi´cej w domu swego pana, ilekroç tego w domu nie by∏o.
Odszukiwa∏a go cz´sto wÊród jego zaj´ç, gdy coÊ pisa∏. Widzia∏am jà raz przychodzàcà do niego
w stroju bardzo nieprzyzwoitym, kiedy stojàc w kàcie sali, pisa∏. Pisywali na wa∏kach przy po-
chy∏ych p∏ytach, przed którymi staç i siedzieç by∏o mo˝na, a sta∏y one przy Êcianach. Rozma-
wia∏a z nim, a on odpowiada∏; lecz wówczas bezczelnà si´ sta∏a. Wskutek tego obróciwszy si´

45



uciek∏. Uchwyci∏a go za p∏aszcz, a on go jej zostawi∏.
Widzia∏am Józefa u ba∏wochwalczego kap∏ana Putyfara w Heliopolis, u którego Azenet, cór-

ka Dyny i Sychemity, jako prorokini i stroicielka bo˝ków razem z siedmiu innymi dzieweczka-
mi ˝y∏a. Kupi∏ jà w piàtym jej roku od jej mamki, z którà od Jakuba nad Morze Czerwone ucie-
k∏a, by synowie jego dziecka nie zamordowali. Posiada∏a ducha proroczego, a u Putyfara ucho-
dzi∏a za prorokini´. Józef zna∏ jà, nie wiedzia∏, ˝e by∏a jego kuzynkà. By∏a istotà zupe∏nie po-
wa˝nà, szukajàcà odosobnienia, a pomimo swej wielkiej pi´knoÊci nienawidzi∏a m´˝czyzn.
Miewa∏a g∏´bokie widzenia, zna∏a te˝ egipskà nauk´ o gwiazdach, lecz mia∏a pewne poj´cie
o religii patryarchów; czarodziejstwa nie widzia∏am u niej. Widzia∏a podczas wizji ca∏à tajem-
nic´ ˝ycia, rozp∏odu, przysz∏oÊci i wyjÊcia Izraela, nawet ca∏e przejÊcie przez puszcz´. Mnó-
stwo zapisa∏a rolek dziwacznymi g∏oskami na liÊciach pewnej roÊliny wodnej i na skórach; wy-
glàda∏y one jak ∏by zwierzàtek i ptaków. Te ksi´gi ju˝ za jej ˝ycia êle by∏y przez Egipcjan rozu-
miane i do szkaradnych uczynków nadu˝ywane; Azenet wskutek tego niezrozumienia, spowo-
dowanego przez szatana, bardzo si´ smuci∏a i bardzo wiele p∏aka∏a. Mia∏a wi´cej wizji, ani˝eli
którybàdê cz∏owiek za jej czasów, a by∏a pe∏nà cudownej màdroÊci. Lecz wszystko czyni∏a zu-
pe∏nie spokojnie, wszystkim rady udzielajàc. Umia∏a te˝ tkaç i haftowaç, a tak by∏a pe∏nà mà-
droÊci, ˝e nawet spaczenie prawdy przez ludzi poznawa∏a, i dlatego tak powa˝nà, ma∏omównà
i spokojnà by∏a.

Widzia∏am, ˝e Azenet wskutek mylnego t∏umaczenia jej wizji i rolek przez nià zapisanych
ba∏wochwalczà czeÊç jako Izys oddawano, zaÊ Józefowi jako Ozyrys oddawano. Mo˝e dlatego
tak wiele p∏aka∏a; pisa∏a te˝ przeciw temu, ˝e jà matkà wszystkich bogów nazywaç b´dà.

Ilekroç Putyfar bogom ofiary sk∏ada∏, wchodzi∏a Azenet na wie˝´, gdzie jakby w ogródku by-
∏a, i wÊród blasku ksi´˝yca na gwiazdy patrza∏a. Wpada∏a w zachwycenie i wszystko bardzo ja-
sno widywa∏a w gwiazdach, widywa∏a te˝ prawd´ w gwiazdozbiorach, albowiem przez Boga
wybranà by∏a. Lecz widzia∏am bo˝ków ba∏wochwalczych, którzy najohydniejsze widzieli rze-
czy, b´dàc przeniesieni w zupe∏nie obce, szataƒskie Êwiaty. Wskutek tych widzeƒ szataƒskich
Azenet przekr´cono tajne oÊwiadczenie na szkaradne uczynki ba∏wochwalstwa.

Azenet wiele w Egipcie zaprowadzi∏a. Kaza∏a wiele po˝ytecznych zwierzàt, np. krowy spro-
wadziç; uczy∏a tak˝e wyroby sera, równie˝ tkactwa i niejednej sztuki nieznanej. Leczy∏a te˝
liczne choroby. Józef zaprowadzi∏ p∏ug w Egipcie, którym on sam kierowaç potrafi∏. Jedna
rzecz by∏a mi bardzo dziwnà. Azenet mi´so licznych, na ofiar´ zabitych zwierzàt, w wielkich,
pod go∏ym niebem w ziemi´ wkopanych kot∏ach, tak d∏ugo gotowa∏a, dopóki to mi´so nie sta∏o
si´ do kleju podobnà masà, która podczas wypraw wojennych i w razie g∏odu na po˝ywienie
s∏u˝y∏a. Z tego Egipcjanie bardzo byli radzi i zdziwieni.

Gdy Józef u kap∏ana ba∏wochwalczego ujrza∏ Azenet, zbli˝y∏a si´ do niego, chcàc go uÊci-
snàç. Nie by∏o to ˝adnà bezczelnoÊcià, lecz rodzajem prorokowania, akcjà prorockà; dlatego
dzia∏a si´ przed kap∏anem ba∏wochwalczym. Azenet miano jakby za Êwi´tà. Lecz widzia∏am, ˝e
Józef wyciàgnàwszy r´k´, jà odsunà∏, mówiàc do niej powa˝ne s∏owa. Wtedy widzia∏am jà bar-
dzo wzruszonà, cofajàcà si´ do swej izby i w smutku i pokucie ˝yjàcà. 

Widzia∏am Azenet w owej komnacie sta∏a za zas∏onà, d∏ugie w∏osy zwiesza∏y si´ obficie ku
ziemi, a na koƒcu by∏y zak´dzier˝awione. Na jamie ˝o∏adkowej mia∏a cudowny, na skórze wy-
ciÊni´ty znak. W figurze, jakby w miseczce sercowatej, sta∏o dzieci´ z rozszerzonymi ramiona-
mi, trzymajàc w jednej r´ce ma∏à miseczk´, a w drugiej kubek, czy te˝ kielich. W miseczce le˝a-
∏y trzy mi´kkie z ∏upiny wy∏aniajàce si´ k∏osy i postaç go∏´bia, zdawajàcego si´ dziubaç w stro-
n´ grona, le˝àcego w kielichu na drugiej r´ce dziecka. Jakubowi ten znak by∏ znany; mimo to
musia∏ Azenet oddaliç, by jà od gniewu swych synów zachowaç; gdy jednakowo˝ przyszed∏ do
Józefa do Egiptu, a ten mu z wszystkim si´ zwierzy∏, pozna∏ swà wnuczk´ po tym znaku. Tak-
˝e Józef mia∏ taki znak, wyobra˝ajàcy grono z licznymi jagodami, na piersiach.    

Teraz widzia∏am anio∏a ukazujàcego si´ w bardzo Êwietnej szacie, z kwiatem lotusowym
w r´ku. Pozdrowi∏ Azenet. Patrzàc na niego, zas∏oni∏a si´. Rozkaza∏ jej, by si´ ju˝ wi´cej nie
smuci∏a, by szat´ odÊwi´tnà przywdzia∏a, tak˝e pokarmu od niej za˝àda∏. Oddaliwszy si´, wró-
ci∏a ustrojona, niosàc na lekkim, niskim stoliku wino i ma∏e, p∏askie, w popiele pieczone chle-
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by. By∏a Êmia∏à, zupe∏nie szczerà i pokornà, tak jak Abraham i inni patryarchowie podczas
Êwi´tych zjawieƒ; gdy anio∏ z nià rozmawia∏, twarz ods∏oni∏a. Za˝àda∏ miodu od niej; rzek∏a, ˝e
nie posiada miodu, jak inne dziewice, które go po˝ywa∏y. Rzek∏ jej anio∏, ˝e znajdzie miód po-
mi´dzy posàgami bo˝yszczy, które sta∏y w komnacie w pozwijanych kszta∏tach, z g∏owami
zwierzàt i ku do∏owi zwini´tymi cia∏ami w´˝ów.   

Tutaj znalaz∏a tedy pi´kny, jak hostya bia∏y plaster miodu z wielkimi komórkami i postawi-
∏a go przed anio∏a, który jej jeÊç kaza∏. B∏ogos∏awi∏ miód i widzia∏am, ˝e jaÊnia∏ i ogieƒ z niego
bucha∏. Znaczenia tego miodu niebieskiego nie umiem ju˝ zupe∏nie wypowiedzieç; kiedy si´ bo-
wiem takie rzeczy widzi, wie si´ wszystko, poniewa˝ si´ wie te rzeczy prawdziwie; teraz zaÊ
zdaje si´ ten miód znowu byç tem, co zowiemy miodem, nie wiedzàc czem w∏aÊciwie sà kwiaty,
pszczo∏y i miód. Tylko tyle powiedzieç mog´: Azenet mia∏a rzeczywiÊcie tylko chleb i wino,
a nie miód, w sobie, i dopiero wskutek tego miodu porzuci∏a ba∏wochwalstwo, a wiara ˝ydow-
ska w jej sercu si´ przyj´∏a. Wielom z tego powodu dopomóc mia∏a, liczni jako pszczo∏y naoko∏o
niej budowaç mieli. Sama mówi∏a, ˝e nie chce odtàd ˝adnego piç wina, ˝e miód jej bardziej jest
potrzebny. W Medyan blisko Jetro widzia∏am wiele miodu, wiele pszczó∏.

Anio∏ b∏ogos∏awi∏ palcem swoim plaster miodu na wszystkie strony Êwiata, oznacza∏o to, ˝e
ona swoim istnieniem, swoim wzorem i tajemnicà swojej treÊci dla tak wielu mia∏a byç matkà
i przewodniczkà. Gdy jej samej póêniej czeÊç boskà oddawano, gdy jà z tak licznymi piersiami
wyobra˝ano, by∏o to równie˝ z∏em zrozumieniem jej w∏asnych widzeƒ, w jaki sposób tak wielu
wy˝ywiç mia∏a.

Anio∏ powiedzia∏ jej tak˝e, ˝e jest oblubienicà Józefa i ˝e z nim ma byç po∏àczonà. Tak˝e jà
b∏ogos∏awi∏, jak Izaak Jakuba, a anio∏ Abrahama. Owe trzy linie b∏ogos∏awieƒstwa zrobi∏ nad
nià podwójnie, pierwszy raz do do∏ka sercowego, po raz drugi do ∏ona.

Mia∏am póêniej widzenie, jak Józef znowu przyby∏ do Putyfara, by ˝àdaç Azenet za ˝on´
i przypominam sobie tylko, ˝e jak ów anio∏, kwiat lotusowy trzyma∏ w r´ku. Wiedzia∏ o jej wiel-
kiej màdroÊci, lecz ich obustronne pokrewieƒstwo by∏o dla niego wielkà tajemnicà, a tak˝e ta-
jemnicà dla Azenet.

Widzia∏am te˝, ˝e syn Faraona kocha∏ Azenet i ˝e musia∏a si´ ukrywaç, ˝e Juda ca∏ej spra-
wie zapobieg∏, inaczejby Dan i Gad, podburzeni przez syna Faraona, który z nimi zrobi∏ za-
sadzk´, Józefa byliby zg∏adzili. Sàdz´, ˝e Juda, otrzymawszy podczas widzenia przestrog´ od
Boga, powiedzia∏ Józefowi, i˝by innà drogà w´drowa∏. Przypominam sobie, ˝e tak˝e Benjamin
w tym mia∏ zas∏ug´, broniàc Azenet. Dan i Gad zostali ukarani, umar∏y im dzieci. Tak˝e Pan
Bóg ich przestrzeg∏, zanim ktokolwiek o tem wiedzia∏. 

Józef i Azenet, pokazujàc si´ ludowi, nosili w r´kach, tak samo jak kap∏an ba∏wochwalczy
Putyfar, znak najwy˝szej w∏adzy, uwa˝any za Êwi´ty. Górna cz´Êç tego znaku tworzy∏a pier-
Êcieƒ, dolna krzy˝ ∏aciƒski, g∏osk´ T. S∏u˝y∏ on za piecz´ç, a kiedy ˝yto mierzono lub oddziela-
no, naznaczano kupy, wyciskajàc na nich owo T; tak˝e gumna ze zbo˝em i budowle kana∏ów,
roÊni´cie i opadanie Nilu tym znakiem znaczono. Pisma tym znakiem stemplowano, pomazu-
jàc je wpierw czerwonym sokiem roÊliny. Ilekroç Józef jaki urzàd sprawowa∏, ten znak, krzy˝
wyryty na pierÊcieniu, na dywanie obok niego le˝a∏. Wydawa∏o mi si´ te˝, jakoby to by∏o zna-
kiem w Józefie jeszcze zamkni´tej tajemnicy Arki Przymierza.

Azenet te˝ mia∏a instrument jakby rózg´, którà post´pujàc podczas widzenia, tam, gdzie
drgn´∏o, w ziemi´ uderza∏a, znajdujàc wod´ i êród∏a. Dzia∏o si´ to pod wp∏ywem gwiazd.

Przy pochodach uroczystych jeêdzili Józef i Azenet na b∏yszczàcym wozie. Azenet nosi∏a zu-
pe∏nie z∏otà tarcz´ piersiowà, obejmujàcà pod ramionami ca∏e cia∏o. Na tej tarczy by∏o pe∏no fi-
gur i znaków. Jej suknia spada∏a a˝ ponad kolana, odtàd by∏y nogi zawini´te. Na ramionach
nosi∏a d∏ugi p∏aszcz, ∏àczàcy si´ z przodu ponad kolanami. Czubki trzewików by∏y zagi´te w
gór´, jak ∏y˝wy. Strój g∏owy jakby he∏m, sk∏ada∏ si´ z pstrych piór i pere∏.

Józef nosi∏ ciasny surdut z r´kawami, a nad nim z∏oty napierÊnik z figurami, oko∏o bioder
krzy˝owa∏y si´ pasy ze z∏otymi w´z∏ami, na ramiona spada∏ p∏aszcz, a tak˝e strój g∏owy sk∏a-
da∏ si´ z piór i klejnotów.

Gdy Józef przyby∏ do Egiptu, budowano Nowy-Memfis, który mnie jwi´cej siedem godzin na
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pó∏noc od starego Memfis by∏ po∏o˝ony. Pomi´dzy obiema miastami znajdowa∏ si´ na groblach
trakt bity z alejami; tu i ówdzie pomi´dzy drzewami sta∏y figury bardzo powa˝nych i smutno
wyglàdajàcych ˝eƒskich bo˝yszczy, majàcych cia∏o jak psy i siedzàcych na p∏ytach kamien-
nych. Zresztà nie by∏o jeszcze ˝adnych pi´knych budynków, lecz by∏y niezmiernie d∏ugie wa∏y
i sztuczne góry z kamieni (piramidy), pe∏no jaskiƒ i komórek. Mieszkania by∏y lekkie, a górna
cz´Êç z drzewa. By∏y jeszcze pomi´dzy tym wielkie lasy i bagna. Nil ju˝ za czasów ucieczki Ma-
ryi do Egiptu bieg swój zmieni∏.

Egipcjanie czeÊç oddawali ró˝nym zwierz´tom, ropuchom, ˝mijom i krokodylom.
Przypatrywali si´ zupe∏nie spokojnie, gdy krokodyl cz∏owieka po˝era∏. Kiedy Józef przyby∏

do Egiptu, nie oddawano jeszcze czci bo˝kowi-bykowi; lecz t´ s∏u˝b´ krótko potem wskutek snu
Faraona i siedmiu t∏ustych i chudych krowach przyj´to. Mieli liczne bo˝yszcza, niektóre wyglà-
da∏y jakby dzieci w pieluchach, inne znowu jak w´˝e by∏y zwini´te, pomi´dzy nimi te˝ takie,
które mo˝na by∏o skracaç i przed∏u˝aç. Niektóre bo˝yszcza by∏y w napierÊniki przyozdobione,
a na nich plany miast i bieg Nilu dziwacznie by∏y naznaczone. Te tarcze sporzàdzano pod∏ug
obrazów, które kap∏ani ba∏wochwalczy ze swych wie˝ w gwiazdach widzieli, pod∏ug czego po-
tem miasta i kana∏y budowali. W taki sposób za∏o˝ono Nowy-Memfis.

Z∏e duchy musia∏y wówczas mieç innà, wi´cej cielesnà si∏´; widzia∏am bowiem czarodziej-
stwo egipskie, wychodzàce bardziej z ziemi, z jej g∏´biny. Ilekroç kap∏an ba∏wochwalczy rozpo-
czyna∏ dzie∏o swe czarodziejskie, widzia∏am rozmaite brzydkie postacie zwierzàt z ziemi na-
oko∏o czarownika wychodzàce i w czarnej linii parowej do ust jego wchodzàce. Wskutek tego si´
odurza∏ i jasnowidzàcym si´ stawa∏. By∏o te˝, jakoby z ka˝dym wstàpionym duchem zamkni´ty
Êwiat w nim wschodzi∏, i teraz widzia∏ to, co by∏o blisko i co by∏o oddalone, g∏´biny ziemi, kraje
i ludzi, tajne i ukryte rzeczy, to znaczy: wszystko, z czym owe duchy jakiÊ mia∏y zwiàzek. Póê-
niejsze czarodziejstwo wydawa∏o mi si´ zawsze, jakoby wi´cej pod wp∏ywem duchów powietrz-
nych sta∏o. To, co czarownicy za pomocà tych duchów widzieli, wydawa∏o si´ jakby mamid∏o,
odbijanie si´ w lustrze, spe∏niane wobec nich przez duchów. Mog∏am widzieç poza tymi posta-
ciami, by∏y jakby widma i jakby si´ za zas∏on´ patrza∏o.

Ilekroç egipscy kap∏ani ba∏wochwalczy z gwiazd coÊ wyczytaç chcieli, poÊcili i oczyszczali si´
przedtem, okrywali si´ worami i sypali popió∏ na g∏ow´, a podczas gdy z wie˝y patrzeli na
gwiazdy, sk∏adano ofiary. Poganie owych czasów mieli niejasne tylko poj´cie o tajemnicach re-
ligijnych nabo˝eƒstwa prawdziwego, które to tajemnice Bóg od Seta, Henocha, Noego i patry-
archów ludowi wybranemu przekaza∏; dlatego te˝ tak ró˝ne uczynki szkaradne w ich ba∏wo-
chwalstwie by∏y, za pomocà których szatan, jak poêniej za pomocà kacerstw, czystemu, nie-
zmàcono zachowanemu objawieniu Boga do ludzi przeciwdzia∏a∏. Dlatego Pan Bóg tajemnic´
arki Przymierza ogniem zakry∏, by jà zachowaç.

Niewiasty w Egipcie widzia∏am za czasów Józefa jeszcze podobnie ubrane jak Semiramid´.
Jakub idàc do Józefa do Egiptu, przez puszcz´ tà samà szed∏ drogà, którà Moj˝esz póêniej do
Ziemi obiecanej w´drowa∏. Wiedzia∏, ˝e Józefa zobaczy. Ju˝ idàc do Mezopotamii, tam gdzie
postawi∏ kamieƒ, a nie tam, gdzie widzia∏ drabin´, mia∏ widzenie o swych synach przysz∏ych,
i ˝e jeden z nich w okolicy, gdzie sprzedano Józefa, si´ w ziemi´ zapada i jak gwiazda znowu
wschodzi w po∏udnie. Dlatego te˝, gdy mu okrwawiony p∏aszcz przynieÊli i gdy widzenie daw-
niejsze, o którym zupe∏nie by∏ zapomnia∏, znowu mu przysz∏o na pami´ç, rzek∏: b´d´ op∏akiwa∏
Józefa, dopóki go nie odnajd´. Jakub najpierw Rubenowi kaza∏ si´ wywiadywaç, jakà ˝on´ ma
Józef, lecz nie objawi∏ mu zaraz, ˝e jest jego siostrzenicà. Lecz zaprzyjaêni∏ si´ z Putyfarem,
a ten obcujàc z nim wiele, przyjà∏ obrzezanie i s∏u˝y∏ Bogu Jakuba.

Jakub mieszka∏ od Józefa mniej wi´cej o dzieƒ drogi oddalony, a poniewa˝ zachorowa∏, Józef
do niego pojecha∏. Jakub pyta∏ go o niejedno, dotyczàce Azenet, a poniewa˝ dowiedzia∏ si´ o jej
znaku na piersiach, powiedzia∏ Józefowi s∏owami: “to jest krew z mojej krwi, to jest koÊç z mo-
jej koÊci, kim jest Azenet. Józef tak by∏ wzruszony, i˝ omdla∏, a przyszed∏szy do domu, powie-
dzia∏ ˝onie swojej i oboje serdecznie wskutek tego p∏akali. Jakub zachorowa∏ potem wiele go-
rzej, a Józef znowu by∏ przy nim. Jakub spuÊci∏ nogi swe z ∏o˝a, zaÊ Józef, po∏o˝ywszy r´k´ pod
jego biodra musia∏ mu przysi´g´ z∏o˝yç, ˝e go w Kanaan pochowa, a przysi´gajàc, Jakub odda-
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wa∏ pok∏on b∏ogos∏awieƒstwu w Józefie. Wiedzia∏, ˝e Józef od anio∏a otrzyma∏ by∏ b∏ogos∏a-
wieƒstwo, odebrane od niego. Józef nosi∏ to b∏ogos∏awieƒstwo w prawym boku a˝ do Êmierci.
Pozosta∏o te˝ ono w jego ciele, a˝ w nocy przed wyjÊciem Izraelitów przez Moj˝esza wyj´te,
z szczàtkami Józefa w arce Przymierza, jako Âwiàtyni ludu wybranego, z∏o˝one zosta∏o.

Kwarta∏ po odwiedzinach umar∏ Jakub. Po jego Êmierci urzàdzili ˝ydzi i Egipcjanie sàd co
do jego osoby, w którym to sàdzie bardzo go chwalono i mi∏owano.

Azenet porodzi∏a Józefowi najpierw Manasesa i Efraima, a wogóle osiemnaÊcie dzieci, po-
mi´dzy nimi kilka bliêniàt. Umar∏a trzy lata przed Józefem, a niewiasty ˝ydowskie namaÊci∏y
jà. Dopóki jeszcze Józef ˝y∏, spoczywa∏o cia∏o jej w jego przysz∏ym grobowcu. Lecz najstarsi z
ludu coÊ z jej wn´trznoÊci przyw∏aszczyli sobie, przechowujàc to w ma∏ej figurze ze z∏ota. Po-
niewa˝ zaÊ i Egipcjanie na to nastawali, powierzono to ˝ydowskim akuszerkom, z których jed-
na w smo∏à, zalanej trzcinianej puszce nad kana∏em w sitowiu to ukry∏a. W nocy wyjÊcia pew-
na mamka z rodu Aser t´ tajemnic´ Moj˝eszowi przynios∏a. Owa mamka nazywa∏a si´ Sara.

Józefa, po jego Êmierci, zabalsamowali ˝ydzi w obecnoÊci Egipcjan i nastàpi∏o po∏àczenie cia∏
Józefa i Azenet pod∏ug zapisków, jakie Azenet ze swych widzeƒ by∏a zrobi∏a i ˝ydom pozostawi-
∏a. Tak˝e egipscy kap∏ani i astrolodzy, którzy Józefa i Azenet w poczet bóstw swych przyj´li,
o tych zapiskach wiedzieli, mieli te˝ przeczucie o wielkim znaczeniu i b∏ogos∏awieƒstwie Józefa
i Azenet dla Izraela; lecz chcieli to b∏ogos∏awieƒstwo sobie przyw∏aszczyç, zaÊ Izraela pogn´biç.
Dlatego ˝ydów, którzy po Êmierci Józefa w tak zadziwiajàcy sposób si´ rozmna˝ali, Faraon tak
ciemi´˝y∏. Wiedzieli te˝ Egipcjanie, ˝e Izraelici bez cia∏a Józefowego nie wyjdà z ziemi, dlatego
te˝ kilkakrotnie zw∏oki Józefa zagrabili, a wreszcie je zupe∏nie posiedli. Prosty lud wiedzia∏
tylko o zw∏okach Józefa, nie zaÊ o tajemnicy, jakà te zw∏oki zawiera∏y, którà tylko ma∏o kto
zna∏. Lecz ca∏y lud zasmuci∏ si´ bardzo, gdy najstarszym oznajmiono, i˝ skradziono im Êwi´-
toÊç, na której obietnica spoczywa∏a. Moj˝esz, na dworze Faraona we wszelkiej màdroÊci egip-
skiej wychowany, odwiedzi∏ lud swój i zna∏ przyczyn´ smutku. Gdy zabi∏ Egipcjanina, zarzà-
dzi∏ pan Bóg, ˝e jako zbieg przyby∏ do Jetrego, poniewa˝ ten˝e wskutek swego z sybylà Segolà
celem wykrycia zabranej tajemnicy móg∏ mu byç pomocnym. Moj˝esz tak˝e na rozkaz Bo˝y po-
jà∏ Sefor´ za ˝on´, by t´ ga∏àê w Izraelu zebraç.

Segola by∏a córkà naturalnà Faraona z matki ˝ydowskiej, a chocia˝ w egipskim gwiazdziar-
stwie wychowana by∏a ˝ydom bardzo oddana. Ona to pierwsza wykry∏a Moj˝eszowi, gdy jesz-
cze chowa∏ si´ na dworze, i˝ nie jest synem Faraona.

Aaron, po Êmierci swej pierwszej ˝ony, musia∏ o˝eniç si´ z córkà owej Segoli, by za˝y∏oÊç
matki z Izraelitami tym wi´ksza si´ sta∏a. Dzieci z tego ma∏˝eƒstwa wysz∏y razem z Izraelita-
mi; Aaron musia∏ si´ znowu z nià roz∏àczyç, by kap∏aƒstwo Aaranowe z czysto ˝ydowskiego
plemienia pochodziç mog∏o. Roz∏àczona od Aarona córka Segoli, po raz wtóry wysz∏a za mà˝,
a jej potomkowie za czasów naszego Zbawiciela mieszkali w Abila, dokàd jej mumi´ przenieÊli.
Segola by∏a bardzo oÊwieconà i zdo∏a∏a bardzo wiele u Faraona; mia∏a u czo∏a wywy˝szenie, jak
je cz´sto w starodawnych czasach ludzie proroczego ducha mieli. Duch jà popycha∏, by Izraeli-
tom liczne wyjedna∏a przyzwolenie i dary.

W nocy, w której w Egipcie anio∏ Paƒski zabija∏ wszelkie pierworodne, uda∏a si´ Segola, za-
s∏oniona, z Moj˝eszem, Aaronem i trzema innymi Izraelitami, do dwóch mogi∏, które oddzielo-
ne by∏y kana∏em, lecz mostem po∏àczone. Ten kana∏ wpada∏ pomi´dzy Memfis a Goren w Nil.
Wst´p do grobowca le˝a∏ pod mostem g∏´biej, ani˝eli powierzchnia wody, do której z mostu
stopnie prowadzi∏y. Segola, zszed∏szy sama z Moj˝eszem, rzuci∏a imi´ Boga, napisane na kar-
teczce, w wod´, która zaraz si´ rozstàpi∏a, robiàc wolnym wst´p do grobowca. Tràcili o kamieƒ,
tworzàcy bram´ i otwierajàcy si´ wewnàtrz. Teraz te˝ drugich do siebie zawezwali. Tutaj,
zwiàzawszy im r´ce swà stu∏à, kaza∏ im przysi´gaç, i˝ tajemnic´ zachowajà. Po z∏o˝onej przy-
si´dze rozwiàza∏ im r´ce. Potem wszyscy wstàpili do grobowca, gdzie dobyli Êwiat∏a, które
przynieÊli w ukryciu. Widziano tam jeszcze ró˝ne ganki, a w nich wizerunki zmar∏ych.

Cia∏o Józefa i z tym˝e po∏àczone czàstki Azenet spoczywa∏y w egipskiej, metalowej trumnie
kszta∏tu byka (bo˝ka), lÊniàcej jak wytarte z∏oto. Odkryli grzbiet, s∏u˝àcy za wieko. Moj˝esz
wyjà∏ tajemnic´ z pró˝nego cia∏a Józefowego, a owinàwszy jà w chusty, poda∏ Segoli, która za-
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krywajàc szatà, nios∏a jà przed sobà. Reszt´ koÊci zgarniono na kamieniu bardziej na kup´,
a zawinàwszy je w chusty, m´˝om wynieÊç kazano.Teraz, majàc Êwi´toÊç, móg∏ Izrael z kraju
wychodziç. Segola p∏aka∏a, a Izrael by∏ radoÊci pe∏en.

Moj˝esz w czubku swej laski ˝ó∏tawej, kszta∏tu nieszpu∏ki i liÊciem otoczonej, ukry∏ relikwi´
cia∏a Józefowego. By∏a to inna laska, ani˝eli owa laska pasterska, którà Moj˝esz przed Bogiem
rzucaç musia∏ na ziemi´, gdzie si´ w w´˝a przemienia∏a; by∏a to trzcina, której górny i dolny
koniec mo˝na by∏o wysuwaç i wsuwaç. Dolnym koƒcem, który wydawa∏ mi si´ byç z metalu
i mia∏ kszta∏t szpiczastej skówki, dotknà∏ Moj˝esz ska∏y, jakoby s∏owa na niej pisa∏. Ska∏a roz-
stàpi∏a si´ pod koƒcem laski i woda wytrysn´∏a. Tak˝e tam, gdzie Moj˝esz koƒcem swej laski
robi∏ znaki w piasku, woda wytryska∏a. Nieszpu∏kowatà górnà cz´Êç owej laski trzcinianej
mo˝na by∏o wysuwaç i wsuwaç i przed nià rozstàpi∏o si´ Morze Czerwone.

Od Êmierci Józefa a˝ do wyjÊcia Izraela z Egiptu jest pod∏ug naszego sposobu liczenia mniej
wi´cej 170 lat. Mieli tam inny sposób liczenia, mieli inne tygodnie i lata. Cz´sto mi to objaÊnia-
no, lecz nie umiem tego powtórzyç.

Dopóki Izraelici w Egipcie ˝yli, mieli miasto Âwiàtyni tylko namioty. Wznosili kamienie,
wylewali olej nad nimi, ofiarowali zbo˝e i baranki, Êpiewali i modlili si´.

17.  Arka Przymierza

Jeszcze tej samej nocy, w której Moj˝esz sta∏ si´ w∏aÊcicielem owej Êwi´toÊci, zrobiono z∏otà,
do trumny podobnà skrzyni´, w której wychodzàc z Egiptu, t´ Êwi´toÊç z sobà nosili. Musia∏a
ta skrzynia byç tak wielkà, ˝e cz∏owiek w niej móg∏ spoczywaç, albowiem mia∏a staç si´ koÊcio-
∏em i cia∏em. By∏a noc, kiedy drzwi krwià naznaczali; widzàc ich tak szybko nad owà skrzynià
pracujàcych, myÊla∏am o krzy˝u Êw., równie˝ tak szybko w nocy przed Êmiercià Jezusa ciosa-
nym. Skrzynia by∏a z blachy z∏otej, kszta∏tu egipskiej trumny do przechowywania mumii. By∏a
u góry szerszà ani˝eli u spodu, a powy˝ej mia∏a wizerunek twarzy promieniami otoczonej, po
bokach d∏ugoÊç ramion i postawa ˝eber by∏y naznaczone.

W t´ do trumny podobnà skrzyni´, mniej wi´cej na Êrodku, wstawiono z∏otà skrzynk´, za-
wierajàcà owà przez Segol´ z grobowca wyniesionà Êwi´toÊç. Na spodek po∏o˝ono Êwi´te na-
czynia i kubki patryarchów, które Abraham od Melchizedecha otrzyma∏ i razem z b∏ogos∏a-
wieƒstwem da∏ pierworodnym w dziedzictwo. To pierwsza Arka Przymierza najpierw zawiera-
∏a, taki te˝ by∏ pierwszy jej kszta∏t, którà czerwonà, a nadto bia∏à zas∏onà okryto.

Dopiero na górze Synai zrobiono drewnianà, zewnàtrz i wewnàtrz poz∏acanà skrzyni´ arki,
w którà z∏otà trumn´ podobnà do trumny do przechowywania mumii wraz z Êwi´toÊcià
wstawiono. Ta trumna si´ga∏a mniej wi´cej a˝ do po∏owy wysokoÊci arki, nie by∏a te˝ tak d∏ugà
jak arka, albowiem na  jej górnym i spodnim koƒcu by∏o jeszcze miejsce dla dwóch mniejszych
skrzynek, w których relikwie rodziny Jakuba i Józefa si´ znajdowa∏y i dokàd póêniej tak˝e
lask´ Aarona w∏o˝ono. Gdy ark´ postawiono w Âwiàtyni na Syonie, odmieniono jà wewnàtrz,
wyjmujàc z niej owà z∏otà trumn´, a k∏adàc w jej miejsce podobnà, mniejszà figur´ z bia∏ej
masy.

Ju˝ jako dziecko Ark´ Przymierza cz´sto widywa∏am i wszystko, co w niej i nad nià by∏o
i jak coraz wi´cej w niej sk∏adano. Wszystkie wi´ksze Êwi´toÊci, które dostawali, w niej chowa-
li; lecz nie musia∏a byç bardzo ci´˝kà, albowiem z ∏atwoÊcià mo˝na jà by∏o nosiç.

Arka by∏a d∏u˝szà ani˝eli szerszà, a tak wysokà jak szerokà. U spodu mia∏a wyst´pujàcà li-
stw´; jej górna cz´Êç by∏a na pó∏ ∏okcia d∏ugà, oprawionà w kunsztownà ozdob´ ze z∏ota w roz-
maitych kolorach, kwiatach, floresach, twarzach, s∏oƒcach i gwiazdach. Wszystko by∏o wypra-
cowane wspaniale, lecz nie bardzo podpadajàco, koƒcami i liÊçmi tylko nieco ponad górnà kra-
w´dê arki wyst´pujàc. Pod tà oprawà by∏y na naro˝nikach obu d∏u˝szych Êcian obràczki, przez
które nosze przetykano. Inne cz´Êci arki rozmaitymi figurami ró˝nokolorowego drzewa syty-
mowego z∏otem bardzo pi´knie wy∏o˝one by∏y.     

Na Êrodku arki umieszczone by∏y, ma∏e nieznaczne drzwi, by arcykap∏an, b´dàc sam jeden
w miejscu PrzenajÊwi´tszym, owà Êwi´toÊç celem b∏ogos∏awienia i przepowiadania z arki móg∏
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wyjàç i znowu do arki w∏o˝yç. Te drzwi, sk∏adajàce si´ z dwóch cz´Êci, w prawà i lewà stron´
w arce posuwaç by∏o mo˝na, a tak wielkie by∏y, ˝e arcykap∏an wygodnie we wn´trze arki móg∏
chwytaç. Tam gdzie nosze przez drzwi przechodzi∏y, by∏y nieco do góry wygi´te. Odsuni´to
drzwi, zaraz z∏ota skrzynka, w której Êwi´toÊç okrytà delikatnymi chusteczkami przechowy-
wano, rozk∏ada∏a si´ jak ksi´ga, którà si´ otwiera.

Ponad wiekiem arki wznosi∏ si´ tron ∏aski. By∏a to wydrà˝ona, równie˝ z∏otà blachà obita
p∏yta, w której Êwi´te koÊci spoczywa∏y. Ta p∏yta by∏a tak wielkà jak wieko, i tylko nieco nad
wieko wystawa∏a. Obiema szerokimi stronami za pomocà czterech Êrub z drzewa sytymowego,
wst´pujàcych w ark´, w ten sposób owa p∏yta nad wiekiem by∏a przymocowanà, ˝e mi´dzy tym
przeglàdaç by∏o mo˝na. Âruby mia∏y na czubkach z∏ote guziki, podobne do owocu; cztery Êruby
zewn´trzne wchodzi∏y we wn´trze. Po ka˝dej wszerz prowadzàcej stronie tronu ∏aski by∏o wy-
ci´cie, w którym po jednym z∏otym anio∏ku, wielkoÊci ch∏opca, umocowano. W Êrodku tronu ∏a-
ski by∏ okràg∏y otwór, k´dy rura przez wieko do arki prowadzi∏a; mo˝na jà by∏o pomi´dzy tro-
nem ∏aski a wiekiem widzieç. Ten otwór otoczony by∏ z∏otym koszem, jakby koronà, przylegajà-
cà u góry za pomocà w poprzek sterczàcych klamer do drà˝ka, który od Êwi´toÊci w arce le˝àcej
przez rur´ i koron´ w gór´ si´ wznosi∏ i na czubku siedem wypustek, jakby liÊcie kwiata, two-
rzy∏. Ten s∏upek trzyma∏ jeden anio∏ prawà, a drugi lewà r´kà, podczas gdy za s∏upkiem rozpo-
starte prawe skrzyd∏o jednego, dotyka∏o lewego skrzyd∏a drugiego anio∏ka. Dwa drugie skrzy-
d∏a tylko nieco rozpostarte spoczywa∏y na ich ramionach, nie dotykajàc jedno drugiego, tak, ˝e
z frontu arki widoku na koron´ na Êrodku p∏yty nie zas∏ania∏y. Pod tymi skrzyd∏ami wyciàgali
r´ce w postaci przestrzegajàcej. Cherubiny tylko jednà nogà w wyci´ciu p∏yty kl´czeli, druga,
wyciàgni´ta, w powietrzu wisia∏a. Ich twarze, z wyrazem wzruszenia, obrócone by∏y na ze-
wnàtrz, jakoby byli przej´ci Êwi´tà bojaênià przed owym blaskiem naoko∏o korony. Tylko na-
oko∏o Êrodka cia∏a mieli szat´. WÊród dalszych w´drówek zdejmowano ich z arki i osobno no-
szono.

Widzia∏am, ˝e u góry, na rozszerzajàcych si´, jak liÊcie kwiata, koƒcach drà˝ka, Êwiece lub
p∏omienie, zapalane przez kap∏anów, które si´ pali∏y. By∏a to brunatna masa, której do tego
u˝ywali, sàdz´, ˝e gatunek Êwi´tej ˝ywicy. Mieli jà w puszkach. Lecz widzia∏am te˝ cz´sto, ˝e
z korony wielkie promienie Êwiat∏a wzbija∏y si´ w gór´ drà˝ka, a podobne strumienie z nieba
w koron´ wchodzi∏y, widzia∏am, ˝e te˝ bokiem promienie Êwiat∏a delikatnymi nitkami wybu-
cha∏y, wskazujàc w ten sposób, dokàd iÊç trzeba.    
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U spodniej cz´Êci drà˝ka, wewnàtrz arki, by∏y haczyki, trzymajàce z∏otà skrzynk´ z Êwi´to-
Êcià a nad nià unoszàce si´ obie tablice prawa. Przed skrzynkà ze Êwi´toÊcià, nie tykajàc dna
arki, wisia∏o z∏ote, ê∏óbkowate naczynie, nape∏nione mannà. Patrzàc bokiem w ark´, wskutek
owego naczynia nie mog∏am spostrzec ani o∏tarza, ani Êwi´toÊci. Mia∏am ark´ Przymierza za-
wsze za koÊció∏, a Êwi´toÊç za o∏tarz z PrzenajÊwi´tszym Sakramentem  i tak uwa˝a∏am potem
naczynie z mannà za lamp´ przed o∏tarzem. Chodzàc jako dzieci´ do koÊcio∏a, zawsze sobie to
i owo pod∏ug arki t∏umaczy∏am, a tajemnica w niej zawarta by∏a dla mnie tym, czym u nas jest
PrzenajÊwi´tszy Sakrament; tylko nie wydawa∏a mi si´ nie tak ∏aski pe∏nà, lecz surowà i po-
wa˝nà, robi∏a na mnie wi´cej pochmurne, dreszczem przejmujàce, lecz zawsze bardzo Êwi´te
i tajemnicze wra˝enie. By∏o mi zawsze, jakoby w arce Przymierza by∏o wszystko, co jest Êwi´-
tym i ˝e w niej ca∏e nasze zbawienie jakby w k∏´bku, jakby w powstawaniu by∏o, lecz Êwi´toÊç
w arce wydawa∏a mi si´ najwi´kszà byç tajemnicà. Ta tajemnica wydawa∏a mi si´ byç podwali-
nà PrzenajÊw. Sakramentu O∏tarza, a ten Sakrament spe∏nieniem owej tajemnicy. Nie umiem
tego wypowiedzieç, gdy˝ ludzkie s∏owa sà za ubogie. Czu∏am, ˝e tylko ma∏a liczba arcykap∏a-
nów wiedzia∏a, czym owa tajemnica by∏a, i ˝e tylko pobo˝ni poÊród nich wskutek wy˝szego
oÊwiecenia jà znali i jej u˝ywali. Wielom nie by∏a znana i nie u˝ywali jej, tak samo jak i nam
tak wiele ∏ask i cudów koÊcio∏a pozostaje nieznanych i ginie, i jak ca∏e nasze zagin´∏oby zba-
wienie, gdyby na ludzkich si∏ach rozumu i na ludzkiej woli by∏o zbudowane. Lecz zbudowane
jest na opoce.    

Stan i zaÊlepienie ˝ydów wydajà mi si´ zawsze op∏akania godne, bo chocia˝ wszystko mieli
w zarodku, nie chcà owocu poznaç. Najpierw mieli tajemnic´: by∏o nià Êwiadectwo, przyrzecze-
nie, potem przysz∏o prawo, a wreszcie ∏aska. Gdy widzia∏am Pana nauczajàcego w Sychar, py-
tali go ludzie, gdzie si´ podzia∏a tajemnica arki Przymierza. Odpowiedzia∏ im, ˝e z tej tajemni-
cy ludzie wiele otrzymywali i ˝e teraz w nich przesz∏a. Ju˝ z tego samego, ˝e nie istnieje wi´cej,
mo˝na poznaç, ˝e Mesyasz si´ narodzi∏.

Widzia∏am tajemnic´, Êwi´toÊç w formie, w pewnym rodzaju zas∏ony jako treÊç, jako istot´,
jako moc. By∏ to chleb i wino, cia∏o i krew, by∏ to zarodek b∏ogos∏awieƒstwa przed upadkiem;
by∏ to sakramentalny byt rozmna˝ania przedpotopowego, które ludziom w religii si´ przecho-
wa∏o i za pomocà pobo˝noÊci coraz wi´cej si´ oczyszczajàcà lini´ rodowà im umo˝ebnia∏o, a ta
linia skoƒczy∏a si´ wreszcie na Maryi, by d∏ugo oczekiwanego Mesyasza z Ducha Âwi´tego po-
cz´∏a. Noe, który uprawia∏ winnic´, przysposabia∏, lecz w tym by∏o ju˝ pojednanie i opieka.
Otrzyma∏ jà Abraham w owym b∏ogos∏awieƒstwie, które podano mu, jak widzia∏am, jako rzecz,
istot´. Pozosta∏o tajemnicà rodziny; stàd wielki przywilej pierworództwa.

Przed wyjÊciem z Egiptu dosta∏ Moj˝esz owà tajemnic´ napowrót, a jak przedtem by∏a ta-
jemnicà religijnà rodzin, sta∏a si´ teraz tajemnicà ca∏ego ludu. Wesz∏a w ark´ Przymierza tak
samo, jak PrzenajÊwi´tszy Sakrament w tabernaculum i w monstrancy´. Kiedy dzieci Izraela
z∏otego cielca czci∏y i w wielkie popad∏y zdro˝noÊci, powàtpiewa∏ Moj˝esz o mocy Êwi´toÊci i zo-
sta∏ ukarany: nie wszed∏ do Ziemi obiecanej. Ilekroç arka Przymierza dosta∏a si´ w r´ce nie-
przyjació∏, wtedy, jak w ka˝dym niebezpieczeƒstwie, arcykap∏an owà tajemnic´, jako punkt
zjednoczenia Izraela, wyjmowa∏; a mimo to pozostawa∏a arka tak Êwi´tà, i˝ nieprzyjaciele ka-
rami Bo˝ymi zmuszani byli jà oddaç. Tylko ma∏a liczba zna∏a t´ tajemnic´ i sposób jej pozyska-
nia. Cz´sto cz∏owiek odebrany z niej promieƒ, prowadzàcy do czystej linii rodowej Mesyasza,
popsu∏ znowu wskutek zanieczyszczenia, a zbli˝enie si´ Zbawiciela, albo raczej czystego naczy-
nia, majàcego poczàç Go z Boga, wskutek tego ludzkoÊci na d∏ugo si´  zwleka∏o; lecz przez po-
kut´ mogli si´ znowu oczyÊciç.

Nie wiem napewno, czy przy treÊci tego Sakramentu tylko Boski fundament i nadprzyro-
dzone nape∏nienie kap∏aƒskie przez rodzaj konsekracyi si´ dzia∏o, lub czy te˝ zupe∏nie i bezpo-
Êrednio z Boga si´ stawa∏o, lecz wierz´ w pierwsze; albowiem z pewnoÊcià wiem, ˝e kap∏ani ów
Sakrament cz´sto napowrót na swoje miejsce postawili, niedopuszczajàc do zbawienia, za co
ci´˝ko, nawet Êmiercià karani zostali. Gdy tajemnica dzia∏a∏a, a modlitwa zosta∏a wys∏uchanà,

52



wtedy Êwieci∏a, ros∏a i czerwonawo przez zas∏on´ po∏yskiwa∏a. B∏ogos∏awieƒstwo si´ pomna˝a-
∏o i zmniejsza∏o w ró˝nych czasach, stosownie do nabo˝noÊci i czystoÊci ludzi. Przez modlitw´,
ofiary i pokut´ zdawa∏o si´ rosnàç.

U˝ywanà przez Moj˝esza wobec ludu, widzia∏am t´ tajemnic´ tylko podczas przejÊcia przez
Morze Czerwone i podczas oddawania czci z∏otemu cielcowi; lecz by∏a zakrytà. Wyjàwszy jà ze
z∏otej skrzynki, tak jà nakry∏, jak si´ nakrywa PrzenajÊwi´tszy Sakrament w Wielki Piàtek,
i tak samo jà nosi∏ lub trzyma∏ przed piersiami celem b∏ogos∏awienia lub rzucenia klàtwy, ja-
koby w dal dzia∏a∏a. Moj˝esz przez to wielu Izraelitów u siebie zatrzyma∏ i z ba∏wochwalstwa
i od Êmierci wybawi∏.

Widzia∏am te˝ cz´Êciej, ˝e sam arcykap∏an, b´dàc na przenajÊwi´tszym miejscu, tej tajemni-
cy u˝ywa∏ i poruszajàc si´ ku jednej stronie, jakby moc, opiek´, powstrzymywanie, lub te˝ b∏o-
gos∏awieƒstwo, wys∏uchanie, dobrodziejstwo, kar´ z niej wydobywa∏. Nie chwyta∏ jà go∏à r´kà.
Zanurza∏ tak˝e Êwi´toÊç do Êwi´tych celów w wod´, a t´ wod´ potem jako b∏ogos∏awieƒstwo do
picia podawa∏. Prorokini Debora, Anna, matka Samuela w Sylo i Emerentia, matka Êw. Anny,
z tej wody pi∏y. Przez ten Êw. napój Emerentia do pocz´cia Êw. Anny przygotowanà zosta∏a.
Âw. Anna nie pi∏a tej wody. B∏ogos∏awieƒstwo w niej ju˝ by∏o.

Joachim przez anio∏a tajemnic´ z arki Przymierza otrzyma∏. I tak pocz´∏a si´ Marya pod
z∏otà bramà Âwiàtyni, a narodzeniem swoim sta∏a si´ sama arkà tajemnicy. Cel tej tajemnicy
by∏ spe∏niony, a drewniana arka w Âwiàtyni by∏a teraz bez Êwi´toÊci. Kiedy Joachim i Anna
spotkali si´ pod z∏otà bramà w Âwiàtyni, Êwiat∏o i blask ich otoczy∏y, i Êw. dziewica pocz´∏a si´
bez grzechu pierworodnego. Powsta∏o cudowne brzmienie oko∏o niej, jakby g∏os Boga. Tej ta-
jemnicy Niepokalanego Pocz´cia Maryi w Annie ludzie nie mogà pojàç, i dlatego zostaje przed
nimi ukrytà.

Linia rodzaju Jezusa otrzyma∏a zarodek b∏ogos∏awieƒstwa do wcielenia si´ Boga; lecz Jezus
Chrystus ustanowi∏ Sakrament Nowego Przymierza jako owoc, jako spe∏nienie si´ b∏ogos∏a-
wieƒstwa, by ludzi znowu z Bogiem po∏àczyç.

Gdy Jeremiasz podczas niewoli babyloƒskiej ark´ Przymierza na górze Synai razem z inny-
mi Êwi´tymi przedmiotami ukryç kaza∏, ju˝ w niej tajemnicy nie by∏o; tylko zas∏ony tej˝e ra-
zem z arkà zakopa∏. Zna∏ treÊç i Êwi´toÊç tej tajemnicy  i chcia∏ o tym jako te˝ o szkaradnych
uczynkach srogiego obejÊcia si´ z nim do ludu otwarcie mówiç; lecz Malachiasz powstrzyma∏
go od tego i wzià∏ tajemnic´ do siebie. Przez niego dosta∏a si´ póêniej do Estoƒczyków, a przez
pewnego kap∏ana znowu do podrobionej arki Przymierza. Malachiasz by∏, jak Melchizedech,
pos∏aƒcem Boga; nie widzia∏am go jako cz∏owieka zwyczajnego. Jako cz∏owiek wydawa∏ si´ jak
Melchizedech, tylko odmienny od tego˝, stosownie do swego czasu. Krótko po odprowadzeniu
Daniela do Babylonu widzia∏am go podobnego do zb∏àkanego, mniej wi´cej 7 letniego ch∏opca
w czerwonawej szacie, z laskà w reku, przychodzàcego do pewnego pobo˝nego ma∏˝eƒstwa do
Safy w rodzie Zabulona. Majàc go za dzieci´, zgubione przez wyprowadzonych w niewol´ Izra-
elitów, zatrzymali u siebie. By∏ bardzo mi∏y, nieludzko cierpliwy i ∏agodny, tak, ˝e go wszyscy
mi∏owali, a on bez oporu móg∏ nauczaç i dzia∏aç. Obcowa∏ bardzo z Jeremiaszem, pomagajàc
mu radà wÊród najwi´kszych niebezpieczeƒstw. On te˝ by∏ tym, który Jeremiasza z wi´zienia
w Jerozolimie wybawi∏. Przez Jeremiasza na górze Synai ukrytej starej arki Przymierza nie
odnaleziono wi´cej.*) Podrobiona arka Przymierza nie by∏a ju˝ tak pi´knà, ani te˝ ju˝ wszyst-
kiego w niej nie by∏o. Laska Aarona dosta∏a si´ do Estoƒczyków na górze Horeb, gdzie tak˝e
jednà cz´Êç przybytku przechowywano. Ród przeznaczony przez Moj˝esza do bli˝szego strze˝e-
nia arki Przymierza, istnia∏ a˝ do czasu Heroda.

W dzieƒ ostateczny wszystko si´ poka˝e; wtedy owa tajemnica zostanie wyjaÊnionà ku trwo-
dze wszystkich, którzy jej nadu˝ywali.

*)Zobacz Mislin, miejsca Êwi´te, t2, rozdz.27, str.443.
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